
اإلسمالرقم
7E+05هنية مصطفى الناتوت
7E+05شفيقة سعد الدين السبع اعين
7E+05مهدية خليل الهواري
7E+05حسن محمد الزعتري
7E+05علي صادق عمار
7E+05محمود فؤاد قاسم
7E+05نهاد محمود حجازي
7E+05محمد سمير حسن الزعتري
7E+05عفيف عبد اللطيف ابوزينب
7E+05بهيجة عز الدين البزري
7E+05احمد فؤاد زنتوت
7E+05فاتنة عز الدين البزري
7E+05عبد اللطيف خليل جرادي
7E+05روال عز الدين البزري
7E+05عبد الودود محي الدين اليماني
7E+05ليلى عمر نحولي
7E+05قيصر البير عفيف
7E+05حسين مصطفى القطب
7E+05ليلى مصطفى الحريري
7E+05عبد الكريم حسين القطب
7E+05ندي محي الدين الكلش
7E+05رئيفة عبد الرحمن منصور
7E+05عيسى احمد ديب عزام
7E+05عربية حمزة السكافي



7E+05سهام مصطفى والي بلطة
7E+05بالل مصطفى السكافي
7E+05دالل مصطفى السكافي
7E+05يوسف مصطفى السكافي
7E+05مرقت مصطفى السكافي
7E+05مطرانية صورللروم الكاثوليك
7E+05عبد اهللا مصطفى السكافي
7E+05الرهبانية الباسيليه المخلصية
7E+05مريم محمد حايك
7E+05بلقيس خليل بطيشي
7E+05سهام مصطفى الدالي بلطة
7E+05محمود محمد جميل ميرخان
7E+05نزيرة محمد يوسف جرادي
7E+05نوال علي صالح
7E+05نزيه توفيق عيدي
7E+05عبد اهللا رضا بليبل
7E+05سهيل حوران حوران
7E+05طالب محسن طحان
7E+05احمد محمد بيضون
7E+05نعمات محمد بيضون
7E+05ايلي جان شعيب
7E+05شوكت نقوال جرجي جيز
7E+05نقوال نقوال جرجي جيز
7E+05حبيب بدر النعسان
7E+05احمد سليم االرناؤوط



7E+05مريم صبحي عبد اهللا النقيب
7E+05سنية صبحي عبداهللا النقيب
7E+05خديجة محمود عارفي
7E+05جميلة صبحي السن
7E+05عطاف محمود البركي
7E+05عفاف محمود البركي
7E+05علي محمد سنتينا
7E+05مهى حلمي الحالق
7E+05مي حلمي الحالق
7E+05فاطمة حسن فروخ
7E+05احمد محمود البزري
7E+05محمد علي فروخ
7E+05عبد اهللا حسن الجمال
7E+05خليل موسى بلعوس
7E+05زهرة محمد حيدر
7E+05محمد عمر حسنين
7E+05ليلى محمود العاصي
7E+05بسام عطا دعيبس
7E+05احمد رمضان محمد شعار
7E+05سهام احمد كالو
7E+05ابراهيم علي مكي
7E+05هالل حامد حجازي
7E+05صالح محمد بتكجي
7E+05اسمات محمد هاشم نعماني
7E+05ناديا احمد كالو



7E+05سهيل احمد كالو
7E+05سعد الدين مصطفى نحولي
7E+05محمد يوسف يونس
7E+05سعد الدين علي حمود
7E+05هادي مروان كالو
7E+05توفيق صالح الدين البساط
7E+05محمد وليد صالح الدين البساط
7E+05مها صالح الدين البساط
7E+05عبدو راغب اغا
7E+05قاسم محمد عزام
7E+05سلوى عبدو الصباغ
7E+05كمال جواد فرحات
7E+05قاسم محمد بشير
7E+05زهرة خضر الحداد
7E+05مصطفى محمود مصرح
7E+05هشام مصطفى حجازي
7E+05سعد الدين خضر السبكي
7E+05عبد اهللا صبحي النقيب
7E+05باسل محمود باشو
7E+05مصطفى علي حسون
7E+05فاطمة توفيق حجازي
7E+05هالل احمد المجذوب
7E+05سعد الدين احمد البركة
7E+05احمد محمود سن
7E+05صالح الدين رضا ضفير



7E+05نهاد احمد البركة
7E+05نازك محمود المجذوب
7E+05مروان جميل مصطفى القطامي
7E+05رنيم جهاد الجردلي
7E+05يحيى عبد الغني العيساوي
7E+05شفيق عمر كشتبان
7E+05مصطفى محمد الضابط
7E+05نجيب محمد محفوظ
7E+05خضر رياض قدوره
7E+05منيفة حسن المملوك
7E+05مريم عيسى عوض
7E+05محمود احمد القيسي
7E+05اسامة صالح الديماسي
7E+05رندة محمد قاسم
7E+05علي انيس السوسي
7E+05يحيى شفيق الهبش
7E+05انيسة احمد الدالي بلطة
7E+05زبيدة محمد لطفي
7E+05محمد شفيق كشتبان
7E+05عبد عثمان مصرية
7E+05ابراهيم خليل اللحام
7E+05عدنان علي عطية
7E+05مصطفى عبد اللطيف حبلي
7E+05سمر محمد شماس
7E+05زياد عبد القادر العمدي



7E+05محمد يوسف ابو عرقوب
7E+05ديانا فوزي ابو زيد
7E+05محمد طاهر ماضي
7E+05محمد خالد فاعور
7E+05محمد علي ابو علفة
7E+05جاكلين خالد فاغور
7E+05محمد سليم مرصوس
7E+05مصطفى محمود توفيق الزعتري
7E+05غسان احمد ضاهر
7E+05عبد الرحمن عثمان حجازي
7E+05سمية احمد جباعي
7E+05بهجت حسن علي
7E+05محمد احمد حلمي العارفي
7E+05صبحية كايد عوبص
7E+05عربية احمد الجردلي
7E+05زهير يوسف الهي
7E+05هناء خليل صيداوي
7E+05نجاة محمد سوسان
7E+05زينب عبد القادر الدقور
7E+05سهام محمد كيلو
7E+05عمر محمد زكي الصلح
7E+05فضل محمد الصلح
7E+05عناية محمد الحلبي
7E+05سليمان محمد عميس
7E+05امنة سليمان احمد اليمن



7E+05خضر محمد وفيق ارقدان
7E+05حبيب محمد اديب اليمن
7E+05ناصر عفيف الجباعي
7E+05عطاف حمزة الحالق
7E+05محمود محمد الصلح
7E+05سوسن موفق ابو لبادة
7E+05عدنان محمد مارديني
7E+05محمد عبد السالم الحالق
7E+05كاظم معروف صالح
7E+05ناصر حسن يوسف سعيدي
7E+05عزمي عبد الغني ابراهيم
7E+05سالم حسن حوشو
7E+05علي عبد الكريم متيرك
7E+05خديجة نديم اليمن
7E+05سعد الدين محمد الزعتري
7E+05محمد عبد القادر الجعيفل
7E+05مصطفى خالد السكافي
7E+05عارف حسن يوسف سعيدي
7E+05دالل مصطفى البابا
7E+05رشيد عمر القطب
7E+05فدوى يوسف شرف الدين
7E+05عبد الرحمن خالد السكافي
7E+05محمود عز الدين الزعتري
7E+05منيرة رشيد القطب
7E+05عطاف عمر حمزة دالي بلطة



7E+05نجوى رشيد القطب
7E+05مهى رشيد القطب
7E+05احمد ناصر فخري
7E+05عطاف حمزة الحدق
7E+05عفاف عبد اللطيف الخطيب
7E+05جان محمد طبارة
7E+05فاطمة يوسف سالمة
7E+05عز الدين يونس الظريف
7E+05لينا احمد عايدون
7E+05محمد خير الدين السبع اعين
7E+05شفيقة احمد عايدون
7E+05وليد علي محمود صالح
7E+05محمد الحاج حيدر درويش حيدر
7E+05مروة احمد عايدون
7E+05احمد محمود عبد الغفور
7E+05ناريمان عمر بهلوان الصلح
7E+05منى احمد عايدون
7E+05قاسم حسن بربر
7E+05دالل احمد عايدون
7E+05مهى سعد الدين حمود
7E+05محمود احمد عايدون
7E+05محمد احمد الصفي
7E+05مريم عيسى عيسى
7E+05مروان احمد عايدون
7E+05فاطمة ابراهيم الصاوي



7E+05نبيه يوسف مراد عازوري
7E+05محمد فاروق زويا
7E+05سميرة اسماعيل شهاب
7E+05ميمنة حسن حبلي
7E+05ثريا محمود سنبل
7E+05محمد علي محرم البابا
7E+05ماهر مصطفى القبرصلي
7E+05معن شمس الدين ناصر الدين
7E+05نعمات سعد الدين سمهون
7E+05محمود زكريا حجازي
7E+05محمد كرم السكافي
7E+05كارين يوسف ابراهيم
7E+05اسماعيل علي بديري
7E+05محمد امين السق
7E+05جميل مصطفى جميل العر
7E+05جمال قاسم الحاج
7E+05نبيل عباس زرقط
7E+05توفيق صبحي عرابي
7E+05صبحي توفيق عرابي
7E+05نخلة سعيد الفاخوري
7E+05عواطف عز الدين القادري
7E+05جهاد درويش سكيني
7E+05علي خليل عامر
7E+05عائدة رشيد القطب
7E+05سوريانا وفيق البساط



7E+05اشواق احمد اديب خوام
7E+05علية محمد البساط
7E+05عبد الحليم احمد البركه
7E+05مريم امينة امالوي
7E+05هال كامل الزيباوي
7E+05محمد محمود النعاج
7E+05زكية محمد الديشاري
7E+05منتهى خالد دقور
7E+05فاطمة علي غزالة
7E+05عبد اهللا محمد نحولي
7E+05عليا يوسف يوسف
7E+05عين الحياة عبد اللطيف السمرا
7E+05نبيل اسماعيل بديري
7E+05امنة علي غزالة
7E+05احمد بدر حليحل
7E+05حسن حسين طحان
7E+05محمد خالد ابو خشمة
7E+05احمد حسن الدالي بلطة
7E+05محمود خالد عنتر
7E+05فاطمة احمد بشاشة
7E+05ماريا احمد البابا
7E+05احمد نزيه زويا
7E+05هاني احمد حجازي
7E+05محمد بدوي زويا
7E+05خليل ابراهيم الصيص



7E+05محمد خالد ابراهيم الصيص
7E+05جريس يوسف ابو زيد
7E+05عبد الغني عبد الرحمن الزين
7E+05مصطفى العربي القدسي
7E+05احمد ابراهيم سرحال
7E+05عائده عفيف الديماسي
7E+05محمود خالد شريده
7E+05امين محمد كيوان
7E+05عطاف كامل الزيباوي
7E+05رجيه صالح اسعد
7E+05منى رفيق حنينة
7E+05محمد مصطفى حنقير
7E+05نهاد حسن الزعتري
7E+05محمد يوسف بليبل
7E+05اشواق احمد اديب خرام
7E+05بديع محمد حسون
7E+05مروان زكريا سعديه
7E+05محمد عبد اهللا بعلبكي
7E+05سليم محمد سليم البيطار
7E+05سعد الدين خضر الرواس
7E+05احمد واصف منير اليمن
7E+05محمد درويش الرواس
7E+05اميرة محمود حمود
7E+05حسام عبد الغني الترياقي
7E+05رفقي عمر ابو ظهر



7E+05انيسة محمد فضية
7E+05فلایر ابراهيم الصفدي
7E+05وفيق عباس المحمد
7E+05محمد خير علي المجذوب
7E+05علي يوسف الشامي
7E+05زهية حيدر مملوك
7E+05سلمى محمد فقيه
7E+05وقف فقراء طائفية الروم الكاثوليك
7E+05نبيل محمودوفيق حشيشو
7E+05علي درويش ابو دراع
7E+05نجوى مصطفى طالب
7E+05سيرين رشيد الزعتري
7E+05اميل حبيب عبود
7E+05سعاد صالح شعراوي
7E+05عماد شفيق فضة
7E+05حسن خليل قشوري
7E+05نصر الدين محمد الزعتري
7E+05مصطفى قاسم حسون
7E+05محمد زهير محمود الظريف
7E+05ماجدة محمد الزعتري
7E+05عفيفة حسين احمد حشيشو
7E+05داود داود سليمان
7E+05فريحة سعد الدين الكلش
7E+05فاطمة الحاج حسن البابا
7E+05مستحصن موقف طنطش



7E+05ناجية الحاج حسن البابا
7E+05اديبة علي بيضاوي
7E+05عفيف عبد الرزاق النقوزي
7E+05علي محمد سبليني
7E+05عبد الرحمن محي الدين االسطة
7E+05فيصل احمد البصل
7E+05سميح سليم سوبرة
7E+05عباس حسن سبليني
7E+05كمال عبد الرزاق النقوزي
7E+05نازك محمد السبع
7E+05نبيهة بهيج نجيب
7E+05حسان حسن شريتح
7E+05حسام الدين حسن شريتح
7E+05امينة عبد الغني كبارة
7E+05محمد راجي البساط
7E+05بدور زين الدين زين الدين
7E+05غسان شفيق الهبش
7E+05حسن عبد الهادي البساط
7E+05زهير عبد الرزاق النقوزي
7E+05بانه رياض شهاب
7E+05مروان سعيد هنوش
7E+05مايا محمد شهاب
7E+05نورا محمد شهاب
7E+05احمد موسى حميدان
7E+05سليم محمد سنجر



7E+05باسم اشرف النجاري
7E+05امنة احمد السوسي
7E+05مريم عباس اخضر
7E+05سهيل عباس اخضر
7E+05محمد هالل حمود
7E+05زينب مصطفى السعيد
7E+05جميل عباس اخضر
7E+05سعاد مصطفى السمرة
7E+05فاطمة توفيق معروف
7E+05علي عباس اخضر
7E+05عادل محمود وهبي
7E+05موسى عبد الخضري
7E+05محمد بشير القبرصلي
7E+05محسن محي الدين بيضون
7E+05ماي كاترينا تيودور
7E+05وليد سعد الدين الصيص
7E+05قاسم عباس اخضر
7E+05محمد موفق الرواس
7E+05احمد امين شومر
7E+05ورثةعبد اهللا صالح البزري 
7E+05مصطفى  جابر  لطفي
7E+05ازدهار حسن زامل
7E+05حسن محمد نحولي
7E+05عبد الغني احمد السعودي
7E+05بالل عبد القادر الرواس



7E+05فاطمة يوسف عباس
7E+05احمد صالح سعد الدين حمود 
7E+05لبنى حسين حسون
7E+05صفية احمد الجردلي
7E+05مريم عمر االتب
7E+05اسامة احمد اسبر
7E+05مسرة محمد سنجر
7E+05رئيفة سعد الدين زهرة
7E+05مصطفى عبد العزيز حزيني
7E+05زبيدة احمد الجردلي
7E+05اديل بشارة الحاج
7E+05خديجة محمد ضاهر
7E+05دالل علي صالح
7E+05شارين عاطف الجبيلي
7E+05فاطمة حسن عميص
7E+05احمد محمد الصاوي نسب
7E+05سميرة محمد حسن
7E+05سليم احمد زيدان
7E+05منير علي ابو علفا
7E+05زينب عبد المنعم شعيب
7E+05جمعية فدامى الكشاف المسلم
7E+05سمير احمد زكريا
7E+05حسين محمد بدران
7E+05عبد الهادي اسدي
7E+05ملكة احمد المصري



7E+05محمد احمد الي بلطة
7E+05بهيج محي الدين جوهر
7E+05نظمي عرسان خروبي
7E+05احمد حسن متيرك
7E+05محمد مصطفى متيرك
7E+05عوني عبد الهادي ايوب
7E+05نبيل ذيب البيطار
7E+05عبد القادر محمد شاكر اليماني
7E+05طالل محمد الزعتري
7E+05اثينات محمود حمود
7E+05خديجة محمود حمود
7E+05هناء محمود حمود
7E+05سعيد عز الدين القادري
7E+05زكية سعد الدين سعود
7E+05احمد محمد غملوش
7E+05محمد رشيد سعد
7E+05عفيف محمد سوسان
7E+05محمد عبد الحسين شرفان
7E+05وفيق صالح سليم حمود
7E+05عفاف دخيل قانصو
7E+05ايهاب دخيل قانصو
7E+05ليلى عدنان كامل زنتوت
7E+05حسين عبد الحسين شومان
7E+05نزيه محمد سنبل
7E+05ابراهيم جميل الصالح



7E+05لميا محي الدين البابا
7E+05حسين علي حالل
7E+05مازن محمد غازي انصاري
7E+05فلایر احمد حواري
7E+05يسر حسن حجازي
7E+05محمد حسن جمال
7E+05الهام محمد الحاج علي
7E+05اقبال معروف االتب
7E+05ايمان محمد هاشم نعماني
7E+05وفاء علي اللحام
7E+05ديب احمد الغزاوي
7E+05ماهر محمود الديماسي
7E+05علي حسن بدر
7E+05محمد يونس شريتح
7E+05حيدر اسعد حيدر
7E+05محمد علي محمود الديماسي
7E+05مريم ابراهيم غبريس
7E+05رحاب حسن الحاج
7E+05رمزي لويس نمور
7E+05وفاء احمد الكجك
7E+05نهال رشاد بديع
7E+05فهيدة مصطفى سنجر
7E+05امال احمد السعودي
7E+05مارية علي ديماسي
7E+05محمد خالد حسن الهواري



7E+05نصار اسعد حيدر
7E+05زكريا محمد تامر غدار
7E+05محمود محمد متيرك
7E+05احمد محمد عرفات الغزاوي
7E+05درويش قاسم حيدر
7E+05عبد الرحمن حسن الظريف
7E+05جميل عبد القادر القطب
7E+05عدنان عز الدين الرمالوي
7E+05نزيه عبد الرحمن االتب
7E+05حياة حناحر عثمان
7E+05مصطفى اسعد حمادي
7E+05محمود درويش اسعد
7E+05كاملة عيسى عبد الغني
7E+05حسن محمود يحيى
7E+05سليم حسين ابو عساف
7E+05احمد فايز شريم
7E+05سميح محمود بشير
7E+05وليد يونس ضاهر
7E+05لميا محمد بشير الصلح
7E+05صبحية عبد اللطيف القطب
7E+05فاطمة احمد حجازي
7E+05هنية عبد اللطيف القطب
7E+05فايز عمر القادري
7E+05عبد الرضا حسين مروة
7E+05عبد الكريم احمد البزري



7E+05محمد بشير حبلي
7E+05هدى سميرة حفظي الغربي
7E+05صالح ابراهيم شاهين
7E+05كوثر طالل زويا
7E+05عدنان حسن زهري
7E+05نوال عبد الغني الديماسي
7E+05احمد عبد القادر االطرش
7E+05صالح الدين احمد معتوق
7E+05وقف رهبانية دير المخلص
7E+05علي حميد عيديبي
7E+05عبد المطلب زكريا البابا
7E+05حميد علي عيديبي
7E+05هيفاء محمد النقيب
7E+05علية محمد حب اهللا
7E+05هيام عبد الحليم السوسي
7E+05محيي الدين احمد سليم حمود
7E+05غالب محمد طالب حمد
7E+05نادرة حسن السن
7E+05عز الدين محي الدين جرادي
7E+05مبره سليم حيدر
7E+05مهدي سعيد فليفل
7E+05سليم توفيق مخول
7E+05عدنان محمد فقية
7E+05محمد ابراهيم البص
7E+05حسن محمد درويش حيدر



7E+05زينب محمد ابو راشد
7E+05راحيل فؤاد الحلو
7E+05غالب احمد هاشم
7E+05حسين محمد درويش حيدر
7E+05جورج خليل الصهيوني
7E+05مريم حسن ايماني
7E+05منال عادل الصباغ
7E+05وليد خالد يونس
7E+05محي الدين محمد وهبي ابو ظهر
7E+05نور الدين عبد القادر عبد النبي
7E+05معروف نعمان عثمان
7E+05احمد صالح الدين القطب
7E+05محمود صالح الدين القطب
7E+05محمد صبحي البساط
7E+05احمد فؤاد محمد سعد البزري
7E+05عاطف محمد سعد الدين البزري
7E+05ارسالية االرمن المقدسة تيرسانتا
7E+05احمد عفيف عز الدين حشيشو
7E+05داود عبد اللطيف زويا
7E+05مريم ابراهيم السبع اعين
7E+05سهام محمد عضاضة
7E+05نزار علي ابراهيم
7E+05محمد احمد ديب السوسي
7E+05زينب عباس خليفة
7E+05رنده محمد السعدي



7E+05ثناء محمد بلطي
7E+05محمد فهد الحاج يوسف
7E+05رفيق محمد ضاهر
7E+05احمد وليد محمد الزين
7E+05محمد زهير مصطفى بياعة
7E+05مريم احمد سكيني
7E+05محمد احمد نسب
7E+05محمد احمد كوثراني
7E+05عبدو قاسم غانم
7E+05عدنان عبد الرؤوف عنتر
7E+05سلمى سليمان حيدر
7E+05سحاب محمود علي
7E+05صديقة مصطفى البوظ
7E+05ديب محمد رضا االيوبي
7E+05زينب محمود الظريف
7E+05سلمان حسين عواضة
7E+05رحاب محمد الشميطلي
7E+05محمد مصفى البيضاوي
7E+05ابراهيم احمد الصياد
7E+05صبحية محمود الشامية
7E+05انصاف حسن الزيات
7E+05محمود سميح مرجان
7E+05بالل عمر الحلبي
7E+05ابراهيم شاكر الحاج موسى
7E+05صالح حسين شحادي



7E+05صفا يوسف بولس
7E+05محمود خضر الغوش
7E+05خديجة عبد الرحمن وهبي
7E+05مريم ابراهيم حنينة
7E+05عفاف محمد طالب حمد
7E+05علي احمد معروف
7E+05خديجة خير صالح
7E+05ليلى محمد ضاهر حمود
7E+05عباس علي عبود
7E+05محمد حسن حسين غزالي
7E+05احمد رمزي طالب العرجة
7E+05عثمان محمد زيد
7E+05زياد سهيل شقير
7E+05بالل سهيل شقير
7E+05هند محمد لطفي كزبر
7E+05ابراهيم كامل الصباغ
7E+05حياة محمد البيطار
7E+05ابتسام محي الدين بيضون
7E+05محمد عصام عبد الغني الخياط
7E+05محمد بشير القطب
7E+05منى احمد المجذوب
7E+05مصطفى ناجي خليل سنجر
7E+05زينب خليل الضاوي
7E+05خديجة يوسف خشاب
7E+05زاهية محمود الدر



7E+05مصطفى درويش اسعد
7E+05هال محمد علي زهرة
7E+05عباس محمد حسن الدر
7E+05مفيد منير البزري
7E+05صفاء محمود حمود
7E+05محمود ابراهيم شامية
7E+05مناهل عبد الهادي العينا
7E+05عائدة عبد الحليم المصري
7E+05ناديا عبد القادر كيالني
7E+05شما بركات تميم
7E+05مريم عبد الرضا الدهيني
7E+05ياسر ابراهيم شحادة
7E+05محمود ابراهيم حسن صعب
7E+05حسين احمد حجازي
7E+05درويش محمود الحداد
7E+05اسماعيل خليل الصمدي
7E+05مختار محرم بديع
7E+05عبد الحسين علي حمدان
7E+05اسماعيل مصطفى الريس االتب
7E+05اسية محمد الدر
7E+05زهرة عالوي الهيبة
7E+05هيام حسن اسماعيل
7E+05عبد اهللا اديب زيدان ناصر
7E+05ابتسام اديب زيدان ناصر
7E+05حنيفه حسن اليمن



7E+05نوال احمد القيسي
7E+05سعد الدين كامل حشيشو
7E+05ندوى محمد طه
7E+05سمير عبد الرحمن الترياقي
7E+05عمر عبد القادر حفوضة
7E+05يوسف قاسم يوسف
7E+05زينب ابراهيم الزين
7E+05حياة اديب خليفة
7E+05محمد علي عيسى غزالة
7E+05عبد اهللا باسم بلشي
7E+05محمد توفيق خليقة
7E+05عبد الفتاح محمد رباح
7E+05نهدية عبد الكريم عكوش
7E+05احمد نمر بيضون
7E+05محي الدين ديب زيدان
7E+05محمود عامر حيدر
7E+05عزيز جميل درويش
7E+05لميا عبد العزيز عيسى
7E+05حسن رياض الشيخ عبد المنعم شعيتاني
7E+05مصطفى محمد زين
7E+05فوزية محمد بدوي
7E+05زياد محمد قاسم
7E+05محي الدين درويش الظريف
7E+05صالح الدين علي الحريري
7E+05محمد عبد الحليم الصباغ



7E+05صباح محمود برناوي
7E+05مريم احمد نصار
7E+05عناية مصطفى مجذوب
7E+05محمد عفيف عمر البوظ
7E+05عيسى ابراهيم باقر
7E+05حمزه حسن الرفاعي
7E+05رقية مصطفى مجذوب
7E+05عدنان محمود الزباوي
7E+05عايشة احمد ابو النعاج
7E+05حواء موسى ابراهيم
7E+05محمود حسن متيرك
7E+05مصطفى محمد علي الرباعي
7E+05حسن ابراهيم فرحات
7E+05ملحم سعده عباس
7E+05امنة محمد عزام قبرصلي
7E+05حسن علي غدار
7E+05جمعية االشغال اليدوية الحرفية في جنوب لبنان
7E+05فؤاد الياس القزي
7E+05ناهد خليل حزبوز
7E+05علي محمد محمود عكوش
7E+05تغريد احمد فنيش
7E+05ايات محمد علي وهبي
7E+05جواد مصطفى فرحات
7E+05محمد احمد البشناق
7E+05فضل سعد الدين اليمن



7E+05كامل موسى شعيتلي
7E+05سام عبد الكريم عكوش
7E+05محمد زكريا علي الناتوت
7E+05رغدة محمد نور الدين طه البابا
7E+05خالدية محمود المجذوب ملقب بالمال
7E+05روال محمد نور الدين طه البابا
7E+05هيثم جهاد معروف
7E+05عبد الغني محمد جمعة
7E+05ابراهيم مصطفى سعد
7E+05عبد االمير محمد عز الدين
7E+05نزيه علي االسكندراني
7E+05وداد علي مروة
7E+05بشرى حسن السوسي
7E+05انصاف مصطفى الجردلي
7E+05عائشة علي المرسي جمعة
7E+05عدنان محمد العيالني
7E+05سعد الدين محمود الرز
7E+05محمود خالد دهشه
7E+05نفيسة سعد الدين زهرة
7E+05اميرة مصطفى الدرزي
7E+05حسن محمد الغرابلي
7E+05محمود محمد الغرابلي
7E+05حسن رياض الحاج
7E+05رال عصام ابو النبي
7E+05اميرة ابراهيم عرابي



7E+05محمد رامز كساسير
7E+05عبد القادر حسين الرفاعي
7E+05عبد القادر محمد شاكر بعاصيري
7E+05اسعد احمد حسين عكوش
7E+05فاطمة محمود السيد
7E+05احمد فؤاد االميوني
7E+05عبد اهللا احمد سليم الرفاعي
7E+05حسن عبد اهللا والشي
7E+05ثناء محمد الددا
7E+05زياد سليم البعاصيري
7E+05عزت سليم قبالوي
7E+05كواكب احمد السيد
7E+05نهى ابراهيم امبريس
7E+05نزيهة حسن السيد
7E+05ناديا مصطفى ضقاجة
7E+05محمود محمد عالمه
7E+05هناء ابراهيم امبريس
7E+05محمد ديب عمر السبع اعين
7E+05علي احمد طعان
7E+05نظلة فتحي الصادق
7E+05سامي راشد فرحات
7E+05مصطفى عفيف المصري
7E+05سليمان محمود حلمي الرواس
7E+05سامية انيس دودار
7E+05محمد عبد اهللا الفتوني



7E+05حيدر حسين شرف
7E+05بهيجة انيس دودار
7E+05عامر محمد ديب السبع اعين
7E+05يونس محمود عزام
7E+05غادة محمد عزام
7E+05مريم محي الدين البابا
7E+05نازك محرم بديع
7E+05امنة فهد وهبي
7E+05فخري كامل شمالي
7E+05اميرة ابراهيم الديماسي
7E+05امنة رضا الجباعي
7E+05خالد احمد القبرصلي
7E+05عماد نمر فانوس
7E+05محمد خالد فهد حشمة
7E+05نوال كمال الشامي
7E+05محمد نسيب علي محمد الحسين
7E+05مروان عارف النوام
7E+05نعيم سليمان النقوزي
7E+05نبيل محمد راشد الحر
7E+05زهرة مصطفى سعد
7E+05انور طلعت فياض
7E+05هاللة حسن مفلح
7E+05محمد منيب لطفي
7E+05وليد محمد منيب لطفي
7E+05توفيق احمد الحاج علي عبد اهللا



7E+05رلى عصام ابو النجا
7E+05ليلى علي حاطوم
7E+05خالد محبوب عنتر
7E+05ايمان حسين قشوع
7E+05رضا حسين عوالي
7E+05نهاد حسن كبريت
7E+05جمعية تنمية الخبرات  الصناعية والتكنولوجيا
7E+05فيصل عبد الرحمن شناعة
7E+05نهاد سليمان الصالح
7E+05محمد حسن سكيني
7E+05هنا حسن سكيني
7E+05جميل احمد القيسي
7E+05عارف حسن سليمان
7E+05احمد عفيف اليمن
7E+05اميرة محمد عدنان قبرصلي
7E+05فؤاد عفيف اليمن
7E+05صالح محمد حفوظة
7E+05نبيلة محمود عيدو
7E+05حسام فايز صالح درويش
7E+05وفاء محمد منيب لطفي
7E+05كاملة مصطفى ضاهر
7E+05كتورا ايوب ايوب
7E+05هاني حسن ابراهيم
7E+05حسن فارس قدورة
7E+05فادي محمد رفقي ابو ظهر



7E+05كمال عبد الكريم الشيخ حسين
7E+05محمود محمد الظريف
7E+05نبيل عبد اللطيف كزبر
7E+05هشام عبد اللطيف كزبر
7E+05ملكة علي حمزة صفي الدين
7E+05عاطف محمود البخاري
7E+05شهدية محمد ناجيا
7E+05محمد منير سعيد الزيباوي
7E+05حنيفه احمد بيومي
7E+05محمود صالح خطاب
7E+05هناء محمد كيلو
7E+05كمال ظاهر عثمان
7E+05ميسر احمد عبده
7E+05محمود يحيى االسدي
7E+05محمد يوسف البوبو
7E+05فيوالت نقوال فاخوري
7E+05وفيقة حسن البابا
7E+05فاديا محمد ديب الديماسي
7E+05عبد الحليم جميل الصادق
7E+05دالل راشد آغا
7E+05عمر الحاج رشيد القطب
7E+05فردوس نزيه اغا
7E+05رحاب محمد اديب اليمن
7E+05محمود بسام عارف ابو ظهر
7E+05حسن حسين الكلش



7E+05فايزة محمود نظر
7E+05فاطمة محمد ناجيا
7E+05سهام احمد نصار
7E+05سهام علي هاشم
7E+05حياة احمد نصار
7E+05انطون يوسف الفاخوري
7E+05محمد احمد دالي بلطه
7E+05حسن حسين حاجعصي
7E+05محمد صالح  حسن البلولي
7E+05بهان زكريا زويا
7E+05صفية الشيخ احمد جالل الدين
7E+05احمد محمد النداف
7E+05شبلي محمد شبلي
7E+05جهاد عفيف الجردلي
7E+05سعد الدين احمد االمين
7E+05خالد صالح جرادي
7E+05هال حيدر عسيران
7E+05رقية احمد مغربي
7E+05ماجدة محي الدين اسطة
7E+05اسمهان نمر مصرية
7E+05هبة محمد ابو زينب
7E+05محمد صالح اسماعيل
7E+05زينب رضا شكر
7E+05نهال عبد البديع ناجيا
7E+05حسين رجب كرم اسطة



7E+05فلك احمد حسين ابراهيم
7E+05ابراهيم محمد ابوزيد
7E+05عدنان ابراهيم المكاري
7E+05اسعد خليل زرقط
7E+05هديه محمد ياسين
7E+05علي خليل زرقط
7E+05غازي فهد يحيى
7E+05حنان محمد عبوشي
7E+05سهيل شفيق القيسي
7E+05فاطمة محمد الحريري
7E+05محمد كامل الزيباوي
7E+05احمد واصف صباغ
7E+05امين عمر موعد
7E+05هيام لطفي ابو عقده
7E+05منى حبيب شمس
7E+05حسن امين اسماعيل
7E+05كمال ضاهر شحرور
7E+05زياد محمد كعوش
7E+05حنان سمير ارناؤط
7E+05محمود عباس الفرمتي
7E+05محمد حامد  علي حسن  صالح
7E+05عبد الحسن حسن قانصو
7E+05مها علي الحريري
7E+05سمير مسعد حيدري
7E+05عطاف فؤاد حبلي



7E+05فاطمه سعيد احمد
7E+05حسن مفلح عبد العال
7E+05حليم حسن المصري
7E+05محمد نجيب عزام
7E+05وفاء محمود حبلي
7E+05لجنة امداد االمام الخميني
7E+05اشرف مصطفى االبريق
7E+05زينب محمد الحريري
7E+05محمد محمود سعدي
7E+05فايزة محمد ديب نصر
7E+05مريم محمد حميد
7E+05عبد المنعم محمد قاسم
7E+05اميرة محمد مقلد
7E+05احمد محمد العربي الرواس
7E+05وجيهة احمد بشاشة
7E+05غادة اسعد درويش
7E+05اياد محمد طبراوي
7E+05محمد عبد الغني الدنب
7E+05خضر جميل المصري
7E+05محمود بشير بديع
7E+05مصطفى محمد قاسم /ورثة
7E+05علي ضياء الدين فحص
7E+05مها مخايل السيار
7E+05كامل محمد مروة
7E+05ميراي جوزف القزي



7E+05غادة محمد شكرون
7E+05محمود سعد الدين العيالني
7E+05سوزان جوزف القزي
7E+05جمال احمد مختار المجذوب
7E+05احمد احمد نجمة
7E+05نهال علي طبارة
7E+05هنية محمود فخري
7E+05حسن احمد متيرك
7E+05حسن محمود شريدة
7E+05سعاد  محمد  السنيورة
7E+05مروان محمد العيالني
7E+05زهير محمد البزري
7E+05جميل اسعد قدورة
7E+05اشواق احمد ديب الحزام
7E+05هدى رفيق كرجيه
7E+05سميرة مصطفى النقوزي
7E+05حميدة عبداهللا وهبي
7E+05توفيق محمد طافش
7E+05عبد الحليم طه اليمن
7E+05محمد راشد كامل قدورة
7E+05انتصار علي البزري
7E+05محي الدين طه اليمن
7E+05عدنان طه حماد
7E+05عباس احمد فخري
7E+05زينب الشيخ محمد علي خاتون



7E+05ابراهيم محمود الصلح
7E+05هناء كاظم الصلح
7E+05مصباح الحاج علي البزري
7E+05عبداهللا محمد خاتون
7E+05عبدالعزيز محمد خاتون
7E+05علي محمد خاتون
7E+05اديب قاسم عيدو
7E+05عدنان محمد خاتون
7E+05سالم سعد الدين حشيشو
7E+05فاطمة مرتضى عكوش
7E+05سهام لطفي ابو عقدة
7E+05فادي احمد زغير
7E+05هند صالح البلولي
7E+05منيفة بهيج البعاصيري
7E+05خديجة هال محمود سكيني
7E+05هدى محمود سكيني
7E+05دانيه بشير رمضان
7E+05انعام محمود السكيني
7E+05محمد صبحي السروجي
7E+05محمد احمد تيراني
7E+05عون عباس حرب
7E+05حسين محمود عبد الصمد
7E+05بهيج حسن الحسن
7E+05وهبي محمد عكرة
7E+05محمد عباس متيرك



7E+05خديجة حسين نجمة
7E+05هالل احمد النقوزي
7E+05ابتسام محمد بالل
7E+05رفعت كايد غطاس
7E+05حسن علي قانصو
7E+05ناظم احمد حدرج
7E+05خالد محمود عنتر
7E+05محمد محمود عنتر
7E+05ماهر صابر شبيب
7E+05كلثوم علي عبود
7E+05بهجت يوسف عيسى
7E+05سلمى حسين خليل
7E+05سكينة احمد منصور
7E+05ابراهيم عبدو خليل
7E+05هشام مصطفى يوسف
7E+05احمد سليمان سبليني
7E+05انيس ابراهيم الصفدي
7E+05صبحي محمد باكير كوجو
7E+05ابراهيم محمد الماديني
7E+05عبد الرحمن يوسف وهبي
7E+05ليلى علي الخياط
7E+05حسن خليل شومر
7E+05هاني محمد شعيب
7E+05محمد حسين الطبل


