
اإلسمالرقم
7E+05ابراهيم قاسم قدي
7E+05البير بترون ابيال
7E+05محمود عفيف الصلح
7E+05فضل احمد صالح حمدان
7E+05محمد علي الديماسي
7E+05محمود علي الديماسي
7E+05حسين حمود شحادي
7E+05اسعد علي طعان
7E+05علية عباس هاني
7E+05جمال عبد اللطيف الدنب
7E+05عبد الرحمن سعد الدين حجازي
7E+05عباس ابراهيم فقيه
7E+05خليل سليم رزق اهللا محفوظ
7E+05بهجت علي عليق
7E+05امين عبد اهللا وهبي
7E+05اسماعيل محمد الحلبي
7E+05عفيف محمود البعلبكي
7E+05امين محمود فرحات
7E+05محمد علي وزني
7E+05صالح محمود هزيمة
7E+05صالح محمود الحركة
7E+05نسيم علي خريزات
7E+05حسن احمد بعجور
7E+05لمياء مصطفى ميناتو



7E+05عبدة حيدر زين شومان
7E+05سليمة عبد اهللا قاسم
7E+05خيرية محمد الكلش
7E+05اسماعيل عبد الرحمن بعاصيري
7E+05باسل نبيه بري
7E+05محمد حبيب امين صفدي
7E+05دالل راشد اغا
7E+05سهام محمد السمرا
7E+05عز الدين محمد البابا
7E+05حامد احمد االحمد
7E+05محمد نعيم نصار
7E+05زكية محمد عبود
7E+05عثمان حمد الجراد
7E+05رضا محمد زرقط
7E+05حسن محمود العلي
7E+05نعيم علي الحسين الضاوي
7E+05سميح هاشم موسى
7E+05ثرية حبيب خنافر
7E+05وفاء  ديب  كاعين
7E+05محمود عباس حسن شاهين
7E+05محمد نعمة اهللا بغدادي
7E+05سمية مصطفى لطفي
7E+05الياس جميل عزيز
7E+05ابراهيم طالب ابو ريا
7E+05رجاء عبد الحليم البابا



7E+05نعيمة محمد دياب
7E+05فيروز محمد حمادة
7E+05زاهي عبد الحفيظ فقوص
7E+05سعيد اسكندر الناشف
7E+05سعدة نقوال قسطنطين
7E+05جبران يوسف عمون
7E+05كامل قاسم شومان
7E+05كميل حليم موسى
7E+05حسين الحاج يوسف زبيب
7E+05حنا يوسف قسطنطين
7E+05عبد الرزاق مصطفى كوثراني
7E+05يوسف حسن مرزين
7E+05قزحيا يوسف عساف
7E+05محمد سعيد عكوش
7E+05عبد المطلب محمد كوثراني
7E+05عبده مارون صوما
7E+05معروف سالم صالح
7E+05حنا يوسف الناشف
7E+05فاطمة حسن عباس
7E+05ادال حليم يوسف جرجس
7E+05سالم الياس عساف
7E+05احمد خليل حمزة
7E+05شاهين خليل شاهين
7E+05رحمة احمد حجازي
7E+05مازن محمد منير البساط



7E+05الياس مارون خطار
7E+05سكينة احمد عبد اهللا
7E+05هالة عبد المنعم البزري
7E+05محمد علي ايوب الحاج
7E+05محمد عدي محمد نحولي
7E+05حسن احمد مخدر
7E+05هرايروارنت وشاهه بوخوص جاكيان
7E+05مصباح احمد صالح
7E+05جواد  علي الدر
7E+05خديجة محمد يوسف الدر
7E+05صفاء عبد المنعم البزري
7E+05تمام مصطفى االبريق
7E+05رفيق وفيق نسب
7E+05محمد وفيق نسب
7E+05محمد عبد الوهاب دندشلي
7E+05سهى عبداللطيف حجازي
7E+05عادل عاطف زنتوت
7E+05محمد عزمي عدنان الصباغ
7E+05زينب علي درويش
7E+05نسيمة علي درويش
7E+05محمد فايز الشريف
7E+05محمد علي القلعاوي
7E+05احمد علي القلعاوي
7E+05كامل سعيد عكوش
7E+05لطفي محمد فؤاد الكلش



7E+05سميرة محمد توفيق الجوهري
7E+05جميل سليمان حمادة
7E+05ميرنا علي القلعاوي
7E+05علي محمد الحرزي
7E+05لوسيا يوسف سعد
7E+05حيدر حسين تري
7E+05سليمان عمر البوظ
7E+05مريم سليم شريتح
7E+05نعمة اهللا احمد بنوت
7E+05سليمان احمد كوثراني
7E+05عبداهللا موسى السعدى
7E+05ديبة قاسم حسون
7E+05محمد ياسين حطيط
7E+05فاطمة ياسين عاصي
7E+05كميل فهد عزير
7E+05احمد درويش خليل
7E+05نبيل فهد عزير
7E+05نقوال فهد عزير
7E+05حسن علي احمد مكي
7E+05ثوريا خالد عيتاني
7E+05عبد اهللا مصطفى كوثراني
7E+05جواد حسن فقيه
7E+05عيد خليل ديب
7E+05سعيد عبد اللطيف فواز
7E+05بدري توفيق الدرويش



7E+05كميل يوسف سعد
7E+05عادل توفيق الدرويش
7E+05افلين نخلة قسطنطين
7E+05محمد بن توفيق بك الدرويش الحسين
7E+05سهيل محمد السوس
7E+05مرغريت لويز سليم دبالني
7E+05حسين ابراهيم قاسم
7E+05احمد عبد الكريم حدرج
7E+05طانيوس مارون مدلج
7E+05يوسف مارون مدلج
7E+05ميمونة عبد اللطيف كوثراني
7E+05غسان محمد موسى فواز
7E+05نهى توفيق جرجي
7E+05سليمة يوسف قسطنطين
7E+05عبد الحليم زكريا البابا
7E+05انطوان مخايل كساب
7E+05جرجس الياس ضاهر
7E+05اسعد عيسى جواد غندور
7E+05غالب احمد كجك
7E+05زينب نعمة قانصو
7E+05ميشال الياس يوسف الناشف
7E+05وفيق محمود طعمه
7E+05احمد ديب قانصو
7E+05صبحية محمد حدرج
7E+05محمد موسى صلوب



7E+05موسى محمود دياب
7E+05عبد المنعم علي الرفاعي
7E+05فاطمة سعيد فرحات
7E+05ابراهيم علي عبدو
7E+05محمد سليمان ضاهر
7E+05حسين سليمان ضاهر
7E+05يوسف خليل فردون
7E+05علي رضا فارس
7E+05فاطمة محمود الفارس
7E+05فكرت انيس ابراهيم ابو خليفة
7E+05حبيب احمد قانصو
7E+05نعمة يوسف صالح
7E+05وفاء رجا معروف
7E+05جواد علي هاشم
7E+05ديب علي عكوش
7E+05سلوى جرجس ايليا الخوري
7E+05محمد عبد الرحمن دهشة
7E+05فاطمة عبدو دياب
7E+05زينب سلمان ضاهر
7E+05كميل لندين صوان
7E+05محمد علي احمد فقيه
7E+05منيفة محمد التاجر
7E+05نزيه شبيب االسعد
7E+05مريم احمد الحسين
7E+05صالح حسين جحا



7E+05فاطمة سليم االنصاري
7E+05سكنة قاسم فرحات
7E+05محمود حسن طعمة
7E+05عبد الحسن محمد حالل
7E+05طانيوس  حنا  جرجس ابي طايع
7E+05الياس جرجس ملحم
7E+05عباس احمد فواز
7E+05ادال اسعد خليل
7E+05ابراهيم يعقوب الحكيم
7E+05نديم امين حجازي
7E+05محمد حسن شحادة
7E+05اسين مخايل دعول الخوري
7E+05محمد علي متيرك
7E+05عيدة عفيف الديماسي
7E+05يوسف عبد كركي
7E+05محي الدين كامل سليمان
7E+05حسن يوسف كركي
7E+05احمد فؤاد محمود رضا االيوبي
7E+05هشام علي االسعد
7E+05حسن الحاج علي بسمة
7E+05محمد علي فواز
7E+05فاديا حسن ابراهيم
7E+05علي يحي الحاج
7E+05ماهر منير النقوزي
7E+05سميح حسن زيتون



7E+05محمد منير النقوزي
7E+05صباح منير النقوزي
7E+05امال حيدر خضره
7E+05جرجس نخلة اسبر
7E+05احمد بركات تميم
7E+05سميرة حسين حالوي
7E+05اديب نصر اهللا الياس فارس
7E+05علي احمد كاظم
7E+05مارون الخوري داوود مدلج
7E+05سالم الياس طنوس
7E+05هيالنه ابراهيم عيد
7E+05جمعبة مسجد المام الحسين
7E+05احمد عاطف عميس
7E+05الياس مرقص الحايك
7E+05حسنة عزام صالح
7E+05محمد احمد سعيد شعالن
7E+05فايز عبد البديع الجواد
7E+05فاطمة محمد علي سنجر
7E+05حمادي موسى عزالدين
7E+05عدنان موسى عز الدين
7E+05سمير نجيب ابراهيم ديب
7E+05حنا كريم ايوب
7E+05عوض علي العيساوي
7E+05فوزية محمد علي سنجر
7E+05علي عبد فرهور



7E+05خالد مصطفى عز الدين
7E+05نجيبة ابراهيم قطان
7E+05مدرسة عين تريز البطريركية للروم الكاثوليك
7E+05احمد محمود قبرصلي
7E+05سعيده موسى جوني
7E+05فاطمة اسماعيل يونس
7E+05يوسف محمد الشب
7E+05وقف سيدة المعمرة
7E+05احمد معروف حطيط
7E+05حسين ابراهيم نعمه
7E+05عبد اللطيف ابراهيم كاظم يونس
7E+05كامل توفيق قطيش
7E+05فريزة عون سنو
7E+05محمد علي احمد كاظم
7E+05محمد خليل الهادي
7E+05احمد قاسم حسون
7E+05خديجة علي جواد
7E+05محمد حسين عزار
7E+05علي معروف حسون
7E+05ليلى مصباح غريب
7E+05ايفات بولس كرم
7E+05محمود علي خليفة
7E+05اسماعيل علي ابراهيم
7E+05منصور عبد الحاج محمد نابلسي
7E+05ديب محمد مشموشي



7E+05عبد اهللا حسن فرحات
7E+05جعفر احمد شحادي
7E+05علي احمد بعجور
7E+05ديبة محمد ايوب فواز
7E+05علي محمود مخدر
7E+05عباس حمزه حمزه
7E+05مريم حبيب موسى نعمة /ورثة
7E+05حنا حبيب موسى نعمة /ورثة
7E+05احمد عز الدين الشيخ منير عسيران
7E+05لميس سعيد عسيران
7E+05ندى عبد اللطيف عسيران
7E+05نزهة عبد اللطيف عسيران
7E+05نادين عبد اللطيف عسيران
7E+05نائلة عبد اللطيف عسيران
7E+05مارون حبيب نمور
7E+05بطرس ابراهيم يعقوب
7E+05محمد داوود الصوص
7E+05محمد عباس السيد
7E+05الياس  بطرس  جرجس ابي طايع
7E+05جرجس  بطرس  جرجس ابي طايع
7E+05احمد محمد نصار
7E+05هاني محمد نصار
7E+05عبد اهللا احمد كاظم
7E+05علي قاسم جمعة
7E+05راشد ملحم طنوس غريب



7E+05نبيل فؤاد عسيران
7E+05سميه عبد الوهاب دادنجي
7E+05دنيا احمد مروة
7E+05سعيدة جميل سلمان
7E+05رضا يوسف قاسم عطوي
7E+05محسنة عبد الرحمن حمية
7E+05سعاد جميل حيدر
7E+05نعمان مخايل متى
7E+05قتيل حبيب سعد
7E+05مصطفى خليل حماده
7E+05جانيت جرجي نهرا
7E+05حنا يوسف لبوس
7E+05مصطفى ابراهيم محيدلي
7E+05كامل حسين محيدلة
7E+05علي محمد مرسل
7E+05محمد محمد طالب حمادة
7E+05حسن محمد طالب حمادة
7E+05فاطمة احمد خليفة
7E+05محمد علي يوسف حب اهللا
7E+05حسن تامر غدار
7E+05محمد عباس الزيناتي
7E+05علي عبد الخنساء
7E+05علي توفيق مسيلب
7E+05علي عبد اهللا خليفة
7E+05ضياء مصطفى محيدلي



7E+05لويس طانيوس شاهين
7E+05حسين حسن مقبل
7E+05مصطفى زيدان قبوط
7E+05علي  محمد قاسم  خليفة
7E+05علي حسين خازم
7E+05جواد علي خليفة
7E+05حنا مارون عساف
7E+05عبد العزيز عبد اهللا عيتاني
7E+05سليم حسين طبوش
7E+05نبيهة يوسف طنوس
7E+05ساسيليا نعمان الطيار
7E+05سعيد محمد خليفة
7E+05رضى محمود مهدي
7E+05شمس امين بدوي
7E+05فاطمة رضا قرقماز
7E+05عارف حسن جواد زيعور
7E+05فؤاد ابراهيم الشباب
7E+05علي عبد المنعم فرحات
7E+05عبد الهادي رشيد عيسى
7E+05عيسى عبد الهادي عيسى
7E+05نجاح محمد كسرواني
7E+05محمود عبد الرحمن عودة
7E+05كريمة كامل فرحات
7E+05ماريا دي تازاريت حركه
7E+05حسين علي هادي



7E+05فائزة نافع الجابري
7E+05ناديا محمد جابر
7E+05حسن محمود فرحات 
7E+05حسين احمد خير الدين
7E+05حبيب ايليا ابراهيم
7E+05اميرة مخايل حنا
7E+05عبد اللطيف عبد الرسول مروة
7E+05حسن عبد حاموش
7E+05حسن عبداللطيف حمدان
7E+05عصام نبيه طنوس خليل
7E+05انطوان حنا باسيل
7E+05ناجي سميح سويدان
7E+05فوزي ابراهيم الشباب
7E+05نزيهة اسماعيل الزين
7E+05مروان احمد البخور
7E+05محمد محسن الشيخ تقي الفقيه
7E+05غانم نخلة واكيم نخلة
7E+05حسن يوسف كسرواني
7E+05بهية اسعد ابراهيم
7E+05زمزم محمد عبد الرؤوف خليفة
7E+05احمد حسن سلمان
7E+05احمد علي داود خليفة
7E+05حسيب محمد نور الدين
7E+05مصطفى حسين حيدر
7E+05هاني محمد داود



7E+05بهجت محمد حيدر
7E+05نعمات رضا مقبل
7E+05مريم عباس فواز
7E+05محمد علي محمود طراف كجك
7E+05حمد احمد حمية
7E+05رضية محمد فخري
7E+05عباس محمد حسن بدير
7E+05محمود محمد الرز
7E+05حسن محمد حسن جرادة
7E+05محمود احمد فروخ/متوفي
7E+05محمود خليل حمادة
7E+05مرتضى محمد وهبي
7E+05مريم محمد غدار
7E+05فاطمة حسين دياب
7E+05فاطمة احمد دياب
7E+05سليم حسين علي دياب
7E+05الهادي علي زرقط
7E+05حسين محمود مرعي جمعة
7E+05فاروق ابراهيم طالب
7E+05علي احمد حطيط
7E+05موسى عباس قاسم غدار
7E+05موسى محمد جمعة
7E+05يوسف حسن الشاب
7E+05سكنة قاسم هاشم
7E+05وطفي حسن فواز



7E+05نبيل رضى طالب
7E+05فاطمة عباس غدار
7E+05رمزيه محمد محيدلي
7E+05علي خليل حالل
7E+05سهام محمد توفيق البابا
7E+05محمد علي محمد خليفة
7E+05زين علي محمد قاسم خليفة
7E+05حسين علي محمد قاسم خليفة
7E+05نصر هشام دالعة
7E+05وسيم هشام دالعه
7E+05رانية هشام دالعة
7E+05بسيطة حمزة حمزة
7E+05طالل علي حمادي
7E+05ميشال باسيل دندن
7E+05حسين موسى محمد عاصي
7E+05جمال علي خليل حمادة
7E+05حنا يوسف نهرا
7E+05حكمت ميشيل دندن
7E+05محمد علي خليل حمادة
7E+05مصطفى موسى حسين
7E+05نديم علي خليل حمادة
7E+05ابراهيم مصطفى حسين
7E+05كمال سعدة عباس
7E+05جرجس نعيم حداد
7E+05فضل علي حاموش



7E+05خديجة علي غدار
7E+05اسعد توفيق النحاس
7E+05خديجة حسين مقبل
7E+05ليلى يوسف مخايل
7E+05سمير خالد سمعان
7E+05لودي فيليب نجم
7E+05هال مصطفى القوام
7E+05محمود مصطفى القوام
7E+05صديقه كامل عبود
7E+05ماري يوسف السمرة
7E+05سعدى خليل حبيب االشقر
7E+05حسين ديب القرص
7E+05احمد مخايل فارس
7E+05الياس ميالد صليبا
7E+05وضحة يوسف عقل
7E+05جرجس حبيب ديب
7E+05عفيف يوسف دندن
7E+05جميلة يوسف حمدان
7E+05توفيق الياس ديب
7E+05البيرا نخله نهرا
7E+05جرجس نقوال الخوري السيقلي
7E+05الياس جرجي عبود
7E+05وقف الطائفة االسالمية الشيعية في صيدا
7E+05جمال جرجس اسكندر نهرا
7E+05مصطفى محمود كالكش



7E+05حسن علي داود
7E+05تريز حبيب ابو جريش
7E+05عبد اللطيف مصطفى مروة
7E+05فاطمة محمد زيتون
7E+05مصطفى بن محمد عساف
7E+05ابراهيم رشيد كسروان
7E+05لطيفة حسن صجيلي
7E+05جرجس جميل عساف
7E+05مديحة قاسم فرحات
7E+05حسنة توفيق فرحات
7E+05حسن رضا رضا
7E+05علي فياض غندور
7E+05محمد كامل فرحات
7E+05حيدر قاسم فرحات
7E+05سميح علي عطوي
7E+05حسن محمد بلوط
7E+05فوزي علي احمد
7E+05خضر صالح الدهيوي
7E+05طارق محمد المير
7E+05محمود عاطف محمد يماني
7E+05كريم حسن حاموش
7E+05علي يوسف المير
7E+05محمد حسن شفره
7E+05جمال حسن طعان
7E+05زينب احمد خليفة



7E+05نبيهة احمد ضاهر
7E+05حسين قاسم نجم
7E+05امنه جميل فرحات
7E+05عباس يوسف المير
7E+05نقوال الياس جرجس الحايك
7E+05محمد عبد الرسول المير
7E+05نقوال الياس الحايك
7E+05سهيال نجيب ديب
7E+05طانيوس حبيب االزوط
7E+05يوسف الياس جبور
7E+05انطوان داوود عساف
7E+05محمد فياض كسروان
7E+05عبد توفيق فرحات
7E+05منى سعد الدين الزعتري
7E+05مصطفى تامر غدار
7E+05عطا نخلة عطا
7E+05يوسف شكر اهللا ابراهيم عساف
7E+05بدرية محمد ميدلي
7E+05دياب محمد العزي
7E+05فاطمة علي منصور
7E+05سكنة حسن كاظم
7E+05فاطمة سليم الددا
7E+05طانيوس نخلة عطا
7E+05نعمان محمد بيضون
7E+05عباس احمد حرب



7E+05مصطفى عندور محمود
7E+05ميشال فهد متري
7E+05زهرة احمد ابراهيم
7E+05عدنان محمد ترحيني
7E+05فؤاد نخلة حنا
7E+05غسان ابراهيم واكيم
7E+05جميل محمد شاهين
7E+05امين انطون القسيس
7E+05حسن فاضل حمدان
7E+05محمد ديب شراره
7E+05قاسم حسين عبود
7E+05ديبة محمد عبيد
7E+05لبيب نقوال اندراوس
7E+05متى جرجس العموري
7E+05سعيد يوسف الموعد
7E+05اميرة جواد فرحات
7E+05محمد محمود وهيب
7E+05عدنان احمد فاعور
7E+05فهد حسن فرحات
7E+05غادة خليل عيسى
7E+05محمد موسى حمود
7E+05منصور نجيب ابو شعر
7E+05جميلة علي منصور
7E+05يوسف جرجس سليمان السيقلي
7E+05عبد الكريم حسن خليفة



7E+05عباس رضا حمام
7E+05سليمان حنا توتنجي
7E+05صوفي نمر فرهود
7E+05محمد يوسف الشديف
7E+05اديب ايوب السيقلي
7E+05سهى الياس جبور
7E+05امنة عبد اللطيف حمدان
7E+05محمد عمر معمر
7E+05بهاء الدين ناصر حمود
7E+05منتهى حسين خضر
7E+05بسام علي حمدان
7E+05غالب يوسف الميعاري
7E+05احمد حسين وهبي
7E+05طالب محمد مرسل
7E+05ابراهيم حسن الجسر
7E+05فاطمة فضل اهللا حمدان
7E+05سليمان واكيم نصر
7E+05محمد سعود علي نصرت االسعد
7E+05فايز احمد صالح
7E+05كمال امين غدار
7E+05مارك ادوار الطحشي
7E+05قاسم محمد شاهين
7E+05حنا نخلة مخول فرنسيس
7E+05خديجة دياب زيعور
7E+05احمد بشير القبرصلي



7E+05نعمات عيسى عطية
7E+05اندراوس يوسف اندراوس
7E+05حيدر موسى قرقماز
7E+05مصطفى علي غدار
7E+05عواطف حسن فقيه
7E+05احمد حسن الراعي
7E+05حنا بطرس العشي
7E+05فيصل حلمي ابو خضرا
7E+05كمال عبد اهللا بركات
7E+05محمد عبد القادر المصري
7E+05محمد عفيف سوسان
7E+05حسين عباس شعيب
7E+05علي احمد تقي
7E+05احمد حسن جزيني
7E+05كمال احمد قرقماز
7E+05امنة قاسم منصور
7E+05حنا مارون الحاج
7E+05سلمى مارون الحاج
7E+05فاطمة علي شكر
7E+05صليبا يوسف عزيز صليبا
7E+05علي نعمة اهللا فرحات
7E+05حنان انطوان بولس االسمر
7E+05علي عبد الحميد مروة
7E+05جميل حنا ايوب وهبي
7E+05عباس عبد الحميد مروة



7E+05عباس جميل محيدلي
7E+05شارل انطون ابو زيد
7E+05عائشة محمد مسعود
7E+05كامل عبد الرحيم الصوري
7E+05محمود مصطفى شناعة
7E+05علي سعيد ناصر
7E+05مصطفى جميل ناصر
7E+05احمد مصطفى شماعة
7E+05يوسف محمد فضل حمادي
7E+05اسعد عبده حجازي
7E+05معروف جواد حسن زيعور
7E+05جميلة يوسف الزين
7E+05محمد حسين كالكش
7E+05كامل حسين عساف
7E+05داود محمد شعيتو
7E+05عبد اهللا محمد حسين مروة
7E+05تامر عبد الكريم فرحات
7E+05هال محمد البطحيش
7E+05سمعان رفول جرجس رفول
7E+05محمد شوقي رمزي قاسم
7E+05مارون رفول جرجس رفول
7E+05احمد محمود %البطحيش
7E+05اديب رشيد حيدر جابر
7E+05محمد علي الشامية
7E+05علي احمد ابو عون



7E+05رجا نعمان سليمان
7E+05نجيب محمود ماجد
7E+05وديع نخله مشنتف
7E+05فضل محمد مروة
7E+05جورج فريد سليمان
7E+05خزينة الجمهورية اللبنانية
7E+05باسيال شكري نوفل
7E+05اديب الياس نقوال اسطفان
7E+05نقوال نمر عبده
7E+05محمد اسعد جمعة
7E+05سليم وديع مشنتف
7E+05مجيد بشارة مشنتف
7E+05سلمه محمد سعيد البساط
7E+05سلما احمد الظريف
7E+05محمود احمد الصفدي
7E+05حسناء محمد الشامي
7E+05منال محمد حنيفة
7E+05رجاء منير جودي /ورثة
7E+05فريد نقزال جبران صليبا
7E+05توفيق الياس اندراوس
7E+05جورج سليم غانم
7E+05جان حليم نصار شربل
7E+05رامز محمود بلوط
7E+05ديب يوسف الحاج
7E+05جميل نقوال واكيم



7E+05الياس ايوب حبقوق
7E+05محمد عباس شعيب
7E+05محمد علي حسين مقصود
7E+05محمد علي قبوط
7E+05زهية حيدر قرقماز
7E+05ميليا جبران واكيم
7E+05ندا حسن السيد
7E+05زهرة محمود مشورب
7E+05عدنان مصطفى حريري
7E+05حسن محمد مشورب
7E+05حسن علي احمد كسرواني
7E+05يوسف حبيب انطون
7E+05علي يوسف شحادي
7E+05طانيوس حبيب عيد
7E+05نجال توفيق جريس ايليا
7E+05جورج وليم ناهض
7E+05حنا لطف اهللا الخوري
7E+05عبد المنعم محمود طعمة
7E+05شفيق جرجس حنا الناشف
7E+05سليمان جرجس حنا الناشف
7E+05الياس ناجي الحايك
7E+05الياس جرجس حنا الناشف
7E+05سلمى جرجس حنا الناشف
7E+05عبد اهللا علي قاسم
7E+05علي احمد قطيش



7E+05حيدر احمد حسون
7E+05جوليا نقوال حنا
7E+05فاطمة علي فرحات
7E+05نجوى وديع الناشف
7E+05عطاف الحاج علي الزعتري
7E+05لميا الحاج علي الزعتري
7E+05ليلى الحاج علي الزعتري
7E+05نورة محمد داوود
7E+05سمير وديع الناشف
7E+05سالم نعمة يوسف حنون بو رافع
7E+05نبيلة وديع الناشف
7E+05نزيه احمد حبلي
7E+05سيدة جرجس ناهض
7E+05الماظة ابراهيم ابراهيم
7E+05اميرة محمد عرابي
7E+05حسن عبد السالم خليفة
7E+05محمد ياسين عاصي
7E+05جرجي قزحيا قسطا
7E+05علي كامل التامر
7E+05فاطمة كاظم حيدر
7E+05محمد شاهين سليمان
7E+05ورثة الياس غسان رحيم 
7E+05يوسف شاهين سليمان
7E+05عبد الباسط حبيب رشيد
7E+05دير المخلص للرهبنة المارونية



7E+05نجال يوسف السيقلي
7E+05محمد لطفي العلي
7E+05فاديا محمود الشريف
7E+05سعيد توفيق الشامي
7E+05حسام محمد بهجت الشعار
7E+05نقوال حنا السيقلي
7E+05خديجة خليل شرارة
7E+05علي جميل المصري الشياح
7E+05جورج حبيب ابراهيم اسطفان
7E+05فضل جميل المصري الشياح
7E+05رضوان بديع سلمان
7E+05ابراهيم جميل المصري الشياح
7E+05حنة نخلة مخول
7E+05غسان حسين ابو زينب
7E+05نزيه يوسف الددا
7E+05نهوند علي شاهين
7E+05ايمان عفيف الحالق
7E+05خديجة محمد الخنسا
7E+05محمود سليم الدرزي
7E+05بطرس نقوال صليبا
7E+05جريس جبران نخلة
7E+05طارق فهد ابو عبسي
7E+05يوسف حنا بو سابا
7E+05خليل يوسف كساب
7E+05خديجة محمود مرعي جمعة



7E+05رمزي محمد حسن الحبال
7E+05زكريا عفيف البابا
7E+05اسطفان حبيب اسطفان
7E+05عفيف جرجس السيقلي
7E+05راشد محمود خليل
7E+05فرنسيس روفايل بطرس ضاهر
7E+05عباس محمد علوية
7E+05عبد الماجد عبد المجيد زنتوت
7E+05بالل ابراهيم سعدية
7E+05اديب جرجس ابو سابا
7E+05ربيع سعد الدين ابو ظهر
7E+05علي فهمي عواضة
7E+05مريم امين فخري
7E+05نقوال فضل مارون
7E+05جرجس  ايليا  خليل
7E+05وقف كنيسة السيدة للطائفة المارونية
7E+05حسن جواد شرف الدين
7E+05عبد الفتاح علي وهبة
7E+05حكمت هالل االسعد
7E+05نعيم طالب زيدان
7E+05فايز احمد شفيق الصلح
7E+05حنة انيس قطان
7E+05محمد حسين سعيدي
7E+05زكريا محمد العربي القدسي
7E+05شريفة جواد فرحات



7E+05نزيه علي عيد
7E+05ديب جرجس ديب
7E+05عفاف سعد الدين ابو ظهر
7E+05زهرة احمد باشو
7E+05امل موفق الفحل
7E+05محمد اديب حسن المبدر
7E+05صباح مالك سالم
7E+05جوليات مارون الخوري
7E+05فضل احمد الصياد
7E+05كمال محمد قبوط
7E+05محمود فاروق الحريري
7E+05ليلى حنا دانيال
7E+05سميح محمد قبوط
7E+05احمد احمد علي الحاروفي
7E+05اميل جرجس ملحم قسطنطين
7E+05حسانة عماد رق البخور
7E+05نبيه الياس الناشف
7E+05اديب يوسف خليفة
7E+05سمير سليم البراك
7E+05انطوانيت يوسف اسطفان
7E+05وفيقة حسن نجم
7E+05اسيا احمد قبوط
7E+05شعبان محمد سليمان
7E+05الياس نقوال متى
7E+05سامية اديب خليفة



7E+05جورج الياس بطرس فرنسيس
7E+05علي نعمة اهللا البغدادي
7E+05نعيم توفيق شرف
7E+05محمود اسماعيل البابا
7E+05مدهللا مرشد ابراهيم
7E+05سليمان خالد طه
7E+05نجيب يوسف نقوال الناشف
7E+05سعيد احمد عالء الدين
7E+05زهيه مخايل سمعان
7E+05صبحي عدنان مزين
7E+05نزار مخايل عطوي
7E+05جرجس مخائيل سمعان
7E+05جمال شفيق براج
7E+05نزهة علي حسين خليفة
7E+05جميل مخايل سمعان
7E+05ابراهيم فضلو بشارة ديب
7E+05احمد فضل المصلح
7E+05مروان احمد حسيب لطفي
7E+05علي فضل المصلح
7E+05سمير فيليب فاخوري
7E+05محمد جمال مصطفى الحلبي
7E+05محمد مصطفى الجبيلي
7E+05احمد وهبي المبدر
7E+05علي حيدر الرز
7E+05عبد الغني احمد السيد ابو الجواد



7E+05احمد البدوي سعد الدين الكلش
7E+05نخلة نقوال فرنسيس
7E+05جورج نقوال فرنسيس
7E+05منى صالح قهوجي
7E+05جوزيف نقوال فرنسيس
7E+05فادي محمد عفيف السنيورة
7E+05فلایر خضر حقي
7E+05محترم باسل محمد راشد قدورة
7E+05سكنة حبيب سعد
7E+05ابراهيم محمود صالح
7E+05ملحم كمال فران
7E+05وفيق عبد المنعم فرحات
7E+05توفيق يوسف فرنسيس
7E+05يوسف جرجس طنوس واكيم
7E+05احمد عبد اهللا الشبيب
7E+05لبنا ابراهيم ابراهيم
7E+05خليل سعيد المكاوي
7E+05اديب الياس السيقلي
7E+05احمد مختار حسن البابا
7E+05صالح محمد فرحات
7E+05فيليب يوسف السيقلي
7E+05احمد ديب كالكش
7E+05نعيم محمد محيدلي
7E+05حنا الياس جرجي مخول فرنسيس
7E+05لويس يوسف نمور



7E+05غازي عبد االمير سالم
7E+05صفاء احمد ادريس
7E+05سعيد الياس متى
7E+05وفيق قاسم فرحات
7E+05رودي جوزف قطان
7E+05خضر علي عجوز
7E+05خيريه حسن الباى
7E+05خليل يحيى البريدي
7E+05رجا حسن السيد
7E+05توفيق احمد حشيشو
7E+05بسام احمد محيدلي
7E+05سامي حنا نجم
7E+05وديع شكري فارس اسعد
7E+05علي ذياب زيعور
7E+05سعاد حنا نجم
7E+05مالك رؤوف االيوب
7E+05رمزي محمد صالح الدين زنتوت
7E+05مصطفى احمد محيدلي
7E+05حسن يوسف هاشم
7E+05محمود احمد الصباغ
7E+05حسان احمد محيدلي
7E+05ديب خليل الياس خليل
7E+05هشام شاهين متى
7E+05عز الدين خليل الحريري
7E+05جعفر قاسم خليفة



7E+05سعيد الياس يوسف الخوري
7E+05محمد  احمد مصرح
7E+05مصطفى احمد غدار
7E+05انطوان توفيق شامية
7E+05هيفاء محمد غندور
7E+05ميشال الياس شويري
7E+05صفا اسماعيل الشيخ علي
7E+05حليم حنا عواد
7E+05انعام محمود سليمان
7E+05كنيسة القديس يوسف للروم الكاتوليك
7E+05ابراهيم اسماعيل الشيخ علي
7E+05محمود مصطفى القدام
7E+05فاطمة محمد علي شاهين
7E+05ماهر مصطفى القدام
7E+05حسن سعيد ارناؤوط
7E+05نعمات عبد الوهاب الحريري
7E+05محمود حسن الغرايلي
7E+05غسان هيكل عبد اهللا
7E+05ليلى ابراهيم منصور
7E+05الياس جرجي الناشف
7E+05ماجده محمد نعيم
7E+05نقوال جرجي صارجي
7E+05غادة مجدي قاسم
7E+05مريم محمد الزبيدي
7E+05فوزية محمد عبد الرؤوف خليفة



7E+05عاصم خالد ابو ضاهر
7E+05عذاب حسين فاضل
7E+05فوزية عبد الروان خليفة
7E+05محمود عبد الرحمن عصفور
7E+05مقبل محمود عقل
7E+05وداد الياس ابو ضاهر
7E+05عفيف حسين خليفة
7E+05مصطفى عبد اللطيف رستم
7E+05عزو محمد طافش
7E+05نوال زكريا مستو
7E+05طالب ابراهيم سعدية
7E+05محمود فيصل القوام
7E+05يوسف الياس مارون
7E+05ابراهيم ابراهيم سعدية
7E+05فرج اهللا عبد فرج
7E+05امنة ابراهيم خليفة
7E+05زينب ابراهيم خليفة
7E+05سعد ابرهيم خليفة
7E+05سالم ابراهيم خليفة
7E+05محمد جعفر قبالن وهبي
7E+05بولس سمعان البرشا
7E+05يوسف فريد كساب
7E+05علي فرج اهللا فرج
7E+05جورج نخلة وهبة
7E+05عبد السالم محمد بطاح



7E+05عمر خليل برقجي
7E+05زمزم محمد الحاج علي
7E+05نديما حسن عطوي
7E+05محمد عادل البيطار
7E+05حنا سليم عيد
7E+05دانيا محمد وفيق حمود
7E+05كفاح صبحي عفيفي
7E+05هناء علي مشورب
7E+05شكري الحاج محمود الشريف
7E+05محمد جابر ايوب
7E+05مريم عبد المولى الصباغ
7E+05محمد يوسف حسون
7E+05خليل نقوال سمعان
7E+05جمال محمد سليم الحدف
7E+05هناء محمد شحرور
7E+05لولو الياس مارون
7E+05سمر رمضان الخياط
7E+05عبد اهللا يوسف القادري
7E+05علي ابراهيم كريت
7E+05محمد جواد علي جمال
7E+05عبد القادر ياسين غانم
7E+05علي ناصيف محمد شحرور
7E+05حليمة صبحي عفيفي
7E+05زينب حسين خليفة
7E+05صالح محمود عواضة



7E+05احمد بهجت بيالني
7E+05احمد مصطفى علي حسون
7E+05لينا محمود عرابي
7E+05سهيلة محمد عبد الوهاب
7E+05ريم عمر حسين
7E+05ظهير عبد الحافظ البساط
7E+05امية فضل مالح
7E+05سامر محمد القادري
7E+05نجيب خضر سليمان
7E+05اني بينر هوفر
7E+05تجمع صناعي الجنوب
7E+05بشير محمود الصقر
7E+05غسان ابراهيم غولي
7E+05هنا حسين غدار
7E+05غسان عوض حسين
7E+05هال حسين محمد غدار
7E+05بسام ماضي الحاج
7E+05احمد محمد سرور
7E+05يوسف قيصر حليحل
7E+05فضل ماضي الحاج
7E+05هالة ماضي الحاج
7E+05عفاف حمزة ابو خضرا
7E+05عارف محمد سرور
7E+05منال محمد صالح
7E+05سعاد احمد يونس



7E+05منيرة محمد سعيد مكاوي
7E+05مصطفى رضا خليفة


