
االسمالرقم 
7E+05سعيد ابراهيم متى
7E+05جمال عز الدين البركة
7E+05جواد ابراهيم خليفة
7E+05نانسي محمد صالح
7E+05احمد محمد شناعة
7E+05هال قاسم غدار
7E+05جميل خالد بيطار
7E+05احمد عبد الرحمن نوفل
7E+05بهية حسين غدار
7E+05حنان محمد خليفه
7E+05خضر ابراهيم كامين
7E+05ميمنة حامد صالح
7E+05احمد عباس حرب
7E+05علي احمد كوثراني
7E+05ابتسام علي خليفة
7E+05حميدة علي قرارجة
7E+05رضا محمد علي خليفة
7E+05نعمة اهللا سيد علي بغدادي
7E+05الهام احمد خليفة
7E+05محمد رزق صالح
7E+05سامي شرف الدين شرف الدين
7E+05افراز سالمة سويد
7E+05احمد علي حسن خليفة
7E+05محمد علي شمسي



7E+05امنة حسين غدار
7E+05محمود مصطفى الجبيلي
7E+05حنا بطرس فرنسيس
7E+05عماد رضا اسماعيل
7E+05يونس سعد الدين بركات
7E+05حسن نمر خليفة
7E+05حيدر الحاج حسن رضا خليفة
7E+05الال علي حبلي
7E+05زينب  فؤاد  سعد المصري
7E+05خليل عبد اللطيف الحلواني
7E+05نوال احمد حجازي
7E+05هاشم احمد الديري
7E+05مصطفى حسن رضا خليفة
7E+05هبه سمير شعيب
7E+05غادة ابراهيم عودة
7E+05محمد سليم غدار
7E+05فايز علي جمعة
7E+05ريا حسن فخري
7E+05هاني هاني الفران
7E+05عبد العفو احمد عبدو
7E+05ماجد ابراهيم عبدو
7E+05رضوان خضر كامين
7E+05زهرة يوسف حسن غدار
7E+05خديجة حسين احمد
7E+05اسعد محمد زرقط



7E+05حسين احمد رز
7E+05حيدر يوسف حسون
7E+05نبيه حسين زرقط
7E+05محمد زيدان زيدان
7E+05جوزفين الياس حرفوش
7E+05شفيق احمد الهواري
7E+05خديجة ديب غدار
7E+05مهى احمد الزين
7E+05قاسم ديب عبدو
7E+05مريم خليل حمدان
7E+05عادل محمد عبد الرؤوف خليفة
7E+05عدنان احمد الغنواني
7E+05محمد احمد الغنواني
7E+05ماجدة محمد خليفة
7E+05مصطفى ديب عبدو
7E+05علي ابراهيم موسى حمدان
7E+05عمشة احمد حسون
7E+05ميال الياس اندراوس
7E+05محمد حمد حشمان
7E+05جورج يوسف الناشف
7E+05حافظ علي زرقط
7E+05نجيب يحي شرف الدين
7E+05عبد المجيد قاسم السعدي
7E+05كمال سعيد موسى
7E+05مروان محمود قاسم



7E+05محمد يوسف شبلي
7E+05محمد محمود عصفور
7E+05حيدر فايز حماده
7E+05سامي امين خير الدين
7E+05جعفر احمد غدار
7E+05ليلى محمد الرز
7E+05حيدر حسين نصر اهللا
7E+05جوني حسين نصر اهللا
7E+05محمد نمر قاسم
7E+05حسن جوني حسين
7E+05محمود كايد اخضر
7E+05حسين حسن جوني
7E+05مجيد محمد حمتو
7E+05صالح الدين حسن الزين
7E+05جعفر محمد سبيني
7E+05عدنان محمد الشماع
7E+05جميل حنا يوسف صليبا
7E+05سميرة لطفي الحجاب
7E+05الصاوي محي الدين البطش
7E+05ناديا كرم السكافي
7E+05درويش يوسف الحناوي
7E+05خليل جبران شاغوري
7E+05سميرة حسين عكر
7E+05محمد حسن الحناوي
7E+05سميا ابراهيم الراعي



7E+05مصطفى محي الدين البطش
7E+05عطا محمد زرقط
7E+05رضا قاسم ابراهيم غدار
7E+05علي خليل خليفة
7E+05غسان احمد جمعة
7E+05مازن سيف االمين
7E+05فادي سيف االمين
7E+05محمد عبد اهللا محمد مبارة
7E+05حيدر خليل خليفة
7E+05رضا محمد حسين خليفة
7E+05علي رضا فخري
7E+05احمد درويش بديع
7E+05سمر صالح الدين الصيداني
7E+05عبد العزيز رشيد علي
7E+05وفيقة مصطفى خليفة
7E+05صبحية حسن صالح
7E+05محمود علي الطفران
7E+05مازن فيصل حمود
7E+05عارف علي الجبيلي
7E+05حسن سلمان زيدان
7E+05انطوان لطفاهللا غالي
7E+05نهاد لطفاهللا غالي
7E+05فيوليت لطفاهللا غالي
7E+05عفيفة حسن كوثراني
7E+05درويش عباس كامين



7E+05طالل خالد شهابات
7E+05احمد حسن علي صالح
7E+05عصام رسالن عفارة
7E+05ليلى حسن غدار
7E+05نجيب محمد طه البابا
7E+05الياس حنا اسبر
7E+05عزيزة موسى الزين
7E+05نازك ابراهيم السكافي
7E+05حسن احمد كالس
7E+05عطاف خالد فرماوي
7E+05دالل محمد الرواس
7E+05محمد روحي محي الدين رق البخور
7E+05رنيم رشيد السايس
7E+05بدريه مصطفى خليفه
7E+05خديجة علي محمود غدار
7E+05خليل حسين صالح
7E+05فؤاد احمد محمد
7E+05كفى علي قطيش
7E+05امينة فضل عدلوني
7E+05لطفي حسن سلوم
7E+05نبيل علي الجمال
7E+05علي نسيب الصديق
7E+05عبد الرحيم احمد قدورة
7E+05سالم موسى بصل
7E+05خليل كامل الزين



7E+05وليد راشد فرحات
7E+05سميرة سامي الخطيب
7E+05عازار ملحم قسطنطين
7E+05نزيه محمد زيدان
7E+05زهير شفيق حنقير
7E+05حسيب قاسم عيدو
7E+05بهيج سامي القواص
7E+05سمير اسعد كسرواني
7E+05غازي محمد عباس خليفة
7E+05علي موسى خبيز
7E+05خالد حسن عطيه
7E+05سامح احمد كعوش
7E+05فاطمة خليل ايوب
7E+05زهير علي غضبان
7E+05احمد مصطفى البقري
7E+05مريم محمد خليفة
7E+05محمد يحي عالء الدين
7E+05عبد الحسن محمد خليفة
7E+05فاطمة حسين دغمان
7E+05اعتدال احمد مليجي
7E+05امال موسى سعد الدين
7E+05سهجنان حسين سالم
7E+05محمود ابراهيم النميري
7E+05انور رضا البزري
7E+05عبد الكريم يوسف فاضل



7E+05وديع حنا واكيم
7E+05زهرة سليم منانا
7E+05ديب شكري اسعد
7E+05كوثر نعيم ذياب
7E+05خليل سليمان جعفر
7E+05خالدية حسن عيسى
7E+05علية احمد حسون
7E+05طه عبد السالم السعافي
7E+05الجمعية التعاونية السكنية في جعيتا
7E+05رشيدي نقوال الخوري السيقلي
7E+05الجمعية التعاونية السكنية في الغازية
7E+05عادل حمدان عبد الغني
7E+05محمد سعيد الديماسي
7E+05يوسف احمد خليفة
7E+05مصطفى حسن الجبيلي
7E+05محي الدين محمود الديماسي
7E+05احمد محمد حسين الجبيلي
7E+05زكريا طالب سعدية
7E+05فاطمة حسين الجبيلي
7E+05محي الدين يوسف الحريري
7E+05نبيه فؤاد البخاري
7E+05نبيل عثمان الخطيب
7E+05شريف محمد محمد
7E+05خضرة خضر الزين
7E+05جوزافين يوسف الحايك



7E+05محمد مصطفى  محمد البزري
7E+05محمد مصطفى الزين
7E+05مريم محمد حسن خليفة
7E+05نازك حسن الميس
7E+05رضا زين باسين
7E+05محمد عبد الرؤوف خليفة
7E+05عباس احمد غدار
7E+05كامل ابراهيم موسى الزين
7E+05معين منير عسيران
7E+05غازي محمد مروة
7E+05مطرونة مخايل سمعان
7E+05حسين غانم الشوربجي
7E+05سليم علي محمود صالح
7E+05ميالد يوسف ابو صافي
7E+05حسين ابراهيم دنش
7E+05مريم علي حماده
7E+05مدالن جرجي صليبا
7E+05زهرة عباس محمد خروبي
7E+05نعيم يوسف صايغ
7E+05محمود محمد تميم
7E+05محمود عباس خليفة
7E+05احمد محي الدين جمال
7E+05يوسف مخايل قطان
7E+05محمد محمود صفدية
7E+05عدنان رامز سنجر



7E+05عصام عبد الغني البساط
7E+05زياد حمدان عبد الغني
7E+05محمود خضر خليفة
7E+05مصطفى خضر خليفة
7E+05علي ابراهيم موسى حمدان
7E+05ادال حبيب ابراهيم حبيب
7E+05ابونين يوسف سمعان قطان
7E+05زينب سليم بركات
7E+05علي يوسف الموعد
7E+05نوال يوسف سمعان قطان
7E+05محمد صالح الدين محمد صبحي حنينة
7E+05مفيد علي قادري
7E+05احمد سليم سوسان
7E+05محي الدين ديب البعاصيري
7E+05سهار علي الددا
7E+05بطرس جرجي بشارة ديب
7E+05وليد محمود الحوراني
7E+05محمد احمد محمود قرنوبي
7E+05حسن خليل قلقاس
7E+05معروف احمد الزين/ورثة
7E+05صباح خليل موسى الزين
7E+05امال اسبر خليل
7E+05حسن احمد حسن شاهين
7E+05مروان موعد النصار
7E+05صبحي محمد قرص



7E+05ميشال باسيال دندن
7E+05ليال صالح البساط
7E+05مها محي الدين عنتر
7E+05عبد اللطيف علي االخضر
7E+05مرعي ايلي ابو مرعي
7E+05سهى كايد ابراهيم
7E+05منيرة لطفي الدندشلي
7E+05محمد منير الدالي بلطة
7E+05طالل احمد الرهاوي
7E+05نهى عبد الغني قدورة
7E+05منيرة خليل السبع اعين
7E+05نشات محي الدين قدورة
7E+05زهية حسن خليفة
7E+05منيمنه ابراهيم خليفة
7E+05يوسف خليل المسلماني
7E+05علي مرشد ابراهيم كاعين
7E+05سهام خليل المسلماني
7E+05فضل حسن علي صالح
7E+05عبد الحسين حسن سالمة
7E+05مريم محمد عبد الرؤوف خليفة
7E+05حيدر اديب خليفة
7E+05جميل يوسف قسطنطين
7E+05زكريا خليل مسنو
7E+05يوسف جرجي قسطنطين
7E+05بولس جان دبانة



7E+05سميرة احمد خاسكيه
7E+05احمد خير الدين محمد اليماني
7E+05صالح الدين مصطفى العقاد
7E+05فضل محمد خليفة
7E+05محمد قاسم سركيس
7E+05نخلة ابراهيم ابو زيد
7E+05تاج رشيد االحط
7E+05حسين محمد حسونة
7E+05زينات محمود نحولي
7E+05ابراهيم قاسم ابراهيم غدار
7E+05جبران طنوس واكيم
7E+05علي احمد حسين خليفة
7E+05بالل عفيف فياض
7E+05عطاف حسن شامين
7E+05نبيه يوسف الحاج
7E+05رئيف محمود زنتوت
7E+05نجوي صالح البلوط
7E+05محمد نجيب ايوب
7E+05وفيق رامز الحبال
7E+05هال سعد الدين بعاصيري
7E+05جواد محمد غدار
7E+05نعمة يوسف ابو زيد
7E+05ابراهيم حسين ديب
7E+05بدرية زين العابدين نجم
7E+05مصطفى علي محمد خليفة



7E+05صباح رشاد العريسي
7E+05محمد علي احمد خليفة
7E+05يوسف علي عز الدين
7E+05آمنه حلمي بطاح
7E+05احمد عز الدين عسيران
7E+05مهى توفيق ماضي
7E+05اسكندر سلوم القاضي
7E+05ديب سليم ضاهر
7E+05احمد علي ضاهر الجبيلي
7E+05سمير حسن الحاج علي
7E+05نوال فاروق البخاري
7E+05نسيب عفيف البابا
7E+05نورة علي الرز
7E+05قاسم محي الدين كلش
7E+05حسن موسى الزين
7E+05حسن محي الدين كلش
7E+05عفيف نقوال حنا يونان
7E+05الياس مارون عيد
7E+05زينب ابراهيم دغمان
7E+05حسين محمد قاسم حسون
7E+05محمود احمد علي حسين صالح
7E+05حيدر حسين ليال
7E+05احمد حبيب ضاهر
7E+05ابراهيم سليم الموعد
7E+05عبد الحسن كامل عامر



7E+05جمال احمد عنتر
7E+05موسى خليل الحبشي
7E+05يوسف علي قطيش
7E+05عفيف اسعد صعب
7E+05محمد عبد اهللا ابو ملحم
7E+05هيثم محمد صبحي عثمان
7E+05لينا حسن درويش
7E+05نديم يوسف الصهيوني
7E+05بشير محمد االنجبار
7E+05زاد محمد ابراهيم
7E+05وائل عادل الصعبي المعروف بالدر
7E+05محمد عبدو خليل قلقاس
7E+05باسل محمد قلقاس
7E+05الهام حسين علي
7E+05عدنان حسن النقوزي
7E+05نجالء علي الزين
7E+05محمد خليل شراد
7E+05هاني ابراهيم الياس الخوري
7E+05فضل خليل شراد
7E+05احمد ابراهيم شراد
7E+05شفيق عبد الكريم جاد
7E+05وقف لجامع قرية الغازية
7E+05ماهر محمد بشير الظريف
7E+05اميلي جرجس ملحم قسطنطين
7E+05يحيى مالك البخور



7E+05نور الدين عبد اللطيف سليم
7E+05معروف محمد قطيش
7E+05سالم محمد السمره
7E+05عبد الكريم علي غدار
7E+05وداد يوسف كيلو
7E+05محمد بالل الحلبي
7E+05سعاد احمد رئيس المينا
7E+05موسى مصطفى عيد
7E+05غسان قاسم جمعة
7E+05ماري حنا الياس اسبر
7E+05عدنان احمد حسون
7E+05ايلي خليل ابو فاضل
7E+05عبدة محمد مسلماني
7E+05خليل علي الجبيلي
7E+05خضر محمد غدار
7E+05حنيفة سليم الحجار
7E+05توفيق الياس ابراهيم الحايك
7E+05محمد قاسم احمد علي حسين
7E+05مريم ابراهيم قطان
7E+05دالل محمد ديب غدار
7E+05نابغة درويش عبد القادر
7E+05حيدر موسى خليفة
7E+05شاوول طنوس جحا
7E+05ماهر محمد بشير الشريف
7E+05كريم سليمان قسطنطين



7E+05كامل خير الدين قدورة
7E+05محترم محمد بهيج قدورة
7E+05فاطمة احمد ناصر
7E+05ندى محمد بهيج الزغبي
7E+05حسين مصطفى عالء الدين
7E+05يوسف يعقوب قطان
7E+05خليل عبد الهادي
7E+05ابراهيم باقر حديب
7E+05خيريه محمود عكره
7E+05الياس حنا خليل نصر اهللا
7E+05سهيل محمد النجار
7E+05علي نمر داوود
7E+05احمد الصاوي زنتوت
7E+05هيفاء احمد رمزي اغا
7E+05نبيه اسعد ابو رجيلي
7E+05سعاد محمود اسعد
7E+05نبيهة حنا كنعان
7E+05فاطمة جواد قزيحة
7E+05محمد زكريا فاعور
7E+05كفى خليل خليل
7E+05عدنان غالب شتاوي
7E+05احمد محمود حافظ
7E+05محمد توفيق زيدان
7E+05محمدين تامر غدار
7E+05خاتوم مصطفى خفاجة



7E+05بهية حسين الزين
7E+05محي الدين نديم اليمن
7E+05محمود بدوي البساط
7E+05محمد محمود خليفة
7E+05ابراهيم نقوال ابو فرحات
7E+05علي الحاج خليل الزين
7E+05محمد هشام احمد كنعان
7E+05علي توفيق زيدان
7E+05ياسر احمد الخطيب الخالدي
7E+05بهيج زين العابدين حسن عسيران
7E+05كمال جريس بو فرحات
7E+05حسن محمد فاروق
7E+05محمد عفبف غدار
7E+05صبحية عز الدين الزين
7E+05صالح احمد نسب
7E+05علي تامر غدار
7E+05حسين عمران محمد ابو الفضل القواس
7E+05محمد علي الريش
7E+05يوسف لطف اهللا الحلو
7E+05نهاد ابراهيم المصري
7E+05رزق اهللا الياس قسطنطين
7E+05احمد جواد فرحات
7E+05نبيل احمد صالح
7E+05هال عبد اهللا الجردلي
7E+05وهبي قاسم بو هاشم



7E+05عباس محمود الدر
7E+05حسين عباس ابو الحسن
7E+05عباس موسى الزين
7E+05زينب علي عبد النبي
7E+05محمد مصباح عبد العال
7E+05وليد محمود القيسي
7E+05نجيب محمود حاجو
7E+05ماجدة محمد سكيني
7E+05حسن علي غملوش
7E+05محي الدين محمد الديشاري
7E+05وفيقة محمد الديشاري
7E+05ماري انيس قطان
7E+05مصطفى حجازي جموح
7E+05عبد الحليم مليح حسن
7E+05مصطفى محمد عيد
7E+05ممدوح محمد مليح حسن
7E+05صباح قاصد خيري
7E+05نجيب سمعان جرجي
7E+05يعقوب نقوال ايلي
7E+05رشاد محمد بديع
7E+05محمد خالد شمس الدين
7E+05احمد طه دهشة
7E+05توفيق عبد اللطيف الحكواتي
7E+05سعد الدين منيف بركات
7E+05مصطفى احمد كرنيب



7E+05حسن طانيوس ظاهر
7E+05حسن اسعد منصور
7E+05حسين اسعد منصور
7E+05عادل رفيق خفاجة
7E+05ابراهيم عبد اهللا النونو
7E+05محمد عبد اهللا النونو
7E+05احمد قاسم كاعين
7E+05دير مار بطرس ويولس قسطين التابع للرهبانيه االنطونية المارون
7E+05اسمهان نجيب زرزور
7E+05محمد ديب احمد خليل ليال
7E+05حسن عبد علي الزين
7E+05الفراد يوسف هارون الخوري
7E+05محمد توفيق عطيه
7E+05صبحية توفيق زيدان
7E+05عبد اهللا عبد سمحات
7E+05حسام علي ضاهر
7E+05خيرية قاسم ياسمين
7E+05طارق محمد الزين
7E+05سليمة نخلة يوسف
7E+05معين محمد الزين
7E+05احمد حسن محمود الزين
7E+05محمد ابراهيم احمد غدار
7E+05زكية حسن الجبيلي
7E+05جاد محمد عاصي
7E+05قاسم علي صالح



7E+05سكينة حسن الجبيلي
7E+05جرجس حنا قسطنطين
7E+05خضر مصطفى الجبيلي
7E+05سلمى ايليا ابراهيم ايليا
7E+05عبد اهللا يوسف الموعد
7E+05يوسف عبد الرحمن وهبي
7E+05خديجة محمد الزين
7E+05جومانه فوزي االسمر
7E+05محمد حسين علي الهاشم
7E+05فؤاد اسماعيل آغا
7E+05ديبة حسين قاسم نجم
7E+05بولس ابراهيم بركات دياب
7E+05رضوان ماجد المجذوب
7E+05حسان محمد رمضان
7E+05مريم حسن محمود الزين
7E+05فاطمة نهلة محمد مراد
7E+05طارق محمد عفيف الددا
7E+05علي امين سالم
7E+05جميل ابراهيم الدهني
7E+05قاسم علي قاسم فرحات
7E+05زهور حسن زيدان
7E+05محمد صبحي حبلي
7E+05منى احمد جابر
7E+05غازي يوسف حنينة
7E+05محمود جمال كعوش



7E+05امين زهير المالح
7E+05جمال احمد حسن جابر
7E+05خديجة خليل شومر
7E+05نصير نقوال عمون
7E+05محمد علي حسن نحولي
7E+05صالح الدين سعد الدين حجازي
7E+05محمود ديب السعافي
7E+05اسامة حسن نحولي
7E+05ديب حسن التقي
7E+05خديجة حسن نحولي
7E+05بهاء مصطفى البابا
7E+05علي حسين دنش
7E+05حنا جرجي قسطنطين
7E+05عبد السالم محمد الصلح
7E+05اغلوريا نقوال كيال
7E+05ناصيف يوسف ناصيف
7E+05ماغي نقوال كيال
7E+05مارون نخله جرجوره
7E+05سناء حسن نحولي
7E+05ضيا محمد الموعد
7E+05سهير مصطفى البابا
7E+05علي محمد موعد
7E+05منى مصطفى البابا
7E+05منى محي الدين مرجان
7E+05هنادي مصطفى البابا



7E+05حنا جرجس قسطنطين
7E+05اسعد نقوال قسطنطين
7E+05ليلى رامز غندور
7E+05حسن عبد اللطيف فرحات
7E+05ابراهيم محمد خضر
7E+05منى مصطفى كمال معنية
7E+05ديب محمد شاهين
7E+05جورج لطفي صهيوني
7E+05نهاد الياس صهيوني
7E+05عبد الغني محي الدين القطب
7E+05يحيى حمد النبطان
7E+05فادي عيد عيد
7E+05مواهب محمد شحوري
7E+05رحمة عبد الكريم مروة
7E+05محمد منير الدادا
7E+05انطوان شكيب صوما
7E+05سحر مصطفى البابا
7E+05خلدون صالح الدين طه البابا
7E+05مصباح محمد صالح الدين زنتوت
7E+05ادهم اسماعيل القشوري
7E+05حيدر احمد غدار
7E+05توفيق زيدان زيدان
7E+05احمد مصطفى عيد
7E+05جميله حسين غدار
7E+05محمد عبد الرحمن شهاب



7E+05الجمعية التعاونية السكنية (مونتوبلو) مغدوشة
7E+05نعيم محمد غدار
7E+05كامل محمد غدار
7E+05احمد نبيل الراعي
7E+05هناء جميل بيطار
7E+05نازك مصطفى اليمن
7E+05يوسف محمد عبيدو
7E+05جهاد محمد صوان
7E+05صالح محمد صوان
7E+05نجيب نجم ريشا
7E+05مصطفى محمد عنتر
7E+05كامل حسين غدار
7E+05دبية رضا جابر
7E+05ماجد عفيف الرشيدي
7E+05سميرة محمد الددا
7E+05دانية مصطفى الوتار
7E+05محمد ديب المبدر
7E+05نزيه محمود الرشيدي
7E+05ياسين الحاج حسين
7E+05حسن عبد اهللا قبرصلي
7E+05حيدر حسن صالح
7E+05فاروق حسين مروة
7E+05علي عفيف حنيني
7E+05فاطمة نايف عواله
7E+05رسمية علي حيدر



7E+05مصطفى محمد منير البساط
7E+05نعمان خالد البابا
7E+05نبيهة قاسم خليفة
7E+05سعد الدين  صبحي البساط
7E+05محمود سليم خليفة
7E+05محمد صبحي احمد حجازي
7E+05عليا حسن عالء الدين
7E+05سليم مصطفى المصرية
7E+05فهد ابراهيم حبلي
7E+05علي رضا الجباعي
7E+05نسيم محمد فقيه
7E+05ماهر مصطفى القوام
7E+05زهرة خليل الجبيلي
7E+05جمال الخضر شعيب
7E+05غادة نجيب ضاهر
7E+05فقيه كامل عيد
7E+05شفيق عبد المجيد زنتوت
7E+05سكنة علي خروبي
7E+05سمير محمد جواد نعمة
7E+05رجب محمود الجندي
7E+05نبيه احمد البدوي ابو ظهر
7E+05ازدهار علي الزين
7E+05محمد عبد الماجد يوسف الزين
7E+05محمد علي عزار
7E+05حسن صالح البيطار



7E+05هيام البير خطار
7E+05حسن محمد شحوري
7E+05محمود رضا البزري
7E+05تيسير مصطفى لطفي
7E+05فوز محمد كوثراني
7E+05مهى كامل حافظ
7E+05وليد زكريا الدنب
7E+05حسن عبداهللا الجبيلي
7E+05ابراهيم احمد التقي
7E+05محمود علي شحيمي
7E+05عبدو داود مكي
7E+05محمد صالح الموعد
7E+05هادي عزت شمس
7E+05عساف ناصيف ناصيف
7E+05سليم عزت شمس
7E+05وفيقة محمد البزري
7E+05احمد قاسم عمر
7E+05مصطفى قاسم ديب حمادة
7E+05سالم جرجس حليحل
7E+05محمد نمر حماده
7E+05جورج سالم حليحل
7E+05علي قاسم ديب حمادة
7E+05فهد سليم سباهية سميا
7E+05محمد سمير عبد الرحمن الصلح
7E+05طالب قاسم يونس



7E+05نبيل احمد فياض
7E+05خديجة حسين سليم غدار
7E+05مصطفى مصطفى الدرزي
7E+05عفيف مصطفى الدرزي
7E+05علي محمد حسين غدار
7E+05سعاد الياس ناصيف
7E+05سعيد محمود الخطيب
7E+05احمد سلمان قدورة
7E+05توفيق امين حرب
7E+05صالح محمد شاهين
7E+05احمد سليم قلقاس
7E+05امال منيف نعمة
7E+05ادوار اسكندر حوا
7E+05نهى محمد البزري
7E+05خديجة احمد حسون
7E+05وفيق موسى نضر
7E+05هيام عبد الحليم البابا
7E+05بهاء حسين الزين
7E+05بديعة حسين مرعي
7E+05نقوال فهد عزيز
7E+05علي سليمان جمعة
7E+05عدنان حسين سليمان الحاج
7E+05علي تامر عزاز
7E+05وسام جهاد جردلي
7E+05مصطفى سماعيل عنبر



7E+05سامي خليل الزين
7E+05صالح عباس السكافي
7E+05مهى قاسم عبدو
7E+05عزيزة بهيج الفضل
7E+05محمد نبيل  محمد  المالح
7E+05ماجدة بكري سنتينا
7E+05محمد حسين خليل موسى
7E+05ناظم نجيب صفي الدين
7E+05محمد سليم عبد الحفيظ البساط
7E+05اسعد زين ياسين
7E+05انعام محمود السكافي
7E+05رباح عثمان المكاوي
7E+05اسعد زين العابدين ياسين
7E+05ديب احمد زعتر
7E+05حميد فخرو الحلبي
7E+05محمد طالل الظريف
7E+05وليد الياس الهاشم
7E+05حسن عبد اهللا كحيل
7E+05رغدة جرجي داغر
7E+05بلدية الغازية
7E+05حسن ديب بلحص
7E+05خديجة يوسف سبليني
7E+05غازي رئيف حمدان
7E+05مارون يوسف لبس
7E+05ابراهيم محمد شحوري



7E+05هشام حسن الغواري
7E+05وديع بشارة المشنتف
7E+05سوسن صالح موسى
7E+05جنات يوسف نخلة
7E+05زينب حسين معتوق
7E+05ليندة عبد الحسن هاشم
7E+05كامل محمد ابراهيم الزين
7E+05مصطفى محمد ابراهيم الزين
7E+05عنايه عبد القادر حنقير
7E+05محمد حسين السارجي
7E+05موسى محمد خليل حربة
7E+05هدية يحي البابا
7E+05نتيجه موسى الزين
7E+05حليم يوسف مجدالني
7E+05نزيه علي الصوص
7E+05سوسن حسني ابو عقدة
7E+05نبيل محمد زيدان
7E+05محمد حسين حربي
7E+05قاسم حسين حربي
7E+05مصطفى عبد الغني جمعة
7E+05ورثة كامل ابراهيم خليل الزين 
7E+05مصطفى علي حسين صالح
7E+05منيرة علي خنيصر
7E+05سامية محمد ايوب
7E+05عز الدين علي نجم



7E+05جرجس يوسف متري
7E+05داود سليمان النفوري
7E+05احمد بدوي مالك
7E+05حسين علي قلقاس
7E+05عز الدين محمد الوحاني
7E+05علي صالح محمد
7E+05صالح عبد اهللا سليم
7E+05يوسف عبد اهللا سليم
7E+05عبد الحميد احمد ابو ظهر
7E+05نبيل حمد ابو ظهر
7E+05ندا ابراهيم المكاوي
7E+05احمد محي الدين كجك
7E+05بكرية احمد الحوراني
7E+05كاملة يوسف قبالوي
7E+05عز الدين محمود السوجاقي
7E+05سامي محمود دهيني
7E+05حسن محمد مدحت مخولي
7E+05حسين عبد الرسول دبوق
7E+05صبحي توفيق شمس
7E+05سلمى يوسف ابو ظهر
7E+05رضوان محمد عيد
7E+05مروان محمد عيد
7E+05محمد شحادة عطايا
7E+05رفيق سليم حمدان
7E+05خالد عبد الغني الغربي



7E+05خنا نعمان سليمان
7E+05حياة علي حناوي
7E+05سهير احمد الصاحب
7E+05رائف داود النقوزي
7E+05جرجس بطرس ديب
7E+05اسماعيل حسن سيد حسن
7E+05روز دهيني واكيم
7E+05حسن مصطفى اسماعيل
7E+05حسن جميل الجبيلي
7E+05محمد جميل الجبيلي
7E+05زينب ابراهيم علي حسين صالح
7E+05لويزا جرجس عساف شاهين
7E+05ماجدة محمود سكيني
7E+05محمد فريد مشموشي
7E+05جوزيف سعيد سليم جحا
7E+05رندة خير الدين قدورة
7E+05يوسف خليل قرعوني
7E+05احمد صالح الزين
7E+05درويش الياس جبور
7E+05آمنة علي الجبيلي
7E+05فايزة رباح عزام
7E+05مصطفى حمود الزعتري
7E+05بسمه علي اسماعيل
7E+05توفيق حسن الزين
7E+05رقية عباس اللحام



7E+05نقوال جرجس جبور
7E+05محمد سليم القبرصلي
7E+05فضل ابراهيم الجبيلي
7E+05نجاة جرجس جبور
7E+05منيره محمد حاوي
7E+05هند حسين الجبيلي
7E+05فاطمة احمد زنتوت
7E+05رئيال كامل البساط
7E+05نزار وهيب شمس
7E+05علي سليم قلقاس
7E+05نهدية منير البساط
7E+05سمير محمد قطيش
7E+05مريم اسعد الخوري
7E+05جريس ابراهيم جريس مخول
7E+05جرجس ابراهيم ابراهيم
7E+05انغام محمود العاصي
7E+05ميالد سليم بطرس صافي
7E+05سناء محمد احمد
7E+05امين محمود االمين
7E+05صبحية محمد سعيد موعد
7E+05حافظ جواد االثاث
7E+05محمد وفيق عزالدين نسب
7E+05جمال علي قلقاس
7E+05محمود سلمان كوثراني
7E+05احمد رشيد حمود



7E+05مصطفى علي عبد الغني اخضر
7E+05الياس فريد قسطنطين
7E+05سعاد يعقوب الحمزة
7E+05وائل خالد محمود
7E+05رفاعية رشيد محمود
7E+05صبحي رجا فرحات
7E+05سعاد شريف جوهر
7E+05عربية حسين بلعوس
7E+05سلوى عبد الوحيد طة
7E+05جمعية النداء االنساني
7E+05صالح عبد الغني منصور
7E+05وفاء ياسين الشرقاوي
7E+05نقوال الياس نقوال الياس
7E+05بديعة عبد اهللا حرب
7E+05شمة علي عبد اهللا
7E+05جميلة محمد كوثراني
7E+05نهى احمد ناصر
7E+05ذيبة حسن موسى الزين
7E+05الياس ايوب كرم
7E+05ليديا ميشال النحاس
7E+05فايزة احمد حجازي
7E+05انيسة حنا الياس سعد
7E+05حسن ابراهيم الصفدي
7E+05سعيد نقوال الياس
7E+05علي محمد قشوري



7E+05اعتدال محمد الصفدي
7E+05دانا محمود النقيب
7E+05يوسف زيتاني الزيتاني
7E+05ابتسام مصطفى الحالق
7E+05سعاد رشيد شعبان
7E+05رامز وفيق قاسم قاسم
7E+05محمد بدوي النقيب
7E+05زيات رامز قاسم
7E+05دالل عبد العزيز ابو ظهر
7E+05منيرة محي الدين اليماني
7E+05احمد صالح الخطاب
7E+05عاطف سعيد عباس
7E+05عبده الزهراء عبد الرسول يونس
7E+05خدر خليل قشوري
7E+05عبد الرحمن محمد حسن القطب
7E+05خديجة ابراهيم الراعي
7E+05محمد ديب االسماعيل
7E+05خليل احمد علي حالل
7E+05راشد احمد بنجك
7E+05حسن عيسى طاهر فضل اهللا
7E+05شبلي ابراهيم شبلي
7E+05رقية موسى عطوي
7E+05حسن سلمان شور
7E+05عمر اسماعيل العصري
7E+05محمد حسن عز الدين



7E+05خديجة محمود ابو خليل
7E+05حسين مصطفى عبد علي
7E+05حسن حمد علوية
7E+05محمود مصطفى برجي
7E+05نقوال حنا قبرصي
7E+05ديب االحمد النميري
7E+05مريم نعيم دامرجي
7E+05محمود يوشع عطوى
7E+05سهاد عطاهللا السليم
7E+05زنوبيا سعيد عسيران
7E+05كمال حسن فران
7E+05كاظم مهدي جبارة
7E+05عبد المنعم قاسم عجمي/متوفي
7E+05فضل حسن بدوي
7E+05حسن نمر فرحات
7E+05خديجة اسعد عطوي
7E+05جوليا نخلة المعماري
7E+05منيفة موسى عواضة
7E+05محمد العلي النميري
7E+05محمد احمد تاج الدين
7E+05زعل محمد النميري
7E+05سعاد خضر رق البخور
7E+05ناظم سعيد العلي
7E+05وجيه زين العابدين ابو خليل
7E+05صباح توفيق محسن



7E+05مريم عبد االمير سكيكي
7E+05قاسم محمد شموط
7E+05محمد احمد الخربيطي
7E+05عبد اهللا سليم جعفر
7E+05ابراهيم نسيب محسن
7E+05محمود سليم ظاهر
7E+05رقية عبد الكريم فاضل
7E+05احمد حسن دهيني
7E+05احمد عبد الكريم جباعي
7E+05محمد علي نعيم بيضون
7E+05زهره علي عز الدين
7E+05امينة حسين بسما
7E+05خالد عمر مناع
7E+05عدنان حسن دخل اهللا
7E+05طاهر علي بزون
7E+05احمد ابراهيم باقر
7E+05مصطفى علي رضا
7E+05محمود عبد الكريم جفال
7E+05اسعاف محمود ضاهر
7E+05يوسف فخر الدين الدهيني
7E+05فاطمة محمد حالوي
7E+05علي جواد ضاهر
7E+05كوكب علي بدري
7E+05نجمة علي بدري
7E+05علي ابراهيم كرشت



7E+05نايف كامل سعد
7E+05موسى كاظم عز الدين
7E+05منى عبد الرؤوف البساط
7E+05ابراهيم سعيد شور
7E+05رائف حسين صالح
7E+05محمد توفيق يحيى ناصر
7E+05مصطفى زهدي البابا
7E+05نعيم جميل عطيه
7E+05موسى خليل تقي
7E+05محمد سعد الدين اليويو
7E+05محي الدين احمد القبرصلي
7E+05قاسم محمد بسما
7E+05فضل اهللا جواد نصر اهللا
7E+05حسين محمود درويش
7E+05سلمان صالح جباعي
7E+05احمد ايمن الدندشلي
7E+05فاطمة احمد صالح مدني
7E+05حسين حبيب مديحلة
7E+05حسين علي امين بسما
7E+05عزت محمد زين
7E+05سنية خليل ابو خليل
7E+05حسان خليل ابو النجا
7E+05مروان خليل ابو النجا
7E+05خليل ابراهيم شبلي
7E+05خليل ابراهيم محمد شحاده



7E+05نزيه محمد محفوظ
7E+05سالم اسعد وطفة


