
االسمالرقم 
7E+05وهيب رشيد شمس
7E+05وقف للخدمات الخيرية لالمام علي بن ابي طالب
7E+05سامية محمد محفوظ
7E+05نعمات محمد السكافي
7E+05جميل خليل زعرور
7E+05سعيد محمد خضر سليمان
7E+05احمد محمد خضر سليمان
7E+05يوسف درويش اطرق
7E+05حسين موسى عواضة
7E+05حسين عبد المنعم مرعي
7E+05عمر اسماعيل صبحي
7E+05ابراهيم عبد البديع ناجيا
7E+05ناصيف حسين بسما
7E+05يوسف نعيم شاهين
7E+05صافي عبد النعيم النعيم
7E+05امين عبد اهللا محسن
7E+05علي سلمان قصير
7E+05محمد يوسف جعفر
7E+05مريم محمد علي سرور
7E+05محمود فوزي بدوي
7E+05كامل نعيم دخل اهللا
7E+05محمد يوسف درويش سبليني
7E+05خضر امين عطوي بزون
7E+05حسين حسن قطيش



7E+05علي موسى خشاب
7E+05عبد الحسن علي زعرور
7E+05احسان حسن بيطار
7E+05لمعة محمد كزبور
7E+05احمد سالمي برجي
7E+05فؤاد احمد ابراهيم اوسطة
7E+05مريم جواد نصر اهللا
7E+05نجاح احمد الظريف
7E+05رضوان محمد الفقيه
7E+05حسن مصطفى قانصوه
7E+05ابراهيم محمد جبر
7E+05محمد خليل كاعين
7E+05زينب امين علي الحاج احمد ذيب
7E+05يوسف موسى فاخوري
7E+05ميري عبدو فرحات
7E+05رياض محمد الرز
7E+05جعفر محمد فرحات
7E+05محمد علي ابراهيم كريت
7E+05عبد الرحمن محمد نصر اهللا
7E+05منى اميل رزق اهللا
7E+05محمد سليم الشامية
7E+05معروف منير جودي
7E+05احمد علي بنجك
7E+05منيفة محمد صعب
7E+05عبير يوسف بساط



7E+05حسن محمد السبع اعين
7E+05منيف محمد حكيم
7E+05عدنان محمد عبداوي موسى
7E+05محمود علي الهندي
7E+05ابراهيم عبد الحليم حجازي
7E+05خليل علي كوثراني
7E+05سهام يوسف بسمة
7E+05عزات نعمة مسلماني
7E+05كامل جميل ابو خليل
7E+05شوقي نمر فرحات
7E+05ظافر عبد المحسن الحسيني
7E+05علي امين بسما
7E+05محمد مصطفى موسى فرحات
7E+05علي سليمان فواز
7E+05الياس  بولس الياس
7E+05معروف علي فرحات
7E+05عباس خليل خليفة
7E+05مهدي محمد مهدي
7E+05حسين يوسف النميري
7E+05جميل عبدو قصير
7E+05علي محمود الحاج حسين خليل
7E+05محمد يوسف الخشن
7E+05محمد علي احمد نصر اهللا
7E+05خليل ابراهيم عز الدين
7E+05صالح عقيل ابو صالح



7E+05علي حسن برجي
7E+05محمد عبد اهللا كريم جعفر
7E+05مصطفى حسين بحر
7E+05سامي قاسم خالد شعالن
7E+05احمد محمد علي نصر اهللا
7E+05كمال محمود حالوي
7E+05داود اسماعيل لحام
7E+05احمد درويش ابو خليل
7E+05علي محمود شبلي
7E+05محمود رياض السقا
7E+05خليل محمود جواد
7E+05رقية محمد سويدان
7E+05محمد بهاء حيدر ابو خليل
7E+05يوسف فضل اهللا طاهر
7E+05احمد توفيق محسن
7E+05فاطمة هاني بسما
7E+05محمد هاني بسما
7E+05جمال حسن فران
7E+05سعيد قاسم عنتر
7E+05فريد حسين غساني
7E+05علي مصطفى موسى
7E+05عبد الكريم توفيق ابو خليل
7E+05سميح عقيل سلهب
7E+05اسعد احمد بنجك
7E+05صالح عقيل سلهب



7E+05محمود عقيل ابو خليل
7E+05احمد هاشم عواضه
7E+05حسيبة نجيب بسما
7E+05مصطفى قاسم عطيه
7E+05داود محمد الرز
7E+05محمد امين عز الدين
7E+05فاطمه حسين بسما
7E+05عباس ابراهيم ايوب
7E+05زهير شكيب شحادة
7E+05خديجة محمد سبليني
7E+05عبد الناصر محمد بلطجي
7E+05يمنى سليمان عز الدين
7E+05احمد الحاج قاسم دهيني
7E+05قاسم محمد عقيل
7E+05حسن ابراهيم زلزلي
7E+05عبد الوهاب محمد عز الدين
7E+05ابراهيم علي فرح
7E+05جعفر خليل التقي
7E+05مريم خليل غندور
7E+05امين عبد الكريم مروة
7E+05سميره محمد جويدي
7E+05محمود علي االحمد
7E+05حسن محمد خشن
7E+05علي خليل محمد التقي
7E+05نمر ابراهيم خروبي



7E+05حسن خليل التقي
7E+05ديب مصطفى عزقي
7E+05عاطف علي حجازي
7E+05خالد سليمان الرواس
7E+05قاسم ابراهيم خشاب
7E+05محمود حسين سقالوي
7E+05معن عز الدين عز الدين
7E+05لطيفة رضا البزري
7E+05جميل محمد غساني
7E+05عبداهللا قاسم قصير
7E+05طالل العبد صائغ
7E+05محمد عبد الوهاب عز الدين
7E+05زينب علي زهر
7E+05وهيب علي زين
7E+05سالم محمد حسين عز الدين
7E+05منى علي سرحان
7E+05حسين علي زيد
7E+05ابراهيم محمد بسما
7E+05زينب محمود فضل
7E+05سالم هاني ضاهر
7E+05عواطف احمد الظريف
7E+05فوزية مصطفى شمس الدين
7E+05مصطفى فوزي عدلوني
7E+05خديجة علي منصور
7E+05حبيب محمد علي يوسف سرور



7E+05يسرى مصطفى معنا
7E+05هالل خلف عبد العزيز
7E+05عباس محمد حكيم
7E+05يوسف موسى قعقراني
7E+05محمد نزية محمد باشو
7E+05احمد هاني ضاهر
7E+05جعفر احمد صالح
7E+05احمد عقيل ابو خليل
7E+05محمد هاني ضاهر
7E+05بسام محمد خضر حنيني
7E+05احمد محمود جرادي
7E+05حليمة محمود الدرزي
7E+05عفيف خليل بدير
7E+05صديقة مصطفى خيزران
7E+05زينب محمد عطوي
7E+05عامر احمد القيسي
7E+05سهيلة احمد الحوراني
7E+05نجيب يوسف الشدياق
7E+05امال احمد القيسي
7E+05جنفياف جرجي مخول الخوري
7E+05جوزف سمعان صافي
7E+05كوكب سعيد الصفدي
7E+05اسماعيل علي عفارة
7E+05سعدو محمود شناعة
7E+05وفاء امين الطة



7E+05فايز محمود المرضعة
7E+05ضحى محمد جعفر
7E+05ابراهيم حسن منصور
7E+05زهر الدين محمد عنتر
7E+05جماالت صبحي فرج
7E+05عربية علي جردلي
7E+05حسن محمد رامز الحبال
7E+05مصطفى علي هادي
7E+05محمد محي الدين اليمن
7E+05نزار محمد شفيق البلطجي
7E+05محمد احمد الدالي بلطة
7E+05احمد سعد الدين زهره
7E+05محمود محمد شام
7E+05فاطمة حسن موسى
7E+05قاسم محمود دياب االسعدي
7E+05عبد المجيد محمد العيسي
7E+05مريم عبد القادر الزعتري
7E+05محمد حسن مسلم جمعه
7E+05ابراهيم احمد المقدح
7E+05محمود مصطفى الخياط
7E+05اسماعيل علي الفرمين
7E+05علي عبد الرزاق كريم
7E+05شفيق محمد صاوي الحريري
7E+05قاسم زكي شبلي
7E+05عبد الغني خضر الشامية



7E+05نادرة محمد نصوحي سعود
7E+05محمد عبد الكريم الموعد
7E+05حبيب انطون عون
7E+05محمد سهيل عاطف نسب
7E+05علي اسعد الحاج
7E+05حنا نقوال عساف
7E+05سهيل محمد النابلسي
7E+05نبيه محي الدين الكك
7E+05رانيا خالد حرب
7E+05جمال احمد اليوسف بشير
7E+05امين امين سرور
7E+05عارف مصطفى قطيش
7E+05امنة هاشم خضر السيد
7E+05محمود احمد قطيش
7E+05يونان مخايل ناصيف
7E+05سناء فوزي جاد
7E+05بهية توفيق الصالح
7E+05ربيع محمد فؤاد الكلش
7E+05سعد اهللا محمد فؤاد الكلش
7E+05احمد نعمة درويش
7E+05محمد رجب ياسين
7E+05ايمان عادل اللحام
7E+05خليل حسين عوض
7E+05رنده نصر اهللا عتمه
7E+05فتينة عاطف صادق



7E+05سلمان محمد السمره
7E+05فايزه ديب الغدعم
7E+05احمد محمد ابو ليلى
7E+05سليمان احمد الصادق
7E+05كامل موسى محسن
7E+05محمد فياض ايوب
7E+05محمود محمد شمس الدين
7E+05سميرة عبد الوهاب حمود
7E+05امنة محمد خضر الحبال
7E+05صبحية عباس فياض
7E+05محمد موسى اسماعيل
7E+05بولس مخايل باسيل
7E+05رقية كامل ابو عيسى
7E+05محمد جميل جرادي
7E+05نادر محمد اللقيس
7E+05نهاد حسن اليمن
7E+05نبيلة حسن ناجيا
7E+05وليد مصطفى درويش
7E+05مارون ملحم جحا
7E+05حسن خضر الحسن
7E+05ناجي مارون جحا
7E+05صالح اسماعيل الغرقي
7E+05رلى مكرم شمس
7E+05فاطمه يوسف سالمه
7E+05ابراهيم محمد القشوري



7E+05الياس جميل حمص
7E+05جمال خليل فضل اهللا
7E+05جمال محمود الراعي
7E+05فايق احمد عزام
7E+05نهاد خليل فضل اهللا
7E+05عفيف ديب عبد الرحيم
7E+05رائف ديب عبد الرحيم
7E+05صباح علي الزعرت
7E+05محمد جمال مصطفى الحلبي
7E+05محمد مصطفى اليمن الدندشلي
7E+05سعد الدين مصطفى اليمن الدندشلي
7E+05خالد سليم وهاب االبريق
7E+05عبد الكريم حسن البلولي
7E+05يوسف علي عفارة
7E+05وليد شريفة شاهين
7E+05سالم داود سليمان
7E+05صابر مصطفى قطيش
7E+05محمد صاوي ريس المينا
7E+05مصطفى احمد بشاشة
7E+05عبد الرضا حسن خاتون
7E+05رسمية عبد الكريم الشامي
7E+05كمال محمد الحاج خليل
7E+05محمود محمد دندشلي
7E+05علي اسماعيل الغرقي
7E+05حبيب خليل الحلبي



7E+05نجوى احمد ضاهر
7E+05شاهندة رجب البيروتي
7E+05صالح سليمان برجي
7E+05سعاد كامل الصباغ
7E+05فاطمة خليل طه
7E+05عدنان محمد الصباغ
7E+05مهى فؤاد حالوي
7E+05زهير محمد سوبرة
7E+05محمد ماجد محمد سفيان الشعار
7E+05ابراهيم محمد االثب
7E+05رضا تيسير الددا
7E+05سهير عبد اللطيف حفوضة
7E+05نهى يوسف البزري
7E+05سعيد حامد سعد الدين مومنة
7E+05صباح ابراهيم صفي الدين
7E+05حسام احمد وهبي
7E+05محمد اسماعيل جودي
7E+05سيدة محمد مطيع البني
7E+05اسامة عبد الغني شيت
7E+05محمد سامي عبد الغني شيت
7E+05سليمان جبور نمور
7E+05مصباح الحاج علي الزعتري
7E+05هيام علي البزري
7E+05انتصار علي البزري
7E+05ماجد خليل السقا



7E+05غادة حسن مروة
7E+05محمد سعد الدين بركات
7E+05ندى قاسم عرب
7E+05نسرين ياسين الحاج حسين
7E+05منى احمد ديبو
7E+05احمد صالح الدين اليمن
7E+05رشيد محمد حسن سمهون
7E+05سهى حسن الحاج
7E+05سعد الدين محمود المكاوي
7E+05هنية صالح خروبي
7E+05مصطفى عبد القادر شربج
7E+05ميسر محمد الرواس
7E+05زين الدين هاني ضاهر
7E+05احمد محمود قصير
7E+05احمد حسن صائغ
7E+05خليل ابراهيم بدوي
7E+05عزات ابراهيم بدوي
7E+05اديب كاظم عز الدين
7E+05لينا محمد سعيد قبالوي
7E+05ناصر نصوحي االمين
7E+05زينب محمد مالح
7E+05سهام محمد سنتينا
7E+05هند موسى رزق
7E+05علي محمد حسنين
7E+05خير الدين احمد الحريري



7E+05غادة محمد حسنين
7E+05غازي محمد حسنين
7E+05عائدة عبد اهللا السباعي
7E+05محمد سعيد المصري
7E+05حسين موسى علي عقيل
7E+05جرج فريد سليمان
7E+05سحر علي زحيم
7E+05فاروق عبد االمير فاضل
7E+05وليد عيسى المغربي
7E+05حسام عبد الكريم الراعي
7E+05جمال عيسى المغربي
7E+05هالل عيسى المغربي
7E+05هالة عبد الكريم الراعي
7E+05عبد السالم محمود االسير
7E+05عدنان فؤاد بليبل
7E+05رغدة محمود نور الدين البابا
7E+05خلدون عبد الكريم الراعي
7E+05محمد رشاد سليم مناع
7E+05فياض محمد هدروس
7E+05نبيل محمد حشيشو
7E+05سيد احمد عبد الرحمن الحريري
7E+05منير عبد الرحمن وهبي
7E+05كلثوم صالح موعد
7E+05خالد ياسين الحاج ياسين
7E+05بهية رامز بعاصيري



7E+05حنان محمود ابو حمود
7E+05زياد محمد الصباغ
7E+05بانة مختار لطفي
7E+05يوسف ابراهيم يوسف
7E+05عدنان حسين الحاج حسين
7E+05حيدر محمد قبيسي
7E+05غادة احمد كشتبان
7E+05حسن عبد اهللا مرتضى
7E+05امين علي مروة
7E+05احمد علي اليمن
7E+05راوية حسن الشريف
7E+05ريم حسن الشريف
7E+05زهية محمد علي حجازي
7E+05محمد عفيف الهلوان
7E+05رانية محمود حمد
7E+05عبد الرحمن محمد عبد النور
7E+05هدى محمود عز الدين الزعتري
7E+05شادية فائق سنو
7E+05ميسر عمر الرواس
7E+05وليد خضر الشامية
7E+05رشيد رباح عزام
7E+05خالد مصطفى البابا
7E+05سعد اهللا رياض عسيران
7E+05سمير رياض عسيران
7E+05بسمات حسين بسما



7E+05امنة عمر عزام
7E+05خليل ابراهيم كاظم عز الدين
7E+05نزية محمد السعدي
7E+05محمد حسام علي عبد الجواد
7E+05ماهر احمد حجازي
7E+05سمر عبد الكريم جاد
7E+05سهير علي عون
7E+05وفاء صالح الدين حجازي
7E+05شاكر محمد بشناق
7E+05قمر محي الدين خروبي
7E+05حسن عبد الرضا عالمة
7E+05عادل كامل سقالوي
7E+05صديقة حسن فرحات
7E+05ايمان علي حريري
7E+05حسن ابراهيم بسما
7E+05كوكب علي حريري
7E+05احسان علي حريري
7E+05حسين جعفر عز الدين
7E+05هند زين العابدين الصائغ
7E+05جهاد عبد الرضا حريري
7E+05زينب حسين مرتضى
7E+05امنة حسيب داود
7E+05حسن ابراهيم حدرج
7E+05نعمة عبد النبي حدرج
7E+05مصطفى احمد مدني



7E+05محمد احمد كرشت
7E+05يوسف حسن سقالوي
7E+05حسين علي خشن
7E+05عبدو مرتضى قاسم
7E+05امنة مصطفى فرج
7E+05حسني فضل اهللا مرتضى
7E+05علي محمد سليم رميتي
7E+05مصطفى علي سويدان
7E+05زينب خليل بسما
7E+05فاطمة درويش ابو خليل
7E+05احمد عبد الكريم حيدر
7E+05محمد احمد عطية
7E+05هاني يوسف سرور
7E+05محمد كامل دقماق
7E+05علي درويش بسما
7E+05زينب محمد متيرك
7E+05حسين علي سليمان
7E+05رائف محمود بو صالح
7E+05حسن محمد سليمان
7E+05سمير محمد قليط
7E+05حسن علي دخل اهللا
7E+05عبد الرضا حسين غريب
7E+05اميرة محمود ذيب
7E+05سطام جواد سالمي
7E+05علي عباس محيش



7E+05رباب صالح شحادة
7E+05محمد علي  حسن شميساني
7E+05فضل علي شميساني
7E+05علي خليل مغربي
7E+05الوقف الشيعي االسالمي
7E+05محمد حسن سويدان
7E+05نعمة محمود رميتي
7E+05ديب مجيد الهادي
7E+05عبد اهللا خليل شبلي
7E+05جليلة حسن حكيم
7E+05رزق اهللا علي بدوي
7E+05مصطفى علي مدين
7E+05حسن صالح بدوي
7E+05علي محمد سعيد حسن
7E+05علي السيد حسن مرتضى
7E+05علي يوسف سلمان
7E+05بدر خليل اسماعيل
7E+05زهيرة عبد اهللا تاج الدين
7E+05احمد علي خليل
7E+05حسين فايز برجي
7E+05نسيم عبد الكريم جفال
7E+05سليم فايز برجي
7E+05صالح فايز برجي
7E+05احمد فايز برجي
7E+05فهيمه علي احمد



7E+05سهام ابراهيم مغنية
7E+05سلمى ابراهيم مغنية
7E+05مالك علي ابراهيم
7E+05فدوى ابراهيم مغنية
7E+05محمد شريف احمد رضا
7E+05عبد الكريم مصطفى العين
7E+05علي محمد يوسف
7E+05ميشال فضل غاوي
7E+05غزالة علي مسلماني
7E+05ابراهيم محمود حالوي
7E+05احمد محمود عواضة
7E+05نمر احمد رميتي
7E+05رفيق كامل درويش
7E+05حسن طاهر صفي الدين
7E+05خليل اسعد وطفا
7E+05محمد اسعد وطفا
7E+05سعاد علي شاهين
7E+05حسين ابراهيم سالمي
7E+05يوسف اسعد وطفا
7E+05احمد محمود سالمي
7E+05كامل جواد غريب
7E+05عدي علي حجازي
7E+05بسام ابراهيم حدرج
7E+05محمد فياض كنعان
7E+05علي احمد صفي الدين



7E+05سالم مالك حالوي
7E+05محمد امين سالمي
7E+05زينب العبد رضا
7E+05نجاح سليم نشار
7E+05عليا داود الزيات
7E+05محمد موسى شلهوب
7E+05مسلم محمد الزين
7E+05نصير نجيب بسما
7E+05عارفة محمد ابو خليل
7E+05هاني عبد الحسن عياد
7E+05عبد الفتاح مصطفى احمد عياد
7E+05شريف عباس عطوي
7E+05فاتنة احمد بديع
7E+05عاصم جعفر صفي الدين
7E+05زين العابدين حسن حسين
7E+05علي صالح جابر
7E+05علي قاسم رميتي
7E+05زهرة خليل مغنية
7E+05هيثم نصر قصفراني
7E+05احمد محمود زمط
7E+05سليم داود فرحات
7E+05متري داود فرحات
7E+05علي محسن شور
7E+05كامل علي جفال
7E+05زكية داود فرحات



7E+05سليم عبد الحسن خشعان
7E+05قسطنطينة فيليب صالحة
7E+05حسن احمد حسن فقيه
7E+05مرسيل جبرائيل فرح
7E+05توفيق حبيب حديد
7E+05خيرية احمد سرور
7E+05محمد احمد حسنين
7E+05جعفر عبد المنعم حدرج
7E+05عبد المنعم عبد الحسين حدرج
7E+05احمد ابراهيم عبد الحميد
7E+05شريف حسن فقيه
7E+05عبد الحسين عبد المنعم حدرج
7E+05عبد الوهاب علي معنى
7E+05علي حسن ابو عتيق
7E+05علية محمدعلي حريري
7E+05صالح علي صعب حمد صعب
7E+05تيسير قاسم عودي
7E+05اسبيرين خليل رحال
7E+05محمد فواز حجازي
7E+05سعاد حسين البوصي
7E+05سمير خليل بداح
7E+05سليمان حسين محي الدين
7E+05وائل عبد اهللا شرف الدين
7E+05صفية عبد اهللا شرف الدين
7E+05رضا حسين خضرة



7E+05محمد علي حسن خضرة
7E+05حسيب عبدو فرحات
7E+05يوسف سليمان قشاقش
7E+05دنيا حسن سركيس
7E+05علي مصطفى بحسون
7E+05عفيفة سعيد شداد
7E+05عبد اللطيف نجيب الحسيني
7E+05علي حسن مهنا
7E+05محمد عبد اللطيف رميتي
7E+05رضا حيدر صفي الدين
7E+05فاديا حسن محي الدين
7E+05محمد طالب رشيد
7E+05علي محمد ميالف
7E+05حسن احمد رميتي
7E+05جورج جبران خيراهللا
7E+05موسى نعيم رميتي
7E+05نور الدين علي بيضون
7E+05غيدا نصير بسما
7E+05خديجة مصطفى بيطار
7E+05الجعفري في جناتا وقف
7E+05معروف صالح القهوجي
7E+05ابراهيم محمد محمد الرسول
7E+05حسين يحيى غيريس
7E+05جنان جعفر صفي الدين
7E+05ابراهيم حسين بسما



7E+05جعفر ابراهيم عبد اهللا
7E+05صائب عبداهللا بواب
7E+05سعاد حسن عانوتي
7E+05صباح حسن فقيه
7E+05نهاد يوسف خير اهللا
7E+05مصطفى اسماعيل الزين
7E+05بشير قاسم عودي
7E+05ايلين بشارة منسى
7E+05نصر الدين صدر الدين شرف الدين
7E+05قاسم شريف حجازي
7E+05علي حبيب وطفى
7E+05بسام علي صفي الدين
7E+05فؤاد محمد شرف
7E+05يوسف طاهر جعفر
7E+05محمد سعيد االعرج
7E+05الياس متري الحجار
7E+05حسين رضا حيدر
7E+05فادي رضا حيدر
7E+05مالك يوسف مازح
7E+05علي اسعد عباس اسعد
7E+05حسن رضا حيدر
7E+05علي موسى كنعان
7E+05فياض موسى كنعان
7E+05فادي حسن الزيات
7E+05حيدر محمد مغربي



7E+05محمد عقيل وزني /ورثة
7E+05احمد عبد الكريم علول
7E+05خليل ابراهيم خضرة
7E+05حسين علي االقرع
7E+05يوسف خليل بواب
7E+05سليم عباس فاخوري
7E+05حسين امين حب اهللا
7E+05صفاء نعمه نسر
7E+05شرف علي صفي الدين
7E+05زهرة ابراهيم فاخوري
7E+05محمود يوسف الحاج سلمان
7E+05يوسف محمد بدري
7E+05علي احمد حدرج
7E+05علي غريناض حمود
7E+05عدنان حسن خضرا
7E+05زهرة علي بدوي
7E+05حكمت ابراهيم دبوق
7E+05حسين جميل عامر
7E+05سهيل عبد االمير ابو صالح
7E+05محمد صالح شاكر
7E+05فيصل عباس خضرا
7E+05نبيه متري غابي
7E+05حمده علي حاويال
7E+05مرتضى موسى منصور
7E+05احمد حبيب عبود



7E+05نزيه نمر حمود
7E+05عباس عقيل دياب
7E+05حنان محمد هاشم
7E+05حسين ابراهيم طنانا
7E+05هال محمد هاشم
7E+05حسن موسى خضرة
7E+05الهام مسلم دياب
7E+05فواز نايف فواز
7E+05عزيزة ابراهيم فرحات
7E+05حسين سليم فران
7E+05محمد منيف بزوق
7E+05فضل احمد خزعل
7E+05محمد علي غانم
7E+05علي حسين االشقر
7E+05عاصم حسن صفي الدين
7E+05عايدة انيس جعفر
7E+05فاطمة سعيد الرز
7E+05بالل حسين صفي الدين
7E+05عزت محمود حالوي
7E+05حنان رائف ابو صالح
7E+05بشارة نجيب كفورة
7E+05محمد حسن صائغ
7E+05توما صليبا كترا
7E+05احمد نديم محمد المالح
7E+05نعمه علي بيضون



7E+05الهام احمد ضاهر
7E+05رفلة عبداهللا غابي
7E+05زينب سعيد حالوي
7E+05عماد توفيق فواز
7E+05سعيد درويش جشي
7E+05ناديا محمد المليجي
7E+05حنان محمد علي دلباني
7E+05محمد خليل عودي
7E+05عباس علي عز الدين
7E+05علي سلمان فواز
7E+05فؤاد سعيد زين
7E+05سمير محمد امين فقيه
7E+05علوية محمود ابو طعام
7E+05اسماعيل حسن مرتضى
7E+05صباح يوسف جعفر
7E+05فادي حسن مرتضى
7E+05زهرة مصطفى زيدان
7E+05قاسم محمد عقيل عيسى
7E+05يوسف مصطفى سليمان
7E+05صبحية محمد فياض
7E+05سمير علي محفوظ
7E+05ابراهيم حسن جمال
7E+05سعدة اسماعيل عليان
7E+05يوسف درويش قاسم حمود
7E+05نعمة الياس الشمندي



7E+05محمد ابراهيم صفي الدين
7E+05خليل ابراهيم حالوي
7E+05قاسم بدر اسماعيل
7E+05سامي مصطفى عرب
7E+05صفا موسى وهيبي
7E+05احمد رامز زيات
7E+05زهرة علي سمرة
7E+05علي السيد شرف الدين
7E+05زهرة صالح زين
7E+05امنة احمد حاوي
7E+05موسى ابراهيم طالب
7E+05رجائي خليل دايخ
7E+05نهال حسن فران
7E+05فايز حسن عكي
7E+05محمد نمر فواز
7E+05عصام صالح عسيران
7E+05بسام حسن عكنان
7E+05وهبي ابراهيم ديراني
7E+05محمد يوسف قهوجي
7E+05مصطفى داوود يونس
7E+05نوال داود يونس
7E+05احمد يوسف صبراوي
7E+05امنة عبد الكريم صباغ
7E+05بكري سليمان الزيات
7E+05يوسف حمزه الشاب



7E+05رنده نزيه سليمان
7E+05فاطمة حيدر جابر
7E+05علي صالح كفل
7E+05محمد درويش حاجو
7E+05محمد بشار عبد اهللا
7E+05زهرة محمود االشقر
7E+05افتكار حسن مكي
7E+05نزيه خليل بالغي
7E+05حسين عبد اهللا خليل بدوي
7E+05نهاد معروف دايخ
7E+05عفاف درويش فواز
7E+05قاسم عبد اهللا خليل بدوي
7E+05فضل حسين محي الدين
7E+05اميرة حسين جعفر
7E+05حسين احمد ابو خليل
7E+05احمد حسين شغري
7E+05هال خليل صعيدي
7E+05وداد علي االمين
7E+05طالب عبد االمير ابو صالح
7E+05علي محمود غزيل
7E+05احمد حسين صبراوي
7E+05عبد اهللا الحاج علي غندور
7E+05محاسن علي هادي
7E+05جوالت نمر فياض
7E+05انجي محمد علي زين



7E+05عبد الكريم ابراهيم فرج
7E+05نايفة سليم عز الدين
7E+05علي فهمي خضرا
7E+05زهرة ديب عيسى
7E+05حنان جعفر صفي الدين
7E+05ندى محمد العلي
7E+05سميحه خليل فارس
7E+05حسين محمود قدورة
7E+05ناظم عادل فياض
7E+05نبيله حبيب سليمان
7E+05سمير جمال بواب
7E+05رؤوفة امين حسن تاج الدين
7E+05رضا درويش فواز
7E+05زينب محمد غزيل
7E+05خليل ياسين زيدان
7E+05محمد علي رضا حمزة
7E+05بشارة فيليب منسى
7E+05داوود داود برجي
7E+05ابراهيم محسن زيد
7E+05محمد عبد اهللا غساني
7E+05حسن علي عبد الكريم
7E+05ابراهيم احمد يونس
7E+05شوقي سليمان بيضون
7E+05سطام سعيد جمال
7E+05اكرم محمد بدوي



7E+05علي حسن عبادي
7E+05خالد صالح قهوجي
7E+05وفاء سعيد سكيكي
7E+05امنة محمد علي
7E+05عباس  محمد عرب
7E+05كاملة موسى صالح
7E+05نجاة حسين بسما
7E+05ابراهيم عبد القادر بدوي
7E+05درويش مصطفى محفوظ
7E+05حيدر حسين نزال
7E+05محمد نايف قليط
7E+05فاطمة محمد عباس قازان
7E+05وقف الطائفة االسالمية السنية
7E+05راشد سليمان الرز
7E+05سميرة اسماعيل بواب
7E+05يوسف محمد امين
7E+05علي ديب درويش
7E+05علي سليم جشي
7E+05هنية امين عيسى
7E+05محمود حسن نعمان
7E+05جمعية القران الكريم
7E+05حيدر اسماعيل خليل
7E+05سالم حسن نعمه
7E+05امنه حسن نعمه
7E+05برهان يحيى قهوجي



7E+05محمد كامل نعمة
7E+05علي كامل نعمه
7E+05محمود قاسم دهيني
7E+05قاسم محمد كفل
7E+05عادل محمد رشيد
7E+05حيدر رضا منصور
7E+05حسن عبد الكريم ظاهر
7E+05مالك ابراهيم ابراهيم
7E+05سليم درويش جشي
7E+05توما سمعان البرشه
7E+05درويش قاسم خليل زين
7E+05شريفة منصور منصور
7E+05فضل احمد هسي
7E+05محمد فؤاد حالوي
7E+05احمد حسين زريق
7E+05خديجة محمود القهوجي
7E+05عبد الكريم يونس صفي الدين
7E+05سعاد حسين حالوي
7E+05ميرا درويش عامر
7E+05علي عباس عون
7E+05ابراهيم يونس صفي الدين
7E+05عماد عباس عون
7E+05حنا الياس لبس
7E+05نهال محمود الرز
7E+05حنان علي غريب



7E+05احمد يونس صفي الدين
7E+05زهرة نعيم خليل
7E+05عواطف مصطفى شغري
7E+05الياس فيليب بردويك
7E+05محمد وفيق سرور
7E+05علي ناصر زيدان
7E+05محمد ناصر زيدان
7E+05خليل ابراهيم شور
7E+05محمد عبد الرحمن صوفان
7E+05مطرانية الروم الكاتوليك صور
7E+05زينب محمد عيساوي
7E+05حيدر محمد نزال
7E+05عبد اهللا محمد امين حمود
7E+05فخري محمد امين حمود
7E+05محمد داود برجي
7E+05نايف محمد امين حمود
7E+05انور حسن نصره
7E+05خديجة المهدي نزاغي
7E+05حسن موسى خزان
7E+05(مستشفى درويش مكي) الجمعية الخيرية
7E+05امل شحادي هويدي
7E+05ديب نعمة مصطفى
7E+05بديع بشارة موسى
7E+05ناهدة رائف ابو صالح
7E+05عدنان نظمي االفندي



7E+05محي الدين علي سرحان فارس
7E+05سعدى موسى الحاج
7E+05حسن علي فارس
7E+05جوزيف قزحيا السيقلي
7E+05فاطمة جواد قميق
7E+05محمد حسن فردون
7E+05عزيزة سليمان سليمان
7E+05غنوة حبيب بسما
7E+05محمد حبيب بسما
7E+05محمود مصطفى احمد
7E+05محمود ديب فران
7E+05خديجة علي حب اهللا
7E+05طارق خليل حريري
7E+05محمد جواد شحادة
7E+05خديجه عبدو كرشت
7E+05انصاف كامل درويش
7E+05غسان عبد الحسين دخل اهللا
7E+05لبنان فضل شغري
7E+05خليل صالح صبراوي
7E+05حسان عباس نصر الدين
7E+05محمد احمد كفل
7E+05بدرية حسين ارناؤوط
7E+05محمود يوسف شهاب
7E+05عيسى حسن كعور
7E+05كاترين ملحم الطويل



7E+05كامل محمد جواد شهاب
7E+05جمعيات علماء الدين العالمية
7E+05عدنان احمد بزون
7E+05مي احمد نعيم
7E+05يوسف محمود الشاب
7E+05فاطمة مسعود الحاج احمد
7E+05مصطفى ديب شور
7E+05خليل ابراهيم شغري
7E+05انصاف رشيد كوراني
7E+05بتول عبد الكريم مغنية
7E+05حسين محمود زمط
7E+05اسماعيل خليل سكيكي
7E+05عبد الهادي محمد بلوط
7E+05حسن حسين كعور
7E+05وفاء كبلایر الديك
7E+05ابراهيم محمد يوسف بحسون
7E+05عدنان رضا بدوي
7E+05حسين خليل قهوجي
7E+05احالم خليل جداوي
7E+05سعاد محمود ابو مصلح
7E+05نزار عباس جواد
7E+05سيد محمد سيد حسين بحريني خمسة
7E+05محمد فضل اهللا ضاهر
7E+05محمود نمر خليل
7E+05اكرم علي سلمان



7E+05محمد مصطفى زهرة
7E+05حسين عبد اللطيف دمشق
7E+05احمد نجيب عطية
7E+05سمير حسام الدين يونس
7E+05طارق حسام الدين يونس
7E+05صبحية اسعد قشور
7E+05محمد زين العابدين الزين
7E+05زكية محمد دلباني
7E+05حبيب يوسف سليمان
7E+05حسين احمد يزبك
7E+05ليلى كامل خليل
7E+05يوسف رضا خضرا
7E+05احمد محمود عجمي
7E+05مها محمود صبراوي
7E+05فرنسوا وديع فرح
7E+05خليل ابراهيم فاخوري
7E+05صبحيه اسماعيل شعالن
7E+05سليمان علي كفل
7E+05سميحة احمد سليمان
7E+05عصام محمد عفيفي
7E+05بشارة يوسف عطية
7E+05عائدة عباس بحسون
7E+05احمد علي قرعوني
7E+05ماجدة علي حمود
7E+05عباس فضل مدلج



7E+05حسن فضل مدلج
7E+05رضا حميد الرضا
7E+05يوسف علي فضل اهللا طاهر
7E+05اميلي انطوان صالح
7E+05الياس جبران فاخوري
7E+05حبيب محمد علي سقسوق
7E+05فيليب جبران فاخوري
7E+05عدنان علي هالل
7E+05موسى حسين جوالني
7E+05ماري جبران فاخوري
7E+05عفيفة جبران فاخوري
7E+05زكية جبران فاخوري
7E+05اميرة جميل البصراوي
7E+05فاطمة علي طراد
7E+05علي احمد ديب حجازي
7E+05جالل حسن فران
7E+05زكي عبد الحسين بدوي
7E+05فاطمة طالب كريم
7E+05امال علي هاشم
7E+05حسن عبد الحسين دخل اهللا
7E+05منير عبد الحسين دخل اهللا
7E+05طارق محمود حايك
7E+05اوهيال عبد االمير ابو صالح
7E+05سميح محمد زين
7E+05محمد وهبي  ناصر الدين



7E+05حسن محمد عبدالرضا
7E+05امين ابراهيم فرج


