رقم الطلب

االسم الثالثي

554

جوزيف سمير آليا

4

نانسي رياض محفوض

555

جنا توفيق الرشيدي

5

برتا ولسن ابو عون

556

ليليان يوسف شميط

6

محمد علي عباس اسماعيل

555

ايلي شربل نعمه

7

رابيكا وديع الخولي

105

نمر عبد الحسين حمدان

55

سحر شربل الحصروتي

150

حسين خليل حربة

57

حسن عماد علي احمد

151

ناتالي الياس حنا

15

رنا شهاب ابو ضاهر

153

ابراهيم عباس جمعة

15

رنا رشيد الطرازي

155

ربى جورج الخوري

33

مثال حسن تيراني

155

ميشال الياس حنا

37

جويل نجيب مسلم

115

رواد جرجس جبور

43

محمد حسن االسباط

135

حسن علي حسين

55

محمد حافظ الخطيب

134

جورج سعاده الحنا

51

االن ايلي ابو جودة

140

حسين عماد الخطيب

56

غنوة حليم سليمان

165

باتريسيا سعدهللا الحزوري

55

ركان رؤوف حمود

165

غراس شكر هللا الجوني

55

الكسندرا ادوار موسى

166

احمد سعيد جمعة

61

اليونور ايلي العلم

173

علي رشاد جمعة الخباز

65

محمد حسن غازي الزين

174

مايكل بشاره الغاوي

75

الرا محمد البتلوني

176

عبد الرحمن محمد الحسامي

51

عباس احمد امين

155

اليان وهيب صليبا

54

روعه عبد السالم الزعبي

154

جورج ميالد بو مراد

55

دافيد بشاره ابي شبل

155

ليليان علي حمود

51

عفيف اسامة الزقليط

300

ليال نجيب ابراهيم

505

هبة محمد عقل

305

دنا جورج الخوري

503

غيدا خليل زبيب

303

جولي نخنوخ ديب

550

ريف شهيد ابي خليل

304

جان الياس خضره

556

محمد علي غبريس

350

يوسف نزيه بزي

515

الياس ربيع كفوري

351

ثراء محمد خضر

533

اسرى عبد الغفور الصاج

354

شيماء خالد الدهبي

534

اكرم احمد خليل

315

روي غطاس الحاصباني

535

حنين معروف ابي فراج

330

مليسا سمير ديب

535

ريان مصطفى غياضه

336

مارك ميشال الحداد

545

سعد الدين كامل االلطي

340

جورجيت ضاهر الخزاقة

543

علي احمد الحاج علي

344

يحي زكريا خليفة

545

ميخايل خليل مخايل

345

نورا عاطف مبارك

546

محمد ابراهيم محمد ابراهيم

345

هتاف رؤف عالمي

545

بالل محمود تقش

350

مصطفى حسن خليل

545

احمد جمال تراوي

357

آية عباس زين الدين

553

رشيد انطوان بوزيد

364

بيرال بطرس زياده

555

وائل قيصل الحمرا

367

سركيس سليمان فرنجية

560

رندى خضر ابو صالح

365

زياد نسيم الزيبق

561

ايفون جورج بشارة

365

عمر محمد بركات

564

كريم سليم ابو سعد

375

ايلي روبير طيار

574

جيسي كرم باصيل

373

رودي خليل خنيفس

576

عباس يوسف جوني

375

نجا ناظم شهيب

555

طارق عبدهللا البلوز

375

ايلي جوزيف الزاعوق

551

محمد كرم الحجلي

355

روضه غاندي بودرغم

555

نقوال الياس البايع

350

خليل سليمان رمضان

556

حسن كفاح العلي

355

علي سالم الزيز

555

علي مصطفى بشارة

351

منال حطيط حطيط

401

محمد اسماعيل حمادي

636

ميشال ايلي الكفوري

405

داني عادل سعاده

637

جيسكار انطوان عون

406

مارون يوسف عبود

644

علي محمد جابر

453

نزار خالد السروجي

645

حسين علي منصوري

457

ايليان فريد نخلة

655

باميال بولس عباس

410

علي حسين قبيسي

651

باتريسيا بولس عباس

415

انا كرستينا جورج سمعان

655

جان بول ميشال عيد

430

سام طوني سالمي

675

قاسم محمد فرحات

440

زهراء محمد الشامي

673

رامز سعيد فرح

445

جورج ابراهيم سليمان

676

حسن احمد العجوز

441

خالد سعيد سلهب

675

ماهر عالء الدين فخري

444

جويس سيمون شوفاني

654

حسين محمد فواز

446

باوال جوزف سمعان

700

محمد احمد قمر الدين

445

احمد محمد سكينه

705

ريان بدوي عبود

455

فادي سليمان عون

706

ميراي سميح فاهمي

464

عفاف سهل السيد

705

غابي طوني غزالي

470

ريمون جورج االسمر

751

ريتا رفيق فرحات

455

عامر حسين شعبان

755

ملكة عبد القادر صبرا

455

يوسف وليد صالح

757

علي منير قشمر

500

باميال مخايل صافي

715

اليان جورج غاوي

503

بول يوسف ابراهيم

711

احمد عفيف مصباح عرابي

550

علي حيدر مظلوم

713

علي احمد احمد

555

اسماعيل يوسف حرب

714

دانيال جان لطوف

553

طوني ايلي صوما

717

ستيف جهاد لحود

556

نتانيا سعيد شلهوب

715

حسين علي كركي

555

يوسف بولس اللبيان

731

جورج اسحق كيوركيس

555

صالح محمد سنبل

737

ايليز ايلي مرعي

514

ساره احمد حوحو

735

كالديس نعيم كرم

515

خضر جعفر طفيلي

740

روني اسعد كرم

530

شربل حنا طوق

744

جيسيكا جوزف الحايك

535

طوني شربل طانيوس

745

اماني عصام عبدهللا

540

محمد علي هاشم

751

نبيه يوسف قس الياس

545

بيرال الياس طنش

755

سماح محمود مريم

553

عبد الرحمن رمضان عاليلي

765

مارون بسام مخيبر

560

توفيق محمد عاكوم

774

ايليانور مخول مخول

563

عبد الحفيظ غالب عالء الدين

776

غاييل دارون ميساكيان

574

ماري عزيز عساف

777

نهاد حبيب معوض

575

عباس احمد غدار

750

خالد سمير القعقور

557

ابراهيم محمد غدار

753

اليانور جورج مخول

555

ماريو اسامة عبيد

757

بولين انطوني خوري

555

طارق احمد عدره

750

صالح بسام قليمة

551

كريستوف دانيال البطرس

754

هنادي سعيد متى

557

ريتا قزحيا جبور

756

جيسيكا سايد مرقص الدويهي

601

علي سمير السن

757

ميشال يوسف القصيفي

655

عمر رياض عواضه

503

زكريا صافي درويش

655

سامر نورالدين عماشة

504

حسام سعدالدين مدلج

610

تانيا محمد العاكوم

550

كرستيان انطوان مخايل

615

ربيع فارس غريزي

551

خلدون جميل البنا

615

علي حسين دوالني

510

باسكال يوسف مزوق

617

عبد المسيح ريمون نعمه

515

جوال اميل طوق

633

علي حسين محيدلي

514

احمد قاسم مشموشي

515

سارة مهدي محمد

5005

ميشال روجيه يوحنا

516

كريستيل هيكل موسى

5003

الين جريس يونس

515

حليم انطوني برادعي

5006

جورج جوزاف بريدي

534

ماري روز جوزف بويز

5056

عزة نواف يونس

540

احمد فؤاد حطيط

5011

ليال نزيه يعقوب

541

محمد سمير مزنر

5016

حمزة قاسم زيات

544

جنيفر جورج رحال

5033

لوسيان قزحيا الخوري حنا

556

عباس حكمات كوثراني

5034

ايلي جوزاف سعد

557

عبدهللا شوكت زيدان

5035

محمد عمر ابراهيم

565

سماح احمد المصومعي

5040

طوني جوزاف الشدياق

565

جواد طليع عجيب

5044

ايلي ميشال وهبه

566

يوسف محمود محفوض

5050

هادي محمود الحايك

571

رواء خضر طالب

5053

محمد خليل حرشي

573

طوني الياس متى

5054

جوليانا بطرس السبعلي

553

كريستينا جان مخول

5064

ديانا شارل اسعد

557

اليو جورج حداد

5054

رشا محي الدين سعد

555

محمد يوسف زياد االسطه

5050

نغم محمد وهبه

555

مريم فوزي حمد

5055

دنيز حنا طوق

551

سامر شربل عبده

5505

ايل بطرس سعادة

555

فلورانس حميد النشار

5506

حسين فرج حمية

505

جيمي الياس صباغ

5553

ري-مي انطانيوس بو انطون

501

مروان احمد الكسار

5510

جف جورج ابو فيصل

504

امين ابراهيم ناصر

5535

حسن محمد الشيخ

507

ريتا بشير البزعوني

5545

الهادي جميل بدران

505

محمد ماهر الحاج شحادة

5545

االن بطرس قرقماز

551

ايلي انطون نادر

5550

زينب عبد الرحمن صوص

515

بيار انطونيوس ناصيف

5557

نهال جورج طانيوس

515

سيلفانا شربل ابو حيدر

5563

محمد حسن وائل حرب

535

طارق زياد سكر

5557

ماري كلير ميالد ديب

536

رامي بول روحانا

5555

مهدي جعفر الدر

535

جوني انطون نصار

5554

مريم فؤاد عنيسي

535

ريتا نقوال نقوال

5556

كاتيا وليم برباري

540

اسامه محمد خالد

5555

رنين عبود العبود

545

جاد محمد رمضان حيدر

5101

علي محمد درويش

550

هادي صالح نبا

5155

انطونيا سايد العلم

555

حسين احمد فحص

5157

اكرم بالل اسماعيل

560

علي ابراهيم هاشم

5155

عيسى عبدهللا حجل

565

داليا يوسف بو انطون

5114

زينه فارس كفوري

561

ميشل ميالد الضهر

5133

حسن خضر حوري

565

امين مأمون الهوز

5136

شربل انطوان الششم

566

منى علي هاشم

5140

سايد مخايل ابي سابا

567

ناريمان الياس قازان

5141

رائد محمد بشار شيبان

570

بترا جيهاد يزبك

5161

ربيع حسين فنيش

575

هناء خالد السمير

5167

رواد حافظ محمود

571

احمد علي وهبي

5165

جيلبار امطانيوس غيا

574

محمد هيسم غادر

5170

ميشال انطوان العكاري

551

بول جوزاف نهرا

554

مريم ابراهيم صعب

557

جاد جورج جرجورة الحاموش

555

محمد علي الدر

5000

عبد الحليم غسان المعوش

