
11528 صعيبي حنا السي 22677 زيادة الياس الرا 23140 الشدياق كابي نور

18626 ديب خليل سينتيا 22678 ضو جوزيف اندريا 23145 اسطيح الفراد سلستي

19983 ديب يوسف جو-ميري 22708 سعد جوزيف جويا 23150 عساف عساف شربل

20016 الخوري جورج ايلين 22738 كنعان بيار-جان غدي 23175 نادر نادر برال

20223 كنعان الفراد جورجيت 22753 الشماعي جورج جيني 23185 باسيل مرعب حنا دوري

20466 الحداد سليمان ساره 22756 داغر الياس مازن 23194 فرح سليم جورج

20510 كامل دوميط كمال 22760 لطيف جوزف ايلي 23199 كريكر ريمون ريتا

20723 مخول عبدهللا لطيف 22778 ناكوزي عبدو ماريو 23207 سعد وحيد ريان

20766 لحود كلود جان جسيكا 22808 عوض بيار كالرا 23208 عبود باسم ميشال

20983 المشعالني شربل كالين 22843 الحداد بسام جواد 23209 الغريب رزوق يارا

21053 فرسان الخوري جورج باتريك 22880 صالح حسن المؤمن عبد آدم 23215 حجار كميل ريتا

21154 حبشي نايف ستريدا 22958 الحلو الياس ميري 23216 كرم ابو الياس روبير

21195 الجميل عيد شنتال 22983 جريج طاني شربل 23217 خليل ابو ايلي ريتا

21439 الخوند ناجي ريبيكا 22986 حداد سامي راشيل

21473 افرام سيمون ماريا انا 22987 نصر يوسف سيلفي

21507 ايليا باسم ايلي 22990 الزغبي يوسف وفاء

21515 شليطا شربل تريسي 22993 سعد روبير ايليز

21529 الحتوني جوزيف جو-ماري 22994 نهرا عبدهللا كارين

21541 شقير طوني ميريام 22996 ساعود حنا ايالن

21577 تقال عيد ميراي 23000 غندور روجه ليا

21581 نجم ايلي كريست 23028 الخويري شربل بيا

21648 عطاهللا حنا بول جان 23029 حيدر سمير سحر

21689 شلهوب ايلي انطوان 23033 نصرهللا روبين ماريا

21722 بولس سهيل سرجيو 23044 يعقوب جاك ليتيسيا

21723 صليبا طانيوس ميشال شربل 23045 القش غسان يوسف

21776 المناصفي خالد الدين سعد 23048 صليبا بيار شربل

21801 السطمه جان باميال 23051 نصرهللا روبين انا

21832 موظايا جان ميساء 23053 عبود الياس انطوني

21835 كيروز شربل مارتشيللو 23054 كوبليان اوهانس ريتا

21836 ساروفيم توفيق الكسندر 23064 بطرس جورج ادون

21904 اللحام حنا جورج 23068 المحمد فؤاد علي

21921 الغاوي جريس ناتالي 23070 الحلو جان انطونيو

22039 الخولي عبدهللا ماريا 23073 الحكيم وسام كارل

22191 خليل بو الياس ترازا 23088 معلم بشاره كريستال

22399 بطيش انطوان كالرا 23090 البويز ناجي كارن

22402 العصيده محمد دانا 23092 حنا جوزيف ايليو

22441 زغيب المسيح عبد يورغو 23095 االسمر الياس السي

22443 نهرا حنا وسام 23104 شعيا ابو عماد ايلي

22444 صفير روبار ريبيكا 23106 طانيوس كميل سامي

22460 النور عبد جورج جوسلين 23109 ناضر بو جوزيف غيبول

22471 رزق ابي شربل كارين 23110 بغصن المعروف غصب البا فرنشيسكا

22472 الياس نادر ميرا 23114 بطرس بو انطوان سوزان

22481 نمور جوزف مارون 23119 شليطا يوسف كالرا

22600 حشاش جان شربل 23121 النور عبد داني ميشال كريستوفر

22613 برباره نيقوال ماريو 23128 ضو حنا طانيوس شربل

22616 مسعود ايلي اميليانو 23130 عبود الياس كلير ماري

22619 مطر هللا رزق ايلينا 23131 عون سامر تريز ماري

22621 القرداحي جوزيف كبلاير 23139 الشدياق كابي نديم
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