القانون الدستوري العام  -حقوق 2021-2022
ايليا جان ابي خليل
جيليو جهاد فرنسيس
طوني جرجس الياس
جورج حنا اللحام
ايليو ايلي انطون
رغيد نهدات حيدر احمد
جيني انطوان شمعون
نبيل هاشم عبد الدائم
ربيع عمر نصر
ساره روبير دحالن
ماريا عبدهللا الخولي
مي سامي سيف
بيا ايلي ابو انطون
سافيو طارق نجيم
نبيها حنا الخوري
جوزف فارس رزق
ماريا ايزابيل شوقي بو منصور
رواد وحيد سعد
ترازا الياس بو خليل
جنى رياض جميل
جيسيكا جورج غناطيوس
فؤاد جوزف فغالي
اليان خليل انطونيوس
ستيفاني وديع نعمه
جورجيو بشارة صليبا
سيلين نقوال سمعان
جيهان يوسف عبيد
ريان محمد شحادة
سرجيو روكز بو خليل
ليلى ريمون نصر ضو عجيل
الياس فادي ابو عسلي
سليم عصام عازوري
كايدي جورج حاتم
درغام الياس فرح
جوزيف شربل محفوظ
ساندي يوسف سجعان
يورغو عبد المسيح زغيب
وسام حنا نهرا
فداء مروان زيتوني
جوسلين جورج عبد النور
ماريان جوزيف الحايك
لوتشيانا جوزف مراد
مارون جوزف نمور
تيا بشير ابو طايع
ساره عبدالحميد االرناؤط
تيريزا ناجي الحجار
ميشال اميل لحود
كريستل جورج مدور
برال ريمون ابو حيدر

زياد جبرايل كيرلس
ميريال جوزف غانم
ستيفاني سليم شهوان
سالي عاطف مصطفى
ريتا همبرسوم سركيسيان
ميرنا شربل الحلو
اديب منصور عقيقي
جريس شربل عساكر
شربل جان العاقوري
سيده قزحيا السقيم
ليتسيا كريستوف رحال
الرا حنا سعيد
برال سامي شرابيه
شربل طانيوس شقير
سابين زهير نمر
جان شربل ابي عقل
ماريا بطرس صقر
جوليانا رزوق مامو
جورجيت الفراد كنعان
ليا طوني خليل
ميليسا يوسف ابراهيم
ايلي جان حنا
ماريا طوني برباري
رودلف جوني المجبر
ماريا اجود عبدهلل
جورج جهاد الحويك
كريستيان حنا طنوس
شنتال عيد الجميل
كريستوفر سهيل سمعان
رين فيليب مطر
ريتا روبير الفغالي
انطوان مارون اسكندر
مارلين ايلي صعب
طوني جوزيف ايليا
ماري-جو جوزيف الحتوني
رالف الياس شاهين
دانيال موسى الديب
الياس طانوس زيادة
مايكل رومانوس رومانوس
الريسا مروان عبدهللا
انطوان ايلي شلهوب
سرجيو سهيل بولس
شربل ميشال طانيوس صليبا
محمد ياسر حسن دعجة
سعد الدين خالد المناصفي
جيسي كيورك كريكوريان
ميساء جان موظايا
الكسندر توفيق ساروفيم
راشيل ميالد بو سعد

21861
21864
21888
21904
21905
21945
21954
21972
22012
22023
22039
22046
22047
22073
22084
22121
22173
22185
22191
22236
22240
22308
22326
22378
22379
22387
22403
22417
22423
22424
22425
22429
22430
22431
22433
22440
22441
22443
22449
22460
22464
22476
22481
22482
22483
22485
22494
22496
22497
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7039
9354
12024
16847
17159
17445
17605
18048
18431
19222
19665
19962
19968
19979
20023
20074
20092
20219
20223
20422
20494
20499
20540
20813
21014
21186
21194
21195
21242
21312
21334
21351
21506
21509
21529
21531
21583
21592
21639
21654
21689
21722
21723
21759
21776
21794
21832
21836
21838
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نور محمود امهز
امينة عماد العمري
روبير الياس نجيم
شربل جان حشاش
فرح طوني مفرج
ماريان كامل الجبر
ريبيكا جان عيد
كبلاير جوزيف القرداحي
سعدالدين هادي قاسم
ماري ايزابيل بطرس عواد
انطوني ميشال حنا
ريتا-ماريا سام زغيب
سالين حليم الخوري
لوال انطوان تنوري
عطور سعد جعجع
مالك هشام معتوق
ميراي امين االسود
مارك فادي نجيم
الكسي الياس رباط
ابراهيم انطوان السيوفي
فرنشسكو برنار الكريدي
اندره الياس االسمر
غدي الياس الهاشم
كنعان يوسف كنعان
ماريا بطرس هاشم
تريزيا مارون لوقا
كامل حنا الجبر
دايفيد نديم لحد
ريبكا جورج يحشوشي
تريزا امين لويس
اندريا بولس الرزي
كريستينا طانيوس فهد
ريتا الياس بو طايع
عصام موفق اللبان
ميشالين كاروبين ابي غانم
غدي جان-بيار كنعان
طالل انطوان كرباج
ماريا ايلي عبد الكريم
سالي سامي كفوري
اندرو جان خشخشيان
تريسي ريتا فادي بركات
ريتا طوني نجم
جيني جورج الشماعي
اندرو جورج انطون
مازن الياس داغر
مارون جو ابو خليل
كالرا رودلف الفرنجي
ايلي جوزف لطيف
ريتا حنا مرهج

22773
جيفري صالح الياس
22778
ماريو عبدو ناكوزي
جان بيار نادر نادر نادر 22779
22789
منتهى شربل زوين
22790
كاترين فادي عطية
22800
نايف خطار قبالن
ماري جوزي جورج االسمر22806
22808
كالرا بيار عوض
22812
الرا روجيه شاهين
22818
بيار سيمون مهنا
22823
شربل فادي مرعب
22843
جواد بسام الحداد
22862
مروان سلمان حمدان
22863
ايليا عبدو ضو
22866
سامر جورج غياض
22873
جهاد عاصم برباري
22879
كريستل بيار سلوم
22885
روزي انطون عيسى
22896
جاد شربل حرب
22906
جورج نعيم الحجل
22914
جوزف ميخائيل حجار
22923
سينتيا مارون الحايك
22924
هيثم هاني جوني
22925
مايا جرجس هاشم
22926
مارون جوزيف فغالي
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22501
22503
22504
22600
22601
22605
22606
22621
22623
22630
22639
22647
22648
22656
22658
22659
22660
22664
22665
22667
22671
22674
22675
22676
22682
22687
22688
22699
22701
22713
22714
22718
22728
22732
22735
22738
22741
22742
22743
22746
22747
22752
22753
22755
22756
22758
22759
22760
22771
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