القانون االداري العام
سيلين عبدو صليبا
ماريلن دوري االسمر
شربل يوسف حكيم
غراسيا بشار حداد
انطوني شربل نجم
غراس عاطف التنوري
رين فيليب مطر
نورهان محمد فادي قباني
ماريتا شربل سالمه
انا ماريا سيمون افرام
جوني فواز فخري
سيدة جرجس غاريوس غانم
ميراي عيد تقال
كريست ايلي نجم
دانيال موسى الديب
الياس طانوس زيادة
جويل انيس بركات
شربل ميشال طانيوس صليبا
حبيب موريس قاطرجي
محمد ياسر حسن دعجة
ريبيكا جورج ابراهيم
باميال جان السطمه
غايل ربيع الحكيم
الكسندر توفيق ساروفيم
جيليو جهاد فرنسيس
زينة حفيظ الفخري
كريستيان سليمان درغام
جيني انطوان شمعون
هال حكمت بالل
نبيها حنا الخوري
بيار وليد عماد
باترو الياس رزق
جوزف فارس رزق
ساره اوهانس تكيريان
جنى رياض جميل
هيالنه مخايل فلفله
محمد وسام مرعي

21049
21055
21090
21114
21146
21308
21312
21362
21438
21473
21492
21516
21577
21581
21583
21592
21615
21723
21742
21759
21761
21801
21820
21836
21864
21889
21937
21954
21984
22084
22094
22115
22121
22175
22236
22322
22881
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فيليب توفيق طعمه
جرجس مخائيل سمعان
عبدو الياس خليل
سالي عاطف مصطفى
ريتا همبرسوم سركيسيان
شربل جان العاقوري
بوال جوزاف فرنسيس
عبدو ميشل عبدو
زينه حمزه العسلي
ليا سمير عقيقي
عالء نديم جابر
سيده قزحيا السقيم
الياس مارون حدشيتي
جويل بسام الخوند
ميليسا احمد الصياح
سابين زهير نمر
كريستينا يوسف عقيقي
جوان دومط صعيبي
جورجيت الفراد كنعان
شربل جان ابو ناصيف
نور سامي عيسى
حسين جميل كنج
ميليسا يوسف ابراهيم
ايلي جان حنا
بترا نجا نقوال
ناهد اشرف محرز
انطوان هاني مطرجي
ارين ربيع بعقليني
ليا الياس بو غزالة
مارون وليد رزق
جاين جورج كفوري
ايلي الياس شحود
شربل يوسف بو عكر
ماريا اجود عبدهلل
رودي بول عماد
جان سمير داود
بولين طوني عبيد
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