المسؤولية المدنية
رودي بول عماد
ايلي سمير بدران
جان سمير داود
جورجيو جورج مراد
فالنتينا وسيم الحلو
باتريك جورج الخوري فرسان
ماريلن دوري االسمر
شربل يوسف حكيم
غراسيا بشار حداد
ستريدا نايف حبشي
شنتال عيد الجميل
اليان هاني معلوف
غراس عاطف التنوري
ريتا روبير الفغالي
انطوان مارون اسكندر
نورهان محمد فادي قباني
رفيتال كليم جبران
ايلي باسم ايليا
سيدة جرجس غاريوس غانم
ليليان ثائر خطاب
كارن شربل مطر
ميراي عيد تقال
كريست ايلي نجم
الياس طانوس زيادة
جويل انيس بركات
جوانا مروان فليحان
محمد ياسر حسن دعجة
ريبيكا جورج ابراهيم
ماريا انطون الخازن
باميال جان السطمه
ماريا بيار الشعار
محمود جمعة المحمود
انطوني شادي توما
هال حكمت بالل
نبيها حنا الخوري

21019
21022
21029
21034
21043
21053
21055
21090
21114
21154
21195
21252
21308
21334
21351
21362
21500
21507
21516
21526
21530
21577
21581
21592
21615
21667
21759
21761
21762
21801
21851
21862
21932
21984
22084

المسؤولية المدنية
2021-2022
فيليب توفيق طعمه
عبدو الياس خليل
سالي عاطف مصطفى
ربيع انيس البعيني
شربل طوني جعجع
شربل جان العاقوري
عبدو ميشل عبدو
زينه حمزه العسلي
ساندريال بطرس غاريوس
مالك صبحي طوق
شنتال رشاد بجاني
ليا سمير عقيقي
نوال طوني عازار
سنتيا جورج منصور
سيده قزحيا السقيم
الياس مارون حدشيتي
جويل بسام الخوند
ميليسا احمد الصياح
الرا حنا سعيد
سابين زهير نمر
جان شربل ابي عقل
ساره روبير الدكاش
حسن منذر شرف الدين
ليا جوزف ناصيف
نور سامي عيسى
حسين جميل كنج
ساره سليمان الحداد
اتيان نبيل حبيب
ناهد اشرف محرز
مارتن انطونيو سعاده
مارون وليد رزق
الما انطوان جبور
ايلي الياس شحود
شربل يوسف بو عكر
كريستل جورج اسعد

13472
14820
16847
17384
18019
18431
18613
18652
18687
18714
18757
18905
19218
19221
19222
19225
19467
19959
19962
20023
20074
20096
20122
20211
20316
20434
20466
20700
20796
20872
20880
20967
20979
20995
21006

المسؤولية المدنية
بيار وليد عماد
باترو الياس رزق
ماري-شال جرجس رزق هللا
جوزف فارس رزق
كارين هاكوب طاشجيان
ماريا ايزابيل شوقي بو منصور
ساره اوهانس تكيريان
جنى رياض جميل
انطوني شوقي بو منصور
الياس مخايل المر
ماريا ميشال معوض
هيالنه مخايل فلفله
ميشال ايليا وهبه
محمد وسام مرعي

22094
22115
22116
22121
22153
22173
22175
22236
22246
22270
22272
22322
22846
22881

