PV#

اإلسم الثالثي
اّالء دمحممعن مطر
اّالء محمود عربس
اٌّات حسن شومان
ابازار حسٌن العفً
ابتسام ابراهٌم كرنٌب
ابتسام احمد داود
ابتسام احمد عطوي
ابتسام احمد نجٌب
ابتسام اسعد االحمر
ابتسام اسعد سمعان
ابتسام جرجس الزرٌبً
ابتسام جمال ٌحٌى
ابتسام حسن سالمً
ابتسام حسن ضاهر
ابتسام حسن لانصو
ابتسام حسٌن عبٌد
ابتسام حسٌن عالم
ابتسام حسٌن ناصر
ابتسام حمدو كرامه
ابتسام حنا سعد
ابتسام خالد خلٌل
ابتسام خضر عثمان
ابتسام خلٌل حٌدر
ابتسام دٌب لاسم
ابتسام رٌاض الحاٌن
ابتسام رٌمون ضاهر
ابتسام سعٌد سعٌد
ابتسام سلٌم األعور
ابتسام سلٌم السٌد
ابتسام سلٌم عمٌل
ابتسام صالح ممصود
ابتسام صبحً بشارة
ابتسام طانٌوس صوما
ابتسام طالل العٌتانً
ابتسام طالل عبدالرزاق
ابتسام عبد الرحٌم لوٌدر
ابتسام عبد الرؤؾ حسن
ابتسام عبد الكرٌم ابو حمدان
ابتسام عبدهللا جونً
ابتسام عبدهلل رمال
ابتسام عصام طوط

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
ابتسام علً الطشم
ابتسام علً جعفر
ابتسام علً خدوج عواضة
ابتسام علً زهوة
ابتسام علً طلٌس
ابتسام علً فواز
ابتسام علً مر عبٌد
ابتسام علً نعمان
ابتسام فارس عون
ابتسام فاٌز نصر هللا
ابتسام لطفً عبد الخالك
ابتسام محسن زلزله
ابتسام دمحم المصري
ابتسام دمحم جعفر
ابتسام دمحم حسٌن
ابتسام دمحم حموضه
ابتسام دمحم زكرٌا
ابتسام دمحم صاٌػ
ابتسام دمحم عباس
ابتسام دمحم لصاص
ابتسام دمحم نصار
ابتسام دمحم ٌحٌى
ابتسام مصطفى اسرائٌل
ابتسام مصطفى الجواد
ابتسام منٌر لورنسٌوس عون
ابتسام مهدي عاصً
ابتسام نجٌب شمص
ابتسام نعمه الخولً
ابتسام هانً البستانً
ابتسام ٌوسؾ ابو سلهب
ابتسام ٌوسؾ الناشؾ
ابتسام ٌوسؾ النمر
ابتسام ٌوسؾ ؼانم
ابتسام ٌوسؾ ٌوسؾ
ابتهاج خضر شعبان
ابتهاج طانس كرم
ابتهاج عبد الرزاق الشٌخ عثمان
ابتهاج علً خٌر الدٌن
ابتهاج علً عبود
ابتهاج فاٌز شٌّا
ابتهاج فضل هللا ابو ابراهٌم
ابتهاج ٌوسؾ جنٌد
ابتهال حسن ملن
ابتهال علً الماسم
ابتهال علً مٌهوب
ابتهال ندره رحمه
ابراهٌم احمد حمداش
ابراهٌم احمد حمود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
ابراهٌم احمد سرور
ابراهٌم احمد شبمجً
ابراهٌم الدسولً شعبان
ابراهٌم الٌاس باسٌل
ابراهٌم امٌن كرٌت
ابراهٌم أحمد صالح
ابراهٌم أحمد كردي
ابراهٌم جمٌل جاموس
ابراهٌم حسن الصفاوي
ابراهٌم حسن جعفر
ابراهٌم حسٌن زعٌتر
ابراهٌم حسٌن عٌسى
ابراهٌم حسٌن لانصو
ابراهٌم حسٌن مسلمانً
ابراهٌم خضر شمعا
ابراهٌم خلٌل بكري
ابراهٌم خلٌل خاطر
ابراهٌم خلٌل ضاوي
ابراهٌم رضوان ابراهٌم
ابراهٌم سلٌمان شوبح
ابراهٌم سلٌمان فٌاض
ابراهٌم شاكر زرالط
ابراهٌم صالح عجٌل
ابراهٌم طراؾ طرفً
ابراهٌم عادل شعٌتو
ابراهٌم عبد الرحمن العوطه
ابراهٌم عبد الكرٌم الشٌخ
ابراهٌم عبد هللا ابو دٌب
ابراهٌم عبدالحلٌم عطوي
ابراهٌم عبدهللا زٌن الدٌن
ابراهٌم علً العٌط
ابراهٌم علً حٌدر
ابراهٌم علً علً
ابراهٌم عمر زرٌمة
ابراهٌم فارس حجاز
ابراهٌم كاظم الحاج حسٌن
ابراهٌم كبً ابً زٌد
ابراهٌم محسن نصرهللا
ابراهٌم دمحم التراس
ابراهٌم دمحم السبالنً
ابراهٌم دمحم جابر
ابراهٌم دمحم خٌر البخاري
ابراهٌم دمحم دلو
ابراهٌم دمحم فمٌه
ابراهٌم دمحم ٌونس
ابراهٌم موسى سوٌدان
ابراهٌم موسى ٌوسؾ
ابراهٌم نعمان لدوح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
ابوللو ٌوسؾ نصر هللا
اتفاق حسن لشمر
اتٌان مٌشال زوٌن
اثار دمحم المٌناوي
اثار مصطفى ؼدار
اجود سلٌم حمزة
اجٌنً جمٌل الحلو
اجٌنً جمٌل نصور
احسان ابراهٌم بركات
احسان احمد الحجٌري
احسان أنطون أنطون
احسان أنطونٌوس أرمش
احسان جمال سٌؾ الدٌن
احسان عبد اللطٌؾ لبانً
احسان عبدالواحد ادلبً
احسان فاٌز زرٌك
احسان لاسم فرحات
احسان كمال الدٌن كوثرانً
احسان دمحم سالمً
احسان دمحم شمص
احسان دمحم عالٌلً
احسان موسى كرٌن
احسان ٌحً حوري
احالم ابراهٌم نعٌم
احالم احمد كعدة
احالم الٌاس زؼٌب
احالم الٌاس فضول
احالم انٌس ابونجم
احالم باسم بلشً
احالم جرجس اسبر
احالم جرجس سلٌمان
احالم حبٌب سرحان
احالم حسن ابراهٌم
احالم حسن ضاوي
احالم حسٌن اسماعٌل
احالم حسٌن صبح
احالم حسٌن كردي
احالم خالد خلٌفة
احالم خلٌل حسٌن
احالم خلٌل حكوم
احالم رباح احمد
احالم رشٌد شبلً
احالم زعٌتر موزاٌا
احالم سامً زٌتون
احالم سهٌل علً احمد
احالم صٌاح أبو زور
احالم طه السنكري مصري
احالم عادل سعٌد

ن
ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
احالم عاطؾ ابو عمر
احالم عبد الحمٌد الشمٌك
احالم عبدالرحمن عائشة
احالم عبدالؽنً الفلو
احالم علً ابو دله
احالم علً جعفر
احالم فاٌز جابر
احالم كامل الدهٌبً
احالم كمال اٌوبً
احالم محسن هاشم
احالم دمحم رفاعٌة
احالم دمحم سمٌح حلوانً
احالم دمحم شون
احالم دمحم عاشور
احالم دمحم عبد الرزاق
احالم دمحم ؼصٌن
احالم دمحم فٌاض
احالم محمود كركً
احالم محمود وهبً
احالم مصطفى شعبان
احالم مٌشال الؽرٌب
احالم ناٌؾ جابر
احالم ٌوسؾ عواضه
احمد ابراهٌم البؽدادي
احمد ابراهٌم الهضام
احمد ابراهٌم زٌن الدٌن
احمد اسماعٌل عٌسى
احمد السٌد اسماعٌل السٌد اسماعٌل
احمد امٌن ابراهٌم
احمد امٌن دمحم خالد
احمد بدر خضر
احمد بٌضون
احمد توفٌك لصب
احمد جمال الربٌع
احمد جمال جدٌد
احمد جمٌل ٌاسٌن
احمد حبٌب جعفر
احمد حبٌب فمٌه
احمد حسن ارله دان
احمد حسن الحجار
احمد حسن الدر
احمد حسن حسن
احمد حسن حماده
احمد حسن داؼر
احمد حسن صعب
احمد حسن عبد هللا
احمد حسن عمل
احمد حسن محٌش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
احمد حسن ناصر
احمد حسن ٌاسٌن
احمد حسٌب اللدن
احمد حسٌن االٌوبً
احمد حسٌن الكرٌم
احمد حسٌن الملحم
احمد حسٌن حرب
احمد حسٌن خزعل
احمد حسٌن سلوم
احمد حسٌن عبٌد
احمد حسٌن مشٌن
احمد حسٌن ٌونس
احمد حمد حسون
احمد خالد الدرٌعً
احمد خالد المصري
احمد خالد طنطاوي
احمد خضر صلح
احمد خضر عامر
احمد خضر عبدهللا
احمد خلٌل خاطر
احمد درؼام االحمد
احمد دٌاب عواضة
احمد دٌب الماق
احمد رامز زٌات
احمد ربٌع السٌد
احمد رشٌد ابراهٌم
احمد رشٌد الدهبً
احمد رشٌد الصاج
احمد رشٌد مصطفى
احمد رشٌدي ملً
احمد زكً المذبوح
احمد زٌدان ٌاسٌن
احمد سلٌم السن
احمد سلٌمان حسٌن لشالش
احمد سلٌمان مشٌن
احمد سمٌر العٌالنً
احمد شبٌب مسلمانً
احمد شفٌك عثمان
احمد شولً ٌمطٌن
احمد صبحً عمٌري
احمد عادل السباعً
احمد عباس ابو حمدان
احمد عبد األمٌر الحاج
احمد عبد الحسٌن شلهوب
احمد عبد الحسٌن ضاهر
احمد عبد الحمٌد احمد
احمد عبد الرحمن عواض
احمد عبد الرؤوؾ عربس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
احمد عبد الؽنً ؼنوم
احمد عبدالمادر الفرخ
احمد عبدالكرٌم النشار
احمد عدنان خضر
احمد عزالدٌن نعمان
احمد عصام البستانً
احمد علم الدٌن علم الدٌن
احمد علً السٌد
احمد علً الشٌخ
احمد علً أبو خلٌل
احمد علً خضر
احمد علً شحوري
احمد علً عبد هللا
احمد علً ؼرٌب
احمد علً لاسم
احمد علً محفوظ
احمد علً مزهر
احمد علً مصطفى
احمد علً نكد
احمد عماد الدٌن العلً
احمد عمر الشموري
احمد عمر شرؾ الدٌن
احمد ؼازي جعفر
احمد ؼاندي محً الدٌن المرعبً
احمد ؼانم دٌاب
احمد فاروق زرزور
احمد فاروق وردا
احمد فضل المصص
احمد فهد سعادي
احمد فؤاد موسى
احمد لاسم المحمود
احمد لاسم دٌاب
احمد لاسم عاكوم
احمد لاسم عبانً
احمد كامل حمٌد
احمد كامل فارس
احمد كمال مرعً
احمد ماجد سوٌد
احمد دمحم االحمد
احمد دمحم الحمود
احمد دمحم الدالً
احمد دمحم الدر
احمد دمحم السٌد
احمد دمحم الضامن
احمد دمحم العبٌدان
احمد دمحم المراد
احمد دمحم الموسوي
احمد دمحم أحمد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
احمد دمحم بعٌزق
احمد دمحم جواد نعٌم
احمد دمحم حسن
احمد دمحم حسون
احمد دمحم حمزي
احمد دمحم حندوش
احمد دمحم حٌدر
احمد دمحم حٌدر
احمد دمحم خالد صلح
احمد دمحم راٌد
احمد دمحم رمٌح
احمد دمحم زعرور
احمد دمحم سلٌمان
احمد دمحم شرٌؾ
احمد دمحم طارق المرعبً
احمد دمحم طارق زكرٌا
احمد دمحم طه
احمد دمحم عزالدٌن
احمد دمحم عكاري
احمد دمحم ؼندور
احمد دمحم فاروق الشرٌؾ
احمد دمحم فلو
احمد دمحم كنعان
احمد دمحم دمحم
احمد دمحم مصري الشعرانً
احمد دمحم ناصر
احمد دمحم هاجر
احمد دمحم هزٌم
احمد دمحم هزٌم
احمد دمحم ورٌده
احمد دمحم ٌونس
احمد محمود المعربونً
احمد محمود حمزة
احمد محمود زكرٌا
احمد محمود عنتر
احمد محمود عٌاش
احمد محمود نزال
احمد مروان المصطفى
احمد مسعود خلٌل
احمد مصطفى البرٌدي
احمد مصطفى الحاٌن
احمد مصطفى الخٌر
احمد مصطفى الممداد
احمد مصطفى دٌاب
احمد مصطفى زرٌمة
احمد مصطفى علوان
احمد ملحم اسماعٌل
احمد منٌر حمٌدان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#
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احمد منٌؾ اسماعٌل
احمد مهدي حمٌة
احمد موسى دروبً
احمد ناٌؾ الحاج
احمد ناٌؾ حمود
احمد نجم الدٌن عوض
احمد نجٌب ٌاسٌن
احمد ٌحً البعرٌنً
احمد ٌحٌى بركات
احمد ٌحٌى جمال
احمد ٌوسؾ الحاج
احمد ٌوسؾ الصباحً
احمد ٌوسؾ حمد
احمد ٌوسؾ دكروب
اخالص رفٌك شري
اخالص سالم سالم
اخالص سعٌد بو هدٌر
اخالص علً عثمان
اخالص ؼسان فٌاض
اخالص دمحم سوٌد
اخالص ٌوسؾ العرٌضً
ادال الٌاس المر
ادال جرجس انطون
ادال حسٌن عواض
ادال سلٌم الفداوي
ادال لاسم جمعة
ادال ٌوسؾ الخوري
ادرٌانا عارؾ مؽامس
ادرٌس موسى زٌتو
ادؼار امٌن هٌفا
ادالت ٌوسؾ ملحم
ادما ٌوسؾ عزٌزه
ادهم حسٌن حسن
ادهم دمحم عفٌؾ حجازي
ادولٌز ابراهٌم طً
ادٌالة ابراهٌم صبرا
ادٌانا جمٌل جزٌنً
ادٌب اسماعٌل محفوض
ادٌب جان ابو حٌدر
ادٌب جبران نادر
ادٌب جعفر مشٌمش
ادٌب سلٌم جمٌّل
ادٌب علً اسماعٌل لمر
ادٌبة سهٌل الساحلً
ادٌبة فوزي مشٌن
ادٌل نبٌه فلفلً
ارزة احمد الخضر
ارزة سبع نصر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
ارزة شبلً شبلً
ارزه دروٌش زٌدان
ارزه سمعان العلم
ارسوال جورج ملوحً
ارلٌت ادمون المر
ارلٌت مراد الحلو
ارلٌت ندٌم طنش
ارلٌن ٌوسؾ ساسٌن
ارمان روحٌه الهنود
اروى نجٌب اٌوب
ارٌج رضوان بشنك
ارٌج عصام الدنؾ
ارٌج عفٌؾ سري الدٌن
ارٌج مزٌد البحري
ازدهار تركً المعدرانً
ازدهار حسن الحسن
ازدهار دمحم حمود
ازدهار دمحم عدنان الدٌماسً
ازدهار ٌوسؾ الموسوي
ازمرد اسطفان فرح
ازهار ابراهٌم شور
اسامة احمد عٌالنً
اسامة اسماعٌل الطسة
اسامة حسن زرالط
اسامة خالد الحسن
اسامة عبدالمنعم ؼنوم
اسامة علً ابو فاعور
اسامة دمحم رضا عواضه
اسامة دمحم علً
اسامة محمود زكرٌا
اسامة نجٌب اللمٌس
اسامة ندٌم ناصر الدٌن
اسامه احمد العالنً
اسامه جرٌس توما
اسامه خالد حمزه
اسامه خلٌل ؼصن
اسامه سهٌل شمٌط
اسامه دمحم لاسم
اسامه ٌوسؾ عساؾ
اسبرانسا منٌر مخلوؾ
اسبٌرٌزا دمحم فخري ؼندور
استفانً الٌاس مخائٌل
استٌر الٌاس اسطفان سعٌد
اسحاق دمحم حمود
اسد عبدهللا زٌنه
اسد عجاج صبح
اسراء احمد العوطه
اسراء أحمد بكور
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اسراء حسن موسى
اسراء حسٌن مظلوم
اسراء خلٌل عباس
اسراء عباس فمٌه
اسراء عباس مظلوم
اسراء عبد الحلٌم بحمد
اسراء علً حٌدر
اسراء علً مكنا
اسراء عمر موسى
اسراء ؼسان هرموش
اسراء مظهر ورار
اسراء هارون المٌر
اسراء ٌوسؾ عثمان
اسراء ٌوسؾ عز الدٌن
اسرار احمد سعٌد
اسرار عوض دمحم
اسعاؾ توفٌك زٌتونً
اسعاؾ علً عراجً
اسعاؾ دمحم احمد
اسعاؾ مخٌبر مصطفى
اسعد ابراهٌم عطوي
اسعد حسٌن مسلمانً
اسعد حنا منصور
اسعد طنوس الحربٌه
اسعد فارس ابو عمر
اسعد دمحم األسعد
اسعد دمحم حمودي
اسكندر الٌاس نصار
اسكندر سابا فارس
اسكندره فؤاد الحاوي
اسالم خالد عبدالمادر
اسالم علً حمود
اسالم دمحم هادي سبٌتً
اسما حسن عكوش
اسما عبدالرزاق شنبور
اسما فاٌز العوٌشك
اسما فرٌد ابو شمره
اسما محمود هزٌم
اسما مفٌد حٌدر
اسماء احمد الحاج
اسماء خالد الزمتر
اسماء خالد زكرٌا
اسماء خالد عوض
اسماء سلٌم عبٌد
اسماء صالح صخر
اسماء علً العدوي
اسماء مالن دروٌش
اسماء دمحم الحمٌد
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اسماء دمحم الصمد
اسماء دمحم بالٌطة
اسماء دمحم سلمى
اسماء محمود الرمٌحً
اسماء مصطفى المسلمانً
اسماء مصطفى دروٌش
اسماء ولٌد مشمشانً
اسماعٌل خلٌل ضاوي
اسماعٌل علً بدوي
اسماعٌل دمحم جابر
اسماعٌل دمحم جعفر
اسماعٌل دمحم سماحة
اسمهان احمد المشوع
اسمهان حسن بدٌع
اسمهان حسٌن الدهٌبً
اسمهان حسٌن دٌاب
اسمهان زعٌتر حٌدر احمد
اسمهان طانٌوس عون
اسمهان عادل إسماعٌل
اسمهان عبد الرحمن ٌحً
اسمهان علً شلهوب
اسمهان فؤاد عالمً
اسمهان دمحم جواد
اسمهان دمحم نصار
اسمهان محمود بزي
اسمهان نادر الفمٌه
اسمهان ٌوسؾ فرح
اسمى سلٌم البتدٌنً
اسٌا اكرم رمضان
اسٌا زٌد صلح
اسٌا علً خلٌفة
اسٌا فوزي الزٌن
اسٌا دمحم حسن الدٌرانً
اسٌا مٌشال عساؾ
اسٌة خلٌل الدر
اسٌل عبد الكرٌم ابو علً
اشرؾ ابرهٌم حرٌري
اشرؾ زكرٌا علوان
اشواء أحمد أبو عبود
اشواق حسن حمود
اشواق فوزي شكرون
اشواق كرم البزري
اشواق دمحم احمد
اشواق دمحم بدر المصري
اشواق ولٌد الحسٌن
اصالة منذر ابراهٌم
اصطالح محمود علوش
اصالح عبدالؽنً الفلو
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اعتدال بشٌر بنجن
اعتدال جمٌل عوض
اعتدال حسن زعٌتر
اعتدال حسٌن حٌدر
اعتدال حمد جانبٌن
اعتدال صالح الصاٌػ
اعتدال فخر الدٌن فلحة
اعتدال محسن عجٌب
اعتدال دمحم خالد شعرانً
اعتدال نعٌم دٌاب
اؼاتا انطوان المزي
اؼاتا انطون المزي
اؼنار جوزؾ سعادة
افا كرماهلل سالمً
افا محسن العرٌجً
افتخار ابراهٌم سلوم
افراح عبد المعٌن عٌد
افراح دمحم حٌدر
افرام ضومٌط عمٌمً
افضال عبد اللطٌؾ ناصر
افضال دمحم مروان االسمر
افلٌن حنا ٌمٌن
افلٌن داود زٌدونً
افلٌن طانٌوس سماحة
افلٌن مخاٌل مجلً
افلٌن ٌوسؾ الباشا
البال حامد األشمر
البال حلٌم عدنان
البال دنؾ الدنؾ
البال سلٌم الشامً
البال صالح الصاٌػ
البال علً شاهٌن
البال كنج مؽامس
البال محمود صالح الدٌن
اكتمال احمد مصطفى
اكتمال اكرم االمام
اكتمال تركً الممداد
اكتمال عبد المادر الحالق
اكتمال عبد الواحد علوان
اكتمال عبدهللا عماشه
اكتمال عٌسى االسعد
اكتمال دمحم عباس
اكتمال مصطفى لدور
اكرام احمد عبد الفتاح
اكرام اسعد رٌدان
اكرام اكرم ابً حسٌن
اكرام علً بزٌع
اكرام علً شٌت
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اكرام لبٌب شٌا
اكرام دمحم فواز
اكرام مصطفى حمدان
اكرم احمد مصطفى
اكرم توفٌك ٌمٌن
اكرم جوزاؾ مطر
اكرم راؼب المبوط
اكرم صالح سعسوع
اكرم عبد الحمٌد ٌخنً
اكرم عدنان لانصوه
اكرم علً األكومً
اكرم علً الوردانً
اكرم علً مصطفى
اكرم لطفً سرور
اكرم دمحم نبها
اكمال خلٌل ترو
اكمال عبد المنعم فرحات
اكنمال احمد الرفاعً
االء ابراهٌم دنش
االء أحمد رضا
االء حسن ناصر
االء خالد الحاج
االء درؼام االحمد
االء رفٌك بٌطار
االء عصام حسون
االء علً الموسوي
االء علً عبٌد
االء فٌصل زعٌتر
االء دمحم جعارة
االء ممصود العلً
االب جورج رزوق النجار
االب دانٌال منصور الدبس
االمٌرة حسانه محً الدٌن شهاب
االن جرجس المزي
االن دمحم أسوم
األمٌرة جنادي دمحم علً
األمٌرة منال دمحم األٌوبً
اآلء فؤاد الخطٌب
البار منذر الهاشم
البٌر حنا سابا
البٌر حنا عبود
البٌر مارٌوس عبٌد
البٌرت البٌر ؼنطوس
البٌرت هنري المر
الحان دمحم داؼر
الخنساء عصام البستانً
الخوري رواد بطرس الشمور
الخوري ٌوحنا ٌوسؾ مخلوؾ
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الدا جوزاؾ عون
الزهراء سهٌل الطشم
الزهراء دمحم جابر عباس
السً انطون بوضاهر
السً توفٌك عوض
السً جرجس ؼالب
السً جورج توما
السً سمعان حطاب
السً صالح فرحات
السً ٌوسؾ كرم
الشٌخ جونً الشٌخ جورج موسى البائع
الشٌخ فاٌز الشٌخ ٌوسؾ الماضً
الشٌخ دمحم نزٌه المادري
الطاؾ خلٌل بٌضون
العبده ٌوسؾ خنافر
الؽا جرجس ٌوسؾ عبود
الفات فوزي مرتضى
الفة حسٌب ؼنام
الفة فٌاض علوه
الفت حسٌن ابو كروم
الفت علً ٌوسؾ
الفت ؼازي عباس
الفت دمحم منعم
الفت ٌحً مجاهدي
الفراد دٌب طنوس
الفراد مجٌد ابو دٌب
الفرد انطون موسى
الفٌر عاطؾ سمٌا
الفٌر فوزي ٌوسؾ
الفٌرا علً دمحم
الفٌس جرجً الحاٌن
الكسندرا الٌاس سعد
الكسً الٌاس ابو زٌدان
الكسٌا عمانوئٌل تشٌرس
المازا انطوان سعاده
الماس نادر الدبس
الماظة مٌشال الحاماتً
الن الٌاس سعاده
الناظر المكلؾ ٌوسؾ حسٌن حمود
الهاشمٌه حسٌن طوٌل
الهام ابراهٌم االبراهٌم
الهام ابراهٌم طلٌس
الهام احمد االحمد
الهام احمد الشبٌر
الهام احمد حنوؾ
الهام الٌاس صراؾ
الهام إبراهٌم عبده
الهام أحمد الخطٌب
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
الهام أحمد حمود
الهام توفٌك الجواد
الهام جرجس جرٌج
الهام جرجً اندراوس
الهام جعفر نور الدٌن
الهام جفال جفال
الهام جودات المعمور
الهام حسن حجازي
الهام حسن رٌشة
الهام حسن لدوح
الهام حسٌن الشامً
الهام حسٌن العٌتاوي
الهام حسٌن علً
الهام رضا الحاج
الهام سلٌم عساؾ
الهام سلٌم نصر
الهام عاطؾ مؽامس
الهام عباس فمٌه
الهام عبد الهادي الحسن
الهام عجاج بو فخر الدٌن
الهام عساؾ الدوٌن
الهام عمل جعجع
الهام علً البودي
الهام علً حمرا
الهام علً زٌنة
الهام علً صالح
الهام علً عبود
الهام علً نصرت عبدهللا
الهام فاضل مرضى
الهام فتح هللا حمود
الهام فؤاد مرلص
الهام فٌاض صادق
الهام كمال شبٌب
الهام دمحم الصاطم
الهام دمحم الؽش
الهام دمحم زٌاد البستانً
الهام دمحم سعٌد عبد هللا
الهام دمحم علً األٌوبً
الهام دمحم فٌاض
الهام محمود جابر
الهام محمود عمار
الهام مصطفى زكً التتر
الهام مورٌس حرٌك
الهام مٌشال حجً
الهام نادر الدمحم
الهام ناصر علً
الهام نور الدٌن فرج
الهام هزاع سٌؾ الدٌن
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الهام ٌوسؾ صعب
الهامة شحادة اللمٌس
الوا نافذ معوض
الٌاس ابراهٌم بربر
الٌاس اسعد فٌكانً
الٌاس امٌل سمور
الٌاس انطوان ابو نعوم
الٌاس انطوان وهبه
الٌاس انٌس المر
الٌاس بشاره الحلو
الٌاس تركً ٌاسٌن
الٌاس جان مهنا
الٌاس جرجس فارس
الٌاس جرجً الراعً
الٌاس جودت مشرؾ
الٌاس جورج الرٌس
الٌاس حلٌم النجار
الٌاس حلٌم هاشم
الٌاس حنا جبراٌل
الٌاس حنا حنا
الٌاس حنا صلٌبا
الٌاس خلٌل نصٌر
الٌاس رفٌك الشالوحً
الٌاس رٌمون جرجس
الٌاس سركٌس الجبٌلً
الٌاس سمعان رفول
الٌاس شكري الحداد
الٌاس شئٌم كٌوان
الٌاس طانٌوس عٌد
الٌاس عبد الكرٌم االحمر
الٌاس عبد المسٌح لطرمٌز
الٌاس ؼارٌوس طراد
الٌاس فادي عزام
الٌاس مخاٌل سعاده
الٌاس مخاٌل عون
الٌاس مورٌس شربل
الٌاس موسى طعوم
الٌاس ناصٌؾ بشارة
الٌاس ناصٌؾ فٌاض
الٌاس ناٌؾ طعمة
الٌاس نصرات ابً طاٌع
الٌاس نظٌر المندلك
الٌاس نموال الباٌع
الٌاس نموال دعبول
الٌاس وردان بطرس داؼر
الٌاس ٌوسؾ ابو فٌصل
الٌاس ٌوسؾ حداد
الٌاس ٌوسؾ زؼٌب
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الٌاس ٌوسؾ ؼدسار
الٌاس ٌوسؾ مخاٌل
الٌاس ٌوسؾ منصور
الٌان جرجس دٌب
الٌان مالن جحا
الٌانا جان ابو صالح
الٌانا جورج سالم
الٌانا ٌوسؾ االمٌونً
الٌانور فهد انطون زٌتونه
الٌتا ابراهٌم مخول
الٌدا إمٌل حبشً
الٌدا بطرس اسطفان
الٌدا منصور كٌرللس
الٌز الٌاس صوما
الٌز اٌلٌا شلٌطا
الٌز ٌوسؾ زٌاده
الٌزا عبد السالم العجمً
الٌزابت جوزؾ كشوتً
الٌزابٌت احمد عسٌلً
الٌزابٌت جورج االسمر
الٌزابٌت طانٌوس منعم
الٌزابٌت دمحم الجوٌدي
الٌزابٌت مٌالد معوض
الٌزابٌت نموال فٌاض
الٌزبات جون الترس
الٌس ادٌب فرحات
الٌس بطرس المس حنا
الٌس رهٌؾ شاهٌن
الٌس ساندرا ملحم هٌكل
الٌس عبدالمادر الكوسا
الٌس فؤاد خلٌفه
الٌس ندٌم البٌطار
الٌسا اسامه شهٌب
الٌسا انٌس سروع
سروع
الٌسا أنٌس ّ
الٌسا خلٌل الحاٌن
الٌسا طونً مرعً
الٌسار احمد احمد
الٌسار انطوان سعٌد
الٌسار أمٌن كنعان
الٌسار بهٌج شرٌؾ
الٌسار جورج سلٌم
الٌسار حسن جعفر
الٌسار حسن عزالدٌن
الٌسار حسن مؽربً
الٌسار حسٌن الجمال
الٌسار خضر عبده
الٌسار دٌاب حسن ابراهٌم
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الٌسار رائؾ ابو خلٌل
الٌسار رضى مكً
الٌسار روكز ابراهٌم
الٌسار رؤوؾ المصري
الٌسار زٌاد جبر
الٌسار شفٌك تابت
الٌسار علً عالء الدٌن
الٌسار علً فضه
الٌسار علً كوثرانً
الٌسار محسن لاسم
الٌسار دمحم دلول
الٌسار محمود برجاوي
الٌسار مخائٌل الشاطر
الٌسار مزٌد نور الدٌن
الٌسار نظٌر الٌاس
الٌسار ٌوسؾ بركات
الٌسار ٌوسؾ سرور
الٌن ابراهٌم الحمٌره
الٌن ابراهٌم الخوري
الٌن احمد كروم
الٌن االب جورج العازار
الٌن الٌاس الخوري
الٌن انطوان سالمه
الٌن اٌلً ابوزٌدان
الٌن بطرس المصٌفً
الٌن جان صلٌبا
الٌن جرجس حداد
الٌن جرجً بركات
الٌن جورج المصٌفً
الٌن جوزؾ مرعب
الٌن ساسٌن النجار
الٌن سمعان الحداد
الٌن ضاهر حمٌمص
الٌن طونً بارٌكشا
الٌن عبدهللا عٌسى
الٌن فكتور هاشم
الٌن لزحٌا ٌمٌن
الٌن كمٌل دانٌال
الٌن مارون عمٌمً
الٌن محمود حسن
الٌن مسعد فرح
الٌن ندٌم بو عٌسى
الٌن نعمان اسحك
الٌن نعٌم سمعان
الٌن هاكوب ٌساٌان
الٌن ٌعموب ابً نادر
الٌنا بٌتر سافونافا
الٌو انطوان ابً صالح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ام كلثوم احمد الحاج
ام كلثوم خٌرهللا الدعاس
اما انطونٌوس هالل
اما فؤاد ابو حنا
امارة علً عالم
امال ابراهٌم بدران
امال احمد عنتبلً
امال احمد ؼندور
امال احمد نصار
امال احمد نور الدٌن
امال اسد الدنؾ
امال البدوي فرنجٌه
امال الٌاس جرجور
امال الٌاس شلهوب
امال امٌل الحاوي
امال امٌن عنداري
امال انٌس مخول
امال أحمد ابو همٌا
امال أحمد الطحان
امال بدٌع بو نمول
امال بطرس ابو ملهب
امال بهجات األعور
امال توفٌك الزؼندي
امال توفٌك زٌدان
امال توفٌك سري الدٌن
امال جرجس جبور
امال جرجس حواط
امال جرجس دؼفل
امال جمٌل البنا
امال جوزٌؾ األنجم
امال حبٌب سرحان
امال حسن ابو سمره
امال حسن رستم
امال حسن سالمه
امال حسن شعٌب
امال حسٌب كعدي
امال حسٌن ابو خلٌل
امال حسٌن خضر
امال حسٌن زعٌتر
امال حٌدر مسلمانً
امال خلٌل احمد خلٌل
امال خلٌل ترو
امال خلٌل حٌدر
امال خلٌل منصور
امال رفٌك البٌتمونً
امال رفٌك حدرج
امال سالم الخوري
امال سامً بطرس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امال سبع نصر
امال شحادة الؽصٌن
امال شفٌك منذر
امال شكٌب مطر
امال شكٌب ٌوسؾ
امال ضومٌط رزق
امال طالب السٌد
امال طالب حسن
امال طانٌوس عازار
امال طانٌوس مرعب حرب
امال عباس عباس
امال عبد السالم دحروج
امال عبده عبده
امال عبدو ابراهٌم
امال عبدو الحاج
امال عثمان عثمان
امال عدنان الشامً
امال عمل عطا هللا
امال علً الدروبً
امال علً الراعً
امال علً النجار
امال علً سكٌكً
امال علً طفٌلً
امال علً عساؾ
امال علً عالمً الدٌن
امال علً محمود
امال ؼازي الكاٌد
امال ؼازي حمادي
امال ؼازي شطح
امال فضل السبع
امال فواز لاسم
امال فؤاد عساؾ بو سابا
امال لحود حبمه
امال مارٌا ٌوسؾ صواٌا
امال دمحم البضن
امال دمحم الؽش
امال دمحم المٌناوي
امال دمحم حٌدر
امال دمحم دٌاب
امال دمحم شكر
امال دمحم كنعان
امال دمحم نبٌل عٌد الزعبً
امال دمحم نعمان
امال محمود حجٌج
امال محمود زهرة
امال محً الدٌن الحسن
امال مخاٌل منصور
امال مخاٌل ندور

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امال مطانٌوس هالل
امال مهدي مكحل
امال موسى صادر
امال موسى ؼصن
امال ناٌؾ خلٌل
امال نجٌب المٌس
امال نخلً حنا
امال هٌكل شاهٌن
امال وجٌه فرنجٌة
امال ٌحً حمزه
امال ٌحٌه ٌحٌه
امال ٌوسؾ ابو صالح
امال ٌوسؾ المكاري
امال ٌوسؾ حامد
امان عبد الباسط الحاج
امانة حسن الحاج حسن
امانً احمد االطرش
امانً احمد عبد الرزاق المٌر
امانً اسعد ذٌب
امانً بسام كجن
امانً توفٌك المصري
امانً حاتم بنجن
امانً حسن الؽرباوي
امانً حسن ٌاسٌن
امانً حسٌن امٌن
امانً حسٌن عمل
امانً حسٌن فواز
امانً حمٌد اسماعٌل
امانً حٌدر شمس
امانً خالد النداوي
امانً خلٌل العنان
امانً رمزي هالل
امانً سلٌمان عاصً
امانً شولً الصٌفً
امانً صالح صالح
امانً صبحً الحداد
امانً طالل حسن
امانً عباس سلٌمان
امانً عباس نجم
امانً عبد الرحمن الزعبً
امانً عبد الرحمن الصمٌدي
امانً عبد الرزاق العتري
امانً عبد المادر البسط
امانً عدنان حمدان
امانً عدنان حٌدر
امانً عزت مرعب
امانً عمٌل ابراهٌم
امانً علً سرور

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امانً فٌصل حسن
امانً دمحم الظرٌؾ
امانً دمحم سعدٌه
امانً دمحم شمسٌن
امانً محمود طه
امانً مصباح طحلة
امانً مفٌد عبد الخالك
امانً منصور زٌد
امانً نجٌب حمدان
امانً ٌوسؾ عواضه
امتثال طارق مزلزق
امتثال طه السكافً
امتثال دمحم الخضر
امتثال محمود لعفرانً
امجد زكرٌا علوان
امسره جرجس الموسى
امطانٌوس الٌاس البٌطار
امل ابراهٌم الخوري
امل ابراهٌم سلٌمان
امل احمد الزٌن
امل احمد أمٌن
امل احمد رباح
امل اسعد مالعب
امل امٌن ؼبار
امل اٌلً صلٌبا
امل أحمد الطبشه
امل بشٌر الجوهري
امل بولس ابو جوده
امل جمٌل الصٌفً
امل جمٌل ٌحٌى
امل جورج البردوٌل
امل جورج بركة
امل جورج لحود
امل حبٌب مازح
امل حسان بدرا
امل حسن حماده
امل حسن حٌمور
امل حسن خلٌل
امل حسن سبلٌنً
امل حسن شعبان
امل حسٌن الحسٌنً
امل حسٌن الدر
امل حسٌن الزٌن
امل حسٌن العاشك
امل خالد صعب
امل خالد نعمان
امل خضر حسن
امل خلٌل حمود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امل خلٌل دهٌنً
امل خلٌل سعد
امل راضً بو سعد
امل راضً ٌحٌى
امل رؤوؾ البعٌنً
امل زٌاد هاٌل ابو حسان
امل سعٌد سلمان
امل سلٌمان البطً
امل سمعان داؼر
امل شاكر جمعة
امل شامل أبو دهن
امل شربل كٌوان
امل شفٌك محمود
امل ضاهر جعفر
امل طالل نحاس
امل عادل العجل
امل عباس اسماعٌل
امل عباس سبٌتً
امل عباس مكً
امل عبد الرحٌم عبد الرزاق
امل عدنان بو عرم
امل عفٌؾ بو ؼنام
امل عفٌؾ حلٌس
امل عفٌؾ سري الدٌن
امل عالء عواضة
امل علً المعوش
امل علً الموسوي
امل علً زعٌتر
امل علً زهوي
امل علً شعشوع
امل علً شمس
امل علً طحان
امل علً عمار
امل علً عمار
امل علً عٌسى
امل علً لشالش
امل علً ناصر
امل علً ناصٌؾ فواز
امل علً نجدي
امل عمر الشمعة
امل عمر بعلبكً
امل عٌسى اسعد
امل فارس فارس بوسلٌمان
امل فضل عباس
امل فؤاد شمص
امل فؤاد فمٌه
امل فؤاد مداح
امل لاسم حاالت

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امل كرم الشامً
امل كرٌم نمور
امل كنوج كنوج
امل محسن اسماعٌل
امل دمحم البزال
امل دمحم الشمرة
امل دمحم بو حمدان
امل دمحم بو مطر
امل دمحم حسٌن
امل دمحم سوٌدان
امل دمحم صالح
امل دمحم عالم
امل دمحم فمٌه
امل محمود الدر
امل مصطفى اٌرانً
امل مصطفى عجرم
امل مصطفى عواضة
امل مصطفى نعٌم
امل نبٌل بزي
امل نبٌه نصر هللا
امل هانً عبدهللا
امل وهٌب ناصر الدٌن
امل ٌاسٌن هدال
امل ٌوسؾ العشً
امل ٌوسؾ بو صالح ؼنام
املً بشارة رحٌّم
املً كرٌم المعلوؾ
املً معروؾ ؼزاله
امنة احمد العزو
امنة احمد تاج الدٌن
امنة احمد سلمى
امنة حسن حجازي
امنة حسن زعٌتر
امنة دٌب الجنون
امنة دٌب المحسن
امنة سعدهللا الدمحم
امنة سلٌم عثمان
امنة شحادة زٌن الدٌن
امنة عبد المادر عواد
امنة عبود ٌعموب
امنة عصام بٌطار
امنة علً ضٌا
امنة علً لمر الدٌن
امنة مصطفى الحسٌنً
امنه احمد نٌوؾ
امنه توفٌك اٌوب ٌعموب
امنه جمال حاالت
امنه خالد صالح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امنه سلٌم االحدب
امنه عبدالمادر زكرٌا
امنه عبداللطٌؾ شاكر
امنه مصطفى خلٌل
امنه ٌوسؾ ٌوسؾ
امون خالد الحسٌن
امٌا انطانٌوس مسعود
امٌة دبوس حمزه
امٌة علً ؼزاوي
امٌة ندٌم معضاد
امٌرة امٌن سلوم
امٌرة توفٌك عرار
امٌرة جرجً ابو خٌر
امٌرة جواد الحر
امٌرة حسٌن اسماعٌل
امٌرة حسٌن فرحات
امٌرة خالد اللوٌس
امٌرة دروٌش شعبان
امٌرة ذٌاب جبراٌل
امٌرة سعٌد نمور
امٌرة عبد الؽنً نسب
امٌرة فوزي ابو دٌاب
امٌرة دمحم االٌوبً
امٌرة دمحم المصري
امٌرة دمحم سبع تعٌن
امٌرة دمحم سعٌد العكام
امٌرة دمحم عساؾ
امٌرة مخاٌل الرٌس
امٌرة مخاٌل كرم
امٌرة مصطفى الكبش
امٌرة نمر طباجة
امٌرة ٌاسٌن عبٌد
امٌرة ٌوسؾ لبالن
امٌره حسن ضاهر
امٌره خٌر الدٌن الحسن
امٌره سعٌد عبد الخالك
امٌره سهال ازمرلً
امٌره عارؾ الحاج
امٌره علً الفحل
امٌره دمحم الخٌر
امٌره دمحم المرعبً
امٌره دمحم حمٌه
امٌره دمحم عٌسى
امٌره دمحم محٌش
امٌره محمود حمادي
امٌره محً الدٌن سرحال
امٌره ملحم شومان
امٌره ٌوسؾ الخوري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امٌل حلٌم صمر
امٌل روبٌر صهٌونً
امٌل نخلة عبدهللا
امٌلً بشٌر الخوري
امٌلً جوزٌؾ ٌمٌن
امٌلً حنا الشلبً
امٌلً خلٌل المصري
امٌلً رؤوؾ عبد هللا
امٌلً مسعد حبٌتر
امٌلٌا مجٌد حاطوم
امٌما منٌر عٌسى
امٌمة خضر احمد
امٌمة سلٌم هاشم
امٌمة عبدالرحٌم لاسم
امٌمة علً زعٌتر
امٌمة محسن سلوم
امٌمة محمود نظام الدٌن
امٌمة مزٌد علود
امٌمه حسن عطوي
امٌمه حسٌن خضرة
امٌمه خالد خلٌل
امٌمه عمر ونوس
امٌمه دمحم راٌد
امٌن اسماعٌن لدوح
امٌن حسٌن شهٌل
امٌن ذٌب رزق
امٌن رزق هللا حنا
امٌن طنوس الٌاس
امٌن عبد الحسٌن برجً
امٌن عبد الرحمن لدور
امٌن ملحم الزرزور
امٌنة ابراهٌم الفٌل
امٌنة حسن شلهوب
امٌنة دمحم العكاوي
امٌنة دمحم بدوي
امٌنة دمحم عبد الفتاح
امٌنة دمحم محٌدلً
امٌنة ممدوح نور
امٌنة ولٌد العلً
امٌنه احمد ٌونس ابراهٌم
امٌنه حسن االٌوبً
امٌنه حسن نصار
امٌنه رشدي الؽفٌر
امٌنه علً عزام
امٌنه دمحم بهٌج بعٌون
امٌه دمحم البرٌدي
امٌه مصطفى عثمان
اناس خالد خلٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
اناس علً لعٌك
اناس كمٌل هانً
اناس دمحم الحاج
اناس دمحم العٌط
انتصار احمد البعرٌنً
انتصار اسعد صعب
انتصار الٌاس نعمة
انتصار أحمد الشفشك
انتصار حسٌن طراد
انتصار حسٌن عبود
انتصار حسٌن نحلة
انتصار سامً عواضة
انتصار شندٌن خوٌلد
انتصار عشٌر السٌد
انتصار فاٌز منصور
انتصار دمحم الشحٌمً
انتصار محمود سلٌمان
انتصار مخائٌل متى
انتصار هانً شٌا
انتظار حسن عواضه
انتظار دمحم البري
انتوانٌت الٌاس سعد
انجال توفٌك انجلٌنا
انجال حلٌم خٌرهللا
انجال عبدو دٌبو عنتر
انجال لاسم عمر
انجال ٌوسؾ بشواتً
انجً احمد لرة حسن
انجً جوزٌؾ عبٌد
انجً عصام الشباب
انجٌال جرجس جرجس
اندرا بدر معوض
اندره الٌاس عكروش
اندره رستم الحشاش
اندره مارون مبارن
اندرٌه جرجس حٌدر
اندرٌه عبده ابً موسى
اندي حسن العرب
اندٌرا ؼالب لطٌش
اندٌرا ؼاندي زرزور
اندٌرا دمحم دلول
اندٌرا دمحم عراجً
انس ابراهٌم ملص
انس مالن الخطٌب
انس نعٌم زرزور
انشاد السٌد حٌدر مرتضى
انشراح حوٌشان احمد
انشراح دمحم المادري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
انصاؾ انٌس عمر
انصاؾ جمٌل شعبان
انصاؾ دٌب خٌر الدٌن
انصاؾ عبد اللطٌؾ ٌحٌى
انصاؾ علً عبود
انصاؾ دمحم شامً
انصاؾ دمحم علً موسى
انصاؾ ٌوسؾ عمار
انطوان اسكندر دبس
انطوان الٌاس اسطفان
انطوان الٌاس اآلؼا
انطوان الٌاس الٌمونً
انطوان انطوان ابً فرح
انطوان بولس العامرٌة
انطوان جرجس بولس
انطوان جرجً اندراوس
انطوان جوزٌؾ ابو متري
انطوان حنا الشماس
انطوان حنا حبٌب سمٌا
انطوان حنا فهد
انطوان خلٌل لزحٌا
انطوان عبدهللا زخٌا
انطوان فوزي عبود
انطوان مخائٌل عبود
انطوان منٌر صلٌبا
انطوان نسٌب شاهٌن
انطوان ٌوسؾ فاضل
انطوان ٌوسؾ مارون
انطوانات ادٌب المزي
انطوانات جان عالوري
انطوانات جوزاؾ توما
انطوانات حنا مارون
انطوانات سالم حاكمه
انطوانات سلٌم الحلو
انطوانات نادر رعد
انطوانات ندٌم الخوري
انطوانات ٌوسؾ حنا المس حنا
انطوانبت البر الممر
انطوانٌت ادمون االشمر
انطوانٌت ادوار كرم
انطوانٌت اسكندر الطوٌل
انطوانٌت الٌاس ابو عٌد
انطوانٌت الٌاس ضاهر
انطوانٌت الٌاس عطاهلل
انطوانٌت انطوان ؼالب
انطوانٌت جبور جبشً
انطوانٌت جرجس حبٌب
انطوانٌت جرجس عبدهللا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
انطوانٌت جرجس منصور
انطوانٌت جورج بدر
انطوانٌت جورج حرفوش
انطوانٌت جورج نموال
انطوانٌت حسن عاصً
انطوانٌت خلٌل محفوظ
انطوانٌت رفاعً سلوم
انطوانٌت سمعان الشٌخ
انطوانٌت طانوس كرم
انطوانٌت طانٌوس ابوعرة
انطوانٌت طنوس اسكندر
انطوانٌت عزٌز عاصً
انطوانٌت فادي المبرصً
انطوانٌت متري عتال
انطوانٌت مرشد فرحات
انطوانٌت منصور الحداد
انطوانٌت نظٌر سمعان
انطوانٌت وجٌه عزٌزه
انطوانٌت ودٌع ٌوسؾ
انطوانٌت ٌعموب عطٌة
انطوانٌت ٌوسؾ الدوٌهً
انطوانٌت ٌوسؾ المضمانً
انطوانٌت ٌوسؾ حرفوش
انطوانٌت ٌوسؾ خضٌر
انطوانٌت ٌوسؾ خلٌفة
انطوانٌت ٌوسؾ معتوق
انطون جرجس وهبه
انطون عبدو فهد
انطون نمر نمر
انطون ٌوسؾ الخوري
انطونً الٌاس شمٌر
انطونً مفٌد الشامً
انطونٌا سلٌم االؼا
انطونٌت حنا الحمصً
انطونٌو ناصٌؾ سام
انطونٌوس اتناس اكسرلٌس
انطونٌوس الخوري بولس الخوري
انطونٌوس بطرس ناصٌؾ
انعام ابراهٌم العلً
انعام احمد الحاج
انعام الٌاس فجلون
انعام جرجس جرجس
انعام جرجً السروع
انعام جورج الرٌاشً
انعام حسٌن حرلوص
انعام حسٌن خلٌفة
انعام داود ٌوسؾ
انعام رؤوؾ أبو شمرا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
انعام رٌاض سعده
انعام رٌمون مطر
انعام سعدهللا طعمة
انعام سلٌم السن
انعام شحاده عبوده
انعام صالح البردان
انعام طانٌوس عمٌمً
انعام علً عالمً الدٌن
انعام عوض الفمٌه
انعام ؼازي ناصر الدٌن
انعام لاسم العجمً
انعام كرم ناصر الدٌن
انعام دمحم الخطٌب
انعام دمحم الؽش
انعام محمود االحمد
انعام معروؾ شبو
انعام نزار دروٌش
انعام نزار عٌتانً
انعام نموال ٌوسؾ داؼر
انعام ولٌد الرٌس
انعام ٌوسؾ االشمر
انعام ٌوسؾ ضٌا
انعام ٌوسؾ محً الدٌن
انوار عبد هللا عساؾ
انوار عبدو جعفر
انوار مالن العبدة
انوار دمحم جعفر
انوار دمحم حسان
انور حسٌن حسن
انور خلٌل بٌضون
انور علً زٌنب
انً عبد هللا الشامً
انٌتا انطونٌوس حنا
انٌتا بطرس الصؽابً
انٌس احمد منصور
انٌس ادمون طربٌه
انٌسة ابراهٌم سالمً
انٌسة جمال سرور
انٌسة عٌد البشراوي
انٌسه كمال سنو
انٌسه مارون بو نادر
اوتل لزحٌا ٌوسؾ رومانس
اوجنً بدٌع ابو نبهان
اوجٌنً كوستا مخائٌل
اودٌت جمٌل سعد
اودٌت سعد سعد
اودٌت طانٌوس الحاٌن
اودٌل جان بركات

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
اودٌل جوزؾ اسكندر
اودٌل سلٌم سعاده
اودٌل نبٌل عٌد
اودٌن حنا مخاٌل موسى
اورور الٌاس الحلبً
اورور سامً عبود
اوساما رفٌك نموال
اوسامة رشٌد مزنر
اوسامة كاٌد مطر
اولؽا ابراهٌم كرم
اولؽا جان معماري
اولؽا رامز فرحات
اولؽا سلٌم حمٌة
اولؽا عٌد الحلو
اولؽا نٌكالي رٌجكوفا
اولكا نسٌب واكد
اولٌة انٌس اسحك
اولٌفٌا اسعد حرب
اولٌفٌا ناٌؾ الحداد
اولٌفٌا ولٌم الحاج
اولٌفٌا ٌوسؾ فرح
اومٌرة وهٌب االشمر
اومٌمه دمحم نصار
اٌات جمٌل الزٌن
اٌات جمٌل مالح
اٌات علً درٌس
اٌات علً زعٌتر
اٌات دمحم حوٌلً
اٌاد خزاعً أبو أبراهٌم
اٌاد عبد اللطٌؾ سرور
اٌاد علً عساؾ
اٌاد عمر الخطٌب
اٌاد محمود شباط
اٌاد مزٌد مؽامس
اٌاد مهدي عبدالولً
اٌاد نزٌه كبار
اٌاد وجٌه ابوخزام
اٌة زٌنب حسٌن جواد
اٌثار دمحم عزالدٌن
اٌجانً شربل لحود
اٌرٌنا فالدٌمٌر روبلنكو
اٌرٌنا فالدٌمٌر دمحم
اٌزابٌل انطونٌوس شبل
اٌزابٌل حبٌب خلٌل
اٌزابٌل مفٌد اٌوب
اٌزٌس الٌاس مشٌلح
اٌصال احمد لرحانً
اٌفا بٌار خلٌفة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
اٌفا جرجس عبود
اٌفا حسٌن عالم
اٌفا رشٌد زرٌك
اٌفا رٌمون ابو الجلد
اٌفا سلٌم الخوري
اٌفا طانٌوس ابراهٌم
اٌفا عبد الحمن عاشور
اٌفا عبد هللا فرٌحه
اٌفا علً لاسم
اٌفا فاٌز صادق
اٌفا لاسم الفمٌه
اٌفا دمحم فرحات
اٌفا نصر الدٌن فرحات
اٌفا نعمان صلٌبا
اٌفا هانً مخول
اٌفا ٌوسؾ فاخوري
اٌفات اسكندر ساروفٌم
اٌفات انطانٌوس جرمانوس
اٌفات ؼازي حمادي
اٌفات كرٌم مخاٌل
اٌفات مخائٌل الخوري
اٌفات نمر نصر
اٌفان ٌعموب بولس
اٌفلٌن الٌاس الحداد
اٌفون انطوان نجار
اٌفون عبدهللا المبرصً
اٌفون دمحم دلول
اٌفون مٌشال جرجوره
اٌفون نخلة خلٌل
اٌفون نزٌه الطٌار
اٌفون ٌوسؾ الدٌن
اٌفونا مٌشال معوض
اٌفٌت الٌاس سابا
اٌفٌت جورج شدٌد
اٌفٌت شاتٌال دروٌش الحاج شجادة
اٌـڨــا طنوس شلٌطا
اٌكات حنا لطوؾ
اٌكٌت فؤاد الشمرة
اٌالؾ ندٌم ابراهٌم
اٌالن احمد فاهمة
اٌالن الٌاس خطار السمرانً
اٌالن امٌل بالش
اٌالن انٌس االشمر
اٌالن بطرس ضاهر
اٌالن جمٌل فٌاض
اٌالن جورج الحاٌن
اٌالن سركٌس فرح
اٌالن شفٌك الرباحً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
اٌالن عبدو عبدو
اٌالن نمر نصر
اٌلدا الخوري حنا وهبه
اٌلدا سابا سلوم
اٌلدا طانٌوس مطر
اٌلدا ٌوسؾ شمعون
اٌلً ابراهٌم تامر
اٌلً ادٌب جبور
اٌلً انطوان انطون
اٌلً اٌوب زٌنً
اٌلً بطرس لحود
اٌلً توفٌك اندراوس
اٌلً جورج ابونكد
اٌلً جورج األسعد
اٌلً جورج البردوٌل
اٌلً حنا مطر
اٌلً حنا معوض
اٌلً سلٌم الحداد
اٌلً سلٌمان شعٌا
اٌلً شحاده مراد
اٌلً شولً الؽصٌن
اٌلً طانوس شلٌطا
اٌلً طنسً ساسٌن
اٌلً طنوس عون
اٌلً عصام نخلة
اٌلً ؼسان رزق هللا
اٌلً فرٌد العلم
اٌلً كرم آدم
اٌلً مارون الشوفانً
اٌلً مرسال مرلص الدوٌهً
اٌلً منٌر اسحك
اٌلً مٌشال بو ضلع
اٌلً نظٌر هاشم
اٌلً هنري ٌونان
اٌلً ٌوسؾ جرٌج
اٌلً ٌوسؾ رزق
اٌلً ٌوسؾ عبود
اٌلٌا الٌاس مخول
اٌلٌا جرجس الممدسً
اٌلٌان اٌلً نافع
اٌلٌان جرجس الشالوحً
اٌلٌان جوزاؾ بو ؼارٌوس
اٌلٌان رٌمون مٌرامو
اٌلٌان سمعان شمعون
اٌلٌان طانً حبٌش
اٌلٌان مخائٌل انطون
اٌلٌان مٌشال سرحال
اٌلٌان نموال الهبر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
اٌلٌان ولٌم الخوري
اٌلٌانا الكاهن ناصٌؾ كرم
اٌلٌانا حنا لدٌسً
اٌلٌانا دٌب السؽبٌنً
اٌلٌانا كمال لطار
اٌلٌانا ٌوسؾ ابو زؼٌب
اٌلٌتا جوزاؾ ضومٌط
اٌلٌج حبٌب رزق
اٌلٌدا عبدو كنج شعنٌن
اٌلٌز جرجس الخوري
اٌلٌزا جورج معوض
اٌلٌسار مورٌس رعد
اٌلٌن انطوان فرٌفر
اٌلٌن جرجس ابو عسلً
اٌلٌنا لوٌس بشعالنً
اٌمان ابراهٌم النابوش
اٌمان ابراهٌم وهبً
اٌمان احمد األٌوبً
اٌمان احمد العبٌد
اٌمان احمد الفوعانً
اٌمان احمد حداره
اٌمان احمد حمزة
اٌمان احمد حمزة
اٌمان احمد خشفة
اٌمان احمد رباجً
اٌمان احمد سعٌد
اٌمان احمد صالح
اٌمان احمد طراد
اٌمان احمد عجرم
اٌمان احمد عزٌزة
اٌمان احمد لصٌر
اٌمان اسماعٌل الشامٌه
اٌمان اسماعٌل توبً
اٌمان اسماعٌل سلطانً
اٌمان اسماعٌل ؼندور
اٌمان أحمد حمود
اٌمان أسعد دندشلً
اٌمان بشٌر صعب
اٌمان جمال سعٌد
اٌمان جمال شكر
اٌمان جمٌل بؽدادي
اٌمان حاتم علم الدٌن
اٌمان حبٌب رشٌد
اٌمان حسان الضانً
اٌمان حسن ابو ظهر
اٌمان حسن الجوهري
اٌمان حسن الحاراتً
اٌمان حسن بارود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
اٌمان حسن بحسون
اٌمان حسن جمعه
اٌمان حسن حرٌري
اٌمان حسن خضر حٌدر احمد
اٌمان حسن فٌاض
اٌمان حسن لاسم
اٌمان حسن محٌش
اٌمان حسن معتوق
اٌمان حسنً لطٌش
اٌمان حسٌن الؽرباوي
اٌمان حسٌن المادري
اٌمان حسٌن جعفر
اٌمان حسٌن حجازي
اٌمان حسٌن دٌاب
اٌمان حسٌن سرور
اٌمان حسٌن شعبان
اٌمان حسٌن عودي
اٌمان حسٌن عٌسى
اٌمان حسٌن ؼندور
اٌمان حسٌن مراد
اٌمان حسٌن نبها
اٌمان حسٌن نجم
اٌمان حسٌن وهبً
اٌمان حكمت المصري
اٌمان حلٌم ابً فراج
اٌمان خالد دٌاب
اٌمان خضر بو عمر
اٌمان خضر حسام الدٌن
اٌمان خضر رضوان
اٌمان خضر طالب
اٌمان خضر فاعور
اٌمان خلٌل زٌن الدٌن
اٌمان رضى خلٌل
اٌمان رفعت االحمد
اٌمان رفٌك جابر
اٌمان زكرٌا عبد هللا
اٌمان سامً الخطٌب
اٌمان سعٌد الحاج شحادة
اٌمان سعٌد السبسبً
اٌمان سعٌد دهمان
اٌمان سعٌد عالمة
اٌمان سمٌر بزي
اٌمان شاهٌن ماضً
اٌمان شبلً وٌزانً
اٌمان شرٌؾ داود
اٌمان صافً دلماق
اٌمان صالح عامر
اٌمان صالح عزالدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
اٌمان طراؾ طرفة
اٌمان طلٌع مالعب
اٌمان عادل محمود
اٌمان عارؾ حسن
اٌمان عاطؾ الحراش
اٌمان عاطؾ سعد
اٌمان عباس عمل
اٌمان عبد الحلٌم حمزة
اٌمان عبد الحلٌم عٌتانً
اٌمان عبد الحمٌد محٌش
اٌمان عبد الرحٌم الجمل
اٌمان عبد الرزاق حسون
اٌمان عبد الرزاق لدور
اٌمان عبد السالم الدلور
اٌمان عبد الؽنً صلٌعً
اٌمان عبد الؽنً طالب
اٌمان عبد الفتاح فتوح
اٌمان عبد الكرٌم مالعب
اٌمان عبد هللا بو نجم
اٌمان عبد هللا حالق
اٌمان عبد هللا عونً المصٌر
اٌمان عبد هللا فتونً
اٌمان عبدالحمٌد لاسم
اٌمان عبدالرحمن عبدالعزٌز
اٌمان عبدالسالم هرموش
اٌمان عبدالؽنً مزٌن
اٌمان عبدالكرٌم االمٌن
اٌمان عدنان كرٌم
اٌمان عصام مراد
اٌمان عطٌة جمعة
اٌمان علوان علوان
اٌمان على عبد هللا
اٌمان علً الجبلً
اٌمان علً الخٌر
اٌمان علً جمال
اٌمان علً دروٌش
اٌمان علً دٌب
اٌمان علً صالح
اٌمان علً طه
اٌمان علً عبدالفتاح
اٌمان علً عساؾ
اٌمان علً عكوش
اٌمان علً علً
اٌمان علً عواض
اٌمان علً فرج
اٌمان علً محسن
اٌمان علً محسن
اٌمان علً مكه
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اٌمان علً منصور
اٌمان عمر المهاجر
اٌمان عمر مراد
اٌمان عمر ٌاسٌن
اٌمان ؼالب محفوظ
اٌمان ؼسان العوطة
اٌمان فاضل موسى
اٌمان فاٌز المصطفى
اٌمان فاٌز جمعه
اٌمان فاٌز محمود
اٌمان فرٌد هالل
اٌمان فضول مطر
اٌمان فواز عبدالرزاق
اٌمان فوزي حرٌري
اٌمان فؤاد حسن
اٌمان فؤاد كمون
اٌمان فٌصل الحجازي
اٌمان لاسم خبٌز
اٌمان لاسم زٌون
اٌمان كاسر عالوي
اٌمان كرم زعرور
اٌمان كمال شعبان
اٌمان مالن الصالح
اٌمان مجٌد مرعً
اٌمان دمحم االبراهٌم
اٌمان دمحم الجوهري
اٌمان دمحم الخضر
اٌمان دمحم الشامً
اٌمان دمحم العثمان
اٌمان دمحم الؽش
اٌمان دمحم اٌوب
اٌمان دمحم بلحص
اٌمان دمحم بٌاض
اٌمان دمحم جمال زكرٌا
اٌمان دمحم جونً
اٌمان دمحم خالد احمد ابراهٌم
اٌمان دمحم خلٌل جمعة
اٌمان دمحم دروٌش
اٌمان دمحم دوٌن
اٌمان دمحم زرٌمة
اٌمان دمحم سلٌمان
اٌمان دمحم سوٌدان
اٌمان دمحم شبٌب
اٌمان دمحم شمٌسانً
اٌمان دمحم طلٌس
اٌمان دمحم عطوي
اٌمان دمحم عمار
اٌمان دمحم عٌاش
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اٌمان دمحم ؼرٌب
اٌمان دمحم فرحات
اٌمان دمحم كمال الدٌن
اٌمان دمحم كٌوان
اٌمان دمحم منٌر الحجار
اٌمان دمحم نجٌب بكار
اٌمان دمحم هزٌم
اٌمان دمحم ٌاسٌن
اٌمان دمحم ٌوسؾ
اٌمان محمود الحاٌن
اٌمان محمود الفمٌه
اٌمان محمود حدارة
اٌمان محمود زهرمان
اٌمان محمود فٌصل
اٌمان محمود لاروط
اٌمان محً الدٌن المناصفً
اٌمان مرهج جواد
اٌمان مسعود اسكندر
اٌمان مصطفى ابو رافع
اٌمان مصطفى األسعد
اٌمان مصطفى الزمتر
اٌمان مصطفى المرق
اٌمان مصطفى المصري
اٌمان مصطفى خوال
اٌمان مصطفى صادق الرافعً
اٌمان مصطفى طراد
اٌمان مهدي ناصر الدٌن
اٌمان ناصر الظنط
اٌمان ناصر ملحم
اٌمان نبٌل شعرانً
اٌمان نجٌب سابك
اٌمان نواؾ هرموش
اٌمان هانً سالمة
اٌمان هولو حسن لاسم
اٌمان واصؾ عجاج
اٌمان وفٌك لبالن
اٌمان ٌوسؾ الحلبً
اٌمان ٌوسؾ دلماق
اٌمن حسن الزٌن
اٌمن حسن سرحان
اٌمن خلٌل فرحات
اٌمن سمٌر اللبان
اٌمن شولً ؼنام
اٌمن صالح شرؾ الدٌن
اٌمن علً سوٌدان
اٌمن فواز دٌب
اٌمن ماجد علوه
اٌمن دمحم زٌدان
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اٌمن نمر سلٌمان
اٌمن ٌوسؾ بوصً
اٌمً انطوان شربل
اٌناس ابراهٌم اعرابً آؼا
اٌناس احمد سعٌد احمد عوض
اٌناس احمد سكرٌة
اٌناس أحمد أبو حسن
اٌناس جمال فخر الدٌن
اٌناس حسٌب سوٌدان
اٌناس حسٌن مرة
اٌناس خلٌل درٌان
اٌناس عبد الكرٌم دلبانً
اٌناس دمحم الحامض
اٌناس دمحم درؼام
اٌناس محمود التمً
اٌناس مزٌد البحري
اٌناس مصطفى جونً
اٌناس نزار الصوفً
اٌناس وجٌه عالو
اٌه احمد النمٌري
اٌه حسن ٌوسؾ علً
اٌه علً شحٌتلً
اٌه دمحم جونً
اٌه محمود دعموش
اٌهاب احمد جابر
اٌهاب بدٌع شمٌط
اٌهاب حلٌم ذبٌان
اٌهاب شولً اسماعٌل
اٌهاب عائد برٌش
اٌهاب علً الشموري
اٌهاب علً عبدهللا
اٌهاب عمر عمار
اٌهاب عونً عبدهللا
اٌوب حسٌن الصٌفً
اٌوب طانٌوس الحاج
اٌوب عارؾ عوده
اٌوب عبدالرحمن ٌحٌى
إبتسام احمد لدور
إبتسام توفٌك الدٌن
إبتسام حسٌن الحالنً
إبتسام حسٌن كوثرانً
إبتسام حمود ٌونس
إبتسام داود حسن
إبتسام عبد هللا ؼرٌب
إبتسام علً أبو حرب
إبتسام فهد متى
إبتسام دمحم العجمً
إبتسام دمحم بشروش
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إبتسام دمحم حسن
إبتسام دمحم دندش
إبتسام دمحم زٌن
إبتسام دمحم عثمان عبد هللا
إبتسام دمحم عزمً دندشً
إبتسام مخائل أبو رحال
إبتسام مدٌن الدندشلً
إبتسام ناٌؾ حاطوم
إبتسام نسٌب حمزة
إبتهاج محمود طالب
إبراهٌم احمد مصطفى
إبراهٌم الٌاس ٌونس
إبراهٌم أسعد لدوح
إبراهٌم بدر دٌب
إبراهٌم جبور سالمة
إبراهٌم ذٌب نموال
إبراهٌم علً عبدهللا
إبراهٌم علً مواسً
إبراهٌم لاسم كوثرانً
إبراهٌم محسن حسٌن
إبراهٌم دمحم الصباحً
إبراهٌم دمحم جعفر وهبً
إبراهٌم مٌشال عبدو
إبراهٌم ٌوسؾ األحمد
إتحاد حسٌن عون
إتٌان فٌكتور عٌد
إحسان إبراهٌم السٌد أحمد
إحسان أحمد وهبً
إحسان حسٌن محمود
إحسان سعدهللا العلً
إحسان شفٌك العلً
إحسان صالح الرفاعً
إحسان علً كبٌدات
إحسان كامل دمحم علً أحمد
إحسان دمحم حسن لاسم
إحسان دمحم وهبً
إخالص أحمد الزعبً
إخالص أسد أبو فراج
إخالص دمحم العممً
إدوار الٌاس شحادة
إزدهار علً محمود
إزدهار عمر الحاج
إسراء إبراهٌم موزي
إسراء أحمد الحسٌنً
إسراء بسام ؼمراوي
إسراء سبع محً الدٌن
إسراء علً ؼانم
إسراء عمار عبدهللا
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إسراء دمحم صلح
إسعاؾ أحمد ٌاسٌن
إسعاؾ محمود االشمر
إسالم علً عمٌري
إسالم دمحم حجازي
إعتدال حسن خلٌل
إفا هانً ابو حمد
إفانجلٌن جرجً سعد
إفلٌن عبد الحكٌم سلطان
إلبال ذولان الدبٌسً
إلبال فاٌز المصري
إلبال دمحم سبلبل
إلبال مهنا العرٌضً
إكتمال احمد برادعً
إكتمال عمر شرؾ
إكرام أحمد شكرون
إكرام أحمد عاكوم
إكرام حسٌن الحسن
إكرام خالد صلح
إكرام عبدالكرٌم عوالة
إكرام علً ترحٌنً
إكرام موسى حسٌن
إكرام ٌوسؾ مرعً
إلدا موسى مزرعانً
إلسا مٌالد البشعالنً
إلماس جرجس جرجس
إلهام الٌاس معتوق
إلهام إبراهٌم عثمان عبد هللا
إلهام جورج روفاٌل
إلهام خالد الكلنن
إلهام علً أحمد
إلهام فؤاد نصر
إلهام لاسم ٌونس
إلهام دمحم الفلٌطً
إلهام محمود هرموش
إلهام نبٌه حمود
إلهام نورالدٌن العلً
إلٌان البٌر نصر هللا
إلٌانا سجٌع الجبٌلً
إلٌز ودٌع ضو
إمتثال عبدالكرٌم الرفاعً
إمٌلٌا بهجت بزي
إناث لاسم بٌضون
إناس أحمد حلٌحل
إنتصار أحمد ؼندور
إنتصار سعٌد الحاج شحادة
إنتصار صٌاح خداج
إنتصار عباس جزٌنً
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إنصاؾ حسن جابر
إنصاؾ حسن مراد
إنصاؾ دمحم الحجٌري
إنطوان جرجً الجمال
إنعام حسٌن مكة
إنعام خالد السٌد
إنعام خلٌل حٌدر
إنعام صبحً الخطٌب
إنعام عباس جمعة
إنعام دمحم سلٌمان
إنعام وهبة وهبة
إٌاد احمد صالح
إٌاد خالد الضناوي
إٌاد راؼد شرؾ الدٌن
إٌاد سامً عبد هللا
إٌاد ولٌد الخطٌب
إٌثار حكمت عودة
إٌفا أحمد صالح
إٌفا بشاره المعلوؾ
إٌفا خالد عبد الخالك
إٌفا ساٌد بو ضاهر
إٌفا عباس شحادة
إٌفا دمحم الهادي
إٌفا مٌشال التنّ
إٌفات شكري حبٌب
إٌفون فارس سمعان
إٌلً توفٌك اسكندر
إٌلً جورج عبده
إٌلً فؤاد الحوٌن
إٌلً نصار التبشرانً
إٌلً ٌوسؾ أبو شمرا
إٌلٌان فٌكتور مبارن
إٌمان ابراهٌم سلٌمان
إٌمان احمد عصام حداد
إٌمان إبراهٌم ركٌن
إٌمان إبراهٌم شرؾ الدٌن
إٌمان أحمد الحجار
إٌمان أحمد الحجٌري
إٌمان أحمد الصفدي
إٌمان أحمد تامر
إٌمان أحمد خسون
إٌمان أحمد عطوي
إٌمان أحمد نورالدٌن
إٌمان بهجت األعور
إٌمان جعفر مرتضى
إٌمان جمعة برٌس
إٌمان حسن زعٌتر
إٌمان حسن صالح
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إٌمان حمزة أٌوب
إٌمان خالد الحاج
إٌمان خالد الكردي
إٌمان خالد ثلجة
إٌمان خضر حسن
إٌمان خضر ضٌا
إٌمان سركس عبدهللا
إٌمان سعدو زعٌتر
إٌمان سمٌر البنا
إٌمان شحاده الساروط
إٌمان شفٌك الشعار
إٌمان صافً خرٌس
إٌمان عارؾ ابو شكر
إٌمان عباس سٌؾ الدٌن الملمب بمرواش
إٌمان عبد الحسٌن عبدهللا
إٌمان عبد الحفٌظ رسول
إٌمان عبد الرحمن ٌونس
إٌمان عبد الكرٌم الرفاعً
إٌمان عبد هللا خلٌل
إٌمان عبداللطٌؾ أسوم
إٌمان عبدهللا الدعاس
إٌمان عز الدٌن علً
إٌمان عصام درنٌمة
إٌمان عكرمة الشٌخ
إٌمان علً أبو نوح
إٌمان علً كركً
إٌمان علً مهدي
إٌمان ؼازي الحمد
إٌمان ؼانم خٌر
إٌمان فؤاد بٌسار
إٌمان لبالن الشمٌؾ
إٌمان كامل جابر
إٌمان كمال صادق
إٌمان دمحم الخضر
إٌمان دمحم حسون
إٌمان دمحم خروب
إٌمان دمحم شعرانً
إٌمان دمحم شمٌسانً
إٌمان دمحم صعب
إٌمان دمحم عبد النبً
إٌمان دمحم عزالدٌن
إٌمان دمحم علوش
إٌمان دمحم كنوج
إٌمان دمحم نصر الدٌن
إٌمان مدٌن الدندشلً
إٌمان مصطفى ابو هٌكل
إٌمان مصطفى ٌاؼً
إٌمان مصطفىى السٌد
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إٌمان مضر حٌدر
إٌمان مفٌد حمود
إٌمان منٌر وهبً
إٌمان مهدي مظلوم
إٌمان نجٌب ابو اسماعٌل
إٌمان هزاع ؼزال
إٌناس انٌس الربٌع
إٌناس أمٌن مالعب
إٌناس حسن دحبول
إٌناس رضوان عمري
إٌناس شفٌك صافً
إٌناس صبري عباس
إٌناس علً عبد الؽنً
إٌناس عمر ؼازي
إٌناس ٌوسؾ شلحة
إٌهاب أحمد الؽول
إٌهاب كمال خلٌل
أبرار رضا جعفر
أثٌل األمٌر منذر األٌوبً
أجفان دمحم الكمش
أجود خلٌل خداج
أحكام أحمد زرزور
أحكام عمر الباي
أحالم الٌاس خاطر
أحالم توفٌك لدور
أحالم خلٌل زعرور
أحالم طانٌوس اسطفان
أحالم عاطؾ عبدهللا
أحالم عباس لعفرانً
أحالم عبد اللطٌؾ حب هللا
أحالم علً شٌخو
أحالم محسن زلزلة
أحالم محسن لاسم
أحالم دمحم بوزٌد
أحالم دمحم جٌدة
أحالم دمحم عبد هللا
أحالم دمحم عبدهللا
أحالم دمحم عمر
أحالم دمحم ؼرٌب
أحالم دمحم ٌحٌى
أحالم ٌاسٌن شعٌب
أحمد ابراهٌم حسن
أحمد ابراهٌم كمال الدٌن
أحمد اسماعٌل سعود
أحمد باسم فاٌز االسبر
أحمد توفٌك هاجر
أحمد حسن حمود
أحمد حسن عبدالرحمن
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أحمد حسن لانصوه
أحمد حسن لدوح
أحمد حسن مدلج
صار
أحمد حسن ن ّ
أحمد حسٌن شهاب
أحمد حسٌن عبد الخالك
أحمد حسٌن لانصو
أحمد حمدان أبولٌس
أحمد خالد خضر
أحمد خضر السٌد
أحمد خضر الضناوي
أحمد خضر خضر
أحمد خضر صالح الدٌن
أحمد خلٌل حجٌج
أحمد خلٌل موسى
أحمد رٌاض مرعب
أحمد سامً عالمه
أحمد سعد أبو ٌحً
أحمد سعد حروق
أحمد سعٌد ناصر
أحمد سلمان فاخوري
أحمد سلٌمان أٌوب
أحمد سمٌر صبره
أحمد سهٌل علً
أحمد شحادة حبابة
أحمد عاطؾ الحج
أحمد عبد األحد سعادة
أحمد عبد المادر حسن
أحمد عبد الكرٌم عبد الكرٌم
أحمد عبد هللا عمر
أحمد عبد الواحد العثمان
أحمد عبدالؽنً ؼنوم
أحمد عز الدٌن األٌوبً
أحمد علً البعرٌنً
أحمد علً الحسٌن
أحمد علً العوطه
أحمد علً بو مرعً
أحمد علً دلة
أحمد علً عواضه
أحمد علً فحص
أحمد علً لانصوه
أحمد عوض طالب
أحمد لاسم الجاروش
أحمد دمحم الحجٌري
أحمد دمحم الزؼبً
أحمد دمحم الفلٌطً
أحمد دمحم بكور
أحمد دمحم دروٌش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
أحمد دمحم دٌب الشل
أحمد دمحم زكرٌا
أحمد دمحم شمٌط
أحمد دمحم طحٌنً
أحمد دمحم عبد المادر
أحمد دمحم عٌاش
أحمد دمحم لاسم
أحمد دمحم لدور
أحمد محمود الصباحً
أحمد محمود أبودٌب
أحمد محمود فخرالدٌن
أحمد محمود هدال
أحمد محمود ٌوسؾ
أحمد مصطفى الزٌن
أحمد مصطفى العمري
أحمد موسى جابر
أحمد ندٌم أمون
أحمد هٌثم بشارة
أحمد وحٌد طٌبة
أحمد ٌاسٌن شهاب
أحمد ٌاسٌن هدال
أحمد ٌحٌى نزال
أحمد ٌوسؾ عٌسى
أحمد ٌوسؾ فواز
أدال جرجس ابو انطون
أدال علً خضر
أدال ٌوسؾ أٌوب
أدال ٌوسؾ صعب
أدرٌانا عادل ذٌاب
أدرٌن نابلٌون عبدهللا
أدلٌت كامل الشوٌري
أدما سلمان مرشاد
أدما نعٌم فٌاض
أدٌبة الٌاس دبس
أذٌنة عبد العزٌز خزعل
أذٌنة عبدالرحمن الحسن
أذٌنه مصطفى عبارة
أرزة حنا شاهٌن
أرزة خالد العلً
أرزة لبنان احمد لمح
أرزة ٌوسؾ سابا
أرالت فوزي فنٌانوس
أرلٌت جرجس زؼٌب
أروى عبدهللا حسان
أروى مصطفى الحسٌن
أرٌج الزهراء خضر رمال
أرٌج زكرٌا حجازي
أرٌج علً سلمان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
أرٌج معن الحاج سلٌمان
أسامة أحمد علً دٌب
أسامة راضً نصار
أسامة سلٌم زٌن الدٌن
أسامة عارؾ حسن
أسامة عبد الرزاق الخضر
أسامة عبد الكرٌم لاسم
أسامة علً حٌدر
أسامة عمر المصطفى
أسامة فضل هللا شلهوب
أسامة فوزي وهبة
أسامة وجٌه دٌاب
أسد حكمت حمادة
أسراء علً البزال
أسرار صالح الماضً
أسرى دمحم طارق عكرة
أسعد ابراهٌم طالب
أسعد أحمد المعفرانً
أسعد خالد الحسن
أسعد دمحم نجٌب شرارة
أسما حسٌن عمار
أسما رضا ؼدار
أسما مهنا مداح
أسما ندٌم عٌسى
أسماء ابراهٌم حمود
أسماء ابراهٌم عثمان
أسماء أحمد الفلو
أسماء خالد بٌان
أسماء عبد الرزاق البستانً
أسماء عبدهللا الرحمون
أسماء ؼسان لاسم
أسماء دمحم المادري
أسماء دمحم سعٌد العلً
أسماء دمحم شبّو
أسماء منذر حسون
أسمات شئٌم صبري
أسمهان أسعد الحاج
أسمهان دمحم سعٌد
أسمهان دمحم كسروان
أسمهان محمود أمٌن عطاٌا
أسمى دمحم حٌدر
أسمٌنٌا بطرس نخول
أسٌا دمحم خشفة
أسٌن حنا ؼانم
أشرؾ دمحم االسعد
أشواق خالد خضر
أشواق عبدو الرمٌحة
أشواق علً حب هللا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
أصالة فضل هللا طالب
أصاله مالن العبده
أصٌل عبد الؽنً عٌسى
أؼادٌر ؼازي معٌن
أفراح عبدالحفٌظ المادري
أفراح دمحم ٌحٌى
أكابر حمد ناجً
أكرم جمٌل فٌاض
أكرم سلٌمان زرلطة
أكرم عادل بالر
أكرم عكرمة محسنة
أالء خلٌل حامد
أالنا ٌعموب الخوري
ألبٌر بطرس سمعان
ألحان حسن العزي
ألحان سلٌم ربح
ألسً مخائٌل مخائٌل
ألفت ابراهٌم الفوعانً
ألفت علً الشٌخ علً
ألفت علً شرٌؾ
ألفت فوزي المشطوب
ألفت دمحم ذٌب
ألكسندرا جورج مبٌض
ألما شولً ابوطاٌع
ألوان محمود أسعد
ألٌس بولس ٌمٌن
ألٌس فرٌد أٌوب
ألٌسار بدر خنٌزٌر
ألٌسار سلٌم سلمان
ألٌسار شكٌب بدور
ألٌسار علً ترحٌنً
ألٌسار علً شرانك
ألٌسار مطانٌوس فرح
ألٌسار منٌر المامند
ألٌصار حنا نعمة
ألٌؾ ٌوسؾ زٌدان
ألٌن ابراهٌم دباس
ألٌن أنٌس كرم
ألٌن بدٌع أبونبهان
ألٌن توفٌك السمرانً
ألٌن جان نخول
ألٌن جورج الدبس
ألٌن حسن حٌدر
ألٌن دٌاب عبد هللا
ألٌن ملحم رحمه
ألٌن مٌشال فٌاض
ألٌن نزٌه نخول
ألٌن نمر حومانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
أمارة حسن زعٌتر
أمارة فٌصل زعٌتر
أمارة محمود طالب
أماسل عبدهللا الحجٌري
أمال الٌاس لحود
أمال الٌاس مرلص الحاٌن
أمال إبراهٌم حٌدر
أمال أحمد األٌوبً
أمال أحمد بري
أمال أحمد عٌد
أمال أحمد وهب
أمال بدوي ٌاسٌن
أمال توفٌك هالل
أمال جرجس مخول
أمال جمٌل ابو علً
أمال حاتم ٌحفوفً
أمال حسن إسماعٌل
أمال حسن عٌسى
أمال حسٌب عبد الخالك
أمال دخٌل أخضر
أمال سالم كبارة
أمال شفٌك الناشؾ
أمال صباح حسٌن صباح
أمال صالح علوان
أمال عبد السالم هرموش
أمال عبد الكرٌم صٌداوي
أمال عبد هللا صدلة
أمال عبدالرحمن حلٌحل
أمال عبداللطٌؾ عٌسى
أمال علً الفرخ
أمال محسن أرزونً
أمال دمحم الكردي
أمال دمحم الموسوي
أمال دمحم خٌر الدٌن
أمال دمحم هزٌم
أمال محمود المٌر
أمال معروؾ مجلل
أمال ٌحٌى مٌماتً
أمال ٌوسؾ سركٌس
أمال ٌوسؾ لعلع
أمان عصمت الشمرة
أمان علً الفرخ
أمان دمحم شرٌم
أمانة أحمد عبدالفتاح
أمانة علً عبد هللا
أمانة دمحم الٌوسؾ
أمانً ابراهٌم منصور
أمانً احمد دروٌش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
أمانً اسماعٌل الز ّمار
أمانً األمٌر نافذ األٌوبً
أمانً أحمد الصفدي
أمانً أحمد صفاوي
أمانً أحمد لندللً
أمانً أحمد ناصر
أمانً أدٌب حسنا
أمانً بسام مرعً
أمانً توفٌك عبد الساتر
أمانً حسام عزالدٌن
أمانً حسنٌن منمارة
أمانً حسٌن ؼٌث
أمانً رفٌك زٌن الدٌن
أمانً زكرٌا الشرلاوي
أمانً سمٌر حكٌم
أمانً سمٌر عوض
أمانً طارق شدراوي
أمانً عاطؾ مكً
أمانً عبدهللا العسٌلً
أمانً علً عرب
أمانً علً عكاشة
أمانً فاروق األبٌض
أمانً فهد الدائزلً
أمانً فواز نابلسً
أمانً دمحم الزعبً
أمانً دمحم السٌد
أمانً دمحم الكردي
أمانً دمحم عدي نحولً
أمانً دمحم ؼملوش
أمانً دمحم نعمة
أمانً مصطفى شعبان
أمانً معن ابو عجوي
أمانً نظمً دبلٌز
أمانً نهاد بو حمدان
أمانً هشام طوط
أمانً وهٌب نزال
أمر حسن عالم
أمل ابراهٌم المضمانً
أمل ابراهٌم جراد
أمل احمد مظلوم
أمل احمد هارون
أمل الٌاس خلٌل
أمل الٌاس طانٌوس
أمل إسماعٌل بهجة
أمل أحمد حالل
أمل أحمد سبسبً
عواد
أمل أحمد ّ
أمل أحمد وهبً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
أمل أدوار سلٌم
أمل أكرم حمدان
أمل أنٌس شحادة
أمل بهاء الدٌن ابو العال
أمل جرجس ٌوسؾ نهرا
أمل جعفر شمس الدٌن
أمل جمٌل أسعد
أمل جورج عوض
أمل جوزؾ الٌاس
أمل حسن أبو علٌوي
أمل حسن زرٌم
أمل حسٌن حسن
أمل حسٌن فمٌه
أمل خلٌل جعفر
أمل رفٌك البارودي
أمل رٌاض شٌا
أمل رٌاض لزٌحة
أمل سعٌد عطاهللا
أمل سمٌح األبٌض
أمل سمٌح فرحات
أمل طالل فاخوري
أمل عباس سرور
أمل عبدهللا علً احمد
أمل عجاج محمود
أمل عجاج مالعب
أمل عدنان الحر
أمل عدنان السبسبً
أمل علً الحلو
أمل علً حجازي
أمل علً حمادة
أمل علً شرؾ الدٌن
أمل علً منتش
أمل ؼسان أبو حجٌلً
أمل فاٌز نجدي
أمل كامل مالعب
أمل كمٌل الشعار
أمل متعب العلً
أمل دمحم الممصود
أمل دمحم جدٌد
أمل دمحم جعفر
أمل دمحم رسالن
أمل دمحم عطٌة
أمل مفٌد ابو حمدان
أمل مورٌس هدوان
أمل نجٌب مراد
أمل نجٌب وهبة
أمل نعٌم الخوري
أمل هانً زٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
أمل هانً صعب
أمل ودٌع ابً فراج
أمل ٌوسؾ ٌوسؾ
أمندا جان زكور
أمندا سركٌس عبود
أمنه أحمد نمٌر
أمنه علً صالح الدٌن
أمون دمحم محمود
أمونة أحمد لاسم
أمٌة حسٌن عبٌد
أمٌة زٌاد الخطٌب
أمٌة عمر الزٌن
أمٌة محمود مٌناوي
أمٌرة ابراهٌم التنٌر
أمٌرة أدٌب علود حدٌفة
أمٌرة حسٌن الخزاعً
أمٌرة حسٌن العكاري
أمٌرة حسٌن المولى
أمٌرة خضر االفشل
أمٌرة خلٌل إبراهٌم
أمٌرة سعٌد العٌاص
أمٌرة سلٌمان الدمحم
أمٌرة عبد الرحمن حنترو
أمٌرة عٌسى سلٌمان
أمٌرة ؼازي الٌافً
أمٌرة دمحم شاتً
أمٌرة دمحم عالم
أمٌرة دمحم كمال نجا
أمٌرة دمحم منٌر عٌاد
أمٌرة منٌر الكردي
أمٌرة نجٌب دهان
أمٌرة نجٌب فرحات
أمٌرة نعٌم المصري
أمٌرة وهبً عبدهللا
أمٌرة ٌاسر الزعبً
أمٌره احمد العزو
أمٌره احمد مهدي
أمٌره كاظم داٌخ
أمٌلٌو جرٌس دعٌبس
أمٌمة احمد المحمود
أمٌمة أحمد لاسم
أمٌمة جابر عربً
أمٌمة شعالن معٌكً
أمٌمة عصام رمال
أمٌمة ؼازي عالمة
أمٌمة فؤاد زهر الدٌن
أمٌمة موسى سرور
أمٌمة ناصر حمدان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
أمٌن سلٌم علً
أمٌن علً حاج علً
أمٌنة احمد معتوق
أمٌنة إبراهٌم كرشت
أمٌنة جرجس ابو طاٌع
أمٌنة عبد الحسٌن فاعور
أمٌنة عبداالحد سعادة
أمٌنة ؼالب عجٌب
أمٌنة دمحم حسن لصمص
أمٌنة دمحم خلٌفة
أمٌنة دمحم عراج
أمٌنة مصطفى بماعً
أمٌنة ندٌم امون
أمٌنة ٌوسؾ حمزه
أمٌنه احمد ابوناصٌؾ
أمٌه مٌشال الحلو
أنجلو فرنسٌس فٌاض
أنجً ألبٌر عبود
أنجٌل فاٌز شاهٌن
أنجٌل نصرهللا باسٌال
أنجٌل هانً الجلخ
أندٌرا خٌر هللا سالمة
أندٌرى موسى رشٌد
أنس حسن مالط
أنس ٌوسؾ عساؾ
أنسام علً كنعان
أنصار أحمد السٌّد
أنصاؾ خضر السٌد
أنطوان الٌاس سعاده
الصراؾ
أنطوان رومانوس
ّ
أنطوان فرج بو عبدهللا
أنطوان ٌوسؾ المكاري
أنطوانات بدوي زخٌا الدوٌهً
أنطوانات جواد شهال
أنطوانات حبٌب ٌوسؾ
أنطوانات ملحم حسّون
أنطوانات ٌوسؾ ؼصن
أنطوانٌت الٌاس نجٌم
أنطوانٌت جرجس بو فرنسٌس
أنطوانٌت رفٌك رحمه
أنطوانٌت صلٌبا صلٌبا
أنطوانٌت فخر فخر
أنطوانٌت لزحٌا كرم
أنطوانٌت كنعان نبهان
أنطوانٌت وهٌب سلمان
أنطوانٌت ٌوسؾ الخوري
أنطون أنطونٌوس إٌلٌا
أنطون ضومٌط ضومٌط

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
أنطون عمل شعبان
أنطونً الٌاس الخوري
أنعام أحمد خضر
أنوار خالد خضر
أنوار مالن كرٌم
أنوار دمحم أبو حالوي
أنٌتا عبدهللا عطٌة
أنٌس نبٌل راشد
أنٌسة حسن ضاهر
أنٌسة عبد الرحمن الدسولً
أنٌسة دمحم شحادة
أهٌال حسٌن مرتضى
أهٌلة علً طحان
أوجٌنً إمٌل الحاٌن
أوجٌنً شفٌك عبود
أودٌت جرجس سحموت
أورور ؼسان عطاهللا
أورور عابد الجم
أوسامة أمٌن ؼانم
أوسامة نجٌب كمال الدٌن
أوصاؾ حمد لٌس
أولفا شحادة مراد
أولٌفٌا جورج سرحان
أٌة دمحم رمضان
أٌمان فارس عباس
أٌمان فاضل المصري
أٌمن ابراهٌم ؼنوي
أٌمن الخوري ٌوسؾ الخوري
أٌمن أحمد الزعبً
أٌمن حامد عثمان
أٌمن سعٌد عالمه
أٌمن عجاج األحمدٌة
أٌمن عدنان ٌحٌى
أٌمن دمحم الصدٌك
أٌمن دمحم الطرابلسً
أٌمن نور الدٌن عمر
أٌمن ٌاسر حاطوم
أٌمن ٌحٌى الشامً
آبتسام علً الحسٌان
آثار حسن الدمحم
آثار منذر بوالد
آدم حسن حسن
آدنا ٌوسؾ ٌزبن
آسٌا ابراهٌم راٌد
آسٌا احمد عبٌد
آسٌا أحمد جٌدة
آسٌا حسن دٌاب
آسٌا حسٌن منذر

ن
ن
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#
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آسٌا خالد عز الدٌن
آسٌا رشٌد مصطفى
آسٌا علً عٌاد
آسٌا دمحم اسرائٌل
آسٌا دمحم ٌحً
آسٌا مصطفى العلً
آسٌا مصطفى علً
آسٌا مهدي فتاح
آسٌة دمحم حسون
آسٌل محمود سمالوي
آسٌه عبد الرسول حسٌن
آسٌه دمحم دروٌش
آفا انطون بدران
آفا بطرس ٌمٌن
آفا جان حنا
آفا صفوان جبور
آفا مطانٌوس المدٌس
آفا نزٌه سابا
آفا نعمان موسى
آالء احمد ٌاسٌن
آالء جعفر إبراهٌم
آالء جالل حطبً
آالء جمعة محرم
آالء جنٌد ٌوسؾ
آالء حسٌن الحسن
آالء خلٌل كٌلو
آالء رٌاض الؽزاوي
آالء زٌدان عباس
آالء صالح الماضً
آالء عبد هللا مالكانً
آالء عدنان ٌحً
آالء علً المزلزق
آالء علً سعٌد هوشر
آالء ؼسان عبد هللا
آالء فوزي الدٌن عالء الدٌن
آالء دمحم الحاج
آالء دمحم الحاٌن
آالء دمحم حرٌري
آالء محمود لبدة
آالء مروان سلطان دمحمسالم
آالء مشهور علً
آالء ممدوح علوان
آالء منٌر الؽربً
آالء نمر عبد هللا
آالن علً المكحل
آلسً ساٌد الجعٌتانً
آلن الٌاس الحورانً
آلٌسار علً فران
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آلٌن الٌاس سعد
آلٌن بولس حنا
آمال إبراهٌم أسعد
آمال أحمد العلً
آمال جمٌل مكارم
آمال حسن شمس الدٌن
آمال حسٌن المصري
آمال حسٌن هاشم
آمال خالد الحجٌري
آمال خلٌل عز الدٌن
آمال سعٌد ابو عاصً
آمال سلٌم تنوري
آمال شعبان جوهره
آمال شكٌب الحاج
آمال صالح صالح
آمال عبد الرحٌم ؼزال
آمال عبد اللطٌؾ سعد
آمال عبدالنبً ٌاسٌن
آمال عبدالواحد عبدو
آمال علً نعمة
آمال كرم عبٌد
آمال دمحم الصباغ
آمال دمحم الكردي
آمال دمحم علً ناصر
آمال دمحم عواله
آمال دمحم فرحات
آمال دمحم فٌاض عبٌد
آمال دمحم نذٌر الحلوانً
آمال دمحم نسر
آمال محمود أبو ؼوش
آمال مرشد الخوري
آمال ٌوسؾ مراد
آمنة امٌن اٌوب
آمنة أحمد جلول
آمنة حسن نجدي
آمنة حسن ٌاسٌن
آمنة حسٌن الحاج حسٌن
آمنة حسٌن الحجٌري
آمنة حسٌن العلً
آمنة حسٌن عبٌد
آمنة حسٌن عكوش
آمنة حسٌن كرٌم
آمنة حمٌد اٌوب
آمنة خالد أحمد
آمنة خالد تلجة
آمنة خالد خضر
آمنة خالد عبدالمادر
آمنة خضر صالح
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آمنة زهٌر السحمرانً
آمنة سالم العمر
آمنة سركس عبدهللا
آمنة عباس الموسوي
آمنة عباس دمحم
آمنة عبد المجٌد نور الدٌن
آمنة عثمان الحاج
آمنة علً المنطار
آمنة عمر بو مرعً
آمنة عوض دروٌش
آمنة فرحان الؽازي
آمنة فواز نابلسً
آمنة فؤاد الكسار
آمنة فؤاد خوال
آمنة فٌاض سٌؾ
آمنة لاسم خضر
آمنة دمحم األٌوبً
آمنة دمحم الشامً
آمنة دمحم الؽورانً
آمنة دمحم المجدالنً
آمنة دمحم النظامً
آمنة دمحم حمزة
آمنة دمحم عاطً
آمنة دمحم ٌحٌى الرفاعً
آمنة محمود الشحروق
آمنة محمود عمر
آمنة مصطفى الخطٌب
آمنة مصطفى عٌد
آمنة موسى مزرعانً
آمنة نعمة هللا فرحات
آمنة ولٌد لمر الدٌن
آمنه ابراهٌم شكر
آمنه احمد برؼل
آمنه توفٌك الصفدي
آمنه حسن ظاهر
آمنه حسٌن جرادي
آمنه حسٌن صالح
آمنه حسٌن هدال
آمنه خالد طالب
آمنه سلٌم المصري
آمنه عبدالمادر زفتاوي
آمنه علً الجواد
آمنه علً الشٌخ
آمنه علً دٌب
آمنه علً عباس
آمنه علً عبٌد
آمنه علً مصطفى
آمنه علً نعمه
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آن شارلوت جورج سكاؾ
آنا جمٌل مداح
آنج بطرس عمٌمً
آنجً علً مرزوق
آندراه الٌاس بشاره
آنً اؼوب مكرٌان
آنً سٌمون حاجنٌان
آٌات أحمد جحا
آٌات جمٌل عبدهللا
آٌات حسن حجازي
آٌات حسن خروبً
آٌات حسٌن لندلاشً
آٌات سلٌمان ابراهٌم
آٌات عاصم ؼندور
آٌات عبد األمٌر جابر
آٌات عبدهللا الرفاعً
آٌات علً جمول
آٌات ؼسان زٌعور
آٌات دمحم حوري
آٌات منٌؾ الزٌن
آٌة ادٌب مشلب
آٌة حسٌن مهنا
آٌة حسٌن نعمة
آٌة زٌاد سالم
آٌة سعدو األشهب
آٌة عبد الرحمن الجباعً
آٌة عبدالؽنً الحجٌري
آٌة علً بٌطار
آٌة علً رشٌد
آٌة ؼازي شعبان
آٌة فرج سلمان
آٌة دمحم ٌوسؾ
آٌة محمود سلٌم
آٌة ناصر فاٌد
آٌة واصؾ الحورانً
آٌڨا زاكً فرح
آٌه حسن عطوي
آٌه حمزه بشر
آٌه عباس اسماعٌل
آٌه علً لبالن
آٌه عمر الفتى
آٌه محمود دعموش
آٌه مرتضى مرعً
بابو سمٌر دٌب
باترا الٌاس الخوري
باترا طانٌوس ساسٌن
باترٌسٌا انطوان زؼٌب
باترٌسٌا اوادٌس ارزومانٌان
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باترٌسٌا جان ابً شمونً
باترٌسٌا جوزٌؾ مخرز
باترٌسٌا حنا ؼاضٌة
باترٌسٌا خلٌل الرٌس
باترٌسٌا ساسٌن عازار
باترٌسٌا سمٌر أنجول
باترٌسٌا طونً معربس
باترٌسٌا كامل البٌطار
باترٌسٌا مخائٌل خلٌفة
باترٌسٌا مٌالد الحاج
باترٌن جمٌل بكعكفري
باترٌن طونً الخوري
باتسً مخاٌل لٌون
باتشٌنا علً الشوم
باتول حسن الماق
باتً عفٌؾ فاضل
بادرة ٌوسؾ بوجً
بادره احمد البابا
بادي بدٌعه هالل العبد
بادٌة ابراهٌم متٌرن
بادٌة جودت البرازي
بادٌه ادٌب عرار
بارت حنا ابً صالح
بارتا ساسٌن عبود
بارته فكتور مروه
بارعة احمد دٌاب
بارعة أحمد لدور
بارعة توفٌك زٌدان
بارعة حسن جواد
بارعة حسن سبٌتً
بارعة خالد عبدهللا
بارعة سعٌد بزي
بارعة عبد الكرٌم المراد
بارعة مالن وهبه
بارعة دمحم الحسن
بارعة دمحم رهٌؾ النعوشً
بارعة دمحم شعٌب
بارعة دمحم وجٌه شبو
بارعة مصطفى عطرشان
بارعة وجٌه حنا
بارعه احمد ساطً
بارعه احمد عٌتانً
بارعه حسن الرفاعً
بارعه سمٌح كمال الدٌن
بارعه عبد المجٌد الممداد
بارعه عصام مكحل
بارعه دمحم بدره
بارنا رٌمون عطٌة
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بارنا ٌوسؾ شاؼوري
باسكال ادمون خلٌل
باسكال انطون حجار
باسكال بدوي صوان
باسكال جورج الفرنجً
باسكال روكز أبً عز
باسكال طانٌوس كماتو
باسكال طنوس فرح
باسكال فرٌد شهوان
باسكال فٌروز ضناوي
باسكال مٌشال برٌدي
باسكال نزٌه مخول
باسل احمد بسما
باسل توفٌك صعب
باسل حسن األطرش
باسل حسٌن علوه
باسل حلٌم الش ّعار
باسل خضر المصري
باسل كمال لٌس
باسل مزٌد مؽامس
باسل ناجً الحنون
باسل ناٌؾ كمال
باسل ٌوسؾ مالعب
باسلة موسى زعٌتر
باسم حسن الربٌع
باسم حسٌب مالن
باسم شكٌب خداج
باسم صالح بسما
باسم عبد الكرٌم زكرٌا
باسم عبد الوهاب فوزي شلك
باسم عصام طوط
باسم ؼسان الدالور العرٌضً
باسم فاٌز شبلً
باسم لاسم مظلوم
باسم دمحم التراس
باسم دمحم الططري
باسم دمحم العبدهللا
باسم دمحم ذٌاب
باسم مطانٌوس المدٌس
باسم نبٌل مجوز
باسم نعمان ابً فرام
باسم ٌعرب الكنج
باسما سلٌم سرور
باسمة احمد البستانً
باسمة احمد الرفاعً
باسمة احمد خشفة
باسمة احمد سعٌد عوض
باسمة احمد مالط
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
باسمة حسن الهبري
باسمة حسٌب عبد الصمد
باسمة حسٌن الحمصً
باسمة حسٌن عبود
باسمة حسٌن محمود
باسمة سالم ٌاسٌن
باسمة سعادة طبٌخ
باسمة سعدهللا ملّون
باسمة عباس سكٌكً
باسمة عبد الفتاح العرنوس
باسمة عبد هللا بلٌبل
باسمة عبدهللا األٌوبً
باسمة عبدو مكً
باسمة عزات الرٌشانً
باسمة عفٌؾ البعٌنً
باسمة علً ابراهٌم
باسمة ؼازي مشٌن
باسمة فارس محمود
باسمة لاسم لاسم
باسمة دمحم دبسً
باسمة دمحم طه
باسمة محمود رشٌد المراد
باسمة محمود سبلٌنً
باسمة محمود ٌحٌى
باسمة ممدوح لاسم
باسمة هانً سمعان
باسمة ٌاسٌن سكرٌة
باسمة ٌحً عز الدٌن
باسمه ابراهٌم سرور
باسمه حسن الرضا
باسمه خطار العاكوم
باسمه صٌاح ؼزاله
باسمه عبد الؽنً الفمٌه
باسمه عبدهللا عبدهللا
باسمه عبودي عالء الدٌن
باسمه عثمان انٌس
باسمه علً ضاهر
باسمه علً ؼنوم
باسمه فارس ابً ؼنام
باسمه فهٌم خاروؾ
باسمه لاسم الخلؾ
باسمه دمحم بٌضون
باسمه دمحم حسٌن
باسمه محمود سكاؾ
باسمه محمود ع ّمار
باسمه ناجح عوض
بامٌال اسبر رزق
بامٌال الٌاس الحداد
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بامٌال اٌلً الحاٌن
بامٌال محسن الطبٌش
بامٌال مخاٌل المر
بان دمحم الحاج سلٌمان
بان موسى رعد
بانه حسن الصباغ
بانٌا شربل طنوس
بانٌا عجاج محمود
باوال بولس أبوطاس
باوال جبور جبور
باوال رٌمون فرحات
باوال ؼسان عجٌمً
بترا سمٌر خلٌفه
بترٌسٌا شدٌد العازار
بترٌسٌا شهدان الخوري
بترٌسٌا مارون الخوري
بتول ابراهٌم زٌن
بتول احمد طه
بتول احمد مرتضى
بتول احمد مصطفى
بتول اسماعٌل ماجد
بتول إبراهٌم لاسم
بتول إسماعٌل إسماعٌل
بتول أحمد حٌدر
بتول بدري إسماعٌل
بتول جعفر حمزة
بتول جعفر طبٌخ
بتول جواد وهب
بتول حبٌب فمٌه
بتول حسن جزٌنً
بتول حسن حاٌن
بتول حسن دلماق
بتول حسن دهٌنً
بتول حسن عالء الددٌن
بتول حسن دمحم
بتول حسن منذر
بتول حسن ناصر
بتول حسٌن الدٌرانً
بتول حسٌن جابر
بتول حسٌن عبدهللا
بتول حسٌن لرزونً
بتول حٌدر ابراهٌم
بتول خلٌل بٌضون
بتول خلٌل عباس
بتول دندش دندش
بتول دٌاب شمص
بتول ذٌاب معنا
بتول رزق عمٌل
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بتول رضا سلٌمان
بتول ركان الرشعٌنً
بتول رٌاض عبد هللا
بتول سلٌمان ؼندور
بتول طالل فاخوري
بتول عادل مونس
بتول عباس السٌد علً
بتول عباس صباح
مروة
بتول عبد االمٌر ّ
بتول عبد الحسٌن نعمة
بتول عبد الحكٌم السلطان
بتول عبد هللا االطرش
بتول عبدهللا ٌوسؾ
بتول عبدالمطلب عواضة
بتول علً الحجٌري
بتول علً ترحٌنً
بتول علً زرٌك
بتول علً سعد
بتول علً سماحه
بتول علً شحاده
بتول علً عجمً
بتول علً فواز
بتول علً نورالدٌن
بتول فاضل الضٌمة
بتول فضل هللا أبو زٌد
بتول فضل عثمان
بتول فوزي دمشك
بتول فؤاد صمر
بتول لاسم العمار
بتول كمال الحاج سلٌمان
بتول محسن المزوٌنً
بتول دمحم الحولً
بتول دمحم العتري
بتول دمحم جواد
بتول دمحم حرب
بتول دمحم رمال
بتول دمحم سعد
بتول دمحم شبٌب
بتول دمحم عساؾ
بتول دمحم علً لمٌحه
بتول دمحم لبٌسً
بتول دمحم محً الدٌن
بتول دمحم موسى
بتول دمحم ٌونس
بتول معروؾ زٌات
بتول منصور زعٌتر
بتول موسى دٌب
بتول ناظر ناصٌؾ
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بتول نمر عبد هللا
بتول ٌوسؾ الحسٌنً
بتول ٌوسؾ كنج
بثٌنة احمد الحسن
بثٌنة حسٌن االحمر
بثٌنة خالد المراد
بثٌنة شهاب الباي
بثٌنة عبد المطلب عواضة
بثٌنة عبده الحاج حسن
بثٌنة عفٌؾ حمود
بثٌنة علً عٌسى
بثٌنة فٌروز دٌب
بثٌنة محسن خلوؾ
بثٌنة دمحم جونً
بثٌنة دمحم فارس
بثٌنة نمر محً الدٌن
بثٌنه احمد دمحم
بثٌنه اسبر كنعان
بثٌنه علً لدوح
بثٌنه علً مطر
بثٌنه محسن عسٌلً
بدر الٌاس الٌاس
بدر بطرس صفٌر
بدر جودات أشمر
بدر رٌاض اللمٌس
بدر صبحً ابٌض
بدر طانٌوس ضاهر
بدر عادل عاكوم
بدر علً سرحال
بدر لوٌس الراعً
بدر محمود دؼمان
بدر مصطفى الحجٌري
بدر منٌر هالل
بدر منٌؾ عاكوم
بدر ناصر سعٌد
بدره اسعد الرعٌدي الدوٌهً
بدره جورج اروادي
بدره عبدهللا فارس
بدرٌة أحمد عزالدٌن
بدرٌة أسعد الضناوي
بدرٌة حسن الدهٌبً
بدرٌة حسٌن عبود
بدرٌة دمحم السبلٌنً
بدرٌة دمحم عمار
بدرٌه حسٌن شهاب
بدرٌه عبد الهادي صالح
بدرٌه عبدالرزاق عبدو
بدرٌه دمحم العبوشً
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بدرٌه محمود الكسار
بدرٌه محمود هرموش
بدرٌه ولٌد ٌحً
بدور دمحم فاروق موسى
بدور هانً هانً
بدورة مٌشال االشمر
بدوي أنطون فرح
بدوي خلٌل دحدح
بدوٌة بدٌع عون
بدوٌة طنوس الزلوعا
بدوٌة عٌسى فٌفانً
بدٌع سلمان الحمرا
بدٌع دمحم عبٌد
بدٌع مخائٌل الشامً
بدٌعة انطوان الجمٌل
بدٌعة أحمد العكاري
بدٌعة أدٌب الخطٌب
بدٌعة بطرس سمعان
بدٌعة حمد لالوون
بدٌعة حنا جرمان
بدٌعة رشٌد الصاج
بدٌعة سركٌس خلٌل
بدٌعة عبد الرحمن حبلص
بدٌعة علً العصٌدة
بدٌعة فؤاد المصري
بدٌعة لاسم الجمال
بدٌعة دمحم العلً
بدٌعة دمحم جواد مرتضى
بدٌعة مصطفى الشٌخ
بدٌعة ودٌع خٌرالدٌن
بدٌعة ٌحٌى عفارة
بدٌعة ٌوسؾ جعفر
بدٌعه سلٌمان السالمً
بدٌعه عبد هللا أبو زٌد
بدٌعه دمحم علم الدٌن
براء دمحم ؼنام
براءة خالد دٌب
براءة عبدالرحٌم المصري
براءة عمر جابر
براءة دمحم االٌوبً
براءة دمحم امامه
براءة ٌوسؾ طنوس
براءه حسن البستانً
براءه سلٌم رحٌمً
براعم بهجت الفارس
براق جوزٌؾ معماري
برائة حسن خدوج
بربارة سركٌس بوفرنسٌس
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بربارة سمعان الطرق
برباره حنا سعادة
برباره طنوس عٌروت
برته مارون سعد
برتٌن نخلة صوان
برجٌت حكمت ٌعموب
برسٌطا جرجً شاهٌن
برنا بطرس توما
برنا دمحم مرسللً
برنا نعمه ابراهٌم
برنا ٌوسؾ مخول
برنادت مٌشال العٌدمونً
برنادٌت ابراهٌم ابراهٌم
برنادٌت الخوري الٌاس صلٌبا
برنادٌت جورج زبٌده
برنادٌت حنا رعد
برنادٌت شفٌك منذر
برنادٌت عطاهللا رزق
برنادٌت مارون الزاعوق
برنادٌت مخاٌل الخواجة
برنادٌت معتصم معماري
برنادٌت نعٌم فرام
برنادٌت ٌوسؾ عبود
برنادٌت ٌوسؾ ٌمٌن
برنار رزق هللا زؼٌب
برندات جرجس حنا
برندات سلٌمان عٌسى
برندات سمعان االسد
برندٌت جرجس ابو جرٌش
برهان مهدي الحاج حسن
بري أحمد األسعد
بري خالد خمٌس
بري علً الشٌخ
برٌجٌت جوزؾ بربور
برٌسكا حسن عمار
برٌهان دٌاب زعرور
بسام احمد الخلٌل
بسام احمد عبد الفتاح
بسام إسماعٌل زعرور
بسام أحمد طه
بسام أمٌن حسن
بسام بهٌج فاخوري
بسام جمٌل عٌسى
بسام حسٌن العبد هللا
بسام حٌدر جمعة
بسام خالد عٌسى
بسام دٌب سعد
بسام سعٌد ابو حمدان
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بسام سلٌم بو فٌصل
بسام سمٌر الراعً
بسام سمٌر حمٌه
بسام سناء عبد الصمد
بسام شرٌؾ بزون
بسام عبد الحلٌم سعد
بسام عبدهللا مطر
بسام علً لانصو
بسام فاٌز شبلً
بسام لاسم مصطفى
بسام محسن الحماد
بسام دمحم الحجٌري
بسام دمحم آؼا
بسام دمحم حسون
بسام دمحم رشٌد
بسام دمحم زٌن الدٌن
بسام دمحم عبد المادر
بسام دمحم عٌسى
بسام محمود عٌسى
بسام محً الدٌن الفٌل
بسام مخاٌل رزق
بسام مصطفى حمزه
بسام ناظم شكر
بسام ناٌؾ الجوجو
بسام نبٌه جبور
بسام وفٌك بو فخر الدٌن
بسكال الٌاس العرجا
بسكال اٌلً شهوان
بسكال بسام حبوش
بسكال سعدهللا حمصً
بسكال دمحم حجازي
بسكال دمحم حطٌط
بسكال منٌر النجار
بسكال مٌشال الترن
بسكال نموال سلٌمان
بسما انطون انطون
بسما اٌلٌا الحاج
بسما أحمد كنعان
بسما توفٌك سوٌد
بسمة احمد الحمادة
بسمة الرٌان خضر حمد
بسمة حسام ؼازي
بسمة حسن حمود
بسمة خالد عرابً
بسمة لاسم الصمد
بسمة دمحم صبرة
بسمة ممدوح صعب
بسمة ناصر عثمان
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بسمة نصري بو انطون
بسمة نعٌم نعٌم
بسمه احمد الخطٌب
بسمه توفٌك درباس
بسمه سلٌمان ابو ابراهٌم
بسمه فاٌز كمال جرجور
بسمه ٌحٌى مٌماتً
بسٌم موسى الشامً
بسٌمه حسٌن خضره
بشار احمد سنجمدار
بشار خلٌؾ حرب
بشار زٌن أحمد الحاج شحادة
بشار عبد الرحمن بلبل
بشار عبد هللا مرعب
بشار علً عبدهللا
بشار عمر عبد الجلٌل
بشار دمحم عباس
بشار معٌن سلٌمان
بشار نمر علوه
بشار هاشم دروٌش
بشارة جرجً بشارة
بشارة مورٌس تنوري
بشارة نجٌب بشارة
بشاره بطرس العلم
بشاره ٌوسؾ رزق
بشرة بشٌر عوض
بشرة مصطفى الدكوٌر
بشره جرجس زؼٌب
بشرى ابراهٌم شٌت
بشرى احمد الدمحم
بشرى احمد عباس
بشرى اسعد عباس
بشرى اكرم شلك
بشرى أسعد سالمة
بشرى أسعد شٌا
بشرى جمال هاجر
بشرى حلٌم سلوم
بشرى خالد احمد
بشرى خالد حماده
بشرى خالد صبلوح
بشرى خالد عبد الرحمن
بشرى خضر الحاجً
بشرى راشد حسٌان
بشرى رضا تمً
بشرى سعدهللا األسعد
بشرى سلٌم بو عاصً
بشرى سلٌمان نشار
بشرى طالل مشٌن
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بشرى عادل صرموط
بشرى عبد اإلله حولً
بشرى عبدهللا الخٌر
بشرى عفٌؾ سعٌد
بشرى ؼسان شبٌب
بشرى فواد ابً عمار
بشرى دمحم التركمانً
بشرى دمحم بدر الحسٌنً
بشرى دمحم صبحة
بشرى دمحم علٌان
بشرى دمحم مرشد
بشرى دمحم ملحم
بشرى مصطفى الدمحم
بشرى مظهر الشٌخ
بشرى مٌالد رومانس
بشرى نادر مستو
بشرى هشام رافعً
بشري حسن نعمه
بشٌر ادٌب العوابده
بشٌر بولص ٌمٌن
بشٌر جرٌس نداؾ
بشٌر شعالن حمٌة
بشٌر طانوس مطر
بشٌر لطٌؾ الخوري
بشٌر دمحم الدمحم
بشٌر دمحم جراح
بشٌر دمحم جمال الدٌن شمٌس
بشٌر ٌوسؾ عساؾ
بشٌرة جمٌل الدلور
بشٌرة ٌمٌن عٌسى
بصٌرة فوزي بوذٌاب
بطرس الٌاس بطرس
بطرس جرجً فرح
بطرس جمٌل طنوس
بطرس جورج العالوري
بطرس رائؾ ونّا
بطرس طانوس الخوري
بطرس طانٌوس عمٌمً
بطرس ٌوسؾ سلٌم
بكار علً الزعبً
بكر رضا حجازي
بكر عمر صلح
بالزا الٌاس بوضلع
بالل احمد الدمحم
بالل احمد زهٌر حمودة
بالل احمد عدرة
بالل احمد ٌتٌم
بالل أحمد الحمزه
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بالل أحمد عواد
بالل أحمد ٌاسٌن
بالل جمال البعرٌنً
بالل حسن حاٌن
بالل خضر طالب
بالل خلٌل برجً
بالل راشد محفوظ
بالل سلٌمان الحسن المرعبً
بالل ظافر السمروط
بالل عباس زهرمان
بالل عبد الحفٌظ الرفاعً
بالل عبد الرحمن عباس
بالل عبد السالم الالذلانٌة
بالل عبدالسالم الخطٌب
بالل عبدهللا الدؼلً
بالل عبدهللا حمود
بالل عزت الخواجة
بالل علً الحجٌري
بالل علً بالل
بالل علً حمادي
بالل علً منصور
بالل علً موسى
بالل فؤاد سٌور
بالل فٌصل حمزة
بالل فٌصل ماضً
بالل لاسم النابوش
بالل كامل فحص
بالل دمحم احمد دٌب
بالل دمحم الكردي
بالل دمحم جمعه
بالل دمحم ضاهر
بالل دمحم عواضة
بالل دمحم نبٌل سنجمدار
بالل محمود مؤذن
بالل مصطفى عٌسى
بالل مصطفى لوصان
بالل موسى ابوعٌد
بالل موسى الساري
بالل مٌسرة الدندشً
بالل ناجً ؼرٌب
بالل ناظم طالب
بالل نورالدٌن زٌن الدٌن
بالل هالل الحج
بالل ٌوسؾ الموسوي
بالل ٌوسؾ أبو ٌاسٌن
بالل ٌوسؾ سلوم
بالل ٌوسؾ شمص
بالل ٌوسؾ عساؾ
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بالل ٌوسؾ عٌد
بالنش صبحً ؼندور
بلبله سعٌد سرحان
بلسم احمد البلبل
بلسم بهٌج عمل
بلسم زٌد سلٌمان
بلسم شلٌطا طربٌه
بلسم صٌاح عامر
بلسم فؤاد مرهج
بلمٌس سلمان خٌامً
بلمٌس علً وهبً
بلنش شولً حرٌمة
بلها خالد خالد
بلٌػ حسٌن سالمً
بنان ابراهٌم النابوش
بنان مالن الجمل
بنان دمحم طوط
بنت الهدى حسٌن المصري
بندر حسٌن اآلؼا
بنوت موسى الشامً
بهاء الدٌن حسٌن دالل
بهاء امٌل عبدالصمد
بهاء حامد ممصود
بهاء ذولان ٌحٌا
بهاء سلٌم الحلبً
بهاء عبد األمٌر دروٌش
بهاء مصطفى عمار
بهاء ممدوح عٌد
بهاء نبٌل برٌش
بهاء ٌوسؾ عباس
بهجات حسن الفلٌطً
بهجة ٌوسؾ ابو علً
بهجت جرٌج الممدسً
بهجت سالم الحلبً
بهٌا محمود ذبٌان
بهٌة أحمد سٌؾ الدٌن
بهٌة أحمد ضعنة
بهٌة بهاء مراد
بهٌة حسٌن وردة
بهٌة حسٌن وهبً
بهٌة حنا المدور
بهٌة سلٌم الدروٌش
بهٌة صبحً صلح
بهٌة عادل البراج
بهٌة عبد الرحمن عٌتانً
بهٌة علً رٌمان
بهٌة دمحم السٌد
بهٌة دمحم سمٌر الؽمراوي
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بهٌة مفٌد لمٌحة
بهٌة هزاع شعٌب
بهٌة ٌوسؾ حب هللا
بهٌج دمحم طرادٌة
بهٌجة امٌل فرنجٌة
بهٌجة بدٌع فمٌه
بهٌجة حنا دٌب
بهٌجة سمعان عالله
بهٌجة ظافر صٌادي
بهٌجة عماد الدٌن عوٌدات
بهٌجة لاسم شعٌب
بهٌجة نمر الؽول
بهٌجة وهٌب األشمر
بهٌه احمد نبٌل لبده
بهٌه اسد سراٌا
بهٌه عبدهللا عبدهللا
بهٌه محمود محاسن
بوثٌنه دمحم علً ابو ذٌب
بول جورج ابو دٌب
بول حسٌب متى
بول رٌمون ابً ٌونس
بول ساسٌن أرفول
بوال ابراهٌم بطرس
بوال امٌل نون
بوال انطوان ابً زٌد
بوال بولس التوالنً
بوال بولس نون
بوال جوزٌؾ مراد
بوال زاكً عبد النور
بوال ساسٌن ودٌع ساسٌن ناصٌؾ
بوال نجٌب المصٌفً
بوال ٌعموب بو عٌسى
بوال ٌعموب سنٌور
بوال ٌوسؾ جبور
بوال ٌوسؾ صلٌبا
بوالت سركٌس زٌتونه
بولس أنٌس راشد
بولس بدوي بطرس
بولٌت ابراهٌم دٌب
بولٌت الٌاس نخلة
بولٌت جورج بطرس
بولٌت عطه سلوم
بولٌت عوض عساؾ
بولٌت مٌشال الدوٌري
بولٌن الٌاس لٌان
بولٌن امٌل ضو
بولٌن جمٌل سمعان
بولٌن جورج الشلفون
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بولٌن حنا ٌمٌن
بولٌن رٌمون عطٌة
بولٌن زاكً كنعان
بولٌن شربل عمٌمً
بولٌن عبد هللا مسعود
بولٌن فندي ابو حمد
بولٌن فؤاد البازي
بولٌن كلٌم سلٌمان
بولٌن مانون كوكجٌان
بولٌن مطانٌوس المدٌسً
بولٌنا منعم تامر
بٌا علً خلٌفة
بٌاترٌس بطرس سٌده
بٌاترٌس ناصٌؾ داود
بٌار ادٌب ضاهر
بٌار اسكندر ابو نصر
بٌار الٌاس عٌد
بٌار داوود الحاٌن
بٌار سلٌمان سلٌمان
بٌار سمعان أٌوب
بٌار شربل مالن
بٌار شربل موسى
بٌار مخول شبٌب
بٌار مورٌس الترن
بٌارات اسد خلٌل
بٌارات انطونٌوس سركٌس
بٌارٌت بٌار عمل
بٌان توفٌك حٌدر
بٌان جهاد الخضر
بٌان عصام البستانً
بٌان علً الزؼبً
بٌان فاروق ٌحً
بٌان دمحم شمس الدٌن
بٌان محمود سوٌدان
بٌان وفٌك الدنؾ
بٌان ٌوسؾ ابو زور
بٌتر شربل لزٌلً
بٌترا ٌوسؾ جبور
بٌداء احمد العلً
بٌداء دمحم الصمد
بٌرال نهرا ابو ؼزاله
بٌرنا نزٌر العجاج
بٌسان دمحم مرتضى
بٌؽً جورج المضمانً
بٌؽً جورج شهوان
بٌكً ٌوسؾ كرٌّم
بٌٌر ادمون ابراهٌم
تاتٌانا اناتولً ٌحفوفً
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تاتٌانا جهاد نصوصكً
تاتٌانا طونً ونوس
تاتٌانا ندٌم سعٌد
تاج الدٌن ابراهٌم الؽزاوي
تاج عباس سماحه
تاجً رضا رمال
تاد نبٌه زكرٌا
تارٌز سلٌمان ؼنطوس
تاال علً مزٌد
تاال دمحم علً رمضان
تاالر رافائٌل امودٌان
تاله حسٌن سلٌمان حٌدر
تامر ابراهٌم الدندشلً
تامر فضل هللا لطٌش
تامر دمحم عبٌد
تامً عادل مراد
تانٌا ابراهٌم عوض
تانٌا احمد ؼنوم
تانٌا البدوي نعمه
تانٌا الفرٌد هوٌلو
تانٌا الٌاس حرلص
تانٌا امطانٌوس بو رعد
تانٌا بدوي اسطفان
تانٌا رامز المعلم
تانٌا ساسٌن نحلوس
تانٌا سمٌر السٌملً
تانٌا لبالن عماد
تانٌا لطؾ هللا خلٌل
تانٌا دمحم عباس
تانٌا مونٌؾ معالوي
تانٌا مٌالد توما
تانٌا ناظم محمود
تانٌا ٌوسؾ الشوٌفاتً
تجو حبٌب عٌسى
تحرٌر لاسم عوده
تحسٌن نمر حجازي
تحٌة سامً حسٌكً
تحٌة عبد الرحمن حبلص
تحٌة دمحم حسن
تحٌة نعٌم العرٌضً
تحٌه رفٌك بو فراج
تراز ابراهٌم ملحم
تراز اسبر شدٌد
تراز الباس رحٌّم
تراز الٌاس الجلبوط
تراز انطوان الرعٌدي
تراز انطونٌوس كرم
تراز أسعد خٌرهللا
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تراز أسعد دٌب
تراز جرجس لهوجً
تراز جرجً المعوشً
تراز جرجً سلٌم
تراز جوزاؾ صمر
تراز حمٌد سعد
تراز خلٌل الركوة
تراز سامً بوسلٌمان
تراز سهٌل وهبه
تراز شاكر العلم
تراز طنوس سلٌالتً
تراز فارس ابً نادر
تراز فؤاد الخوند
تراز لزحٌا السبعلً
تراز محسن بطرس ٌعموب مكاري
تراز مورٌس الباٌع
تراز نموال عمٌمً
تراز ٌوسؾ اسطفان جبور
تراز ٌوسؾ فرحات
ترازا ٌوسؾ الوون
ترازٌا ٌوسؾ سركٌس
تراٌسً طنوس عبدهللا
تركمان سلٌم شكر
ترٌز الٌاس زٌاده
ترٌز امٌل ؼفري
ترٌز جرجً سبع
ترٌز جورج بجانً
ترٌز جورج حداد
ترٌز جورج شلفون
ترٌز جوزؾ المزرعانً
ترٌز جوزٌؾ شحود
ترٌز جوزٌؾ عون
ترٌز جوزٌؾ نبهان
ترٌز حنا كٌروز
ترٌز داود حنوش
ترٌز داود سلٌمان
ترٌز رٌمون بولس
ترٌز ضومط بو فرنسٌس
ترٌز طانٌوس صدله
ترٌز ؼنام مطر
ترٌز فاٌز نجم
ترٌز فٌاض الفٌاض
ترٌز كامل رعد
ترٌز مارون انطون
ترٌز مسعود مسعود
ترٌز مٌالد مملد
ترٌز نبٌل الزرٌبً
ترٌز نجٌب شرٌم
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ترٌز نعٌم شاهٌن
ترٌز ٌوسؾ بو حرب
ترٌز ٌوسؾ حبٌب
ترٌز ٌوسؾ ساسٌن
ترٌز ٌوسؾ نصار
تشرٌن عبد اللطٌؾ عودة
تؽارٌد هاٌل مهنا
تؽارٌد ٌوسؾ الفلٌطً
تؽرٌد احمد عٌتانً
تؽرٌد اسعد التركً
تؽرٌد أحمد األٌوبً
تؽرٌد جمال شعبان
تؽرٌد حسن الحاج حسٌن
تؽرٌد حسن حدٌفة
تؽرٌد حسن ؼدار
تؽرٌد حسٌن حسٌنً
تؽرٌد حسٌن دعموش
تؽرٌد حسٌن لاووق
تؽرٌد حسٌن وردانً
تؽرٌد حكمت شما
تؽرٌد حلمه نحال
تؽرٌد حنا زؼٌب
تؽرٌد خالد ابراهٌم
تؽرٌد خالد عبدالحمٌد
تؽرٌد رأفت عثمان
تؽرٌد رفٌك المعسمانً
تؽرٌد زكرٌا عجلونً
تؽرٌد زٌد دروٌش
تؽرٌد سالم بكري
تؽرٌد سامً الزٌن
تؽرٌد سعٌد المهتار
تؽرٌد سلٌم ابو هٌكل
تؽرٌد سلٌم سلٌم
تؽرٌد عبد الحسٌن حسن
تؽرٌد عبد الؽنً الفرخ
تؽرٌد عبد الفتاح سٌور
تؽرٌد عبد المطلب مملد
تؽرٌد عالم طاها
تؽرٌد علً الدٌرانً
تؽرٌد علً الذهب
تؽرٌد علً فرحات
تؽرٌد علً لشمر
تؽرٌد علً نصر
تؽرٌد ؼالب الكردي
تؽرٌد ؼالب محفوظ
تؽرٌد فاضل أحمد
تؽرٌد فضل لبٌسً
تؽرٌد لاسم الذٌن
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تؽرٌد لاسم لاووق
تؽرٌد كمال محمود
تؽرٌد دمحم الحجار
تؽرٌد دمحم الدهبً
تؽرٌد دمحم الكسار
تؽرٌد دمحم الٌوسؾ
تؽرٌد دمحم سٌور
تؽرٌد دمحم طه
تؽرٌد دمحم عبد الخالك
تؽرٌد دمحم فارس
تؽرٌد دمحم لاسم السٌد أحمد
تؽرٌد معروؾ التمً
تؽرٌد ناصر العبد عباس
تؽرٌد ناصر الماضً
تؽرٌد ناٌؾ الكٌال
تؽرٌد نبٌه محمود
تؽرٌد ٌوسؾ ابو ٌاسٌن
تؽرٌد ٌوسؾ باز
تمال الٌاس البطل
تمال الٌاس عازار
تمال توما سالمً
تمال جرجس المزي
تمال حارث الحوٌن
تمال رزق هللا كفوري
تمال نسٌب حسون
تمى احمد عباس
تمٌه ابراهٌم بلعٌس
تمارا اسماعٌل برجاوي
تمارا جمال الحاج
تمارا جهاد نصوصكً
تمارا دٌب دٌب
تمارا رائؾ بزٌع
تمارا رشٌد جبور
تمارا ساٌد دحدح
تمارا عبد الحفٌظ دؼمان
تمارا دمحم الهادي
تمارا ٌوسؾ شعٌب
تمارة صبحً طه
تماضر عبد الؽنً صلٌعً
تمام بدر شخٌدم
تمام جرجس جبور
تمام حبٌب طه
تمام حسن خرٌس
تمام حسن فواز
تمام عباس رمضان
تمام عبد الرحٌم حمود
تمام علً جبارة
تمام ماجد بكار

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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تمام دمحم رشٌد حفوضة
تمام محمود عجٌب
تمامه احمد عبد هللا
تمٌنة إبراهٌم ؼنمة
تهانً رامز مكً
تهانً سامً الجدوع
تهانً سلٌمان اللهٌفً
تهانً سهٌل الحاج
تهانً عباس سلٌمان
تهانً عبد الرزاق المجذوب
تهانً عبد الودود عثمان
تهانً ؼازي ضاهر
تهانً لاسم الفرخ
تهانً دمحم السٌّد
تهانً دمحم طارق المرعبً
تهانً دمحم كبار
تهانً محمود الشوم
تهانً محمود بعلبكً
تهانً محمود علً نعمان
تهانً محمود فخرالدٌن
تهانً هٌثم دندشً
توفٌك ابراهٌم الحسن
توفٌك احمد مظلوم
توفٌك خالد الخضر
توفٌك صالح شاهٌن
توفٌك طانً نادر
توفٌك عبد الؽنً عربس
توفٌك عبدهللا خلٌل عبدهللا
توفٌك عزات ابو نجم
توفٌك محمود وهبً
توفٌك ٌوسؾ بو ضاهر
توفٌمة توفٌك لالوون
توفٌمة دمحم كاعٌن
توفٌمه رجب دنً
توٌا جورج نحاس
تٌادورة دمحم جعفر
تٌرٌز بولس العمٌل
تٌرٌز لاسم كرنبً
تٌرٌز مورٌس روكس
تٌلدا انطوان ابو حٌدر
ثائر دمحم حمٌة
ثائر ناصر المرحانً
ثائرة نبٌه سلٌمان
ثراء حسن المصري
ثراء حسن ٌونس
ثراء عبد الرحمن اسبر
ثراء عبد العزٌز حبلص
ثراء عدنان السٌد
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ثراء علً العلً
ثراء دمحم لمز
ثراء ناصر زكرٌا
ثروات فهمً الرافعً
ثروات ناصر أبو زٌد
ثروة جورج الحصرونً
ثروت أحمد الرفاعً
ثروت بالل الطوٌل
ثروت رشٌد عواد
ثروت سعد الدٌن عٌالنً
ثروت لاسم عودة
ثروت كاٌد فواز
ثروت دمحم صالح الرفاعً
ثروت دمحم ٌونس
ثروت مصطفى اللمٌس
ثروت مصطفى حبلص
ثروت مصطفى حسون
ثروت ٌوسؾ هاشم
ثرٌا احمد كنج
ثرٌا الٌاس االسمر
ثرٌا انطون فرٌفر
ثرٌا أحمد المصري
ثرٌا أدٌب عز الدٌن
ثرٌا جمٌل الحاٌن
ثرٌا رشٌد علً
ثرٌا طالل لبٌسً
ثرٌا عبد الحفٌظ صالح
ثرٌا علً حاطوم
ثرٌا علً دبوق
ثرٌا فارس حسٌكً
ثرٌا مارون المطار
ثرٌا دمحم جعفر
ثرٌا دمحم حسن صالح
ثرٌا دمحم خٌر ٌونس
ثرٌا دمحم عثمان
ثرٌا دمحم ناٌؾ المطان
ثرٌا دمحم همدر
ثرٌا نجٌب جعفر
ثرٌا نٌاظً عٌد
ثلجة دمحم ضاهر
ثمر ادٌب خلٌفه
ثمر أحمد األسعد
ثمر دٌاب حرب
ثمر عزات عبدهللا
ثمر نعمان ممصد
ثناء ابراهٌم الوتار
ثناء اشرؾ فواز
ثناء امٌن الرافعً
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ثناء أحمد ظاهر
ثناء جرجس ابً سمعان
ثناء جورج تبشرانً
ثناء حسن هدى
ثناء خالد احمد
ثناء خالد علم الدٌن
ثناء خلٌل الحرٌري
ثناء خلٌل زعٌتر
ثناء سلٌمان الناشؾ
ثناء عباس الحلبً
ثناء عبد الرحمن لزٌحه
ثناء عبد الؽنً شاهٌن
ثناء علً العاكوم
ثناء علً بكور
ثناء فٌاض الرضا
ثناء كاظم عسٌران
ثناء كمال األٌوبً
ثناء دمحم األٌوبً
ثناء دمحم العلً
ثناء دمحم عز الدٌن معتوق الصباغ
ثناء دمحم لمز
ثناء محمود ابراهٌم
ثناء محمود المٌر
ثناء محمود لدور
ثناء محمود لرالٌرة
ثناء مظهر العبٌد
ثناء ناٌؾ الحداد
ثوثن دمحم االبرٌك
ثورة مصطفى فاخوري
ثورٌا احمد عمرٌه
ثورٌا مفٌد الشوباصً
ُجلّك فهد سعادي
جابر اٌوب اٌوب
جابر علً جابر
جابر محسن جابر
جابر محمود جابر
جاد ادم اسعد
جاد الٌاس الرومً
جاد سالم سلٌمان
جاد فوزه شمٌر
جاد فوزي ابو فٌاض
جاذبة حسٌن شندب
جاذبة كاظم ؼٌة
جازبة علً درباس
جازبة دمحم أمٌن جركس
جاسمن نصر البستانً
جاسً زٌاد خلٌل
جان جلٌل الخوري
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جان جورج عبد هللا
جان طنوس شاهٌن
جاكلٌن احمد سلمان
جاكلٌن الٌاس ملحم
جاكلٌن جبران دٌبو عنتر
جاكلٌن جرجس ابراهٌم
جاكلٌن جرجس ابو حمد
جاكلٌن جرجس عساؾ
جاكلٌن جرجً نون
جاكلٌن جورج مهدي
جاكلٌن جوزؾ االنجم
جاكلٌن حنا سلٌمان
جاكلٌن سركٌس سركٌس
جاكلٌن صبري صبري منصور عبد المسٌح
جاكلٌن طانٌوس عبود
جاكلٌن فكتور دٌب
جاكلٌن لبٌب معلوؾ
جاكلٌن مورٌس العلم
جاكلٌن مٌشال ربابً
جاكلٌن نظٌر ٌونس
جاكلٌن نمر بحمدونً
جاكً حنا ٌوسؾ عون
جاكً نعٌم الرمالوي
جالٌا محمود حرب
جان انطوان حرب
جان بول جوزؾ ٌونس
جان بٌار سركٌس بشارة
جان بٌار كرم جعجع
جان توفٌك ابراهٌم
جان جورج بو ٌونس
جان جورج مبٌض
جان جورج ٌزبن
جان جوزؾ حبٌمة
جان حارس جبور
جان دارن جمٌل فارس
جان دارن علً عبد هللا
جان دارن كرم كرم
جان دارن كرٌم شهال
جان دارن وٌؽان ناصٌؾ
جان روحانا ابً رزق
جان سعبد مارون
جان عفٌؾ سرور
جان فوزي ابً نادر
جان نموال الحداد
جانا كمال المرحانً
جانات الٌاس العالوري
جاندارن عزٌز نجم
جاندرن االب لوٌس المندلك
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جانو انطونٌوس فرح
جانو أنطونٌوس برتولماوس
جانو جرجس الشامً
جانو صالح للٌمة
جانً عصام مطر
جانٌت ابراهٌم جونً
جانٌت ادوار العلم
جانٌت الفونس الحاج
جانٌت الٌاس ٌوسؾ
جانٌت انطونٌوس انطون
جانٌت أدمون المصٌفً
جانٌت بطرس بودراع
جانٌت بطرس عون
جانٌت بولس بولس
جانٌت بولس بوهارون
جانٌت جرٌس عطا هللا
جانٌت جرٌس عطاهلل
جانٌت حلٌم مزهر
جانٌت حنا ابو طاٌع
جانٌت حنا حنا
جانٌت رفٌك سعٌد
جانٌت عبد الحمٌد اٌوب
جانٌت عفٌؾ السٌملً
جانٌت كمٌل سعاده
جانٌت نجٌب الحجار
جانٌت ندٌم العٌد
جانٌت ٌوسؾ الصمر
جانٌت ٌوسؾ إجرٌس
جانٌت ٌوسؾ طعمة
جانٌن أنطوان كساب
جانٌن خلٌل بولس
جانٌن نبٌه شالال
جانٌن نموال نهرا
جاهدة حسٌن فرفور
جبور حبٌب الزاٌن
جبٌن علً موسى
جبٌن لاسم ضاهر
جرجس ابراهٌم جرجس
جرجس امٌن الخوري
جرجس انطانٌوس الحواط
جرجس فارس نخله
جرجس مارون نهرا
جرجس مخاٌل االحمر
جرجس ملحم بشارة
جرجس ٌوسؾ سعاده
جرجس ٌوسؾ شبٌب
جرجً مٌشال ابراهٌم
جرجً نعمان نصر
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جزٌل نافذ رستم
جسً نموال السٌملً
جسً ٌوسؾ كرم
جسٌكا الٌاس سالمه
جسٌكا انطوان منٌع
جسٌكا حارس ؼانم
جسٌكا لبٌب ابو انطون
جسٌكا لوٌس نعمةهللا
جسٌكا نصار نصار
جعفر ابراهٌم موسى
جعفر حسن مالط
جعفر عباس سلمان
جعفر عدنان عٌسى
جعفر علً كورانً
جعفر دمحم ابراهٌم
جعفر دمحم عٌسى
جعفر محمود بحسون
جعفر محمود محمود
جعفر نمر الشامً
جكلٌن مخاٌل خٌرهللا
جكلٌن مسعد الدٌري
جكلٌن مٌشال الخوري
جالل احمد ابراهٌم
جالل حسن حالل
جالل حسٌن نكد
جالل عبد الكرٌم خلؾ
جالل عجاج ازرافٌل
جالل علً عبد العال
جالل مجٌد دمج
جالل دمحم حٌدر
جالل دمحم شبلً
جالل دمحم شرؾ
جالل دمحم شندب
جالل دمحم كعور
جالل دمحم مهدي
جالل مصطفى عابدٌن
جلنار ذٌاب سعد
جلنار فوزي سٌدي
جلنار ٌاسٌن ظاهر
جلٌلة الٌاس صلٌبا
جلٌلة جلٌل اٌوب
جلٌلة حسن زٌدان
جمال ابراهٌم ابراهٌم
جمال ابراهٌم الشوباصً
جمال ابراهٌم العسل
جمال ابراهٌم ملن
جمال احمد البؽدادي
جمال احمد الزعبً
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جمال احمد ظاهر
جمال احمد عرفات
جمال انطانٌوس ٌوسؾ
جمال انطوان مرهج
جمال أحمد جابر
جمال أسعد أسعد
جمال بدوي شدٌد
جمال توفٌك شٌا
جمال جمٌل برو
جمال جمٌل رافع
جمال جٌمس سلٌم هاشم
جمال حسن جنٌد
جمال حسن ملن
جمال حسٌن عٌسى
جمال حسٌن لاسم
جمال حسٌن كركً
جمال حسٌن ناصر
جمال خالد حمد
جمال خضر اسلٌم
جمال خضر الزعرت
جمال دٌب عثمان
جمال رضوان طمطك
جمال رٌاض عجاج
جمال سعٌد عٌد
جمال طانٌوس أبً سعد
جمال عبد الرحمن الشمعة
جمال عبد الرحمن جمول
جمال عبد الرحمن جواد
جمال عبدالحلٌم عبدو
جمال عبدهللا االشمر
جمال عبدالناصر الدمحم
جمال عدنان خضر
جمال عفٌؾ السنكري
جمال عفٌؾ ظاهر
جمال علوان الحسٌنً
جمال علً اسعد
جمال علً عبّاس
جمال علً دمحم الفرخ
جمال عمر العمر
جمال عمر جابر
جمال عٌسى الحصنً
جمال فارس زٌن الدٌن
جمال فٌكتور جعارة
جمال لاسم عبد الملن
جمال لاسم فخر الدٌن
جمال ماجد ممبل
جمال دمحم البٌضا
جمال دمحم الربٌع
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جمال دمحم جمٌل بلٌبل
جمال دمحم خضر الخطٌب
جمال دمحم دلو
جمال دمحم سعٌد سالمة
جمال دمحم طالب
جمال دمحم ؼٌاض
جمال دمحم نور المعوش
جمال محمود الشل
جمال محً الدٌن حمود
جمال مخاٌل الحداد
جمال مصطفى الحاٌن
جمال منٌر سوبرة
جمال موسى زٌتون
جمال ناٌؾ جرٌرة
جمال نصري داود
جمال نصري طراد
جمال نعمان بوحبٌب
جمال نعٌم ساسٌن زؼٌب
جمال نمر لشمر
جمال وجٌه بشاره
جمال وحٌد ؼالٌٌنً
جمال ٌوسؾ الزٌن
جمال ٌوسؾ الموال
جمال ٌوسؾ زاكً
جمال ٌوسؾ عٌاد
جمال ٌوسؾ كٌروز
جمال ٌوسؾ دمحم
جمال ٌوسؾ محً الدٌن
جمال ٌوسؾ ٌوسؾ
جمانا انطوان جرجً
جمانا حسن ضناوي
جمانا حلٌم مراد
جمانا حمد أبً مرشد
جمانا خلٌل مركٌز
جمانا علً وطفا
جمانا فؤاد بو سعٌد
جمانا متري نصار
جمانا دمحم شبٌب
جمانا محمود سرور
جمانا مخاٌل لٌون
جمانا مصطفى ممساسً
جمانا نور الدٌن نصر هللا
جمانا واكد جفال
جمانة ابراهٌم ركٌن
جمانة ابراهٌم فواز
جمانة اسعد سعد
جمانة أحمد مصطفى
جمانة توفٌك ابو شمرا
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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جمانة حبٌب العوابدة
جمانة حسن الشٌخ
جمانة حسن لاروط
جمانة حسٌن ناصر الدٌن
جمانة حمود ٌاسٌن
جمانة خالد الشٌخ
جمانة خالد الصباحً
جمانة رفٌك بدّور
جمانة سعٌد أٌوب
جمانة سعٌد مالعب
جمانة سمٌر الخٌاط
جمانة عبد الحفٌظ طرابلسً
جمانة علً بزي
جمانة علً سلمان
جمانة علً فواز
جمانة علً مٌماتً
جمانة فارس شهاب الدٌن
جمانة فرٌز حمزة
جمانة دمحم جالل الصٌادي
جمانة دمحم فاروق عوٌضة
جمانة دمحم محرز
جمانة دمحم مسلمانً
جمانة محمود الحصنً
جمانة محمود خضر
جمانة محمود طراؾ
جمانة مصطفى العرٌضً
جمانة ناجً عون
جمانة هشام المٌر
جمانة ٌوسؾ كمال
جمانه حسن فمٌه
جمانه حسٌن اٌوب سلوم
جمانه حسٌن لاووق
جمانه خالد العلً
جمانه رفٌك االحمدٌه
جمانه سعٌد جمعه
جمانه عصام شبو
جمانه ؼازي حسون
جمانه دمحم الحجٌري
جمانه محمود حدرج
جمانه مصطفى عوض
جمانه ٌوسؾ عواضه
جمزم مصطفى عنتر
جمٌل احمد شمس
جمٌل أسعد عماش
جمٌل حسٌن معلم
جمٌل سلمان الكحلونً
جمٌل شامل درؼام
جمٌل علً كنج

ن
ن
ن
ن
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جمٌل دمحم سعد
جمٌل دمحم هزٌم
جمٌل محمود رٌاض فائك
جمٌلة احمد الضامن
جمٌلة اسماعٌل زعرور
جمٌلة البدوي الدوٌهً
جمٌلة توفٌك هالل
جمٌلة جرجس جرجس
جمٌلة حسن رضا
جمٌلة حسن زٌن الدٌن
جمٌلة حسن شعٌتو
جمٌلة حسن فحص
جمٌلة حسن نصر هللا
جمٌلة حسٌب نصار
جمٌلة حسٌن ضاهر
جمٌلة خضر ؼالٌٌنً
جمٌلة خلٌل العبود
جمٌلة خلٌل صافتلً
جمٌلة خلٌل نعٌم
جمٌلة رشٌد ناصرالدٌن
جمٌلة رضا كركً
جمٌلة سعٌد مصطفى حرب
جمٌلة سلٌم الٌاس
جمٌلة سلٌمان عبٌد
جمٌلة شحادي الصمٌلً
جمٌلة عبد الحلٌم السٌد
فران
جمٌلة عبد الكرٌم َ
جمٌلة عبدالرزاق عبٌد
جمٌلة عبدالمادر حسٌن
جمٌلة عصام شبو
جمٌلة عفٌؾ انطون
جمٌلة علً الخطٌب
جمٌلة فرٌد دحروج
جمٌلة فواز السحمرانً
جمٌلة دمحم الهٌشان
جمٌلة دمحم زٌن الدٌن
جمٌلة دمحم شبٌب
جمٌلة دمحم ؼرٌب
جمٌلة دمحم لاسم
جمٌلة دمحم مزرعانً
جمٌلة محمود عثمان
جمٌلة محمود ممصود
جمٌلة ناصر ناصر
جمٌلة نجٌب عالءالدٌن
جمٌلة هاشم هاشم
جمٌلة هانً بهاء الدٌن
جمٌلة هاٌل ابو لطٌؾ
جمٌلة ٌوسؾ عازار
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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جمٌله احمد دمج
جمٌله جمال البراج
جمٌله جمٌل عبد البالً
جمٌله جمٌل فرحات
جمٌله حسن نجدي
جمٌله حسٌن أبو ضاهر
جمٌله حسٌن حمود
جمٌله حسٌن حٌدر
جمٌله علً عبال
جمٌله علً عبٌد
جمٌله علً دمحم حسن بسام
جمٌله علً مكة
جمٌله ؼانم لاسم
جمٌله دمحم الماسم
جمٌله منصور الخوري
جمٌله منٌب شحادة
جمٌله منٌؾ عطوي
جنا مالن االحمدٌه
جنا مروان عٌواظة
جنا ناجً مصطفى
جنا ٌوسؾ فلو
جناة جمٌل سلٌمان
جناة محمود زنوب
جنات الٌاس عٌسى
جنات أحمد الحاج شحادة
جنات بولس دؼٌم
جنات حسٌن عون
جنات خالد النجٌب
جنات سعدهللا الحالّل
جنات صادق دندش
جنات عمل افرنسٌس
جنات مخائٌل البٌطار
جنات ٌوسؾ كزبار
جناح عبده ابً ٌونس
جنان احمد الشهال
جنان احمد بطحٌش
جنان احمد دبوس
جنان احمد عصام حداد
جنان ادمون ابً خلٌل
جنان الٌاس السٌملً
جنان الٌاس تابت
جنان امٌن ٌاسٌن
جنان إبراهٌم الخٌر
جنان أحمد الفرخ
جنان أنٌس الربٌع
جنان توفٌك الؽصٌنً
جنان جرٌس الحلو
جنان جمال لوطه
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جنان حسن بزي
جنان حسن زكرٌا علوان
جنان حسٌب الخطٌب
جنان حسٌن العبد
جنان حسٌن بلوط
جنان حمد ناجً
جنان خالد البستانً
جنان راؼب حسنٌن
جنان رجا سعد الدٌن
جنان رضوان عكاوي
جنان رٌاض البستانً
جنان سعٌد مسوح
جنان طلٌع بو ؼنام
جنان عبد الرحمن االٌوبً
جنان عبد الكرٌم ــــــــ
جنان عبد المجٌد محسن
جنان عدنان هرموش
جنان عزام كنج باشا
جنان عصام المبوط
جنان عفٌؾ ضو
جنان عفٌؾ فخر الدٌن
جنان علً ابو زٌد
جنان علً الطبال
جنان علً عٌسى
جنان علً ٌزبن
جنان فاروق طالب
جنان فرٌد الخشن
جنان فرٌد عون
جنان فؤاد العٌاش
جنان كمٌل الفطاٌري
جنان لٌشع ساسٌن
جنان دمحم االٌوبً
جنان دمحم البؽدادي
جنان دمحم الشمٌك
جنان دمحم المؽشوش
جنان دمحم المواس
جنان دمحم شمره
جنان دمحم شندب
جنان دمحم علً ناصر
جنان دمحم هشام الزعبً
جنان دمحم ٌوسؾ
جنان محمود بارودي
جنان محمود عٌد
جنان مصطفى جفال
جنان مصطفى حسان
جنان مصطفى علوه
جنان مظهر الشٌخ
جنان هاشم ترحٌنً
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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جندارن طنوس مرعب
جندرن أنطونٌوس بشارة
جنفٌاؾ انطون الحاصبانً
جنڨٌاڤ جرجس معٌمل
جنى جورج سعد
جنى جورج نجار
جنى جوزاؾ ناصٌؾ
جنى حسٌن معطً
جنى رهٌؾ أبو شمرا
جنى سلطان ابو الحسن
جنى عبد هللا بخاش
جنى عبدالباسط الحاج
جنى عدنان ؼزاوي
جنى علً شكر
جنى فرٌز المذبوح
جنى مجدي مولوي
جنى دمحم رمضان المصري الشعراوي
جنى محمود المصري
جنى محمود المٌس
جنى نبٌل فٌاض
جنٌت طعمه صلٌبا
جنٌفر عصام الحصروتً
جنٌن جوزؾ األنجم
جنٌن نموال لسطنطٌن
جنٌن ٌوسؾ باخوس
جهاد ابراهٌم الحشٌمً
جهاد ابراهٌم محجوب
جهاد احمد جهجاه
جهاد امٌل الخوري
جهاد باسٌلً اسطفان
جهاد بطرس خوري
جهاد حامد جانم
جهاد حسن البنا
جهاد حسن خلٌل
جهاد حسنً مرتضى
جهاد حسٌن زلؽوط
جهاد خضر الخضر
جهاد خلٌل شعبان
جهاد صالح اٌوب
جهاد طانٌوس ؼٌث
جهاد عبد المجٌد الدرباس
جهاد عبد المجٌد المؽربً
جهاد عبداللطٌؾ الحسٌنً
جهاد عبدهلل الهك
جهاد عبدو ؼرٌب
جهاد عدنان الزؼٌر
جهاد عز الدٌن الشفشك
جهاد عفٌؾ طنوس
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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جهاد علً الحجٌري
جهاد علً عربس
جهاد علً كلش
جهاد عمر عوٌن
جهاد محسن البرجً
جهاد دمحم عبد الحك
جهاد ناصر الخضر
جهاد ٌعموب المبرصً
جهاد ٌوسؾ شهاب
جهان اسعد داود
جهان أحمد شون
جهان بشٌر دروٌش
جهان حسام الشعار
جهان خالد عوض
جهان رسالن ابو دٌه
جهان رضوان الحاج ٌوسؾ
جهان رضى علً موسى حسن حسن
جهان رفٌك بدوي
جهان رٌاض احمد
جهان سعٌد مالعب
جهان سمٌر زهر
جهان شفٌك ٌحً
جهان طانٌوس مخول
جهان عبد الحسٌن جواد
جهان عبدو الخوري حنا
جهان عدنان المصري
جهان عساؾ المصٌر
جهان علً زٌناتً
جهان فارس االعور
جهان كمال الطوٌل
جهان كمٌل عٌد
جهان دمحم الخطٌب
جهان دمحم تركً
جهان مسعود ابوكروم
جهان مٌشال الحاٌن
جهان ناصر العلً
جهان هاٌل شٌا
جهان ٌونس العلً
جهلبان دمحم شمٌر
جهٌدة خضر جندل
جهٌدة عبد الرزاق خضر
جهٌدة دمحم مصباح السٌد
جهٌنة أمٌن بوذٌاب
جهٌنة حسٌن الصالح
جهٌنة حسٌن داؼر
جهٌنة حلٌم زهر
جهٌنة سلٌم دٌاب
جهٌنة سلٌم مصطفى
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
جهٌنة دمحم جعفر
جهٌنة محمود أبو العز
جهٌنة نجٌب فرحات
جهٌنة نسٌب شاذبن
جهٌنه اسماعٌل حمٌه
جهٌنه ؼازي سٌؾ الدٌن
جهٌنه مخاٌل عبدو
جوال ساٌد المكاري
ّ
جو فكتور زٌنون
جو وجٌه الماصوؾ
جواد حسن زعرور
جواد دمحم الحاج حسٌن
جواد مصطفى خلٌفة
جواد ناٌؾ ابو سعد
جوال ادوار مخاٌل
جوال انطون جرجس
جوال انطونٌوس فرح
جوال حسن رومانً
جوال سركٌس عبود
جوال سمٌر دؼٌم
جوال عبده ابراهٌم
جوال فارس فارس
جوال مخائٌل صبوح
جوال مخول حبمه
جوال نزٌه جبور
جوال نموال مخرز
جوال هانً درؼام
جوان حنا طنوس
جوانا اٌؾ صادر
جوانا بشاره ابً ضاهر
جوانا جهاد أبو شمرا
جوانا جورج عٌسى
جوانا ؼازي مزهر
جوانا مٌالد الورد
جوانا ٌوسؾ حنا
جوانة محسن زرالط
جواهر حسن احمد
جواهر خالد إبراهٌم
جواهر كامل الجوهري
جواهر دمحم الفلٌطً
جود توفٌك عازار
جود خلٌل الشامً
جودت صالح جفال
جودي محمود المصول
جورج ابراهٌم فجلون
جورج ابراهٌم لبس
جورج ادمان رعد
جورج ادوار مخاٌل
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جورج اسبر البٌطار
جورج الٌاس ابو جرٌش
جورج الٌاس العرجا
جورج الٌاس المعلوؾ
جورج الٌاس رفول
جورج الٌاس كرم
جورج انطانس خرٌش
جورج انطوان عشً
جورج اٌلً حرٌك
جورج اٌلٌا خبازي
جورج بشٌر اسحك
جورج جان األهل
جورج جبران الحاج
جورج جمٌل موسى
جورج جوزؾ عاصً
جورج جوزؾ لٌماز
جورج حنا الٌاس
جورج خلٌل مطر
جورج رزق هللا الحزوري
جورج رفٌك الشامً
جورج رٌمون الؽندور
جورج سعد سعد
جورج سمعان دٌب
جورج صمر فرنسٌس
جورج طانٌوس نموال
جورج طنوس بوانطون
جورج عادل الهندي
جورج عاطؾ متري
جورج عٌسى الٌاس
جورج فرٌد ؼابً
جورج فهد مطر
جورج فٌلٌب ؼانم
جورج كامل الحاج
جورج كامل جبور
جورج كرٌم االسمر
جورج مارون اسطفان
جورج محبوب المزي
جورج مخاٌل الخوري
جورج مرشد نهرا
جورج منصور اسطفان
جورج منٌؾ اللحام
جورج مٌشال الحصري
جورج مٌشال سعد
جورج مٌالد المعلوؾ
جورج نبٌل مارون
جورج نصٌر الطحش
جورج نموال ابراهٌم
جورج نموال الراسً
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جورج هانً حبمة
جورج ٌعموب شلهوب
جورج ٌوسؾ العلم
جورج ٌوسؾ رزق
جورج ٌوسؾ نجم
جورجات ابراهٌم عبدهللا
جورجات اٌلٌا اسرائٌل
جورجات اٌلٌا نصار
جورجات توفٌك الضناوي
جورجات جرجس البطً
جورجات جرجس الشمطً
جورجات حنا طنوس
جورجات طانٌوس صلٌبا
جورجات عبدهللا رستم
جورجات فؤاد ابً رعد
جورجات ٌوسؾ مسلم
جورجٌت ابراهٌم الحالل
جورجٌت ادٌب ٌونس
جورجٌت الٌاس ابً ضومط
جورجٌت جرجس الخوري
جورجٌت جمٌل التن
جورجٌت خلٌل حاماتً
جورجٌت دٌاب العالوري
جورجٌت سلٌم حنوش
جورجٌت سلٌم سمعان
جورجٌت سلٌم صعب
جورجٌت شحاذة األشهب
جورجٌت شلٌطا ملحم
جورجٌت عبود زخٌا
جورجٌت عٌسى عٌان
جورجٌت فهد أبورجٌلً
جورجٌت لزحٌا شمعون
جورجٌت لٌصر البائع
جورجٌت كمٌل البدوي
جورجٌت نجٌب حتً
جورجٌت نسٌب الخراط
جورجٌت نسٌم جرٌج
جورجٌت نموال حرٌكً
جورجٌت ودٌع خاطر
جورجٌت ٌوسؾ ابو زٌدان
جورجٌت ٌوسؾ تنوري
جورجٌت ٌوسؾ جعلون
جورجٌت ٌوسؾ طعمه
جورجٌت ٌوسؾ طنوس زٌتونً
جورجٌت ٌوسؾ نعمة
جورجٌن انطون عوٌضة
جورجٌنا اسكندر ٌوسؾ
جورجٌنا الخوري مخائٌل فجلون

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
جورجٌنا الفرد عبود
جورجٌنا انتوان الحاٌن
جورجٌنا جبران حدشٌتً
جورجٌنا جورج ملوحً
جورجٌنا جٌتولٌو عساؾ
جورجٌنا ٌوسؾ رحمه
جورجٌو الٌاس معوض
جوزات امٌل ٌمٌن
جوزات نعٌم اٌوب
جوزاؾ جورج نعٌم
جوزافٌن مورٌس عبدو ضاهر
جوزؾ ابراهٌم الخوري
جوزؾ الٌاس خلٌفة
جوزؾ انطوان ضو
جوزؾ بطرس المدوم
جوزؾ جرجً ساسٌن
جوزؾ جورج البٌسرة
جوزؾ رٌمون دوالٌبً
جوزؾ سالم حداد
جوزؾ سمعان الخوري
جوزؾ شربل جبور
جوزؾ شربل نخول
جوزؾ شهٌد ابً هاشم
جوزؾ طانٌوس السمرانً
جوزفٌن ابراهٌم حبٌمة
جوزفٌن احمد الحاج
جوزفٌن اسعد داود
جوزفٌن الٌاس بطرس
جوزفٌن بشارة الؽرٌب
جوزفٌن توفٌك الرٌاشً
جوزفٌن جرجس الطوٌل
جوزفٌن جرجس داود
جوزفٌن جرجس ؼالب
جوزفٌن جوزؾ حبوش
جوزفٌن حبٌب اللمٌس
جوزفٌن حنا الكوسا
جوزفٌن خلٌل البستانً
جوزفٌن سعد أنطونٌوس
جوزفٌن ؼصن ؼصن
جوزفٌن كرم هللا نموال
جوزفٌن مٌالد الجعٌتانً
جوزفٌن مٌالد حدٌّد
جوزفٌن هانً صباغ
جوزفٌن ٌوسؾ جرٌج
جوزفٌن ٌوسؾ حاكمه
جوزفٌن ٌوسؾ شحود
جوزفٌن ٌوسؾ عبود
جوزفٌن ٌوسؾ ٌزبن
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جوزٌان الٌاس الخوري
جوزٌان بولص دٌب
جوزٌان جرجس عبٌد
جوزٌان جورج شاهٌن
جوزٌان جوزؾ نخول هٌكل ٌوسؾ
جوزٌان حنا حداد
جوزٌان حنا نموال
جوزٌان سعٌد عٌد
جوزٌان عدنان خلٌفة
جوزٌان ؼسان فلفلً
جوزٌان فاٌز كامل
جوزٌان كمٌل العنٌسً
جوزٌان مخاٌل حبٌتر
صوان
جوزٌان منّزه ّ
جوزٌان نبٌل الزرٌبً
جوزٌان نبٌل سؽبٌنً
جوزٌانا جوزؾ سركٌس
جوزٌت عبدهللا نموال
جوزٌؾ الٌاس الدوٌهً
جوزٌؾ الٌاس صلٌبا
جوزٌؾ الٌاس ٌمٌن
جوزٌؾ امٌن الخوري
جوزٌؾ انطونٌوس تامر
جوزٌؾ بشاره الكتانه
جوزٌؾ جان عبد الهادي
جوزٌؾ جبران خرٌاطً
جوزٌؾ جورج سمٌا
جوزٌؾ طانوس لوٌس الحاج
جوزٌؾ عبده المرداحً
جوزٌؾ فرٌد جعجع
جوزٌؾ فؤاد جرجور
جوزٌؾ ناصٌؾ بشعالنً
جوستٌن توفٌك ابراهٌم
جوستٌن جورج عازار
جوستٌن نبٌل دبس
جوسلٌن ادٌب شلهوب
جوسلٌن الٌاس حرب
جوسلٌن الٌاس طنوس
جوسلٌن الٌاس عطوي
جوسلٌن الٌاس نجم
جوسلٌن انطون صبوح
جوسلٌن بشاره ٌواكٌم
جوسلٌن توفٌك الماصوؾ
جوسلٌن جرجس ؼصن
جوسلٌن جورج اسبر
جوسلٌن جورج الخوري
جوسلٌن جوزؾ بعملٌنً
جوسلٌن جوزؾ جرمانوس
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جوسلٌن حسٌن شكر
جوسلٌن حلٌم بو ؼنام
جوسلٌن حنا بٌطار
جوسلٌن حنا عون
جوسلٌن داود شوكً
جوسلٌن رباح ضاهر
جوسلٌن روبار عون
جوسلٌن رٌمون هالل
جوسلٌن سمعان عجلتونً
جوسلٌن سمٌر عٌسى
جوسلٌن طونً ابً عكر
جوسلٌن عبد الحسن دروٌش
جوسلٌن عزٌز نعمه
جوسلٌن فرحان زٌن الدٌن
جوسلٌن لطؾ هللا شالال
جوسلٌن مارون مسعود
جوسلٌن مرهؾ معراوي
جوسلٌن مروان حٌدر
جوسلٌن ملحم المورانً
جوسلٌن مٌالد ملحم
جوسلٌن نجٌب زؼٌب
جوسلٌن نموال مخرز
جوسلٌن نوفل نوفل
جوسلٌن ودٌع جرجورة
جوسلٌن ودٌع صالح
جوسلٌن ٌوسؾ جعجع
جوسً جرجس الٌاس
جول خلٌل عدوان
جولندا الٌاس الخوري
جولندا مفٌد خلٌل
جولً اٌؾ صادر
جولً خٌر الدٌن العتر
جولً رزق هللا بو صالح
جولً سعٌد الحواط
جولً شهٌد حسون
جولً عزات ٌوسؾ
جولً عصام مطر
جولً ؼسان سمعان
جولً مخاٌل الورد
جولً ودٌع ابً فٌصل
جولٌا خالد مشٌن
جولٌا فندي ٌاؼً
جولٌا دمحم الؽزاوي
جولٌا محمود ؼانم
جولٌا نعٌم فٌاض
جولٌات حبٌب طراد
جولٌات حسن طعمة
جولٌات راجً الدٌب
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جولٌات سعٌد مارون
جولٌات شحادة عالّم
جولٌات مٌالد ٌمٌن
جولٌات ٌوسؾ فرح
جولٌان شفٌك ؼصن
جولٌان فٌاض نصر هللا
جولٌانا ادمون بركه
جولٌانا اسكندر الكفوري
جولٌانا انطوان سلٌمان
جولٌانا جان شار
جولٌانا جرجس صلٌبا
جولٌانا حسن سالمً
جولٌانا زاهر البٌطار
جولٌانا سهٌم طنوس
جولٌانا فهد محً الدٌن
جولٌانا ملحم صعب
جولٌانا موسى مراد
جولٌانا ٌوسؾ الخوري
جولٌانا ٌوكانٌا ؼلٌان
جولٌن مٌشال عبود
جولٌه خضر الحاج شحاده
جولٌٌت كرٌم واكٌم
جومانا ابراهٌم الشرٌؾ
جومانا ابراهٌم الطوٌل
جومانا احمد سعٌد
جومانا اكرم البستانً
جومانا الٌاس ندور
جومانا امٌن هالل
جومانا انطوان الحاٌن
جومانا انطون رعٌدي
جومانا بربر موسى
جومانا بطرس بونصر
جومانا توفٌك السكاؾ
جومانا توفٌك شكور
جومانا توفٌك مخول
جومانا جبران حدشٌتً
جومانا جرجس حمزو
جومانا جرجس دٌب
جومانا جرٌس لالوش
جومانا جمٌل الماعً
جومانا جورج عبده
جومانا جوزاؾ الحموي
جومانا جوزؾ كٌوان
جومانا حبٌب نصر
جومانا حسن ٌحً
جومانا حسٌن الموسوي
جومانا حنا السخن
جومانا حنا اندراوس
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جومانا خلٌل بو درؼم
جومانا دٌب الشٌخانً
جومانا راشد عمٌل
جومانا راؼب جواد
جومانا رامز عٌوش
جومانا رشٌد الصؽبٌنً
جومانا رفٌك بدور
جومانا رٌاض الجسري
جومانا ساسٌن ناصٌؾ
جومانا سلٌم الخوري
جومانا سمٌح سعد
جومانا سمٌح فرنسٌس
جومانا شحادة ابو عسلً
جومانا شرٌؾ جعفر
جومانا شفٌك مزهر
جومانا طونً ابو صلٌبً
جومانا عبد الحمٌد حصري
جومانا عبد هللا دروٌش
جومانا عبد هللا للٌمة
جومانا عبدالحمٌد طاهر
جومانا عزات عبد الخالك
جومانا علً شحادة
جومانا علً شومان
جومانا علً عساؾ
جومانا علً مرزوق
جومانا فؤاد خانجً
جومانا لبٌب سلٌت
جومانا لوٌس صادق
جومانا مارون ابو زٌد
جومانا دمحم أبوضاهر
جومانا دمحم سعد
جومانا مورٌس بركات
جومانا ناصر مصطفى
جومانا نخلة مطر
جومانا نعمةهللا لزٌزان
جومانة اٌلٌا لوٌس
جومانة إبراهٌم شرٌؾ
جومانة أحمد لاسم
جومانة بهاء كنج
جومانة توفٌك ابو حمدان
جومانة حسن زلزلة
جومانة خضر اإلدلبً
جومانة سعد صوان
جومانة عبد الرزاق السٌد
جومانة عفٌؾ البنا
جومانة علً الطحش
جومانة عمر اسوم
جومانة لاسم عسٌلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
جومانة دمحم ناصر األسعد
جومانة مصطفى األخرس
جومانة ٌوسؾ سمعان
جومانه اسماعٌل فاٌك
جومانه راؼب طعمه
جومانه رسالن المادري
جومانه سلٌم صوان
جومانه سمٌر عالم
جومانه عبدالحمٌد عباس
جومانه محمود فواز
جومانه مرعً حسون
جومانٌا خلٌل بركات
جومٌنه دمحم الشامً
جونً جوزؾ خاطر
جونً رودولؾ الباشا
جونً عبدهللا بركات
جونً ودٌع جرجوره
جوهان اسعد ضاهر
جوهان هشام فواز
جوهرة بطرس الٌاس
جوهٌنا سعٌد مهنا
جوهٌنا نموال الٌاس
جووال شربل زؼٌب
جووال ناظم عٌسى
جوٌس اسطفان ساسٌن
جوٌس اسعد المكاري
جوٌس البٌر ٌاؼلجً
جوٌس الٌاس صالح
جوٌس جان الترس
جوٌس جرجس حنا
جوٌس جوزفٌن رباح سعاده
جوٌس جوزٌؾ شرٌم
جوٌس سلٌم الحاٌن
جوٌس سلٌم زٌتونً
جوٌس سلٌم شرفان
جوٌس سٌمون البازي
جوٌس طونً صلٌبا
جوٌس عبد الحً متري
جوٌس لوٌس عمٌمً
جوٌس مطانٌوس خلٌل
جوٌس ٌوسؾ الخوري
جوٌس ٌوسؾ صموئٌل
جوٌس ٌوسؾ نادر
جوٌل انطوان كعدي
جوٌل بشارة الحلو
جوٌل جوزؾ خلٌفة
جوٌل خلٌل األشمر
جوٌل داود شدٌاق

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
جوٌل سمٌر كوزال
جوٌل لوٌس عون
جوٌل مٌشال الدكاش
جوٌل نموال زاخر
جوٌل ٌوسؾ ابً شاكر
جوٌل ٌوسؾ الزولً
جٌانا ماجد المصري
جٌانة كابً الٌاس
جٌداء دمحم جٌده
جٌرزٌنو انطوان فنٌانوس
جٌزال الٌاس الحاج
جٌزال الٌاس جرجس
جٌزال انطون البٌطار
جٌزال بهجت حنا
جٌزال توفٌك الشباب
جٌزال جوزاؾ شكور
جٌزال جوزٌؾ منصور
جٌزال رٌمون مطر
جٌزال سلٌم مارون
جٌزال شامل مراد
جٌزال عٌسى شدٌد
جٌزال نبٌل الحالق
جٌزال نهاد العلً
جٌزٌل الٌاس مسعد
جٌزٌل الٌاس نحاس
جٌزٌل اٌلً صلٌبا
صان
جٌزٌل ؼسان الؽ ّ
جٌزٌل البا العمٌمً
جٌزٌل مالن درؼام
جٌسً انطوان فرنسٌس
جٌسً حسٌن داؤد
جٌسٌكا الٌاس ؼارٌوس
جٌسٌكا انطوان الخوري
جٌسٌكا جرجً كرم
جٌسٌكا جورج كرم
جٌسٌكا رٌكاردوس فرح
جٌسٌكا عاطؾ صمر
جٌلبرت جرجس الطبر
جٌلبٌر رٌمون األعرج
جٌلبٌر نبٌه برٌدي
جٌلٌان اسعد اسعد
جٌما جورج زبٌدي
جٌنا جوزؾ مارون
جٌنا سلٌمان النبوت
جٌنا سمٌر عٌسى
جٌنا عبد الحً متري
جٌنا مارون الحاج
جٌنا مصطفى مظلوم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
جٌنا مٌشال الهبر
جٌنا ٌوسؾ عٌد
جٌنان جورج السلفانً
جٌنً أدٌب الخوري العنداري
جٌنً فرٌد السمٌم
جٌنٌفر ٌوسؾ آدم
جٌهان احمد شحادة
جٌهان احمد عبدالفتاح
جٌهان احمد فرحات
جٌهان اسعد داود
جٌهان الٌاس كمال
جٌهان انطوان طٌون
جٌهان انطونٌوس برباري
جٌهان انور ابً خلٌل
جٌهان أحمد الكسار
جٌهان بدوي الخوري
جٌهان جفال جفال
جٌهان جودات النبوت
جٌهان جوزؾ الحاج شاهٌن
جٌهان جوزٌؾ مشنتؾ
جٌهان حسٌن الحكٌم
جٌهان حسٌن حسٌن
جٌهان حلٌم سعٌد
جٌهان حنا اسبر
جٌهان دمر العٌسى
جٌهان رضا مكة
جٌهان رفٌك لاسم
جٌهان رٌاض الفؽالً
جٌهان سابا فارس
جٌهان سامً أبً علً
جٌهان سعٌد زٌتونً
جٌهان شبٌب دٌاب
جٌهان شعٌا شعٌا
جٌهان شفٌك أبو لطٌؾ
جٌهان طعمه عوض
جٌهان عبد الرضى صالح
جٌهان عبد الكرٌم زكرٌا
جٌهان عبدالرزاق خضر
جٌهان عزالدٌن الرماح
جٌهان عمل عمل
جٌهان علً الدٌدي
جٌهان علً الصالح
جٌهان علً شعبان
جٌهان علً عربس
جٌهان علً عزالدٌن
جٌهان علً عٌسى
جٌهان علً لصب
جٌهان فارس الخطٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
جٌهان فاٌز المكحل
جٌهان مارون العلم
جٌهان محرز لرحانً
جٌهان دمحم حرب
جٌهان دمحم دٌب سبسبً
جٌهان دمحم زرٌمه
جٌهان دمحم سلٌم
جٌهان دمحم ؼضٌة
جٌهان دمحم ملحم
جٌهان دمحم نبٌل المطان
جٌهان مصطفى فسد
جٌهان معضاد المهتار
جٌهان منٌر صالح
جٌهان مهنا رٌدان
جٌهان نبٌه خوٌص
جٌهان نموال نجم
جٌهان نموال نموال
جٌهان نمر حسن
جٌهان هانً جرٌج
جٌهان هاٌل ابو سعد
جٌهان هزاع سٌؾ الدٌن
جٌهان وفٌك نجا
جٌهان ٌوسؾ ؼزال
جٌوفانا جود طنوس
ُحسن عمر الحلبً
ُحسن محمود عٌدو
ُحسن مصطفى جهاد بربر المصري
حابس حسٌن ناصر الدٌن
حاتم الٌاس حنا
حاتم حسن حمٌد
حاتم خلٌل الدلس
حاتم ذٌب موسى
حاتم سعٌد كمال الدٌن
حاتم شكٌب الحكٌم
حاتم عبد الحمٌد ناصر
حاتم لاسم ؼانم
حاتم دمحم أبو عمر
حاتم دمحم عٌسى
حاتم دمحم ناصر
حاتم محمود زرٌمة
حاتم ٌوسؾ حامد
حازم جمٌل مداح
حافظ ٌحً المصري
حافظه علً حمود
حامده شفٌك ابً صعب
حبوبة جرجس الشباب
حبوبة جرجس سٌملً
حبوبة صالح عاصً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حبٌب ابراهٌم سمسوق
حبٌب احمد حمادي
حبٌب جوزاؾ ابً حبٌب
حبٌب عبدهللا ٌوسؾ عبده
حبٌب علً الراعً
حبٌب لاسم سلٌما
حبٌب مارون صادر
حبٌب نموال ٌونس
حبٌب ٌوسؾ لصٌر
حبٌبة حسن شرؾ الدٌن
حبٌبة حسن مراد
حبٌبة فؤاد دنون
حبٌبة ماجد صاٌػ
حبٌبة دمحم رشٌد الحسن
حجلً أحمد الحجلً
حذٌفه حسٌن المالح
حذٌفه رٌاض حافظ
حربا علً طالب
حربا كاظم مشٌن
حربا وجٌه طالب
حزامة احمد حنوؾ
حزٌمة دمحم الحاج
حسام احمد جنون
حسام احمد شرؾ الدٌن
حسام احمد ٌمطٌن
حسام إحسان ؼنوم
حسام أحمد شرٌم
حسام أنٌس سنان
حسام تو فٌك كالكش
حسام حبٌب الجوهري
حسام حسٌن المكحل
حسام حسٌن ضاهر
حسام رشراش أبو ابراهٌم
حسام زهٌر الحالق
حسام سبع محً الدٌن
حسام علً دلدوق
حسام علً ناصر الدٌن
حسام عمر الكاٌد
حسام فرٌد ٌحفوفً
حسام فهد الحسٌان
حسام فوزي اسعد
حسام فؤاد زكرٌا
حسام دمحم جمعة صبحً
حسام دمحم عوض
حسام دمحم هاشم زرٌمة
حسام محمود ؼنً
حسان اًحمد حلٌحل
حسان ابراهٌم الوردانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حسان احمد اسماعٌل
حسان احمد اسماعٌل
حسان احمد حمود
حسان احمد خالد
حسان أحمد سرحال
حسان حسن عبٌد
حسان حسٌن حرب
حسان حٌدر زؼٌب
حسان رامح هرموش
حسان رشٌد فحص
حسان سلٌمان المجذوب
حسان سمٌر زٌتونً
حسان عبد السالم سالم
حسان عبد العزٌز العجوز
حسان عبدالكرٌم العلً
حسان عدنان الكمونً
حسان علً ساطً
حسان علً سرحال
حسان علً شعٌتو
حسان علً طراؾ
حسان علً كبار
حسان فاروق ٌحً
حسان فاضل نابلسً
حسان دمحم الدمحم الحاجً
حسان دمحم رٌاض شهاب
حسان دمحم صدٌك الحجٌري
حسان دمحم عبد الرزاق
حسان دمحم معد دندشً
حسان مصطفى مكً
حسان موسى كرٌن
حسان ٌوسؾ بؽدادي
حسانا مصطفى كمال الحرٌري النمب
حسانة احمد ؼمراوي
حسانة حسن لاسم
حسانة حمزي شكر
حسانة دمحم فواز
حسانه دمحم شفٌك منٌمنة
حسب علً بوملحم
حسن ابراهٌم حمزة
حسن احسان عواضه
حسن احمد ترمس
حسن احمد جابر
حسن احمد حسون
حسن احمد خالد
حسن احمد ذٌب
حسن احمد سرحال
حسن احمد سعد
حسن احمد شرؾ الدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حسن احمد عبد الخالك
حسن احمد لانصو
حسن احمد لانصوه
حسن احمد مهدي
حسن احمد ناصر
حسن احمد وهب
حسن اسماعٌل كركً
حسن امٌن رله
حسن انٌس عز الدٌن
حسن إبراهٌم البزال
حسن إبراهٌم برعط
حسن إبراهٌم زبد
حسن أحمد العمر
حسن أسعد حسٌن
حسن أمٌن رعد
حسن بري خلؾ
حسن توفٌك الحركه
حسن جعفر ارزونً
حسن جعفر علً
حسن جمال فرؼل
حسن جمٌل جمٌل
حسن حبٌب حجازي
حسن حبٌب فمٌه
حسن حبٌب ناصر الدٌن
حسن حسان الحرٌري
حسن حسٌن الممداد
حسن حسٌن دروٌش
حسن حسٌن صفٌه
حسن حسٌن عجمً
حسن حسٌن فلٌطً
حسن حسٌن لاسم
حسن حسٌن مواسً
حسن حمزه جواد
حسن حٌدر شور
حسن حٌدر عواضة
حسن خضر ابراهٌم
حسن خضر ابو دٌة
حسن خلٌل خاطر
حسن خلٌل رمال
حسن خلٌل زرلط
حسن خلٌل سوٌد
حسن خلٌل شلهوب
حسن دٌاب بهجه
حسن دٌاب شلهوب
حسن دٌب حجازي
حسن دٌب درباع
حسن دٌب رزق
حسن ذٌاب بهجة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حسن رامز فرحات
حسن رامز لبالن
حسن رزق هللا لرنبش
حسن رضا سمالوي
حسن رضوان مكً
حسن رفٌك مهدي
حسن رٌاض علٌان
حسن زهٌر البٌومً
حسن سعٌد وهبً
حسن سلٌمان المرعبً
حسن سمٌر حرلوص
حسن شحادة اللمٌس
حسن شحاده زعٌتر
حسن صبري الصوفً
حسن عباس جابر
حسن عباس خضر
حسن عبد الحفٌظ عبدهللا
حسن عبد الكرٌم جفال
حسن عبد هللا السبالنً
حسن عبد هللا مشٌن
حسن عبدالحسٌن حرب
حسن عبدالكرٌم سرحان
حسن عبدالكرٌم شبٌب
حسن عبدهللا ٌعموب
حسن عدنان شمص
حسن عدنان لاسم
حسن عروة ٌونس
حسن عفٌؾ الحاٌن
حسن عفٌؾ حطٌط
حسن علً الحاج حسن
حسن علً الطشم
حسن علً المولى
حسن علً أٌوب
حسن علً بالر
حسن علً بنجن
حسن علً ترمس
حسن علً جعفر
حسن علً حسام الدٌن
حسن علً حسٌن
حسن علً خلٌل
حسن علً خلٌل
حسن علً دامرجً
حسن علً دلدوق
حسن علً رحمة
حسن علً زٌن الدٌن
حسن علً شاهٌن
حسن علً شكرون
حسن علً طالب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حسن علً طحٌنً
حسن علً عاشور
حسن علً عباس
حسن علً عبدهللا
حسن علً عبٌد
حسن علً فاعور
حسن علً لانصو
حسن علً مدنً
حسن علً مروه
حسن علً موسى
حسن علً نور الدٌن
حسن علً هاشم
حسن ؼازي رزق
حسن فاٌز سعسوع
حسن فهد مؽربل
حسن فوزي الزٌن
حسن لاسم بعلبكً
حسن لاسم ظاهر
حسن كاظم الحاج حسٌن
حسن كامل فمٌه
حسن كامل مروه
حسن كرٌم المصري
حسن كمال ابو زٌد
حسن كمال دهٌنً
حسن الفً الماردٌنه
حسن مالن الٌوسؾ
حسن دمحم الجباوي
حسن دمحم الخٌر
حسن دمحم الشعار
حسن دمحم الطمش
حسن دمحم العبٌدان
حسن دمحم العوطة
حسن دمحم المصطفى
حسن دمحم المكحل
حسن دمحم الموسوي
حسن دمحم جابر
حسن دمحم جعفر
حسن دمحم جفال
حسن دمحم حسٌن نصار
حسن دمحم دهٌنً
حسن دمحم دٌب الحالنً
حسن دمحم رٌا
حسن دمحم سرور
حسن دمحم سعد
حسن دمحم شمٌر
حسن دمحم صولً
حسن دمحم عباس
حسن دمحم عبدالكرٌم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حسن دمحم علً مهدي
حسن دمحم عمار
حسن دمحم عواله
حسن دمحم عٌسى
حسن دمحم فرحات
حسن دمحم فمٌه
حسن دمحم كوثرانً
حسن دمحم هٌكل
حسن دمحم ٌزبن
حسن محمود الشل
حسن محمود تامر
حسن محمود حسن
حسن محمود سنان
حسن محمود عثمان
حسن مصطفى الدمحم
حسن مصطفى حمود
حسن مصطفى حمٌة
حسن مصطفى سلٌمان
حسن مصطفى سوٌدان
حسن مصطفى فواز
حسن مهدي برٌطع
حسن مهدي زرٌك
حسن موسى حٌدر
حسن موسى سعد
حسن موسى كورانً
حسن ناصر النابلسً
حسن نزٌه شهاب
حسن نسٌب االحمدٌة
حسن نظٌم ناصر
حسن هانً جعفر
حسن هانً ٌونس
حسن همدان رعد
حسن وجٌه جعفر
حسن ٌاسر الساحلً
حسن ٌاسٌن حمٌه
حسن ٌوسؾ اسماعٌل
حسن ٌوسؾ النمر
حسن ٌوسؾ ترحٌنً
حسنا عبدهللا الحسٌنً
حسناء ابراهٌم شمٌر
حسناء ادٌب صعب
حسناء حسٌن شمخة
حسناء رفٌك شكر
حسناء سلٌمان ابو سٌؾ
حسناء علً العمار
حسناء علً شعبان
حسناء علً علً حسن
حسناء دمحم ابوكروم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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حسناء مشهور لمر
حسناء نصرات سلٌمان حسٌن
حسناء ٌوسؾ الخطٌب
حسنة حسن حٌدر
حسنة حسٌن ناصر الدٌن
حسنة راشد الٌوسؾ
حسنة ٌوسؾ البستانً
حسنة ٌوسؾ زخٌا الدوٌهً
حسنه عبدو الضناوي
حسنه دمحم الحاج حسن
حسنً حسٌن شرؾ
حسنً فاٌز شبلً
حسنٌن دمحم مروه
حسون سلٌمان ٌوسؾ
حسون طانٌوس الخوري
حسٌب جان ٌزبن خزامً
حسٌب خالد عٌسى
حسٌب لاسم فاضل
حسٌب وهٌب وهبه
حسٌبه أحمد حالل
حسٌبه حسن حمزه
حسٌبه رومٌو فرنجٌه
حسٌن ابراهٌم بركات
حسٌن ابراهٌم خلٌل
حسٌن ابراهٌم عبد الحلٌم
حسٌن ابراهٌم ٌحً
حسٌن احمد ابو صالح
حسٌن احمد اسعد
حسٌن احمد الحسٌنً
حسٌن احمد حاٌن
حسٌن احمد حرب
حسٌن احمد حمود
حسٌن احمد حٌدر
حسٌن احمد ركٌن
حسٌن احمد زناتً
حسٌن احمد سبلٌنً
حسٌن احمد شحود
حسٌن احمد صعب
حسٌن احمد متٌرن
حسٌن احمد مصطفى
حسٌن احمد ٌونس
حسٌن اسعد العاكوم
حسٌن اسعد عطار
حسٌن اسعد ٌحٌى
حسٌن اسماعٌل عبود
حسٌن السٌد دمحم الموسوي
حسٌن العبد ناجً
حسٌن أحمد جفال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
حسٌن أحمد خلؾ
حسٌن أحمد عبد هللا
حسٌن أحمد ناصر
حسٌن أمٌن رلة
حسٌن أمٌن سعد
حسٌن توفٌك ذٌب
حسٌن جمٌل حرب
حسٌن جمٌل علً ٌوسؾ
حسٌن جواد عواضة
حسٌن حبٌب اسعد.
حسٌن حبٌب سرور
حسٌن حسن الحسٌنً
حسٌن حسن العرب
حسٌن حسن الفلٌطً
حسٌن حسن بري
حسٌن حسن بلحص
حسٌن حسن سماحة
حسٌن حسن شهال
حسٌن حسن ضاحً
حسٌن حسن طحٌنً
حسٌن حسن علٌان
حسٌن حسن موسى
حسٌن حكمت حرب
حسٌن خالد السٌد
حسٌن خضر الرشعٌنً
حسٌن خلٌل الحاج سلٌمان
حسٌن خلٌل الطفٌلً
حسٌن خلٌل جبارة
حسٌن خلٌل خرٌبانً
حسٌن دعاس الطفٌلً
حسٌن راضً المعفرانً
حسٌن رامز حمٌة
حسٌن رشٌد جزٌنً
حسٌن رضا لعفرانً
حسٌن رضوان اللمٌس
حسٌن رفعت عالء الدٌن
حسٌن زهٌر خلٌل
حسٌن سعد الدٌن خلٌل
حسٌن سعدون جباوي
حسٌن سلٌم لرعونً
حسٌن سهٌل لرعونً
حسٌن شحادة عبد الساتر
حسٌن شوكات ناصرالدٌن
حسٌن عادل الجردي
حسٌن عادل الدروبً
حسٌن عادل جبر
حسٌن عادل كرٌم
حسٌن عباس وهبً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
حسٌن عبد الحسٌن منصور
حسٌن عبد الحمٌد ناصر
حسٌن عبد الرحٌم الحجٌري
حسٌن عبد الصاحب جفال
حسٌن عبد اللطٌؾ بوصً
حسٌن عبد هللا رومٌه
حسٌن عبد هللا لرٌطم
حسٌن عبد النبً بدر الدٌن
حسٌن عبدالرضا هاشم
حسٌن عبدهللا سنان
حسٌن عبدو عرار
حسٌن عدنان حٌدر
حسٌن عزت خشاب
حسٌن عصام جانبٌن
حسٌن عصام خضره
حسٌن عصام عطوي
حسٌن عطً فنٌش
حسٌن عفٌؾ حمزة
حسٌن عفٌؾ ؼدار
حسٌن علً ابراهٌم
حسٌن علً ابراهٌم
حسٌن علً اسماعٌل
حسٌن علً اسماعٌل
حسٌن علً األمٌن
حسٌن علً الحاج حسٌن
حسٌن علً الحسٌن
حسٌن علً الخشن
حسٌن علً الرفاعً
حسٌن علً الطحان
حسٌن علً العطار
حسٌن علً الموسوي
حسٌن علً النمر
حسٌن علً أٌوب
حسٌن علً جابر
حسٌن علً جعفر
حسٌن علً حمزه
حسٌن علً حومانً
حسٌن علً حٌدوره
حسٌن علً خلٌفة
حسٌن علً خلٌل
حسٌن علً ذٌاب
حسٌن علً ركٌن
حسٌن علً رمالوي
حسٌن علً زبد
حسٌن علً زلزله
حسٌن علً سجد
حسٌن علً سرحان
حسٌن علً سمعان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
حسٌن علً سوٌؾ
حسٌن علً شرٌؾ
حسٌن علً شعٌب
حسٌن علً شعٌب
حسٌن علً شمٌر
حسٌن علً شومان
حسٌن علً طرابلسً
حسٌن علً عاصً
حسٌن علً عالء الدٌن
حسٌن علً علوش
حسٌن علً عون
حسٌن علً عٌسى
حسٌن علً فردون
حسٌن علً فمٌه
حسٌن علً لبٌسً
حسٌن علً لصاص
حسٌن علً مراد
حسٌن علً مروة
حسٌن علً مهنا
حسٌن علً ٌاسٌن
حسٌن علً ٌزبن
حسٌن علً ٌوسؾ
حسٌن علً ٌونس
حسٌن عمر ابراهٌم عمر
حسٌن عٌسى حسن
حسٌن فهد حمدان
حسٌن فٌاض البرهان
حسٌن لاسم شبلً
حسٌن لاسم ظاهر
حسٌن كامل عبٌد
حسٌن كرٌم كرٌم
حسٌن محسن الممهور
حسٌن محسن نور الدٌن الموسوي
حسٌن دمحم الجبلً
حسٌن دمحم الراعً
حسٌن دمحم الرٌس
حسٌن دمحم السٌد
حسٌن دمحم بركات
حسٌن دمحم بلوط
حسٌن دمحم جعفر
حسٌن دمحم جمٌل اسماعٌل
حسٌن دمحم جواد
حسٌن دمحم خروبً
حسٌن دمحم رباح
حسٌن دمحم زعرور
حسٌن دمحم صالح
حسٌن دمحم صالح الرفاعً
حسٌن دمحم علً ابو ذٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
حسٌن دمحم علً جابر
حسٌن دمحم عوالة
حسٌن دمحم عواله
حسٌن دمحم فمٌه
حسٌن دمحم فٌاض
حسٌن دمحم دمحم
حسٌن دمحم نجدي
حسٌن محمود حربه
حسٌن محمود مناع
حسٌن مصطفى العلً
حسٌن مصطفى جونً
حسٌن ملحم صمر
حسٌن موسى بركات
حسٌن موسى سعد
حسٌن نبٌل عطٌة
حسٌن نجٌب عباس
حسٌن ندٌم ٌونس
حسٌن نزٌه فحص
حسٌن نمر ادٌب
حسٌن نور زٌعور
حسٌن هانً بلوط
حسٌن ٌحً محسن
حسٌن ٌوسؾ النعٌم
حسٌن ٌوسؾ دلدوق
حسٌن ٌوسؾ ٌزبن
حسٌنة حٌدر رعد
حفصه خالد حسٌن
حفٌظة عبد الجلٌل خزعل
حفٌظة لاسم صلح
حفٌظة نظٌم سعاده
حفٌظه حسن الزٌنوا
حكمة علً مصلح
حكمت حسن ابو إبراهٌم
حكمت حسٌن داؼر
حكمت خلٌل االٌوبً
حكمت عاطؾ مالن
حكمت علً ؼرٌب
حكمت دمحم الجمل
حكمت محمود ٌونس
حكمت نخلة سابا
حال احمد كنج
حال حسام المٌر
حال حسن دؼمان
حال خالد لزٌه
حال خٌر هللا األسعد
حال راؼب ٌزبن
حال صالح الماضً
حال عبدالحمٌد حالق

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
حال عصام حبلص
حال علً حمدان
حال فرج عٌسى
حال دمحم خشفة
حال مصطفى حماده
حال مٌالد بو بشٌر
حال نمر ماضً
حال هشام االبٌض
حال ٌوسؾ سرحال
حالل دمحم الحجٌري
حلم حلمً جباضو
ً عبد اللطٌؾ ملحم
حلم ّ
حلمً شفٌك الحجار
حلمٌة دمحم كمال الدٌن
حلوم حسن عثمان
حلوم علً المصري
حلوم علً زكرٌا
حلوم دمحم مرٌم
حلى طعان االسعد
حلى ٌوسؾ الحجٌري
حلٌم اسعد الشٌخا الدوٌهً
حلٌم اٌلً كرم
حلٌمة ابراهٌم بارود
حلٌمة أحمد اسماعٌل
حلٌمة أحمد وهبً
حلٌمة جمٌل الوردانً
حلٌمة حاتم الشٌتً
حلٌمة حسن منذز
حلٌمة حسٌن صالح
حلٌمة حسٌن كرنبً
حلٌمة خالد عتال
حلٌمة خضر الخٌر
حلٌمة خلٌل احمد
حلٌمة رٌاض الطحش
حلٌمة عبد الحمٌد طاهر
حلٌمة عمر األسمر
حلٌمة عمر زعرور
حلٌمة لاسم الفلٌطً
حلٌمة دمحم المصري
حلٌمة دمحم زٌتون
حلٌمة دمحم عطا شكر
حلٌمة دمحم عمر
حلٌمة دمحم نعوس
حلٌمة محمود اسماعٌل
حلٌمة محمود عواضة
حلٌمة محمود فحص
حلٌمة مرتضى مرتضى
حلٌمة مصطفى السراج

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
حلٌمة منذر السبسبً
حلٌمه احمد ابو ٌحً
حلٌمه حسن الرفاعً
حلٌمه خالد راٌد
حلٌمه خضر لطار
حلٌمه رشٌد لدور
حلٌمه عبد الحلٌم علوش
حلٌمه فائز كمال الدٌن
حلٌمه دمحم الصٌاح
حلٌمه محمود عمر
حلٌمه مصطفى الرفاعً
حلٌمً علً عبدهللا
حمد انٌس شهٌب
حمد رشراش ابو ؼطاس
حمد شاهٌن ابو حال
حمد عبدهللا عبٌد
حمد دمحم طلٌس
حمدة رأفت ؼاباتً
حمدة عبد الحمٌد جمعة
حمدة عبد الهادي شومان
حمدة علً الجباوي
حمده عباس لانصو
حمدي علً صبرا
حمدي دمحم صالحه
حمزة طالل مصطفى الحاج شحاده
حمزة عباس منصور
حمزة عبد الحمٌد ابو حمدان
حمزة علً ٌزبن
حمزة دمحم علً زٌن
حمزة محمود الهبش
حمزة مرعً ضاهر
حمزه ابراهٌم شرؾ الدٌن
حمزه اسماعٌل حسٌن
حمزه حسٌن عزام
حمزه علً حمٌد
حمٌد انطوان شدٌد
حمٌد علً حٌدر
حمٌدة صالح عبلٌة
حمٌدة عبد العزٌز الحسٌنً
حمٌدة عبد المادر علم الدٌن
حمٌدة علً شعبان
حمٌدة لاسم زهرة
حمٌدة كاظم العجل
حمٌدة دمحم وزنً
حمٌده عباس الدر
حمٌدي حسٌن محسن
حمٌدي خلٌل علً
حنا ابراهٌم ابراهٌم حنا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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حنا الٌاس حنوش
حنا أنطون دومٌط
حنا جمٌل حنا
حنا رشٌد عواد
حنا سالم اسكندر
حنا طانٌوس ابً حنا
حنا مرشد عماد
حنا مروان منصور
حنان ابراهٌم السٌد احمد الحشٌمً
حنان ابراهٌم شور
حنان ابراهٌم فمٌه
حنان احمد التؽلبً
حنان احمد العلً
حنان احمد برق
حنان احمد جندل
حنان احمد حسان
حنان احمد حمود
حنان احمد سلوم
حنان احمد طراد
حنان احمد عصمان
حنان احمد علوش
حنان احمد عٌسى
حنان احمد دمحم
حنان احمد مهنا
حنان احمد نذر
حنان اسماعٌل بهجة
حنان الخوري مخائٌل عكاري
حنان امٌن الحمٌدي
حنان انطوان االسمر
حنان انطونٌوس مجلً
حنان اٌلٌا ٌعموب
حنان إٌلٌا خلٌل
حنان أحمد المصطفى
حنان أحمد بنوت
حنان أحمد جباوي
حنان أحمد عوٌن
حنان أحمد عٌاش
حنان أحمد موسى
حنان أمٌن خطار
حنان بري خلٌفة
حنان بسام مساعد
حنان بشارة انطون
حنان بهاء المصري
حنان توفٌك الخوري
حنان توفٌك صافً
حنان جان زؼٌب
حنان جفال جفال
حنان جلٌل ونوس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حنان جمال الدٌن شمٌس
حنان جمال السٌد
حنان جمٌل سعد
حنان جورج الصائػ
حنان حافظ شٌخون
حنان حسن االشمر
حنان حسن األحمدٌه
حنان حسن الناظر
حنان حسن أبو طرابً
حنان حسن دٌب
حنان حسن زٌن
حنان حسن شمص
حنان حسن عاصً
حنان حسن ؼمراوي
حنان حسن فواز
حنان حسن كحٌل
حنان حسن مراد
حنان حسن مكه
حنان حسٌن األشمر
حنان حسٌن بدوي
حنان حسٌن بلوط
حنان حسٌن حجازي
حنان حسٌن حرب
حنان حسٌن حمادة
حنان حسٌن دروٌش
حنان حسٌن دلول
حنان حسٌن سالم المصري
حنان حسٌن عجور
حنان حسٌن عطٌة
حنان حسٌن مكً
حنان حمد زعٌتر
حنان حنا اللمٌس
حنان خالد العرٌضً
حنان خالد المصري
حنان خالد حمود
حنان خالد خالد
حنان خالد سلوم
حنان خالد شاكوش
حنان خالد عبدو
حنان خالد عدوٌه
حنان خضر سعدالدٌن
حنان خضر عباس
حنان خلٌل الخوري
حنان خلٌل لانصو
حنان دٌب ابراهٌم
حنان دٌب الرفاعً
حنان دٌب الساحلً
حنان رجا مالعب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
حنان رشراش أبو ابراهٌم
حنان رؤوؾ البعٌنً
حنان رؤوؾ سلمان
حنان رٌاض احمد
حنان زلفو عبد الحمٌد
حنان سامً الذٌب
حنان سامً اللحام
حنان سامً لانصو
حنان سعٌد ابو نصر الدٌن
حنان سعٌد لوبر
حنان سلٌم جمال
حنان سلٌم حجٌج
حنان سلٌم حمادي
حنان سمٌر البنا
حنان سمٌر الجعٌد
حنان سمٌر عالمً
حنان شفٌك بو درؼم
حنان شكٌب ابو حرب
حنان طالل بٌضون
حنان عادل خداج
حنان عباس زٌتون
حنان عبد الحمٌد طاهر
حنان عبد الرحمن فلٌفل
حنان عبد الرؤوؾ فضل هللا
حنان عبد الؽنً الكجن
حنان عبد المادر الدمحم
حنان عبد الكرٌم الخطٌب
حنان عبد الكرٌم الهك
حنان عبد الواحد علوان
حنان عبدالرحمن الؽورانً
حنان عبدالرضى صالح
حنان عبدهللا الحالق
حنان عبدالمعٌن الحموي
حنان عثمان بصبوص
حنان عدنان الحاج شحادة
حنان عدنان الشعار
حنان عدنان شاهٌن
حنان عدنان شعٌتانً
حنان عدنان ملحم
حنان عصام خداج
حنان عصام عواد
حنان علً الدسولً
حنان علً الدٌدي
حنان علً الؽزاوي
حنان علً اللمٌس
حنان علً بكري
حنان علً حرب
حنان علً حمادي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
حنان علً رتٌل
حنان علً رمضان
حنان علً زٌن الدٌن
حنان علً شرؾ الدٌن
حنان علً شكر
حنان علً شمٌسانً
حنان علً طالب
حنان علً عبدهللا
حنان علً عبدهللا
حنان علً عبود
حنان علً عراج
حنان علً ؼندور
حنان علً محفوض
حنان علً معاوٌة
حنان علً معتوق
حنان علً ٌحفوفً
حنان علً ٌوسؾ
حنان عمر البعلبكً
حنان ؼازي كنج
حنان ؼانم نصر
حنان ؼسان العوطة
حنان فارس حجاز
حنان فاٌز خزعل
حنان فهد المهتار
حنان فواز بشارة
حنان فواز خداج
حنان كامل شرؾ
حنان كمال ابو ؼطاس
حنان كمال شاهٌن
حنان مالن حسٌن
حنان مالن لرضاب
حنان دمحم االسعد
حنان دمحم الحاج سلٌمان
حنان دمحم الزٌن
حنان دمحم السعٌد
حنان دمحم الصالح تمساح
حنان دمحم العزٌر
حنان دمحم الٌوسؾ
حنان دمحم ترحٌنً
حنان دمحم حجازي
حنان دمحم حمود
حنان دمحم حمودي
حنان دمحم دروٌش
حنان دمحم سرحان
حنان دمحم طالب
حنان دمحم عبد هللا
حنان دمحم عجٌب
حنان دمحم عطوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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PV#

اإلسم الثالثي
حنان دمحم علً حداد
حنان دمحم فٌصل الخٌال
حنان دمحم منعم
حنان دمحم ناصر
حنان دمحم نبٌل المطان
حنان دمحم ٌوسؾ
حنان محمود الحمود
حنان محمود الدهبً
حنان محمود الساحلً
حنان محمود الطبال
حنان محمود بندر
حنان محمود جمال
حنان محمود جونً
حنان محمود خضر
حنان محمود مرٌم
حنان محمود ناصر الدٌن
حنان مخاٌل بو ٌونس
حنان مرشد احمد
حنان مشهور علً
حنان مصطفى المصري
حنان مصطفى حمود
حنان مصطفى خالد
حنان مصطفى عبد هللا
حنان مطانٌوس الشدٌاق
حنان مهنا نصر
حنان موسى موسى
حنان مٌالد مخرز
حنان ناصر اإلسماعٌل
حنان نبٌل فاعور
حنان نجٌب السبعلً
حنان نجٌب المعسمانً
حنان نجٌب فرحات
حنان ندٌم الحلو
حنان نسٌب رباح
حنان نصر عواضه
حنان نصوح التوم
حنان نعمه مرعً
حنان نور الماضً
حنان هاٌل ابو حمدان
حنان ولٌم نموال
حنان وهبً سلٌمان
حنان ٌحً لشالن
حنان ٌحٌى الصباحً
حنان ٌوسؾ باز
حنان ٌوسؾ زرٌك
حنان ٌوسؾ مسلم
حنة ابراهٌم خلٌل
حنة الٌاس مارون

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
حنة داود ؼنطوس
حنة طنوس اسكندر
حنة عبد هللا بشارة
حنة ؼطاس بولس
حنة مٌشال الرشكٌدي
حنة ٌوسؾ الحاج
حنه حسٌب الحوٌن
حنه دٌب صلٌبا
حنه ذٌاب جبراٌل
حنه معوض عبود
حنه نافذ حبشً
حنً ٌوسؾ عون
حنٌفة خٌر الدٌن ؼمراوي
حنٌن أحمد الدسولً
حنٌن أحمد العلً
حنٌن أحمد حسن
حنٌن جمال المصري
حنٌن حسن الحاج حسن
حنٌن حسن الحاج علً
حنٌن حسن العوطة
حنٌن حسن ضاهر
حنٌن حمدان شمٌر
حنٌن رشٌد الحاج سلٌمان
حنٌن رفٌك ابوكروم
حنٌن رئٌؾ الٌاس
حنٌن زٌاد بلى
حنٌن سامً جزٌنً
حنٌن سامً فٌصل
حنٌن سعٌد ابو العز
حنٌن سعٌد جبك
حنٌن عبدالعزٌز البرٌدي
حنٌن عطاهللا الدعاس
حنٌن عفٌؾ الصٌفً
حنٌن علً أبو علً
حنٌن علً ٌاؼً
حنٌن دمحم سٌور
حنٌن دمحم عمٌل
حنٌن دمحم مصطفى
حنٌن دمحم موسى
حنٌن مروان سنجد
حنٌن مفٌد عدنان
حنٌن ناجً المصري
حنٌن نجٌب طالب
حنٌن ندٌم ؼرٌب
حنٌن نسٌب رباح
حنٌن ولٌد فواز
حنٌن ٌوسؾ دنكور
حوا مصطفى سبٌتً
ّ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
حواء عبد الرضى برجً
حوراء ابراهٌم عالء الدٌن
حوراء ابراهٌم ؼندور
حوراء احمد الموسوي
حوراء احمد اٌوب
حوراء احمد ذٌب
حوراء إبراهٌم عز الدٌن
حوراء بدٌع فمٌه
حوراء جهاد زرٌك
حوراء حسن الحاج حسن
حوراء حسٌن دهٌنً
حوراء حسٌن صفً الدٌن
حوراء حسٌن عز الدٌن
حوراء حسٌن عطار
حوراء خضر حٌدر
حوراء عباس مظلوم
حوراء عبد الحسٌن لصٌر
حوراء عبداألمٌر دروٌش
حوراء عبدهللا ٌاسٌن
حوراء علً اسماعٌل شحرور
حوراء علً سعد
حوراء علً عبدهللا
حوراء علً عٌد
حوراء علً لاسم
حوراء علً مظلوم
حوراء علً مظلوم
حوراء علً نابلسً
حوراء علً ناصر الدٌن
حوراء عمار عساؾ
حوراء لاسم سٌّد
حوراء كامل جمٌل
حوراء دمحم السٌد
حوراء دمحم دلدوق
حوراء دمحم عوده
حوراء دمحم دمحم
حوراء دمحم مسلمانً
حوراء مشهور لمر
حوراء مصطفى عٌسى
حوراء ملحم ٌاسٌن
حوراء موسى حجازي
حوراء نشأت رضا
حوراء هاشم حجازي
حوراء هولو شرٌؾ
حوراء هٌثم مرتضى
حوراء ٌحٌى شعٌتو
حوراء ٌوسؾ برجً
حورٌة طالب سلٌمان
حورٌة عبدالرحمن دمحم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
حورٌة عبدهللا ابو علً
حورٌة عبدهللا الزعبً
حورٌة علً ٌحٌى
حورٌة ماٌز مرضه
حورٌة مصطفى االٌوبً
حورٌة وحٌد طلٌس
حورٌه حسن ناصر
حورٌه خضر علوش
حورٌه محمود طالب
حٌاة احمد جالل ؼمراوي
حٌاة احمد عسٌلً
حٌاة ادٌب مرهج
حٌاة أحمد حبلص
حٌاة جبراٌل عمانوئٌل
حٌاة جعفر نورالدٌن
حٌاة جمٌل عبد النور
حٌاة جواد مروة
حٌاة حسان دوؼان
حٌاة حسن ؼندور
حٌاة حسن كشور
حٌاة حسٌن خلٌل
حٌاة حمٌد سلٌم
حٌاة حنا عبد هللا
حٌاة زاهً مطر
حٌاة شفٌك مصطفى
حٌاة شكر شكر
حٌاة عامر عسٌران
حٌاة عبد المادر شكر
حٌاة عبدالكرٌم أحمد
حٌاة عدنان زهرة
حٌاة علً دهٌنً
حٌاة علً رضا
حٌاة علً زٌن الدٌن
حٌاة علً لبٌسً
حٌاة لاسم عمر
حٌاة لاسم لرعونً
حٌاة ماهر مزنر
حٌاة دمحم العتر
حٌاة دمحم جعفر
حٌاة دمحم عبدالخالك
حٌاة دمحم مطر
حٌاة محمود اسماعٌل
حٌاة محمود مرجان
حٌاة محمود ناصر الدٌن
حٌاة مطانٌوس شلهوب
حٌاة ٌوسؾ زعٌتر
حٌات كامل خلٌل
حٌدر احمد سلٌمان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
حٌدر أحمد العٌتاوي
حٌدر خلٌفه
حٌدر رامز زٌات
حٌدر عباس سلٌمان
حٌدر عبد الكرٌم سلمان
حٌدر عبد اللطٌؾ الدر
حٌدر عبد المطلب ابو مراد
حٌدر علً اسماعٌل
حٌدر علً المبو
حٌدر علً زؼٌب
حٌدر فاٌز راضً
حٌدر دمحم ابو حمدان
حٌدر دمحم الفٌترونً
حٌدر دمحم حجازي
حٌدر دمحم دندش
حٌدر دمحم رشٌد
حٌدر محمود عٌسى
حٌدر مدحت المصطفى
خالد ابراهٌم ابو سعٌد
خالد ابراهٌم العثمان
خالد ابراهٌم فرحات
خالد احمد االكرومً
خالد احمد االٌوبً
خالد احمد الخضر
خالد احمد حمزة
خالد احمد درباس
خالد احمد رباح
خالد احمد شعشوع
خالد احمد صالح
خالد احمد صالح آؼا
خالد احمد عائشة
خالد احمد عبد الواحد
خالد احمد عمار
خالد احمد لرحانً
خالد احمد نصار
خالد احمد نعمان
خالد احمد ٌحً
خالد امٌن البؽدادي
خالد إبراهٌم باكٌر
خالد أحمد ابو بكر
خالد أحمد الرشٌدي
خالد أحمد النشار
خالد أحمد الوالً
خالد أحمد طالب
خالد أنور أبو حمدة
خالد بري شحادة
خالد جازي الهنداوي
خالد جاسم الدكوم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
خالد جهاد بلوط
خالد حسن حسن
خالد حسن حمزه
خالد حسن ملحم
خالد حسٌن الحاج حسن
خالد حسٌن الحجٌري
خالد حسٌن العن
خالد حسٌن الكن
خالد حسٌن جندل
خالد حسٌن سعود
خالد حسٌن سوٌد
خالد حسٌن شحاده
خالد حسٌن شرانك
خالد حسٌن عبد المادر
خالد حسٌن عٌسى
خالد خضر طالب
خالد خلٌل ٌوسؾ
خالد خٌر سلوم
خالد دباح دحروج
خالد رامز ربح
خالد سعدهللا سمر
خالد سلٌم العجمً
خالد سلٌم حمود
خالد سلٌمان عدوٌة
خالد عارؾ ممصود
خالد عبد الحكٌم سمحات
خالد عبد الرحمن الخرفان
خالد عبد العزٌز األكومً
خالد عبد الؽنً إسماعٌل
خالد عبد المادر اسماعٌل
خالد عبد الكرٌم المراد
خالد عبد الكرٌم عبد هللا
خالد عبد هللا صدله
خالد عبد الهادي ضاهر
خالد عبد الواحد جراد
خالد عبد الواحد ٌوسؾ
خالد عبدالرزاق لرحانً
خالد عبدالناصر الشٌحان
خالد عثمان الدمحم
خالد عدنان لاسم
خالد علً اسبر كنعان
خالد علً الزٌن
خالد علً الؽول
خالد علً جود
خالد علً فرحات
خالد عماد الدٌن خالد
خالد فضل هللا البس
خالد فوزي برهان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
خالد لاسم صالح
خالد دمحم الرافعً
خالد دمحم السٌد
خالد دمحم خالد
خالد دمحم دروٌش
خالد دمحم دعاس
خالد دمحم دٌب
خالد دمحم رباح
خالد دمحم زعٌتر
خالد دمحم زكرٌا
خالد دمحم زٌدان
خالد دمحم سكرٌه
خالد دمحم صالح الدٌن
خالد دمحم عبد الواحد
خالد دمحم عصام الشالح
خالد دمحم علوش
خالد دمحم عٌسى
خالد دمحم ؼانم
خالد دمحم نور الدٌن العشً
خالد دمحم ٌاسٌن
خالد دمحم ٌحٌى
خالد محمود الدلبانً
خالد محمود السلطان
خالد محمود الشٌخ
خالد محمود المضمانً
خالد محمود رسالن
خالد محمود طبٌخ
خالد محمود هرموش
خالد مصطفى دروٌش
خالد مصطفى صافً
خالد مصطفى نوح
خالد منٌر جعفر
خالد نوفل ابو عثمان
خالد ولٌد أرناؤوط
خالد ٌاسٌن االدرع
خالد ٌوسؾ عامود
خالدة احمد الحاج
خالدة احمد زكرٌا
خالدة أسعد الٌاسٌن
خالدة خالد عز الدٌن
خالدة سلٌم نصر
خالدة مالن نادر
خالدة دمحم المحمود
خالده احمد دمحم
خالده جمال نبعه
خالده حسٌن حماده
خالده خالد العبود
خالده عبد المادر لمر الدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
خالده فرٌد بو كروم
خالدٌة أحمد طالب
خالدٌة علً األسعد
خالدٌة علً المنطار
خالدٌة علً زٌتون
خالدٌة عمر عمر
خالدٌة دمحم العجل
خالدٌة دمحم أحمد
خالدٌة دمحم حسٌن
خالدٌة دمحم عجم
خالدٌة دمحم لمر الدٌن
خالدٌة مصطفى حٌدر
خالدٌة ندٌم عوض
خالدٌه احمد ملحم
خالدٌه عبد الرحمن عٌتانً
خالدٌه عبد الكرٌم ٌحٌه
خالدٌه دمحم جنٌد
خالدٌه دمحم ٌوسؾ
ختام توفٌك علً
ختام سلٌمان نشار
ختام عبد المعٌن دٌاب
ختام عبدالرحمن عبود
ختام عبدهللا ٌزبن
ختام عوض دروٌش
ختام دمحم الحاج
ختام محمود الشٌخ
ختام ٌاسٌن علوش
ختام ٌحً المصري
خدوج دمحم العتري
خدٌجة ابراهٌم جونً
خدٌجة ابراهٌم حمدان
خدٌجة ابراهٌم سعد
خدٌجة احمد الحاج
خدٌجة احمد دبك
خدٌجة احمد شعاع
خدٌجة احمد صالح
خدٌجة الخضر شعٌب
خدٌجة المحمود المراد
خدٌجة أحمد المادري
خدٌجة أحمد حسون
خدٌجة أحمد عطوي
خدٌجة أنور زهوي
خدٌجة بسام مرعشلً
خدٌجة بشٌر المٌر
خدٌجة بشٌر شبارو
خدٌجة تركً البردان
خدٌجة تٌسٌر شلون
خدٌجة جعفر الحاج

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
خدٌجة جعفر علً
خدٌجة جودات لانصوه
خدٌجة حسن األطرش
خدٌجة حسن بنوت
خدٌجة حسن دٌرانً
خدٌجة حسن عبد الرزاق
خدٌجة حسٌن الحاج
خدٌجة حسٌن حجازي
خدٌجة حسٌن حمود
خدٌجة حسٌن سبلٌنً
خدٌجة حسٌن طراد
خدٌجة حسٌن لاووق
خدٌجة حسٌن محً الدٌن
خدٌجة حسٌن نزها
خدٌجة خالد االٌوبً
خدٌجة خالد ضباب
خدٌجة خالد طالب
خدٌجة خالد عنتر
خدٌجة خضر حٌدر
خدٌجة خلٌل حسٌن علً
خدٌجة خلٌل زرلط
خدٌجة خلٌل سفر
خدٌجة رشٌد شعٌتو
خدٌجة رضا صالح
خدٌجة سلٌمان عوده
خدٌجة عباس مرتضى
خدٌجة عبد الجلٌل االشمر
خدٌجة عبدالحفٌظ المصري
خدٌجة عدنان الحسٌنً
خدٌجة عصام لداح
خدٌجة عصمت أبو خشفة
خدٌجة علً الضاٌع
خدٌجة علً المذبوح
خدٌجة علً اٌوب
خدٌجة علً عاكوم
خدٌجة علً عبدالجلٌل
خدٌجة علً عثمان
خدٌجة علً عالء الدٌن
خدٌجة علً موسى
خدٌجة علً ٌحًٌ
خدٌجة عٌسى شاهٌن
خدٌجة ؼازي ابو خلٌل
خدٌجة ؼسان السٌد أحمد
خدٌجة ؼسان لاسم
خدٌجة لاسم المراد
خدٌجة كامل لمر
خدٌجة دمحم ابو دٌب
خدٌجة دمحم اسعد االبراهٌم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
خدٌجة دمحم الرافعً
خدٌجة دمحم الرحٌم
خدٌجة دمحم بسام الصمدي
خدٌجة دمحم جواد
خدٌجة دمحم حرٌري
خدٌجة دمحم حسن منصور
خدٌجة دمحم حمود
خدٌجة دمحم رفٌك ؼصٌن
خدٌجة دمحم عبد هللا
خدٌجة دمحم عمل
خدٌجة دمحم عٌسى
خدٌجة دمحم لرعونً
خدٌجة دمحم مرعب
خدٌجة دمحم نظام
خدٌجة محمود حجٌج
خدٌجة محمود شنبورة
خدٌجة مرشد الحاج حسٌن
خدٌجة مصطفى الجوهري
خدٌجة مصطفى حمٌدة
خدٌجة مصطفى نزال
خدٌجة موسى حمود
خدٌجة ناصر صائػ
خدٌجة نجٌب بسما
خدٌجة وجٌه طالب
خدٌجه ابراهٌم توبه
خدٌجه احمد المصطفى
خدٌجه احمد خلٌفة
خدٌجه احمد دبوق
خدٌجه احمد رمضان
خدٌجه اسماعٌل شكرون
خدٌجه حسان الضانً
خدٌجه حسن برجاوي
خدٌجه حسن حمادي
خدٌجه حسٌن بصل
خدٌجه حسٌن خشفه
خدٌجه خالد ابو العال
خدٌجه خضر دروٌش
خدٌجه خلٌل طحٌنً
خدٌجه خلٌل عمٌل
خدٌجه سعٌد شرؾ الدٌن
خدٌجه سلمان حٌدر
خدٌجه سلٌم فرحات
خدٌجه شاكر ماضً
خدٌجه شبلً شبلً
خدٌجه عباس حمود
خدٌجه عبدالفتاح الشرٌؾ
خدٌجه علً جعفر
خدٌجه علً حاوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
خدٌجه علً خلٌفه
خدٌجه علً دٌب
خدٌجه علً شعالن
خدٌجه فضل سكاؾ
خدٌجه كاظم حسن همام
خدٌجه دمحم المعمور
خدٌجه دمحم جعفر
خدٌجه دمحم شون
خدٌجه دمحم عبد الكرٌم
خدٌجه دمحم علً ابراهٌم حجازي
خدٌجه محمود خلٌل
خدٌجه محمود عبدهللا
خدٌجه مصطفى المكاري
خدٌجه مصطفى لاسم
خدٌجه منٌؾ عبد الحسٌن
خدٌجه ناصر زكرٌا
خدٌجه هانً جمول
خدٌجه وهبً رومٌه
خرستٌن ساٌد المكاري
خزاعٌه حسٌن ناصر الدٌن
خزام عبد الرحٌم الؽندور
خزاما حسن عالم
خزامة خٌرهللا محفوظ
خزامه دمحم دٌب
خزامى اسعد ٌوسؾ
خزنه حسٌن عٌدي
خضر احمد جعفر
خضر احمد عسٌلً
خضر احمد لبٌسً
خضر أحمد رمال
خضر جمٌل جونً
خضر حسن ماما
خضر حسٌن حسٌن
خضر حسٌن خضر
خضر خالد خضر محرمجً
خضر خلٌل تامر
خضر رباح نافع
خضر صفوت الكجن
خضر عاطؾ البعلبكً
خضر عامر دمحم علوش
خضر عبداللطٌؾ الحجٌري
خضر عدنان عبود
خضر علً الجبلً
خضر علً الرفاعً
خضر علً الؽول
خضر علً خلٌل
خضر علً عبٌد
خضر علً مظلوم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
خضر ؼالب ٌونس
خضر لاسم شكرون
خضر لاسم نجدي
خضر كرم هللا رزق
خضر دمحم الحجٌري
خضر دمحم الذهبً
خضر دمحم الرفاعً
خضر دمحم حمد
خضر دمحم دهٌنً
خضر دمحم رشٌد
خضر دمحم صبحً بزي
خضر دمحم عبداللطٌؾ العجل
خضر دمحم علً دمحم
خضر دمحم كحٌل
خضر دمحم منٌر الحلبً
خضر مصطفى العٌش
خضر موسى عصفور
خضر ناصر نجٌب
خضر ناٌؾ ابو حمدان
خضر نجٌب مثلج
خضر هواش االحمر
خضر وصفً السخلة
خضرا ناصر عٌتاوي
خضرة عزالدٌن عثمان
خضرة علً حجول
خضرة دمحم لاسم
خضره دمحم حمزه
خطاب عمر أحمد
خلدون شرٌؾ العرٌضً
خلدون ٌحً البعرٌنً
خلود احسان بدور
خلود بسام معالوي
خلود حسن الجوهري
خلود حسن ترمس
خلود حسٌن دكروب
خلود حسٌن سٌور
خلود حسٌن فواز
خلود حسٌن ٌزبن
خلود خضر شمص
خلود خلٌل حسن
خلود سمٌر الدنؾ
خلود صادق األمٌن
خلود صالح ناصر الدٌن
خلود عامر عزام
خلود عدنان حسن
خلود علً خلٌل
خلود علً عبد هللا
خلود علً عمل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
خلود علً ٌوسؾ
خلود عمر االسعد
خلود عمر العٌط
خلود فضٌل ونّا
خلود فٌصل ابو عمر
خلود لاسم الدّر
خلود لاسم رشٌد
خلود كمال باز
خلود لطٌؾ عطٌة
خلود دمحم الحلوة
خلود دمحم المصري
خلود دمحم فٌاض
خلود محمود كرامً
خلود محمود وهبً
خلود مصطفى الشٌخ
خلود مصطفى عبدالحمٌد
خلود معضاد نعٌم
خلود ناجً المصري
خلود ناصر الخضر
خلود ناصر النابلسً
خلود ناصر زكرٌا
خلود ناصٌؾ الفخري
خلود نموال كفوري
خلود هزاع حمٌه
خلود هٌثم ؼرٌزي
خلود وجدي العسل
خلود ولٌد العلً
خلٌل ابراهٌم حمود
خلٌل ابراهٌم حمود
خلٌل ابراهٌم ذٌب
خلٌل ابراهٌم عبدهللا
خلٌل ابراهٌم عراجً
خلٌل ابراهٌم فجلون
خلٌل ابراهٌم فمٌه
خلٌل إبراهٌم العبدهللا
خلٌل أحمد شبو
خلٌل جرجس عبود
خلٌل راضً رضا
خلٌل زكرٌا لدّور
خلٌل سركٌس الممسٌسه
خلٌل سعٌد اٌوب
خلٌل شهٌر عبٌد
خلٌل صالح جفال
خلٌل عبد الحمٌد الضاٌع
خلٌل عبد المادر دباغ
خلٌل عبدهللا رزق
خلٌل عبدهللا سعد
خلٌل عفٌؾ لصٌر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
خلٌل علً الساحلً
خلٌل علً عثمان
خلٌل لاسم الخطٌب
خلٌل كامل دٌاربً
خلٌل دمحم ذٌاب
خلٌل دمحم سالمً
خلٌل دمحم لمر
خلٌل مصطفى الظرٌؾ
خلٌل موسى راٌد
خلٌل ناصر الكردي
خلٌل ولٌد ضومط
خلٌل وهبً الحاج علً
خلٌل ٌوسؾ جراب
خلٌل ٌوسؾ رومٌه
خلٌل ٌوسؾ سلٌمان
خوال احمد الزعبً
خوال انور ابً حسٌن
خوال حسٌن مصطفى
خوال خلٌل الطفٌلً
خوال عبدهللا العٌشة
خوال علً لمر الدٌن
خوال علً هاشم
خوال مالن سعود
خوال محمود الشامً
خوال ٌوسؾ الرفاعً
خولة صالح الرفاعً
خولة عبد الحكٌم دٌاب
خولة عدوان الؽندور
خولة دمحم رعد
خوله حسٌن أمهز
خوله عبدهللا ؼرٌب
خٌرات محمود السبع اعٌن
خٌرالدٌن احمد الخضر
خٌرٌة حسٌن العمار
خٌرٌة عبدهللا حجازي
خٌرٌه خٌرهللا االسعد
خٌرٌه عبدهللا صهٌون
خٌرٌه عمر الخطٌب
دارٌا رٌاض ناصر
دارٌن احمد بٌان
دارٌن احمد ناصر الدٌن
دارٌن اشرؾ بو عواد
دارٌن امٌل ابً حٌدر
دارٌن امٌل ضو
دارٌن انطوان عون
دارٌن أحمد دٌاب
دارٌن أحمد عثمان
دارٌن بادرو زؼٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
دارٌن جرجس شدٌد
دارٌن جرجس عبود
دارٌن جمال المصري
دارٌن جمٌل واكٌم
دارٌن جورج رعد
دارٌن حبٌب الصوص
دارٌن حسان سري الدٌن
دارٌن حسن سلٌمان
دارٌن حسن سلٌمان
دارٌن حسن محسن
دارٌن حٌدر زٌعور
دارٌن حٌدر ؼرٌب
دارٌن خلٌل سعد
دارٌن دومٌط دٌب
دارٌن رٌمون باسٌل
دارٌن سركٌس زعٌتر
دارٌن سعٌد سعٌد
دارٌن سلٌم عبود
دارٌن سلٌم للٌمة
دارٌن سلٌمان حلٌحل
دارٌن سمٌح دمحم
دارٌن شربل سعادة
دارٌن شفٌك عبد الخالك
دارٌن صالح شعٌب
دارٌن صالح بتكجً
دارٌن طلٌع رافع
دارٌن طونً نداؾ
دارٌن عادل عالم
دارٌن عاطؾ المهتار
دارٌن عبد االمٌر خنافر
دارٌن عفٌؾ فٌاض
دارٌن علً حمٌده
دارٌن علً ناصر الدٌن
دارٌن ؼسان الجمال
دارٌن فادي حلٌمة
دارٌن فاروق دمرجً
دارٌن فاٌز بو ؼانم
دارٌن مارون بدران
دارٌن مالن رعد
دارٌن دمحم جعفر
دارٌن دمحم خٌر الحجار
دارٌن دمحم نٌاز الجمال
دارٌن محمود تمش
دارٌن محمود جابر
دارٌن محمود حوري
دارٌن مرعً ؼبار
دارٌن مروان شما
دارٌن مصطفى بركات

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
دارٌن ملحم طوق
دارٌن منٌر صوما
دارٌن نسٌم الممدسً
دارٌن نعٌم نصر الدٌن
دارٌن نموال شلهوب
دارٌن ولٌد معضاد
دارٌن ٌعموب فارس
دارٌن ٌوسؾ توما
دارٌن ٌوسؾ دروٌش
دارٌن ٌوسؾ نصر هللا
دارٌنا ابراهٌم دٌب
دافٌد نعمة هللا بطرس
دافٌد ٌوسؾ ملحم
دافٌدا كمال صلٌبا
دالً اسعد نعمان
دالٌا احمد شحود
دالٌا اركان الست
دالٌا أحمد أبو زٌد
دالٌا بركات دبول
دالٌا بسام سلبما
دالٌا جان فرح
دالٌا حسن سالمه
دالٌا حسن عوده
دالٌا حسن مكنا
دالٌا حسنً السنكري
دالٌا حسٌن سلٌمان
دالٌا خلٌل مزهر
دالٌا دٌب لبالوي
دالٌا سلٌمان دامرجً
دالٌا سلٌمان شرٌم
دالٌا سمٌر خلٌل
دالٌا سٌمون موسى
دالٌا شولً ضو
دالٌا صافً العجم
دالٌا عبد المادر العٌسى
دالٌا عبدالرحمن بركات
دالٌا عصام البرجً
دالٌا عصام فارس
دالٌا علً الدٌاب
دالٌا علً خٌر هللا
دالٌا علً زعٌتر
دالٌا علً نزها
دالٌا عماد كمال الدٌن
دالٌا عمر العلً
دالٌا عمر طراد
دالٌا فارس النعٌمً
دالٌا فرح جشً
دالٌا فٌاض لازان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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دالٌا لاسم صالح
دالٌا لٌصر ماضً
دالٌا كامل عٌد
دالٌا محسن الحماد
دالٌا دمحم الصالح
دالٌا دمحم سلٌم شبٌب
دالٌا دمحم عراج
دالٌا محمود الحكٌم
دالٌا مصطفى عبدالحمٌد
دالٌا مطر صاطً
دالٌا مفرج نعٌمة
دالٌا نهاد بوشاهٌن
دالٌا هاٌل شٌا
دالٌا وهٌب عمل
دالٌا ٌوسؾ اسبر
دالٌة احمد هاشم
دالٌة عادل مرعً
دالٌة نبٌل حالق
دالٌدا احمد حٌدر
دالٌدا احمد دمحم
دالٌدا افرام زؼٌب
دالٌدا أدٌب دٌب
دالٌدا بدٌع عواد
دالٌدا جورج رزق
دالٌدا حسن حرب
دالٌدا حسٌن حمدان
دالٌدا حنا موسى
دالٌدا خضر عٌسى
دالٌدا روجً الحاج
دالٌدا علً مرفوسة
دالٌدا لاسم وهبً
دالٌدا لٌصر دٌب
دالٌدا كمال حمٌضه
دالٌدا نبٌل الؽرٌب
دالٌدا ٌعموب سخط
دالٌده أسعد مكنا
دالٌده جورج جرجس
دالٌه حسام حمزه
دالٌه عادل سلمان
دام السرور دمحم مصطفى الحمٌد
دام الهنا فرٌز حماده
دانا ابراهٌم الشامً
دانا امٌن كرامه
دانا زٌاد حمود
دانا عبد الحمٌد ٌخنً
دانا عبد الرحمن ٌوسؾ
دانا عبد الكرٌم تمً
دانا علً شكرون

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
دانا علً عساؾ
دانا كرٌم الماضً
دانا دمحم االٌوبً
دانا دمحم سعٌد الشعار
دانا ولٌد مرحبا
دانة حبٌب ؼندور
دانة دمحم نبٌل أرناؤوط
دانه دمحم ٌونس
دانً احمد ابو زٌنب
دانً البٌر ٌونان
دانً بطرس زؼٌب
دانً بهٌج الحاٌن
دانً جبران اٌوب
دانً جواد ح ّماد
دانً رامز لدو
دانً سامً متى
دانً سلٌم الهد
دانً عبود الٌاسٌن
دانً فضل االمٌن
دانً دمحم الحاج سلٌمان
دانً مروان درنٌمة
دانً مٌشال سابا
دانٌا احمد سعٌد
دانٌا احمد طبو
دانٌا احمد مواس
دانٌا انطون أبً انطون
دانٌا أمٌن ناصر
دانٌا بدر شاتٌال
دانٌا جان رامح
دانٌا حسان اللمٌس
دانٌا حسن بٌطار
دانٌا حسن حمود
دانٌا حسن صالح
دانٌا حسٌن حماده
دانٌا ربٌع الفوال
دانٌا سلٌم منصور
دانٌا سمٌر الحص
دانٌا صالح الدٌن شاهٌن
دانٌا طه األفٌونً
دانٌا عبد المعٌن عبد هللا
دانٌا عبدهللا األحدب
دانٌا ؼسان الورع
دانٌا فاروق عثمان
دانٌا فٌصل الترن
دانٌا كمال شحادة ؼنٌم
دانٌا دمحم جراد
دانٌا دمحم حجٌج
دانٌا دمحم داود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
دانٌا دمحم رٌاض مرحبا
دانٌا دمحم علً مستو
دانٌا دمحم ؼسان دبوسً
دانٌا دمحم ودٌع كبارة
دانٌا محًٌ الدٌن حرب
دانٌا مروان الصٌادي
دانٌا مصطفى ملحم
دانٌا مٌشال فدعوس
دانٌا نبٌل شعبان
دانٌا واصؾ عمر
دانٌا ولٌد فواز
دانٌا ٌونس دٌب
دانٌال انور مروش
دانٌال بولس عوض
دانٌال حسٌن حٌدر
دانٌال سعدهللا الدرزي
دانٌال شفٌك مالعب
دانٌال طانوس صمر
دانٌال علً علوٌه
دانٌال ؼالب باز
دانٌال كامل صالح
دانٌال محمود الممصود
دانٌال نبٌه حداد
دانٌاال جود طنوس
دانٌة بركات الساحلً
دانٌة خالد الفحل
دانٌة عبد السالم نصار
دانٌة عثمان السمرة
دانٌة علً شمٌس
دانٌة فوزي زكرٌا
دانٌة دمحم رمال
دانٌة دمحم معٌن شهال
دانٌه احمد شعبان
دانٌه إٌلٌا النجار
دانٌه حسٌن حشٌشو
دانٌه دٌاب األحمد
دانٌه زكرٌا حٌدر
دانٌه سمٌر شاهٌن
دانٌه طارق جمال
دانٌه طالل احمد
دانٌه علً حسٌن
دانٌه دمحم عوكل
دانٌه دمحم ولٌد ٌمك
دانٌه منٌر العرٌس
دانٌه ولٌد أبو العال
داود بشٌر مصطفى
داود سلمان مهنا
داود عادل عبدالصمد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
داوود عبدهللا مالكانً
داٌانا جمال أسعد
داٌزي جرجس ٌوسؾ
داٌزي مارسٌل كرم
داٌفد زاهً الصاٌػ
داٌفٌد رٌمون وردان
دباح عبدالكرٌم عطور
دجاسً نبٌه ٌعموب
دجو البا ؼصن
دجوان فكتار الزاخم
دجونً جوزؾ وهبة
دجوٌس ٌوسؾ معوض
دجى حسٌن الزٌن
دجى ذولان بو ذٌاب
دجى علً الرمح
دجٌمً نموال جبور
دجٌنا حنا الحٌالنً
دروٌش جمٌل صالح
دروٌش خلٌل سبلٌنً
دروٌش شفٌك عٌد
درٌة سامً االسعد
درٌة كمال فرحات
درٌن الٌاس اٌلٌا
درٌن أحمد شعبان
دعاء اسماعٌل عباس
دعاء بالل األلطً
دعاء حبٌب موسى
دعاء حسن اسماعٌل
دعاء حسن الصمٌلً
دعاء حسٌن فرحات
دعاء حسٌن منصور
دعاء خالد مرعً
دعاء سعد الدٌن لدوره
دعاء علً وهبً
دعاء فؤاد هالل
دعاء كاٌد الطفٌلً
دعاء مازن الدمحم
دعاء دمحم شعبان
دعاء دمحم مرعً
دعاء مروان سٌور
دعاء مروان فرح
دعاء نبٌه جمعة
دعاء هانً ابو العز
دعاس ٌوسؾ التوم
دعد احمد العبٌد
دعد الٌاس البعلبكً
دعد امٌن زٌدان
دعد توفٌك الدنؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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دعد توفٌك عبد هللا
دعد جرجس العلماوي
دعد جورج بو نصر
دعد حلٌم حداد
دعد داود الخوري
دعد سلمان العٌتاوي
دعد عبده نادر
دعد عبدو فرنجٌه
دعد عدنان لرعونً
دعد عصام الجلبوط
دعد عصام ٌحٌى
دعد عوض عواضة
دعد عٌسى الجبر
دعد فرٌد منعم
دعد دمحم العكاري
دعد دمحم حسٌن
دعد دمحم سالم هاجر
دعد دمحم ؼٌة
دعد محمود برو
دعد محمود حسن الفمٌه
دعد مٌالد ضاهر
دعد نجٌب الزؼبً
دؼه بدٌع ٌعموب
دالل ابراهٌم حاج علً
دالل ابراهٌم شهاب
دالل احمد الجندي
دالل احمد الخطٌب
دالل احمد درباس
دالل احمد ممدم
دالل اسعد الساحلً
دالل اسعد سعٌد
دالل اسماعٌل بوتٌن
دالل اسماعٌل عباس
دالل انٌس ابً فرج
دالل إبراهٌم الشٌخ علً
دالل أحمد حافضه
دالل أحمد عبد المادر
دالل باسٌل باسٌل
دالل بدٌع صالحة
دالل برٌكا أبً صالح
دالل جمٌل خٌر الدٌن
دالل جورج صلٌبا
دالل حاتم البدوي النجار
دالل حبٌب جونً
دالل حسن أبو عكروش
دالل حسن مسلم مراد
دالل حسن نصرهللا
دالل حسن ٌاسٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
دالل حسٌن المكحل
دالل حسٌن جمال الدٌن شمٌس
دالل حسٌن داود
دالل حسٌن دعٌبس
دالل حسٌن سلهب
دالل حسٌن عسٌلً
دالل حسٌن عٌسى
دالل حلمً عوٌدات
دالل خالد ابو ضاهر
دالل خالد الكردي
دالل خالد خضر
دالل خالد سٌور
دالل خلٌل ترحٌنً
دالل خلٌل حمد
دالل دٌب ؼالٌنً
دالل رفٌك بو عماد
دالل رٌاض بو صالح
دالل سبع عواضة
دالل سعده عباس
دالل سلٌم حٌدر
دالل شرٌؾ شمٌر
دالل شفٌك دمج
دالل شكٌب كٌوان
دالل صادق فٌاض
دالل صالح الفلٌطً
دالل صالح الحمصً
دالل عارؾ نورالدٌن
دالل عبد موسى
دالل عبدالرزاق الشعار
دالل عثمان عبدهلل
دالل عزام عزام
دالل عمل الصندٌد
دالل عمل صمر
دالل علً الجمال
دالل علً الساري
دالل علً العبود
دالل علً جمعة
دالل علً خٌر هللا
دالل علً عطوي
دالل علً مرعً
دالل عمر االٌوبً
دالل عمر الحاج
دالل فرج عٌسى
دالل فهد هالل
دالل فهمً شحود دمحم
دالل مجٌد خزعل
دالل دمحم ابراهٌم
دالل دمحم الجمال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
دالل دمحم الحاج
دالل دمحم الحاج حٌدر
دالل دمحم امهز
دالل دمحم اٌوب
دالل دمحم حجازي
دالل دمحم رعد
دالل دمحم زواوي
دالل دمحم زٌاد االفٌونً
دالل دمحم عبٌد
دالل دمحم عالمة
دالل دمحم محمودي
دالل دمحم مراد
دالل محمود ابً ؼنام
دالل محمود الشامً
دالل محمود المصري
دالل مرشد بٌوض
دالل مرعب ملحم
دالل مصطفى لوصان
دالل مصطفى ناصر
دالل مطانس الخوند
دالل نبٌه بشنك
دالل نعمه الجلخ
دالل نور الدٌن سٌد
دالل وهبً ابو فاعور
دالل ٌوسؾ رزق
دلع دمحم زهرمان
دلعونة علً زٌتون
دلمى ملحم عوض
دلٌا جرجً البرجً
دلٌا رافت حنا
دلٌدا جرجس الخوري
دلٌدة لاسم اٌوب
دلٌله فرٌد ابو ؼوش
دمعه علً علوه
دموع خالد مصطفى
دموع دٌاب دروٌش
دموع طالل حسن
دموع عباس عباس
دموع عبدهللا خضر
دموع عطٌة الٌوسؾ
دموع علً شبلً
دموع فواز التالوي
دمٌا بطرس المكاري
دمٌا موسى حداد
دمٌانة حسٌن رحال
دمٌانة ممدوح الكردي
دنا نسٌب ابو انطون
دناه دمحم زكرٌا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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دناي فاروق الحجاوي
دنون دمحم الرفاعً
دنى ابراهٌم نحولً
دنى حمد حسن
دنٌا ابراهٌم صبرا
دنٌا الٌاس سعٌد
دنٌا جمال الدٌن دمج
دنٌا جورج بشارة
دنٌا حبٌب طوق
دنٌا حسن ابو ابراهٌم
دنٌا حسن مصطفى درباس
دنٌا حسٌب ابو حجٌلً
دنٌا خضر العاكوم
دنٌا خضر حسون
دنٌا رامز المعلم
دنٌا رٌاض حمزة
دنٌا رٌمون طرطور
دنٌا سمٌر مملد
دنٌا صالح دروٌش
دنٌا عبد هللا حداد
دنٌا عبد الهادي عٌسى
دنٌا عطٌة عطٌة
دنٌا عمٌل الساحلً
دنٌا علً ابراهٌم
دنٌا علً الخطٌب
دنٌا علً زٌون
دنٌا علً صاٌػ
دنٌا علً مهنا
دنٌا عمر برؼل
دنٌا عمر ؼزال
دنٌا ؼسان خلٌل
دنٌا ؼسان كٌال
دنٌا فارس ماجد
دنٌا فرنسٌس االسمر
دنٌا لاسم العوض
دنٌا كرٌم عبود
دنٌا دمحم االدرع
دنٌا دمحم العلً
دنٌا دمحم سعد
دنٌا دمحم عمر
دنٌا محمود العكاري
دنٌا مصطفى برؼل
دنٌا مصطفى حموي
دنٌا ولٌم معلوؾ
دنٌا وهبً الجوهري
دنٌا ٌحٌى الحجار
دنٌا ٌوسؾ حداد
دنٌا ٌوسؾ لالوش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
دنٌا ٌونس لشالش
دنٌانا لبٌب مسرة
دنٌز امٌل ابو شمره
دنٌز انطوان كرم
دنٌز جبران اٌوب
دنٌز جمال لرحانً
دنٌز جورج السمرا
دنٌز حنا الماروط
دنٌز فادي حلوه
دنٌز فؤاد لسطنطٌن
دنٌز مٌشال الحاماتً
دورا حنا الحاج
دورا ٌوسؾ المعراوي
دورة كمٌل ٌوسؾ
دورس سلٌم بولس
دورلٌن ابراهٌم فزع
دوري حبٌب باسط
دوري فرح فرح
دوري ناصٌؾ الفخري
دورٌس عٌد فاضل
دورٌس مسعود ٌونس
دورٌس ٌوسؾ عٌسً
دورٌن جورج الؽصٌن
دورٌن حنا ٌعموب
دورٌن رجا سري الدٌن
دورٌن نبٌل نصر
دوال ابراهٌم عبد هللا
دوال جرجوره مهنّا
دوال سلٌمان سمور
دوال علً خلٌل
دوال عٌد ٌمونً
دوال كرٌم جرجس
دوال ٌعموب نجار
دولة الٌاس ابً خلٌل
دولة بدري اسماعٌل
دولة حافظ نصر هللا
دولة دمحم بهاء الحلبً
دولت رٌاض الدعاس
دولت زٌاد الزعبً
دولت عز الدٌن شمره
دوللً ابراهٌم وهبه
دوللً إمٌل دٌب
دولً امٌل الزٌر
دولً انطوان الحزوري
دولً توفٌك عٌسى
دولً جرجس داود
دولً جرجس سروج
دولً حنا منصور
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دولً دٌب السكاؾ
دولً رباح سعد
دولً سامً نموال
دولً شاهٌن ابو حٌدر
دولً عزٌز نعمة
دولً فاٌز بوكروم
دولً فوزي الحداد
دولً كرم الحاج
دولً كمال الصراؾ
دولً محمود صالح
دولً نجاح فرنسٌس
دولٌن حسٌن الموسوي
دومنٌن شربل باخوس
دومٌنن ساٌد المكاري
دومٌنٌن جمٌل الخوري
دومٌنٌن عصام نزهة
دومٌنٌن مٌالد الزلوعا معوض
دونا بولص ابو طاس
دونا جمٌل جزٌنً
دونا دومٌط دٌب
دونا علً ابراهٌم
دوناتو علً عبٌد
دونٌس بدٌع نفاع
دٌاء ابراهٌم البٌطار
دٌاب عمر اللهٌب
دٌاب دمحم العلً
دٌاب ٌوسؾ طوق
دٌاال ابراهٌم حسٌن
دٌاال اسحك صراؾ
دٌاال الٌاس سعد
دٌاال إمٌل الحاٌن
دٌاال أحمد مهدي
دٌاال باسم كرٌن
دٌاال بطرس الهاشم
دٌاال بهزاد زٌدان
دٌاال توفٌك عزام
دٌاال جان بول حلوجً
دٌاال جرجس مكروس
دٌاال جورج جابر
دٌاال جورج مراد
دٌاال جوزؾ وهبه
دٌاال حسان عفارة
دٌاال حسن سلٌمان
دٌاال حٌدر فردون
دٌاال دٌاب خلٌل
دٌاال رجا عٌسى
دٌاال رٌاض مخٌبر
دٌاال زٌد حمد
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دٌاال سعٌد ابو كروم
دٌاال سهٌل ابو نمول
دٌاال سهٌل حمزه
دٌاال شامل المصري
دٌاال شكٌب شٌا
دٌاال صبحً المرصٌفً
دٌاال ضومط دورا
دٌاال عبد الكرٌم حسن
دٌاال عبد هللا جراح
دٌاال عبدالسالم مصري عتال
دٌاال عدنان الحركة
دٌاال عدنان خضر
دٌاال عفٌؾ الجمال
دٌاال علً ابو عباس
دٌاال علً حالوي
دٌاال علً رباح
دٌاال علً عباس
دٌاال علً مصلح
دٌاال علً ٌاؼً
دٌاال علً ٌونس
دٌاال ؼسان الراعً
دٌاال ؼسان العراوي
دٌاال فاٌز دٌب
دٌاال فرح ابً شاكر
دٌاال لاسم الجبة
دٌاال لبٌب مسعود
دٌاال مارون عبٌد
دٌاال مأمون سعٌد
دٌاال دمحم دوٌن
دٌاال دمحم سرور
دٌاال دمحم سعٌد ؼالٌٌنً
دٌاال دمحم علً زعٌتر
دٌاال دمحم لاسم
دٌاال دمحم لمر
دٌاال دمحم مكً
دٌاال محمود اٌوب
دٌاال نزٌه سعٌد
دٌاال نعٌم أالشمر
دٌاال ٌوسؾ الحوت
دٌاال ٌوسؾ جونً
دٌاال ٌوسؾ دٌب
دٌان عبد الكرٌم عثمان
دٌانا ابراهٌم حباش
دٌانا ادمون عٌروت
دٌانا اسعد التركً
دٌانا الٌاس راشد
دٌانا الٌاس عبدهللا
دٌانا امٌن حمود
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دٌانا انٌس ٌونس
دٌانا اٌلً نجم
دٌانا أحمد حلٌحل
دٌانا أحمد مالط
دٌانا أمٌن الٌاس
دٌانا بدوي ؼسطٌن
دٌانا بشاره جحى
دٌانا بهجات سعٌد
دٌانا بهجت صاري
دٌانا توفٌك علً
دٌانا جرجس الخوري
دٌانا جرجس مخول
دٌانا جرجً الخوري
دٌانا جمٌل عبٌد
دٌانا جمٌل كرباج
دٌانا جودت أبً ؼانم
دٌانا جورج واكٌم
دٌانا جوزؾ ابراهٌم
دٌانا حسن جفال
دٌانا حسن سعد
دٌانا حسن ؼندور
دٌانا حسن نزهه
دٌانا حسٌب صفا
دٌانا حسٌن بطٌخ
دٌانا حسٌن علً فمٌه
دٌانا حمد دٌب
دٌانا حنا الحاج
دٌانا خلٌل العلً
دٌانا خٌرهللا فرح
دٌانا رشٌد زوٌهد
دٌانا زهٌر عٌتانً
دٌانا ساسٌن أمٌن
دٌانا سامً البنا
دٌانا سلٌم الدٌب
دٌانا سمعان العلم
دٌانا سمٌر حدشٌتً
دٌانا سمٌر نسٌم
دٌانا سمٌر هانً
دٌانا شعالن فٌاض
دٌانا صافً صافً
دٌانا صالح سبٌتً
دٌانا صالح فرحات
دٌانا صالح الزٌر
دٌانا عبد المادر الحاج
دٌانا عبد الكرٌم بري
دٌانا عبداللطٌؾ البؽدادي
دٌانا عبدهللا لاسم
دٌانا عبدهللا كعدي
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دٌانا عبدهللا موسى
دٌانا عصام تامر
دٌانا عمل ابو ضرؼم
دٌانا علً الحاج حسن
دٌانا علً العزٌر
دٌانا علً أسعد
دٌانا علً جنٌد
دٌانا علً حدٌفة
دٌانا علً لمر
دٌانا علً مهنا
دٌانا عماد عبود
دٌانا ؼانم ابو زٌد
دٌانا فاروق مشرؾ
دٌانا فخري بٌلون
دٌانا فهمً رسول
دٌانا فؤاد بو حمدان
دٌانا فؤاد كفرونً
دٌانا فٌصل عباس
دٌانا فٌلٌب طانٌوس
دٌانا لاسم كاعٌن
دٌانا كامل جمٌل
دٌانا كمال شاهٌن
دٌانا لممان الزٌن
دٌانا محسن رعد
دٌانا دمحم الزٌن
دٌانا دمحم حمزة
دٌانا دمحم عبدو
دٌانا دمحم فرحات
دٌانا دمحم كرٌدلً
دٌانا محمود ؼزال
دٌانا مزٌد عامر
دٌانا مصطفى ابراهٌم
دٌانا مصطفى علم الدٌن
دٌانا منٌر جبور
دٌانا منٌر ؼانم
دٌانا مٌالد الشٌخانً
دٌانا ناجً عبود
دٌانا ناصر كمالً
دٌانا ناٌؾ أبوذٌاب
دٌانا نتالً منٌر الجوهري
دٌانا نجٌب علود
دٌانا نزٌه بودرؼم
دٌانا نسٌب علم
دٌانا نمر باسٌل
دٌانا وجٌه الجبٌلً
دٌانا وجٌه نجٌم
دٌانا وهٌب الوندس
دٌانا ٌوسؾ الحزوري
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دٌانا ٌوسؾ حنا
دٌانا ٌوسؾ فاعور
دٌب أحمد شبلً
دٌب أسعد دمحم جعفر
دٌب شفٌك حداد
دٌب علً الطحش
دٌب دمحم طلٌس
دٌبة ابراهٌم كرم
دٌبة أحمد ؼانم
دٌبة حسن مشٌن
دٌبة حسٌن حٌدر
دٌبة علً فخر الدٌن
دٌبه احمد دندل
دٌبه أحمد الحجٌري
دٌزٌره عادل الجاموس
دٌما احمد الماعوري
دٌما احمد دمحم
دٌما أحمد العتري
دٌما أحمد كوسا
دٌما بدٌع السبسبً
دٌما بدٌع سبسبً
دٌما جسور رعد
دٌما حسن حومانً
دٌما خالد جباره
دٌما خضر الصٌاح
دٌما خلٌل السٌد
دٌما رستم حٌدر
دٌما رفٌك شرارة
دٌما رٌاض الرماح
دٌما رٌاض شعبان االٌوبً
دٌما رٌاض ضو
دٌما رئٌؾ حسن
دٌما سمٌر الحج
دٌما صالح عبد الصمد
دٌما طعان دندش
دٌما عبد الرحمن العلً
دٌما عبد اللطٌؾ البؽدادي
دٌما عبد اللطٌؾ أسوم
دٌما عبد هللا بحلك
دٌما عبدالؽنً رفاعٌة
دٌما عبدالكرٌم سلٌمان
دٌما عبدالوهاب عبدالوهاب
دٌما عمٌد عبد هللا
دٌما علً عواد
دٌما فاروق دٌب احمد حمصً
دٌما فاٌز فرحات
دٌما كمال الشدٌاق
دٌما ماجد الساحلً
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دٌما مالن السٌد
دٌما دمحم ادٌب مرتضى
دٌما دمحم زٌاد شمص
دٌما محمود الحمدان
دٌما محمود جمال الدٌن شمٌس
دٌما مصطفى نعوشً
دٌما مهدي دلول
دٌما مهٌب ترشٌحً
دٌما ناصر حمدان
دٌما نجم ذبٌان
دٌما نعمان بلوط
دٌما نعٌم الخطٌب
دٌما وجٌه الٌمن
دٌما ٌوسؾ صفا
دٌمة حسن مرعً
دٌمة رامز الصانع
دٌمة ربٌع رحال
دٌمة رفٌك طولان
دٌمة عبدهللا ضناوي
دٌمة عمر االٌوبً
دٌمة دمحم دروٌش
دٌمة دمحم سلٌمان
دٌمة دمحم عبد الواحد
دٌمة محمود حروق
دٌمه السٌد مصطفى شرؾ الدٌن
دٌمه هبثم ٌمك
دٌمٌترٌوس كرم الؽرٌب
دٌنا ابراهٌم سالمً
دٌنا احمد العصٌدة
دٌنا احمد المعاز
دٌنا الٌاس عوض
دٌنا أحمد كردي
دٌنا حسن عواركه
دٌنا حسن مطر
دٌنا حسٌن هزٌم
دٌنا خالد الكوش
دٌنا راؼد برٌش
دٌنا سلٌمان كورانً
دٌنا شاهٌن الحلبً
دٌنا شوكت بوكروم
دٌنا عاطؾ دٌب
دٌنا عبد الجلٌل عبد العزٌز
دٌنا عبد المحسن ابو الخٌل
دٌنا عصام جنزرلً
دٌنا علً الشعبً
دٌنا ؼسان مراد
دٌنا فوزي أخضر
دٌنا فٌصل ملحم
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دٌنا دمحم المسمار
دٌنا دمحم حسن دمحم مراد
دٌنا دمحم حسون
دٌنا دمحم حكمت نعٌم
دٌنا مصطفى البساط
دٌنا ناصر علً
دٌنا نمر نصر الدٌن
دٌنا ودٌع عٌسى
دٌنة سعدهللا الدرزي
ذباد امٌل نجٌم
ذكاء احمد البعرٌنً
ذكاء اسد هللا الحرشً
ذكاء حنا بربر
ذكٌة جورج كٌروز
ذهور دمحم دٌب
ذو الفمار علً حسام الدٌن
ذوات ؼازي العلً
ذٌب حسٌن التراس
ُركٌة محمود عمري
ُرلى ابراهٌم حسٌن
رابحا نجٌب كمال الدٌن
رابحة حسٌن خلٌل
رابحة دمحم مزاحم
رابحة ٌوسؾ حالل
رابحة ٌونس بزي
رابعة احمد ؼاباتً
رابعة اكرم ابً حسٌن
رابعة أحمد حمود
رابعة حسٌن إسماعٌل
رابعة حسٌن سلطان
رابعة رشٌد بزي
رابعة علً حسٌن
رابعة عمر علً
رابعة محسن حسٌن
رابعة دمحم ذبٌان
رابعة دمحم صالح الدٌن
رابعة دمحم فتفت
رابعة محمود العلً
رابعة محمود المحمود
رابعه حسٌن فران
رابعه سلٌمان ناصر
رابعه علً خلٌل
رابعه ؼازي المصري
رابعه دمحم الكسار
رابعه نجٌب بو شمره
رابٌة دمحم العثمان
رابٌكا حبٌب صدلة
رابٌه ؼازي ناصر
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
راتب أحمد لاسم
راتب عادل عبدالواحد
راتبة محمود علٌك
راجح أحمد ٌوسؾ
راجح فاٌز سعسوع
راجحة سركس عبدهللا
راجً جوزؾ رحال
راجً فؤاد مزهر
راجٌة دمحم علً خلؾ
راجٌه ابراهٌم الٌاس
راجٌه حسن فحص
راجٌه عبد الرحمن خباز
راجٌه علً عراجً
رازان دمحم االسعد
راسٌل ولٌد العتٌك
راشال زاكً الشدٌاق
راشد ابراهٌم جرٌج
راشد اسماعٌل العجمً
راشٌل فارس البستانً
راشٌل فرح ابو شحادي
راشٌل فواز معلوؾ
راشٌل نبٌل سماحه
راؼب حاتم مؽامس
راؼدا حنا عون
راؼدا سعٌد شٌا
راؼدا علً طنانا
راؼدة احمد الحاج
راؼدة الٌاس ضاهر
راؼدة بدر ونوس
راؼدة بهٌج الباشا
راؼدة بٌار دٌب
راؼدة توفٌك ٌاؼً
راؼدة جمال عماشة
راؼدة جورج عٌد
راؼدة جورج مفرج
راؼدة حمد التمً
راؼدة حمد حمدالمنطار
راؼدة داود الؽرٌب
راؼدة ذبالن زٌن الدٌن
راؼدة راشٌد طحموش
راؼدة رفٌك بو مؽلبٌه
راؼدة عادل الحسنٌه
راؼدة عاطؾ جراب
راؼدة عبد المسٌح مراد
راؼدة عبد النبً اسماعٌل
راؼدة عصام االبٌض
راؼدة علً الحمرا
راؼدة علً زعٌتر
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
راؼدة علً سعد
راؼدة علً طه
راؼدة علً مزاحم
راؼدة ؼازي حجوال
راؼدة ؼازي حمادة
راؼدة فؤاد طربٌة
راؼدة دمحم سعد الدٌن
راؼدة دمحم سعد الدٌن
راؼدة دمحم شحادة
راؼدة دمحم ضو
راؼدة محمود هزٌم
راؼدة مروان فرح
راؼدة مزٌد ابو كروم
راؼدة منٌر ملحم
راؼدة همدان رعد
راؼده سلٌم نصر
راؼده شفٌك مخٌبر رضوان
راؼده عبد الرحمن ٌحٌى
راؼده عبد الؽنً الحجٌري
راؼده علً الساحلً
راؼده كنج ناجً
راؼده دمحم حمزه
راؼده دمحم زناتً
راؼده مزٌد بو علً
راؼده مصطفى كسروان
رافدة ٌوسؾ العرٌضً
رالٌة أحمد االبٌض
رالٌة حسٌن زرٌمة
رالٌة سعٌد وهبً
رالٌة عفٌؾ العرٌضً
رالٌة دمحم السمروط
رالٌه احمد الحاج
رالٌه فرٌد بو كروم
راكان فاٌز الخلؾ
راكٌة خضر بكور
راكٌل سٌبوه دمرجٌان
راكٌل سٌمون الخوري
راكٌل ٌعموب جبرائٌل
راال جورج رحمه
رالدا حنا مرعً
رالؾ رفٌك سمعان
رامز أحمد العالول
رامز خلٌل مشٌن
رامز دمحم الشٌخ علً
رامز محمود زكرٌا
راممة شحادة أحمد
رامنكا ادٌب الؽرٌب
رامونا انطونٌوس لبٌاتً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رامونا جرٌس الحاج
رامونا جوزؾ ابو رجٌلً
رامونا رومانوس ابو طنوس
رامونا رومانوس ساسٌن
رامونا زاهر األشمر
رامونا سبع مزرعانً
رامونا صالح جعفر
رامونا طانوس عون
رامونا عمر الحمصً
رامونا فوزي كالس
رامونا موسى حورانً
رامونا نموال متٌنً
رامونا هشام شٌا
رامً احمد الكنج
رامً احمد خضر
رامً احمد عوٌدات
رامً حبٌب حلٌحل
رامً حسن المص
رامً حسن عبداللـه
رامً خضر الضاهر
رامً رامز أبو حمدان
رامً رضا صادق
رامً سلٌم ممساسً
رامً سمٌر شبلً
رامً عادل ٌزبن
رامً عبد الرحمن منٌمنه
رامً عبد المسٌح لطرمٌز
رامً عثمان دٌب
رامً علً زٌن الدٌن
رامً علً ناصر الدٌن
رامً عونً عبدهللا
رامً ؼسان الخشن
رامً لٌصر عوض
رامً كامل عمرو
رامً دمحم الحسن
رامً دمحم الرجب
رامً دمحم العبٌدان
رامً دمحم العوٌن
رامً دمحم ولٌد نشابة
رامً محمود عثمان
رامً مصطفى الرفاعً
رامً ناجً الحجار
رامً نصر الدٌن الحجار
رامً نصر علً
رامً نصري عكاري
رامً نموال الهبر
رامً ٌوسؾ الدمحم الحر
رامٌا ابراهٌم نادر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رامٌا جاسم االسعد
رامٌا حسن سلٌمان العلً
رامٌا داود داود
رامٌا سمٌر النهري
رامٌا عبد المادر فهدا
رامٌا عفٌؾ حنّا
رامٌا عمر عبدو
رامٌا فارس العدس
رامٌا فٌصل طالب
رامٌا محسن عبٌد
رامٌا دمحم راتب المكمل
رامٌا دمحم شمعا
رامٌا دمحم ضاهر
رامٌا محمود محمود
رامٌا ندٌم الحسٌنً
رامٌا ٌعموب دٌب
رامٌا ٌعموب زؼٌب
رامٌة آمٌل عٌسى
رامٌة حبٌب حلٌحل
رامٌة حسٌن الزٌن
رامٌة شام الدٌن بكور
رامٌة عبدالرحمن عجاج
رامٌة علً رٌدان
رامٌة فؤاد الذٌب
رامٌة دمحم الحالنً
رامٌة دمحم لدور
رامٌة مصطفى السٌد احمد
رامٌة معن نصار
رامٌسا مخاٌل وهبة
رامٌه خضر العثمان
رامٌه علً عبٌد
رامٌه فهد بو جابر
رامٌه دمحم حاطوم
رامٌه ٌوسؾ الرشٌدي
ران الٌاس عازار
ران توفٌك حداد
ران حنا راشد
ران سمٌر ابً خلٌل
ران ماري طانٌوس ؼارٌوس
ران مخاٌل نهرا
ران ٌوسؾ ٌونس
رانا جواد لطوؾ
رانا حسام ابو شمره
رانا سمٌر جنبالط
رانا عبدو نصار
رانا ؼسان سباط
راندا جان المر
رانه عادل شهٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رانً شكٌب ؼناطوس
رانٌا ابراهٌم دبو
رانٌا ابراهٌم سعد
رانٌا ابراهٌم سلٌمان
رانٌا ابراهٌم عباس
رانٌا ابراهٌم مروه
رانٌا ابراهٌم موسى
رانٌا ابراهٌم نور الدٌن
رانٌا احمد الزٌن
رانٌا احمد علم الدٌن
رانٌا احمد عمر
رانٌا ادٌب الحكٌم
رانٌا اسبر حداد
رانٌا اسعد فراعة
رانٌا اكرم سلمان
رانٌا البدوي رزق
رانٌا الٌاس حبشً
رانٌا الٌاس رزق
رانٌا الٌاس سعد
رانٌا الٌاس متري
رانٌا انطوان نخله
رانٌا انطون الدٌري
رانٌا انطون شلهوب
رانٌا انٌس فخر الدٌن
رانٌا أحمد البٌروتً
رانٌا أحمد دحروج
رانٌا أسعد بو موسى
رانٌا أسعد عماشة
رانٌا باخوس صمر
رانٌا بطرس نعمه
رانٌا بهجاة الزهر
رانٌا بولس الحصرونً
رانٌا توفٌك دحدولً
رانٌا توفٌك عجالة
رانٌا جرجس جرجس
رانٌا جرجس سلٌمان
رانٌا جرجً زٌنون
رانٌا جلٌل شكور
رانٌا جهاد عاصً
رانٌا جورج انطون
رانٌا جوزٌؾ المعلوؾ
رانٌا جوزٌؾ عربٌد
رانٌا حاتم لبعٌطة
رانٌا حبٌب محفوض
رانٌا حسن حسن
رانٌا حسن شعٌب
رانٌا حسن عواد
رانٌا حسن مناع

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رانٌا حسٌن الشرٌؾ
رانٌا حسٌن بو فخر
رانٌا حسٌن عالمه
رانٌا حسٌن مازح
رانٌا حكمت ناصر الدٌن
رانٌا حلٌم بو سلٌمان
رانٌا حمود العرٌضً
رانٌا حنا حنا
رانٌا حنا حوشان
رانٌا حنا كرم
رانٌا خالد سلوم
رانٌا خالد لوٌدر
رانٌا خضر العرب
رانٌا خلٌل صباح
رانٌا خٌرهللا بوكرٌم
رانٌا رامز صدلة
رانٌا رجب السعٌد
رانٌا رضوان مراد
رانٌا رفعت البسط
رانٌا رفٌك الطبره
رانٌا رٌاض حنوؾ
رانٌا رٌمون رزق
رانٌا رئٌؾ فاعور
رانٌا زهٌر االعور
رانٌا زهٌر عبد هللا
رانٌا سامً الدؼٌدي
رانٌا ساٌد عبدهللا
رانٌا سعد هللا عطٌة
رانٌا سعٌد ابو ؼٌدا
رانٌا سلٌم عبد الؽنً
رانٌا سلٌمان زٌن الدٌن
رانٌا سلٌمان عباس
رانٌا سلٌمان مشٌن
رانٌا سلٌمان مفرج
رانٌا سمعان الحكٌم
رانٌا سمٌح جعفر
رانٌا سمٌح حلوم
رانٌا سمٌر الجردي
رانٌا سهٌل محً الدٌن
رانٌا شاهٌن العمٌمً
رانٌا شاهٌن ناصر
رانٌا شكٌب بٌطار
رانٌا شولً أسعد
رانٌا شوكت ٌحٌا
رانٌا صبحً شحاده
رانٌا صالح جرجً
رانٌا صواٌا صواٌا
رانٌا طارق سلٌم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رانٌا طانٌوس ٌوسؾ
رانٌا عاطؾ عاشور
رانٌا عامر جرٌج
رانٌا عباس الخطٌب
رانٌا عبد المجٌد زكرٌا
رانٌا عبد المحسن الحاج
رانٌا عبدالرحمن النصبه
رانٌا عبدالرحمن كرٌم
رانٌا عبدالسالم خضر
رانٌا عبدالمطلب سباعً
رانٌا عبود حاكمة
رانٌا عبود زخٌا
رانٌا عجاج ابراهٌم
رانٌا عدنان دلٌمان
رانٌا عصام الفوال
رانٌا عفٌؾ دعبول
رانٌا علً الحاج
رانٌا علً الحاج شحادة
رانٌا علً حمود
رانٌا علً خلٌل
رانٌا علً دروٌش
رانٌا علً شعٌب
رانٌا علً طالب
رانٌا عمر البٌطار
رانٌا ؼازي فارس
رانٌا ؼسان جلبوط
رانٌا ؼسان حمداش
رانٌا ؼسان لانصو
رانٌا فاٌز الزٌن
رانٌا فهد سالم
رانٌا فؤاد النبوت
رانٌا فؤاد كرم
رانٌا فٌصل الحاج حسن
رانٌا لبالن راؼب
رانٌا لبالن عطاهللا
رانٌا كمال الماضً
رانٌا كمال دٌب
رانٌا كمٌل عالمة
رانٌا كنج مرٌدن
رانٌا مارون سمعان
رانٌا مأمون الحسن
رانٌا دمحم الؽوش
رانٌا دمحم المصري
رانٌا دمحم أبو نمري
رانٌا دمحم دٌاب
رانٌا دمحم زواوي
رانٌا دمحم صالح
رانٌا دمحم لبٌسً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رانٌا دمحم كنعان
رانٌا دمحم ناصر الدٌن
رانٌا دمحم هاشم
رانٌا دمحم وهٌب شعٌب
رانٌا دمحم ٌوسؾ
رانٌا محمود خضر
رانٌا محمود دالل
رانٌا محمود رزق
رانٌا محمود شحاده
رانٌا محمود فمٌه
رانٌا مخاٌل فٌاض
رانٌا مرعً ؼنام
رانٌا مروان نوفل
رانٌا مشهور الصالح
رانٌا مشهور سلهب
رانٌا مصطفى زرٌمه
رانٌا مصطفى ٌاسٌن
رانٌا ملٌح أسعد
رانٌا منٌر كالو
رانٌا مورٌس تنوري
رانٌا ناجً دروٌش
رانٌا ناجً رٌمان
رانٌا نبٌل الشوٌري
رانٌا نبٌه خداج
رانٌا نجٌب شاهٌن
رانٌا نجٌب ٌاسٌن
رانٌا نزار حمٌة
رانٌا نزٌه االحمدٌه
رانٌا نزٌه بالر
رانٌا نوفل مراد
رانٌا ولٌد فواز
رانٌا ولٌد كٌوان
رانٌا وهبة ابو ترابً
رانٌا ٌوسؾ الخلٌل
رانٌا ٌوسؾ المكاري
رانٌا ٌوسؾ حمود
رانٌا ٌوسؾ مرلس الدوٌهً
رانٌا ٌوسؾ نصر
رانٌا ٌوسؾ ٌوسؾ
رانٌة ابراهٌم وهبً
رانٌة احمد الفحل
رانٌة أحمد زكور الهندي
رانٌة أسعد عرابً
رانٌة حسن حرب
رانٌة حسن رسالن
رانٌة حسن عطوي
رانٌة حسٌن لصاص
رانٌة خالد مالعب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رانٌة دروٌش عوٌدات
رانٌة رؤوؾ حسن
رانٌة سعٌد درؼام
رانٌة شفٌك الؽور
رانٌة عامر أبً مرشد
رانٌة عبد الرزاق العش
رانٌة عبد الرؤوؾ الحاج شحادة
رانٌة عبد المنعم حالب
رانٌة عبدالحلٌم عبٌد
رانٌة عبدالرحمن جمال
رانٌة عصام العنداري
رانٌة علً حاجه
رانٌة علً عراج
رانٌة ؼازي المصري
رانٌة ؼازي عبد هللا
رانٌة فاروق مواسى
رانٌة فهد متى
رانٌة فوزي الزٌن
رانٌة فؤاد شمس
رانٌة لاسم حاطوم
رانٌة دمحم الحاج
رانٌة دمحم الشمالً
رانٌة دمحم حبٌب دٌب
رانٌة دمحم خٌرهللا الخوجه
رانٌة دمحم رضوان مسٌكة
رانٌة دمحم عواضة
رانٌة دمحم ؼسان كرٌم
رانٌة دمحم محرز
رانٌة محمود الموزي
رانٌة محمود علً
رانٌة منٌر الحاج
رانٌة منٌر عوٌدات
رانٌة منٌر عٌتانً
رانٌة موسى لصٌر
رانٌة نهاد الؽصٌنً
رانٌة ٌوسؾ شحود
رانٌه ابراهٌم البزال
رانٌه ابراهٌم عزالدٌن
رانٌه احمد الحجار
رانٌه احمد المجانٌنً
رانٌه احمد شاكر زكرٌا
رانٌه احمد كرنبً
رانٌه الٌاس جرٌج
رانٌه أجود عامر
رانٌه أنس فاٌد
رانٌه جعفر الٌوسؾ
رانٌه جمٌل نجم
رانٌه جورج رزق

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رانٌه حسن ورد
رانٌه حسٌن الجرمانً
رانٌه حسٌن المبوط
رانٌه حسٌن سبلٌنً
رانٌه حسٌن مالحٌه
رانٌه خلٌل العلم
رانٌه داود ؼنمه
رانٌه راسخ حب هللا
رانٌه رفعت مراد
رانٌه رمزي مشموشً
رانٌه زٌن مرعً
رانٌه سبع رعٌدي
رانٌه سركٌس نعوم
رانٌه سلٌم ٌونس
رانٌه سلٌمان السعدي
رانٌه شاهٌن متى
رانٌه شرٌؾ مكه
رانٌه شفٌك مرعً
رانٌه عبد الرضا سرور
رانٌه عصام بربر
رانٌه علً تمش
رانٌه علً جباره
رانٌه علً حمود
رانٌه علً شرٌم
رانٌه عمر خمٌس
رانٌه لٌصر مصطفى
رانٌه مارون ضو
رانٌه مارون كٌروز
رانٌه دمحم أسطه
رانٌه دمحم جونً
رانٌه دمحم سالمة العنبر
رانٌه دمحم مراد
رانٌه دمحمعدنان األسمر
رانٌه مصطفى الجزائرلً
رانٌه مصطفى الصمد
رانٌه ملحم سلوم
رانٌه موسى حورانً
رانٌه مٌشال حاماتً
رانٌه مٌالد الجمماق
رانٌه هانً رمال
راوند جهاد الحسنٌه
راوٌا جاسم مبارن
راوٌا زكً الجمل
راوٌة ابراهٌم شٌت
راوٌة احمد ابراهٌم
راوٌة احمد ضاهر
راوٌة اسماعٌل نبعة
راوٌة أحمد المرعبً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
راوٌة جهاد محاسن
راوٌة حافظ الصاٌػ
راوٌة حسن ترحٌنً
راوٌة حسن شبانً
راوٌة حسٌن شلهوب
راوٌة خالد بطٌخ
راوٌة خالد سٌور
راوٌة رٌاض بو ؼادر
راوٌة سمٌر عالمً
راوٌة عبد الرحمن ؼانم
راوٌة عبدهللا بٌضون
راوٌة عدنان العكاوي
راوٌة عالم ٌحً
راوٌة عمار عمار
راوٌة عمر الشمٌك
راوٌة عمر شرؾ الدٌن
راوٌة دمحم عثمان
راوٌة دمحم علً حسٌن
راوٌة دمحم دمحم
راوٌة مصطفى ركٌن
راوٌة ناصر ؼرٌزي
راوٌة نزٌه حالوي
راوٌة ولٌد سٌور
راوٌه احمد طراد
راوٌه راشد بنجن
راوٌه راؼب ٌزبن
راوٌه سلٌم منصور
راوٌه طلٌع حمود
راوٌه عفٌؾ ضو
راوٌه دمحم شمره
راوٌه محمود حداره
راوٌه محمود شمٌط
راوٌه مخائٌل فجلون
راوٌه مصطفى ملون
راوٌه ندٌم ؼصن
راوٌه نزٌر زرزور
راٌة علً ناصر
راٌن هٌكتور المصري
رائد حسن المص
رائد عصام البستانً
رائد عصام محسن
رائد علً اسماعٌل
رائد علً همدر
رائد لاسم الحكٌم
رائد دمحم ضاهر
رائد مرعب مرعب
رائد ناصر الخضر
رائد نظمً منهل معنا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رائد ٌعرب كنج
رائدة ابراهٌم ؼانم
رائدة احمد العوٌشً
رائدة خلٌل بسما
رائدة رفٌك بركات
رائدة سامً خداج
رائدة طاهر عثمان
رائدة عبدالرحمن الخالدي
رائدة علً ابراهٌم
رائدة علً علً أحمد
رائدة علً مصطفى
رائدة كمال حمادي
رائدة كمٌل لٌس
رائدة دمحم حاجو
رائدة دمحم نور الدٌن الشٌشانً
رائدة محً الدٌن محً الدٌن
رائدة مصطفى الحاج
رائدة ٌوسؾ الحاج
رائده حسٌن دٌب
رائده خالد سكرٌة
رائده عباس بو فخر الدٌن
رائده علً أحمد
رائده كامل المالون
رائده مدٌن الدندشلً
رائؾ علً شعٌب
رأفة ؼسان السٌد
رأفت رضا حالل
رأفت عبد العادل الطفٌلً
رأفت فؤاد ٌوسؾ
رأفت دمحم مشٌن
رأفه موسى فواز
ربا ابراهٌم الرفاعً
صار
ربا أحمد ن ّ
ربا رٌاض عبدو مخول
ربا صالح أبو زٌد
ربا محمود الفلٌطً
ربا ملحم مرعً
رباب ابراهٌم كركري
رباب احمد مصطفى
رباب الٌاس الدٌري
رباب أحمد اسرائٌل
رباب أحمد حٌدر
رباب أمٌن شمس الدٌن
رباب جودات أبوابراهٌم
رباب حافض صفا
رباب حسن حمزة
رباب حسٌن الموسوي
رباب حسٌن حافضة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رباب حسٌن سلٌمان
رباب حسٌن ناصرالدٌن
رباب حٌدر داٌخ
رباب خالد الؼا
رباب خضر عباس
رباب خلٌل شؽري
رباب رائؾ ؼرٌب
رباب رضا موسى
رباب سركٌس سلٌمان
رباب صبحً الفلٌطً
رباب صالح أبو زٌد
رباب عادل هالل
رباب عاطؾ الحراش
رباب عبد الكرٌم حجازي
رباب عبد المطلب بٌضون
رباب عبدهللا عٌد
رباب عدنان ناصر الدٌن
رباب علً الحرشً
رباب علً حٌدر احمد
رباب علً زٌدان
رباب علً لدوح
رباب علً نصر هللا
رباب عوض العساؾ
رباب فارس ؼصن
رباب فرٌد لٌس
رباب فٌاض بلوط
رباب لاسم الدر
رباب لاسم طلٌس
رباب لبٌب عٌسى
رباب محسن المزوٌنً
رباب دمحم العبدهللا
رباب دمحم المبٌض
رباب دمحم امٌن ٌاسٌن
رباب دمحم أمٌر بللً الصوفً
رباب دمحم جالل حداد
رباب دمحم جهاد حرفوش
رباب دمحم حارٌصً
رباب دمحم حاٌن
رباب دمحم حسن
رباب دمحم دكروب
رباب دمحم صادق
رباب دمحم عبدهللا
رباب دمحم عبٌد
رباب دمحم ؼانم
رباب دمحم فتونً
رباب دمحم مسلمانً
رباب محمود الفمٌه
رباب محمود شرٌتح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رباب محمود هوده
رباب مرسل التٌمانً
رباب مرشد عالء الدٌن
رباب مزٌد ابو سلمان
رباب مصطفى خالد
رباب ناجً سكٌكً
رباب ٌاسر السمواتً العرجه
رباب ٌاسر عبود
رباب ٌوحنا داؼر
رباب ٌوسؾ دلدوق
رباب ٌوسؾ مداح
رباب ٌوسؾ وهً
رباح رفعت ٌحً
رباح صالح الماضً
رباح علً الدٌرانً
رباح دمحم عبٌد
رباح هالل الحج
ربال رجا زٌن الدٌن
ربى احمد الفلٌطً
ربى احمد حسن
ربى احمد زعٌتر
ربى احمد مراد
ربى اسعد دندشلً
ربى انطانٌوس عبٌد
ربى إدمان أبً ؼصن
ربى أحمد الرفاعً
ربى أحمد النصري
ربى أسعد سركٌس
ربى ألبٌر بشارة
ربى برجٌس الجمٌل
ربى بطرس كٌروز
ربى جعفر الٌوسؾ
ربى جمٌل الرفاعً
ربى جمٌل فرحات
ربى جورج المر
ربى حسن دروٌش
ربى حسن عالم
ربى حسن عٌد
ربى حمد محً الدٌن
ربى حنا سعد
ربى حنا ٌاؼً
ربى خالد الخطٌب
ربى خلٌل الحاموش
ربى راسم الخوري
ربى رضوان فنج
ربى ركان متلج
ربى سعدي حلٌس
ربى سلٌم جمال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ربى سمٌر بو مجاهد
ربى شرٌؾ السٌد لاسم
ربى صبحً بلوق
ربى عادل سركٌس
ربى عبد الحسن كروم
ربى عبد الرحمن السودا
ربى عبد الرحمن عتال
ربى عبد الرزاق خضر
ربى عبد الرزاق سوسً
ربى عبد المادر دبلٌز
ربى عبدالرحمن االٌوبً
ربى عبدالسالم الحلو
ربى عبدالكرٌم المصري
ربى عبود العلً
ربى عزٌز حنّا
ربى علً االٌوبً
ربى علً األبٌض
ربى علً الحاج حسٌن
ربى علً جٌدة
ربى علً هزٌمة
ربى عماد عمٌش
ربى عمر البٌطار
ربى عٌسى كاظم
ربى فاضل الحاج حسن
ربى فاٌز العسل
ربى فندي بوذٌاب
ربى فهد الطرابلسً
ربى فوزي الرجب
ربى فؤاد المصري
ربى فٌصل عبدهلل
ربى كمال منصور
ربى لبٌب الرهبان
ربى محسن سلٌمان
ربى محسن شون
ربى دمحم جمٌل الحجار
ربى دمحم حمود
ربى دمحم دٌشوم
ربى دمحم رٌاض بكري
ربى دمحم زكرٌا
ربى دمحم سٌؾ الدٌن
ربى دمحم طاهر المنٌر
ربى دمحم عبٌد
ربى دمحم عثمان
ربى دمحم لدوح
ربى دمحم كنعان
ربى محمود تلٌجة
ربى محمود رضوان
ربى محمود شرٌتح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ربى محمود وسٌم ملن
ربى مخائٌل نعمه
ربى مصطفى عبدو
ربى مطانٌوس بوخلٌل
ربى مورٌس كرم
ربى نادر برؼل
ربى نافذ حمزه
ربى نجٌب حبشً
ربى ندٌم االشمر
ربى نزار البابا
ربى هانً سلٌم
ربى ولٌد دٌب
ربٌحة احمد الحسن
ربٌحة فٌصل أسعد
ربٌحة مصطفى دٌاب
ربٌحه وهٌب االسمر
ربٌع ابراهٌم الرفاعً
ربٌع احمد عبد الحً
ربٌع امٌن لاسم
ربٌع انطوان ابو بطرس
ربٌع انطونٌوس طوق
ربٌع جرجس خوري
ربٌع جرجس ضو
ربٌع جرجس عشً
ربٌع حسن المص
ربٌع حسٌب المؽربً
ربٌع حسٌب عبد الؽفور
ربٌع حسٌن الحاج حسن
ربٌع حسٌن خلٌل
ربٌع حسٌن مشٌن
ربٌع حمد حمٌه
ربٌع خالد بطٌخ
ربٌع خلٌل رعد
ربٌع راشد ظرٌؾ
ربٌع رضوان الحاج ٌوسؾ
ربٌع رٌاض زرلطة
ربٌع رٌاض عبد الخالك
ربٌع رٌاض عبدالكرٌم
ربٌع سلمان حماد
ربٌع سمٌح نورالدٌن
ربٌع سمٌر ابً حرفوش
ربٌع سمٌر توما
ربٌع صائب اللهٌب
ربٌع عادل بعملٌنً
ربٌع عادل سعد
ربٌع عاطؾ العلم
ربٌع عبد الجواد عثمان
ربٌع عبد المادر الضناوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ربٌع عثمان البخاري
ربٌع فرج فرج
ربٌع فضل رعد
ربٌع فؤاد العرٌضً
ربٌع لاسم شرانك
ربٌع كرم ٌونس
ربٌع دمحم الحلبً
ربٌع دمحم المل
ربٌع دمحم خضر ضناوي
ربٌع دمحم شلهوب
ربٌع دمحم عثمان
ربٌع دمحم لطٌش
ربٌع محمود اٌوب
ربٌع محمود خضر
ربٌع محمود نصر هللا
ربٌع مسعود الحجٌري
ربٌع مصطفى توبة
ربٌع مصطفى مختار
ربٌع مصطفى ٌاسٌن
ربٌع مهدي عالمه
ربٌع ناظم حماده
ربٌع نعمً جمعه
ربٌع نواؾ ابو ربٌعة
ربٌع ٌوسؾ عبد هللا
ربٌع ٌوسؾ عون
ربٌعا فؤاد كرباج
ربٌعة ابراهٌم أٌوب
ربٌعة احمد حسن
ربٌعة جمٌل مالعب
ربٌعة حسن زٌن الدٌن
ربٌعة خالد اللوٌس
ربٌعة عبدهللا بو نجم
ربٌعة عفٌؾ بو ؼنام
ربٌعة علً سالمة
ربٌعة علً سلٌمان
ربٌعة فرحان رافع
ربٌعة مجٌد مرعً
ربٌعة دمحم عراج
ربٌعة دمحم عمل
ربٌعة دمحم منٌر الحلبً
ربٌعة دمحم موسى
ربٌعة مهدي اسماعٌل
ربٌعه طراد جمال
ربٌعه عبد الؽنً لانصوه
ربٌعه دمحم عٌسى
ربٌكا الخوري نجٌب العمٌل
ربٌكا جورج شٌت دٌرانً
رجا ابراهٌم جرجس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رجا الٌاس سٌدو
رجا فؤاد ضو
رجا فؤاد عساؾ
رجاء ابراهٌم عراجً
رجاء احسان بدور
رجاء احمد عبد هللا
رجاء احمد عبٌد
رجاء امٌن سلمان
رجاء أحمد عبده
رجاء أحمد فرحات
رجاء أمٌن البنا
رجاء أنٌس شحادة
رجاء جورج تبشرانً
رجاء حسن االعرج
رجاء حسن جعفر
رجاء حسن زعٌتر
رجاء حسن شعالن
رجاء حسن كجن
رجاء حسٌن الحجٌري
رجاء حسٌن الموسوي
رجاء حسٌن سري الدٌن
رجاء خالد عبدهللا
رجاء خضر العبدهللا
رجاء خطار زٌن الدٌن
رجاء رشٌد الباشا
رجاء رٌاض الدلؽان
رجاء سعد عٌسى
رجاء سعٌد السولً
رجاء سلمان مرعً
رجاء سلٌمان سلمان
رجاء سمٌر عالمً
رجاء سهٌل خلٌل
رجاء شفٌك البعٌنً
رجاء صافً دروٌش
رجاء طراؾ عبدهللا
رجاء عامر ابً مرشد
رجاء عامر زهر الدٌن
رجاء عبد الرحٌم أبو ٌاسٌن
رجاء عبد الؽنً السٌد
رجاء عبداالمٌر مكه
رجاء عبدالباسط عزالدٌن
رجاء عبدالكرٌم الرفاعً
رجاء عبدهللا حامد
رجاء عبدالهادي نورالدٌن
رجاء عبدالواحد عبدو
رجاء عدنان هرموش
رجاء عصام أبو خزام
رجاء عصام جراح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رجاء علً دلٌك
رجاء علً سرحان
رجاء علً عسٌلً
رجاء علً عواضة
رجاء علً فاعور
رجاء علً كبار
رجاء علً نور الدٌن
رجاء فاٌز االسبر
رجاء فرٌد االشمر
رجاء فٌاض سلٌما
رجاء لاسم حٌدر أحمد
رجاء كاظم نور الدٌن
رجاء مجٌد البحٌري
رجاء دمحم اسماعٌل
رجاء دمحم البرٌدي
رجاء دمحم العجمً
رجاء دمحم جمال
رجاء دمحم جواد
رجاء دمحم دبوق
رجاء دمحم ذبٌان
رجاء دمحم سلٌم الزعنً
رجاء دمحم عبٌد
رجاء دمحم عالء الدٌن
رجاء منٌر جونً
رجاء مهنا الصنطباي
رجاء مٌشال الصٌفً
رجاء ناظم طالب
رجاء ناٌؾ زهر الدٌن
رجاء ندٌم جابر
رجاء نظٌر خٌر الدٌن
رجاء هانً جابر
رجاء ٌوسؾ طنوس
رجاء ٌوسؾ هاشم
رجأ نعٌم ؼرٌزي
رحاب ابراهٌم باكٌر
رحاب احمد حمود
رحاب احمد مرتضى
رحاب امٌن طربٌه
رحاب بري اسماعٌل
رحاب بهجات خداج
رحاب تاج الدٌن زكرٌا
رحاب تركً البراضعً
رحاب حسان حالوي
رحاب حسن ابو كروم
رحاب حسن الحجٌري
رحاب حسن دروٌش
رحاب حسٌن عاصً
رحاب حسٌن عز الدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رحاب خٌر الدٌن خالد
رحاب سالم اشتً
رحاب سركٌس شحاده
رحاب سعٌد بوذٌاب
رحاب سلٌمان حسٌن
رحاب سمٌح شعبان
رحاب سمٌر الطرٌفً
رحاب شفٌك الشعار
رحاب صبري الدوٌري
رحاب عبد الجواد شرؾ الدٌن
رحاب عبد الحمٌد ابو الحسن
رحاب عبد المحسن حجازي
رحاب عبداللطٌؾ شكر
رحاب عزات خٌر الدٌن
رحاب عزت اللحام
رحاب عزو لصب
رحاب عصام مطر
رحاب عصام ورده
رحاب عفٌؾ ؼزال
رحاب علً اسماعٌل
رحاب علً الدٌدي
رحاب علً خلٌل
رحاب علً خلٌل
رحاب علً طرابلسً
رحاب علً عطوي
رحاب ؼازي الكاٌد
رحاب فارس عبد الخالك
رحاب فخر الدٌن عامر
رحاب فواز السحمرانً
رحاب فؤاد السمرجً
رحاب فؤاد حمزة
رحاب لاسم الزعبً
رحاب لاسم ضاهر
رحاب دمحم الحاج
رحاب دمحم الزٌن
رحاب دمحم حسن مرتضى
رحاب دمحم ٌحٌة
رحاب دمحم ٌحٌى
رحاب دمحم ٌوسؾ
رحاب محمود شهاب
رحاب محً الدٌن أحمد
رحاب مصطفى حمود
رحاب مصطفى خالد
رحاب مصطفى علً
رحاب مصطفى ٌاسٌن
رحاب معروؾ حمدان
رحاب ناٌؾ ابو طرابً
رحاب نزٌه نصر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
رحاب نعٌم سعٌد
رحاب هانً ابو العز
رحاب ٌوسؾ العرٌضً
رحمة علً مرتضى
رحمة لاسم الخطٌب
رحمه جمال الشٌخ علً
رحمه حسٌن عبٌد
رحمه خالد الصمدي
رحٌل احمد الفلٌطً
رحٌل حسٌن الحاج حسن
رحٌل علً بركات
رحٌمه ركان طربٌه
رخٌمة أحمد جٌدة
رخٌمة عبدو رباح
ردار احمد حمد
ردانة خالد ٌوسؾ
ردٌنا ابراهٌم احمد
ردٌنا رامز ابو حمدان
ردٌنا سعٌد الرٌس
ردٌنا طنوس النبوت
ردٌنا لاسم كرنبً
ردٌنة ابراهٌم ٌاسٌن
ردٌنة جهاد ٌزبن
ردٌنة حسن محً الدٌن
ردٌنة سعٌد درؼام
ردٌنة عبدهللا السلمان
ردٌنة دمحم السعٌد
ردٌنة دمحم الممداد
ردٌنة دمحم مسرة
ردٌنة مصطفى محفوظ
ردٌنة مهدي خلٌل
ردٌنة نزٌه سري الدٌن
ردٌنة ٌوسؾ علوٌه
ردٌنه الٌاس الصٌفً
ردٌنه حبٌب بسما
ردٌنه حسٌن شحاده
ردٌنه زكً الدٌاب
ردٌنه عباس حاجً
ردٌنه عمٌد عبدهللا
ردٌنه علً جابر
ردٌنه دمحم حسٌن
ردٌنه دمحم علً الحجٌري
ردٌنه دمحم مكً
ردٌنه محمود فمٌه
ردٌنه نبٌه عزام
ردٌنه ٌاسر عربً
رزان امٌن صعب
رزان أحمد حمادة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رزان خالد سلٌم
رزان سعود شرؾ الدٌن
رزان سمٌح زرزور
رزان دمحم بشار محاٌري
رزان مروان المرا
رزق جان اجرٌس
رسمٌة احمد ابو حمدان
رسمٌة نجٌب وطفى
رسمٌة ٌوسؾ إسماعٌل
رسمٌه عبدهللا بزٌع
رسٌل حسٌن كلوت
رشا ابراهٌم ؼدار
رشا احمد البرادعً
رشا احمد حجازي
رشا احمد خضر
رشا احمد دبوس
رشا احمد سعدالدٌن زرٌمه
رشا احمد عباس
رشا احمد عزالدٌن
رشا احمد علوان
رشا احمد فرحات
رشا الٌاس ٌوسؾ
رشا أحمد الشٌخ
رشا أحمد جعفر
رشا أسعد سركٌس
رشا بسام صعب
رشا بشارة زؼٌب
رشا بكر دٌب
رشا تركً ابو جهجه
رشا جعفر مدٌحلً
رشا جعفر مشورب
رشا جمال العٌتاوي
رشا حبٌب سرور
رشا حسام الحر
رشا حسٌن الددة
رشا حسٌن المعوش
رشا حسٌن سلٌمان
رشا حسٌن شحاده
رشا حسٌن فمٌه
رشا حسٌن نجم
رشا حسٌن ٌاسٌن
رشا حسٌن ٌحً
رشا حمٌد ملحم
رشا حٌدر حٌدر
رشا حٌدر عبد الكرٌم
رشا خالد الشامً
رشا خضر شما
رشا خلٌل شكرون

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
رشا رضوان بلوط
رشا رٌان الرشٌد
رشا رٌمون بؽدو
رشا زكً الجمل
رشا ساٌد الضعٌؾ المكاري
رشا سعدهللا ؼابً
رشا سعٌد مٌتا
رشا سلٌم الدٌرانً
رشا سمٌر مراد
رشا صبحً العوض
رشا طارق استٌتٌة
رشا عادل لٌس
رشا عباس شمس الدٌن
رشا عبد الحلٌم الدهٌبً
رشا عبد الحمٌد حسون
رشا عبد الرحمن خضر
رشا عبد الفتاح سلٌمان
رشا عبدالفتاح ملحم
رشا عبدهللا العتري
رشا عدنان حمود
رشا عزٌز محمود
رشا علً عودة
رشا علً مكً
رشا علً هوشر
رشا عٌسى حمدان
رشا ؼسان بزٌع
رشا ؼسان تابت
رشا ؼسان جفال
رشا فارس ابو طً
رشا فاضل حوري
رشا فاٌز هاشم
رشا فواز مسعود
رشا فؤاد سلٌم
رشا كامل ابوابراهٌم
رشا كامل االخرس
رشا مالن حلبً
رشا محسن زٌتون
رشا دمحم الخضر
رشا دمحم الزعبً
رشا دمحم السٌد
رشا دمحم الٌوسؾ
رشا دمحم جابر
رشا دمحم حمام
رشا دمحم حٌدر
رشا دمحم زهٌر الظرٌؾ
رشا دمحم سلٌم الملن
رشا دمحم سٌور
رشا دمحم عواضة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رشا دمحم لاسم
رشا دمحم لدور
رشا دمحم مجذوب
رشا دمحم مروان االسمر
رشا دمحم هاشم
رشا دمحم هدوان
رشا دمحم وهبً دبوسً
رشا محمود الفلٌطً
رشا محمود بدران
رشا محمود مطر
رشا محمود وهبً
رشا مصطفى حمدان
رشا مصطفى خضر
رشا مصطفى نصار
رشا معٌن شرٌتح
رشا مفٌد فٌاض
رشا منذر المصري
رشا منذر موصللً
رشا منذر نشابه
رشا مٌشال حسون
رشا ناصر ناصر
رشا ناٌؾ الحجة
رشا ندٌم التٌمانً
رشا نعمة هللا شما
رشا نعٌم صبرا
رشا هاشم حسٌن
رشا ولٌد اللبابٌدي
رشا ٌوسؾ رعد
رشاء جمٌل مشٌن
رشاد حسٌن شلهوب
رشاد سمٌر زٌن الدٌن
رشاد عبد الحسٌن صعب
رشاد عبدالرحمن السودا
رشاد علً عبدالمادر
رشاد دمحم اللمٌس
رشال الٌاس الخوري
رشال الٌاس لولا
رشال صافً أخضر
رشال عبدالرحمن الفرخ
رشال مصطفى عز الدٌن
رشال منٌر الخوري
رشان احمد ٌاسٌن
رشدان بشارة الرشدان
رشدٌه لطفً ٌاسٌن
رشراش رئٌؾ فاعور
رشى انور الداكٌز
رشى دمحم جابر
رشٌد احمد االسبر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
رشٌد دمحم ابو شاهٌن
رشٌد دمحم بزٌع
رشٌد دمحم حمادة
رشٌد مصطفى دٌب
رشٌدة عمر الرافعً
رشٌدة دمحم طراد
رشٌده انطانٌوس المورانً
رشٌدي اسعد عبد الخالك
رضا احمد طاهر
رضا انطونٌوس طوق
رضا توفٌك مالعب
رضا سلٌم بو فخر الدٌن
رضا صالح الرفاعً
رضا صفوت الكجن
رضا عبد عجمً
رضا عبدهللا مكً
رضا علً الموسوي
رضا علً رضا
رضا دمحم فواز هالل
رضا دمحم ٌونس
رضا محمود السٌّد
رضا محمود منمارى
رضا معروؾ مشٌلح
رضا نخول الدرجانً
رضا ٌوسؾ طعمً
رضا ٌوسؾ كرٌم
رضوان ابراهٌم حسان
رضوان احمد ابو ٌحٌى
رضوان أحمد علم الدٌن
رضوان علً ابراهٌم
رضوان علً عواله
رضوان دمحم الشٌخ
رضوان دمحم دٌب المرلباوي
رضوان دمحم لصٌر بضن
رضى توفٌك فرح
رضى جهاد ٌزبن
رضى سلٌم االحمدٌة
رضى عبد المادر منمارة
رضى علً المنطار
رضى علً عنتبلً
رضٌة ٌوسؾ اٌوب
رؼد عبد االمٌر عٌسى
رؼدا حسٌن عواضه
رؼدا دمحم بهٌج الزعبً
رؼداء حافظ العمٌري
رؼداء دمحم علً حدرج
رؼداء منذر ٌاؼً
رؼدة ابراهٌم عٌسى

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رؼدة جرجس سعود
رؼدة رشٌد عبود
رؼدة دمحم المصري
رؼدة دمحم حمام
رؼدة ٌوسؾ الخوجه
رؼٌد علً عبٌد
رفا ؼزوان دندشً
رفا ؼسان ؼدار
رفاء حسن دروٌش
رفاء مطٌع فتفت
رفاؾ عبد الرؤوؾ المجذوب
رفاه عدنان الشٌخ علً
رفاه عفٌؾ وهبه
رفاه دمحم سلوم
رفاه معٌن دٌاب
رفعة فٌصل مرعب
رفما ادٌب جرجس
رفما ٌوسؾ الحلو
رفمه جورج مٌنا
رفٌدة احمد المصري
رفٌؾ رٌاض الخطٌب
رفٌؾ عادل شومان
رفٌؾ نبٌه خبٌز
رفٌك حسٌن زهوة
رفٌك صالح أبو ؼوش
رفٌك علً لعفرانً
رفٌك دمحم حالل
رفٌك دمحم سهٌل المٌر
رفٌك محمود ابو سعد
رفٌك مسعود صالحه
رفٌمة احمد عجاج
رلٌة احمد العتر
رلٌة العبد سكٌكً
رلٌة حسن الحجٌري
رلٌة حسن حجٌج
رلٌة حسٌن حجازي
رلٌة خالد البستانً
رلٌة سلٌمان الدمحم
رلٌة عبد هللا العبد هللا
رلٌة عبدالرزاق البستانً
رلٌة علً عٌسى
رلٌة علً مروة
رلٌة دمحم حمود
رلٌة دمحم خالد
رلٌة محمود عبود
رلٌة محمود ناصر الدٌن
رلٌة مصطفى المسلمانً
رلٌة مصطفى علً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
رلٌة مصطفى عواد
رلٌة نواؾ جنبالط
رلٌه احمد احمد
رلٌه احمد الهاشم
رلٌه حسن هدول
رلٌه حسٌن المماطً
رلٌه عبدهللا صبٌح
رلٌه عفٌؾ شؽري
رلٌه عمٌل منانا
رلٌه علً صولً
رلٌه دمحم الزعبً
رلٌه دمحم خالد عبد الكرٌم
رلٌه دمحم علً
رلٌه محمود ٌزبن
رلٌه ٌاسٌن الحاج دٌب
ركاز لطفً بو صالح عبد هللا
ركال زٌاد الجمال
ركان حسن مشٌن
ركان علً الحالنً
ركان دمحم جعفر
ركان مطانس نصرهللا
رال دمحم حاٌن
رال منٌر ملكً
رلى ابراهٌم ابو صالح
رلى ابراهٌم ٌونس
رلى اجود زٌدان
رلى احمد وهبً دهنً
رلى ادٌب ابً المنى
رلى الٌاس مطران
رلى أحمد طفٌلً
رلى أحمد كمال
رلى توفٌك بدران
رلى جرجس خلٌفة
رلى جعفر حرب
رلى حبٌب خشاب
رلى حسن الشعار
رلى حسن نعمه
رلى حسٌن رومانً
رلى حسٌن سالمه
رلى حسٌن شمص
رلى حسٌن مشورب
رلى دٌب طراد
رلى رجا بو عجرم
رلى روبٌر بردلان
رلى سعد لدٌح
رلى سعٌد ابو الحسن
رلى سلمان علٌك
رلى سلٌم التدمري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
رلى سمٌح رمضان
رلى سمٌح عالّم
رلى شرٌؾ شمس الدٌن
رلى صبحً شاعر
رلى عادل العرٌان
رلى عبد الكرٌم الحاج شحادة
رلى عبدو اٌوب
رلى علً الشرٌؾ
رلى علً دهٌنً
رلى علً رسالن
رلى علً زٌتون
رلى علً عاصً
رلى علً مشٌن
رلى ؼالب طنبوزة الحسٌنً
رلى ؼسان ابورٌحان
رلى ؼسان ٌوسؾ
رلى فرحان رباح
رلى ماهر حمدان
رلى دمحم الحلبً
رلى دمحم العبد
رلى دمحم حسن مرتضى
رلى دمحم عفٌؾ حاسبٌنً
رلى دمحم فواز
رلى مخلص نعوشً
رلى مصطفى علً
رلى مٌخائٌل الشاطر
رلى نبٌه خضر
رلى ٌوحنا زؼٌب
رلى ٌوسؾ الحاج
رلى ٌوسؾ السٌد
رلى ٌوسؾ أبو الحسن
رلى ٌوسؾ صالح
رماح ٌحٌى الجوهري
رمال حسٌن االحمر
رمال هولو حسن لاسم
رمزا نعٌم مسلم
رمزة أمٌن عساؾ
رمزة ٌوسؾ شاهٌن
رمزه خلٌل مشٌن
رمزه فؤاد بدره
رمزه محمود الشامً
رمزي ابراهٌم عٌاد
رمزي حسن حٌدر
رمزي دمحم الشٌخ
رمزي محمود الداعوق
رمزٌة احمد شمس الدٌن
رمزٌة طارق سلٌم
رمزٌة عبد الواحد نعمان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
رمزٌة فوزي سعود
رمزٌة مختار حجال
رمزٌه بركات عوٌدات
رمضان عماد الدٌن حشوم
رمال جورج الصائػ
رمالء دمحم صالح
رملة ابراهٌم حاج سلٌمان
رمٌز عبد الكرٌم الحمصً
رنا ابـراهٌم صافً
رنا اجود بو ؼنام
رنا احمد ابو كنج
رنا احمد الحاج
رنا احمد الرستم
رنا احمد العرٌبً
رنا احمد الفرخ
رنا احمد المجانٌنً
رنا احمد حسن
رنا احمد صمر
رنا احمد صلح
رنا احمد عباس
رنا احمد عبد الخالك
رنا احمد عجاج
رنا احمد نٌوؾ
رنا ادمون عون
رنا ادٌب فارس
رنا اسعد الحاج حسن
رنا اسكندر خوري
رنا الٌاس فالح
رنا امٌن رمضان
رنا انطون الرامً
رنا اٌلٌا حنا اسحك نعمة
رنا إبراهٌم بعجور
رنا إبراهٌم مطر
رنا أحمد أحمد
رنا أحمد أسعد
رنا أحمد طارق الصدٌك
رنا أحمد ٌونس
رنا أدهم جباخنجً
رنا أكرم زهوي
رنا أنطون شحود
رنا آصؾ محفوض
رنا بشور بشور
رنا بطرس ابً خرس
رنا بهجات صعب
رنا بهجت جوهر
رنا توفٌك بوفٌصل
رنا توفٌك لاطرجً
رنا جان كرباج

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنا جرجس بولس
رنا جرجس سمعان
رنا جعفر مدٌحلً
رنا جمال حجار
رنا جمٌل طفٌلً
رنا جهاد عبد الخالك
رنا جهجاه مشٌن
رنا جوزاؾ اسطفان
رنا جوزٌؾ نخلة
رنا حبٌب حرب
رنا حسن البستانً
رنا حسن اٌوب
رنا حسن خزعل
رنا حسن عباس
رنا حسن عبدهللا
رنا حسن عالمً الدٌن
رنا حسٌب األشمر
رنا حسٌب طرابلسً
رنا حسٌن االسماعٌل
رنا حسٌن النعٌمً
رنا حسٌن بدران
رنا حسٌن جابر
رنا حسٌن دروٌش
رنا حسٌن دندش
رنا حسٌن سلٌمان
رنا حسٌن عبانً
رنا حسٌن علوٌة
رنا حسٌن هاشم
رنا حكمت شٌا
رنا حمد التمً
رنا حمد الحاج سلٌمان
رنا حمزة عزام
رنا حنا رفول
رنا حنا سٌؾ
رنا خالد الحاج شحادة
رنا خالد الصاٌػ
رنا خالد العتري
رنا خالد المصطفى
رنا خالد الٌوسؾ
رنا خالد شحادة
رنا خالد صبره
رنا خالد علً
رنا خالد مرلباوي
رنا خضر أحمد
رنا خضر سرحال
رنا خلٌل فرحات
رنا خلٌل ٌونس
رنا داود شبٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنا داوود ترحٌنً
رنا ذٌب فرحات
رنا راشد محٌدله
رنا راضً زرٌك
رنا رامز المصري
رنا رباح سلٌمان
رنا ربٌع ابو علً
رنا رجاء بركة
رنا رضا بدوي
رنا رضا حٌدر
رنا رضوان عمٌس
رنا رعد رعد
رنا رفعت بواب
رنا ركان مثلج
رنا روجٌه سٌدي
رنا روكس السؽبٌنً
رنا رٌاض دٌاب
رنا زهٌر عواضة
رنا سابا جرمانوس
رنا سالم المؽربً
رنا سالم لاسم
رنا سامً االعور
رنا سامً صمر
رنا سامً كنج
رنا سعد ابو عرابً
رنا سعد هللا البابً
رنا سكندر حداد
رنا سلمان فلٌحان
رنا سلٌم ضاهر
رنا سلٌم عٌتانً
رنا سلٌم ؼمراوي
رنا سلٌم ناصر الدٌن
رنا سلٌمان سجاع
رنا سلٌمان سلٌما
رنا سمعان دٌب
رنا سمٌح طبارة
رنا سمٌر ابو كحل
رنا سمٌر الصباغ
رنا سمٌر أبو صمصم
رنا سمٌر حمود
رنا سمٌر شعبان
رنا سمٌر كحٌل
رنا سهٌل المعبً
رنا سهٌل حاطوم
رنا شولً سلٌمان
رنا صادق صوان
رنا ضاهر جعفر
رنا طارق جمال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنا طه الحامض
رنا عادل الحمرا
رنا عادل شمص
رنا عاطؾ رمضان
رنا عباس شعبان
رنا عبد الحمٌد حوال
رنا عبد الرحمن بٌضون
رنا عبد الرزاق ناصر
رنا عبد العزٌز فاضل
رنا عبد المادر مرلباوي
رنا عبد الكرٌم الدسولً
رنا عبد اللطٌؾ األتب
رنا عبد اللطٌؾ سنجمدار
رنا عبد هللا الكلل
رنا عبدالرحمن بلبل
رنا عبدالكرٌم الصدٌك
رنا عبدهللا ضاهر
رنا عبدهللا علبً
رنا عبدهللا فرحات
رنا عبده درباس
رنا عجاج ؼرز الدٌن
رنا عدنان الشعار
رنا عدنان محمودي
رنا عصام الحاج شحادة
رنا عصام العبٌد
رنا عصام عطوي
رنا عفٌؾ العرٌضً
رنا علً الحاج سلٌمان
رنا علً الخطٌب
رنا علً الخطٌب
رنا علً الزٌن
رنا علً الظرٌؾ
رنا علً المجذوب الصباغ
رنا علً الممهور
رنا علً امٌن عطاٌا
رنا علً بوالد
رنا علً توفٌك
رنا علً جبارة
رنا علً جونً
رنا علً حاموش
رنا علً حدرج
رنا علً حرلوص
رنا علً حمود
رنا علً سلٌمان حٌدر
رنا علً صلح
رنا علً عساؾ
رنا علً عمٌل
رنا علً عواضة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنا علً عٌد
رنا علً ؼرٌب
رنا عماد الباشا
رنا عماد شحادة
رنا عمر ابو ؼنٌم
رنا عمر األسطة
رنا عمر عفارة
رنا ؼازي خٌر الدٌن
رنا ؼازي شعبان
رنا ؼسان ابو شمرا
رنا ؼسان الخٌر
رنا ؼسان حماد
رنا ؼسان ربح
رنا ؼسان نعمان
رنا ؼصوب كبٌدات
رنا فادي رشٌد
رنا فارس صهٌونً
رنا فاروق الربعة
رنا فاٌز فرحات
رنا فرحان البنا
رنا فضل اللمٌس
رنا فضل ٌونس
رنا فواز جابر
رنا فوزي مكة
رنا فؤاد عٌد
رنا فٌصل الكردي
رنا فٌصل حاٌن
رنا لاسم بركات
رنا لاسم عطوي
رنا لٌصر معلوؾ
رنا كاظم بكراكً
رنا كامل حدٌفة
رنا كامل ؼرٌب
رنا كرٌم أبوابراهٌم
رنا كمال بو ؼادر
رنا كمال ضو
رنا كمال عالمة
رنا كمال كمٌلو نمور
رنا كمٌل سعدالدٌن
رنا كمٌل فٌاض
رنا لبٌب الحلبً
رنا مالن صالح
رنا مالن لمر الدٌن
رنا محسن الحمود
رنا محسن المسمار
رنا محسن رسالن
رنا محسن موسى
رنا دمحم اسماعٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنا دمحم االبراهٌم
رنا دمحم البرٌدي
رنا دمحم البٌطار
رنا دمحم الحج
رنا دمحم الشب
رنا دمحم الصالح
رنا دمحم المصول
رنا دمحم أخضر
رنا دمحم بوؼوش
رنا دمحم حسامً
رنا دمحم خضر
رنا دمحم داؼر
رنا دمحم دٌب سكرٌة
رنا دمحم ربٌع سالم
رنا دمحم سعٌد
رنا دمحم سعٌد أبٌض
رنا دمحم سلٌمان
رنا دمحم سمادي
رنا دمحم شاكر
رنا دمحم شكرون
رنا دمحم صالح الحسن
رنا دمحم صفا شهاب
رنا دمحم عبد الرحمن
رنا دمحم عثمان
رنا دمحم عماٌة
رنا دمحم عٌد األشمر
رنا دمحم فداوي
رنا دمحم فران
رنا دمحم لبٌسً
رنا دمحم لندلجً
رنا دمحم لٌس
رنا دمحم كرنبه
رنا دمحم كشاش
رنا دمحم دمحم
رنا دمحم مروان االسمر
رنا دمحم مملد
رنا دمحم مكً
رنا دمحم نحلة
رنا دمحم هشام الزعبً
رنا دمحم وهبة
رنا دمحم ٌوسؾ
رنا دمحم ٌونس
رنا دمحمعٌد لداح
رنا محمود الشعار
رنا محمود الظابط
رنا محمود العصفوري
رنا محمود الؽازي
رنا محمود المصٌر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنا محمود سلٌمان
رنا مخاٌل النداؾ
رنا مخاٌل عوض
رنا مراد كفوري
رنا مسعود حٌدر
رنا مصطفى الحلبً
رنا مصطفى السٌد
رنا مصطفى حسون
رنا مصطفى رعد
رنا مصطفى نادر
رنا معروؾ مولد
رنا معن نصار
رنا مكرم حرب
رنا منذر حلٌحل
رنا منٌر عٌسى
رنا منٌؾ شومان
رنا منٌؾ للٌط
رنا منٌؾ نجدي
رنا مهدي المصري
رنا موسى حرز
رنا نبٌل عوٌدات
رنا نبٌه صعب
رنا نجٌب بشور
رنا نجٌب حب هللا
رنا نجٌب فرحات
رنا نزٌه لرعونً
رنا نظٌم سعادة
رنا نموال نعوس
رنا هانً دمحم شروؾ
رنا هزار سلٌمان
رنا هشام الحجاوي
رنا هٌكل رحال
رنا وائل ابراهٌم
رنا وجٌه سمالوي
رنا ودٌع شاهٌن
رنا ولٌد المادري
رنا ولٌد مخٌبر
رنا ولٌم فرج
رنا ٌاسٌن دروٌش
رنا ٌحً فواز
رنا ٌمنً منجد
رنا ٌوسؾ ابو ؼٌدا
رنا ٌوسؾ ابو مرعً
رنا ٌوسؾ البشراوي
رنا ٌوسؾ الخوري
رنا ٌوسؾ الناشؾ
رنا ٌوسؾ حمادي
رنا ٌوسؾ صوما

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنا ٌوسؾ ناصر الدٌن
رنادا حسٌن ضاهر
رناه اسبر نصر
رنجه عارؾ جبور
رند دمحم نور الدٌن
رندا الفرد نمر
رندا الٌاس ابو دٌوان
رندا الٌاس شاؼوري
رندا أسعد حسان
رندا جبراٌل جبور
رندا جرجس الرباحً
رندا جواد االمٌن
رندا حسٌن الدوٌن
رندا شفٌك الخوري
رندا شفٌك عٌد
رندا طانوس شداد
رندا طالل برٌطع
رندا عبد الهادي نور الدٌن
رندا عبداللطٌؾ العجل
رندا علً العرب
رندا عمار عمار
رندا فرح فرح
رندا فرحان حسن
رندا فهد رشٌد
رندا كمٌل رٌمان
رندا كمٌل سري الدٌن
رندا دمحم شكرون
رندا دمحم ضاهر
رندا دمحم عبٌد
رندا دمحم عثمان الرفاعً
رندا محمود خواجه
رندا مسعود داوود
رندا ممدوح كانون
رندا نعٌم االحمدٌه
رندا هانً أبو ضرؼم
رندا ولٌم جرجس
رندا ٌوسؾ البعاصٌري
رندا ٌوسؾ عازار
رنداال فارس هلٌط
رندة احمد الحجار
رندة ادٌب مصلح
رندة أحمد شبمجً
رندة جاد هللا دانٌل
رندة جرجس عبدو
رندة حبٌب انطونٌوس
رندة حسن عبد علً
رندة حسن عواد
رندة حسن نعنوع

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رندة حٌدر حجازي
رندة دروٌش كاعٌن
رندة سعٌد مرعً
رندة شفٌك المصري
رندة عبد الستار نابلسً
رندة عبدالحلٌم عبٌد
رندة عبدالمادر االٌوبً
رندة عثمان الحاج دمحم
رندة علً حمدان
رندة علً فواز
رندة ؼازي الحاج حسن
رندة دمحم مهنا
رندة نجٌب األعور
رندة نزٌه الجمال
رندة نواؾ حالوي
رندة هانً مرتضى
رندة ٌحٌى بدران
رندة ٌوسؾ زاكً
رندال حاتم زهر الدٌن
رندال ؼسان زٌن الدٌن
رندال مٌشال كالس
رندال نعمان ابو نجم
صار
رندلى سلٌمان ن ّ
رندلى سمٌر ابوشمرا
رندلى دمحم المعدرانً
رنده ابراهٌم ٌاسٌن
رنده احمد حمادي
رنده اسماعٌل رٌدان
رنده انطوان الحاج
رنده انٌس بو ناصٌؾ
رنده اٌلٌا عبال
رنده أحمد العلً
رنده بهٌج الدنؾ
رنده جان لٌان
رنده جمال علوش
رنده جمٌل مهنا
رنده جوزؾ فتوش
رنده حسن الخطٌب
رنده حسٌن الحاج حسن
رنده حسٌن رحٌل
رنده حسٌن هزٌمه
رنده خالد درباس
رنده خلٌل الخلٌل
رنده خلٌل كعدي
رنده دٌب ادرٌس
رنده رجا ابو عسلً
رنده رٌمون ضاهر
رنده زٌد جنبالط

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنده سلمان حمد
رنده سلٌم السٌملً
رنده سلٌمان الحاج
رنده سلٌمان دالل
رنده صبحً دروٌش
رنده صالح المادري
رنده عبد الرحمن حسٌن
رنده عبد الؽنً عربس
رنده عفٌؾ البتدٌنً
رنده عفٌؾ حسن
رنده علً ابو مالن
رنده فخر الفخري
رنده فؤاد العٌاش
رنده لاسم عمٌل
رنده لزحٌا الهٌبً
رنده كمٌل كلنن
رنده دمحم الحاج احمد
رنده دمحم الزعتري
رنده دمحم السٌد
رنده دمحم حسن
رنده دمحم شاهٌن
رنده دمحم شعٌب
رنده دمحم فؤاد البخاري
رنده دمحم وهبة
رنده محمود كمال الدٌن
رنده محمود معربونً
رنده محمود مٌناوي
رنده مزٌد ابو ابراهٌم
رنده مصطفى شكر
رنده مصطفى نصار
رنده ملحم بو مؽلبٌه
رنده منٌر جونً
رنده مٌشال أبً فاضل
رنده مٌشو سابا
رنده نجٌب لاسم
رنده نصوح ؼمراوي
رنده ٌوسؾ الطاوٌله
رندى احمد حاطوم
رندى اسعد برباري
رندى بهجات البنا
رندى توفٌك حمدان
رندى جبرائٌل دومانً
رندى جمٌل درؼام
رندى جمٌل نعمه
رندى حافظ االعور
رندى حسن كٌوان
رندى حسن هاشم
رندى عاطؾ أبو شمرا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رندى عبد الكرٌم المطب
رندى فارس شدٌد
رندى فارس عازار
رندى فاٌز عواد
رندى نبٌه مرعً
رندى نصر البستانً
رندى نموال الراسً
رندى ٌوسؾ سفر
رندى ٌوسؾ طانس
رنسً عبدالمادر الرفاعً
رنسً منصور طوق
رنه أحمد الشٌخ فلفل
رنه حسٌن ٌحً
رنه فاٌز عمران
رنوه دمحم المعمور
رنوى عفٌؾ عطاٌا
رنى احمد نعمه
رنى اسماعٌل ٌاسٌن
رنى انطون المر
رنى أحمد حبلص
رنى أنور جلول
رنى جهاد رمضان
رنى حسن ضاهر
رنى خالد المال
رنى رجب حماده
رنى روح نصر
رنى شعالن الصمد
رنى عبد الرحمن األبٌض
رنى عبد السالم الدلور
رنى عبدالحمٌد الؼا
رنى علً سعد
رنى ؼارٌوس بو ؼارٌوس
رنى كرٌم ابً فراج
رنى دمحم دٌاب
رنى دمحم صالح
رنى مصطفى اسبر
رنى مصطفى الموام
رنى نموال نعوس
رنٌا امٌل شحاده
رنٌا جوزٌؾ ابراهٌم
رنٌم احمد المصري
رنٌم أمٌن بو حمرا
رنٌم حسٌن وردانً
رنٌم خضر ضاهر
رنٌم عادل نعمان
رنٌم عبد المنعم صالح
رنٌم عصام بارودي
رنٌم على المصري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رنٌم فاروق الصدٌك
رنٌم دمحم األٌوبً
رنٌم دمحم هشام عٌسى
رنٌم مهاب عبد الصمد
رنٌن بسام لرة علً
رنٌن حسن ؼندور
رنٌن خالد عبد الحمٌد
رنٌن عامر الحلبً
رنٌن فواز مسعود
رنٌه الٌاس المرداحً
رها كمال ؼرٌزي
رهام أحمد الصدٌك
رهام بري اسماعٌل
رهام جمال صهٌونً
رهام حسام الدٌن حسٌن
رهام خالد عٌد
رهام رفعت برؼل
رهام سامً حسٌن
رهام صالح ؼشام
رهام علً كرٌّم
رهام ؼسان الحج
رهام فهد الطرابلسً
رهام فؤاد عالمه
رهام لاسم شبلً
رهام دمحم الحجار
رهام دمحم بمبوق
رهام دمحم سالم
رهام مالذ دٌبو
رهام ناصر حٌدر
رهام هشام الحجٌري
رهام ٌحًٌ الشامً
رهام ٌوسؾ الحامض
رهان احمد بدران
رهان حسن لاسم
رهان نزٌه الشعار
رهجة لاسم ٌونس
رهؾ حسن البابا
رهؾ دمحم حورٌة
رهٌؾ دمحم حسون
رهٌفة دمحم كردي
رهٌفة دمحم كنج
رهٌفه أحمد كرٌم
رواء حسن زٌن
رواء خالد الخضر
رواء سالم العاكوم
رواء سعد كرٌمه
رواء سمٌح العلم هوشر
رواء عبد الحً لاسم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
رواء عمر الحاج
رواء لاسم الخضر
رواء دمحم الزعبً
رواء دمحم عبدهللا
رواء دمحم ؼنام
رواء دمحم كبار
رواء محمود لدور سعدٌة
رواء مخائٌل مخائٌل
رواء نموال متري
رواد ابراهٌم الصمٌلً
رواد حسن زعرور
رواد رواد كنج شعنٌن
رواد عبده الخوري حنا
رواد عبدو عبٌدي
رواد كمال ضاهر
رواد ماجد حسن
رواد دمحم سرور
رواد نبٌل الحلبً
رواد هاٌل الحلبً
رواق لاسم لاسم
رواق دمحم كرٌم
رواق نصر العلً
روان ابراهٌم عٌسى
روان احمد كعكاتً
روان أحمد عوده
روان عادل حومانً
روان عباس فرحات
روان دمحم حسن
روان نور الدٌن حمدان
روان هشام الجمال
روانا انطوان عساؾ
رواند سلٌم نسب
روبا احمد طالب
روبا احمد موسى
روبا سامً نادري
روبا سمعان الضعٌؾ المكاري
روبا محمود ابراهٌم
روبا ندٌم ؼصن
روبار مخائٌل عبدهللا
روبن ٌوسؾ الحاج
روبى ابراهٌم الشامً
روبى احمد العتري
روبى الٌاس جرٌج
روبى أحمد الحموي
روبى أحمد حمود
روبى أنٌس رزق
روبى رشٌد لدور
روبى عصام ؼمراوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
روبى دمحم جمعة
روبى مصطفى خالد
روبى ٌوسؾ فاهمً
روبٌر ادمون ابو ناضر
روبٌر الٌاس الحاج
روبٌر الٌاس طانٌوس
روبٌر الٌاس فرح
روبٌر انطانس الحاج
روبٌر جمٌل نصر
روبٌر مارون عازار
روبٌنا اكوب بوتشكجٌان
روتانا دمحم عدنان الدٌماسً
روجه جوزؾ سلٌم
روجه صبحً البٌطار نعمة
روجٌه انطون منصور
روجٌه جوزؾ خلٌفة
روجٌه جون الخوري
روجٌه حبٌب عٌسى
روجٌه سمٌر الخوري
روجٌه شاهٌن لطٌؾ
رودرٌن جان صمر
رودرٌن جوزؾ بو عبسً
رودي نجٌب داود
رودٌن محمود لاسم
رودٌن ٌوسؾ الخوري صادر
رودٌنا علً خشٌش
رودٌنا فاٌز عبد الخالك
رودٌنا محسن لسام
رودٌنا دمحم المطان
رودٌنا دمحم دلماق
رودٌنة ادٌب عجب
رودٌنة شحادة ؼرٌزي
رودٌنة صادق صوان
رودٌنة مصطفى كسروان
رودٌنه صالح ابو دهن
روز ابراهٌم حٌدر
روز امال حنا سعادة
روز امٌل بو عاصً
روز انطانٌوس سابا
روز إبراهٌم أبورجٌلً
روز بدوي معتوق
روز جرجس سمعان
روز جواد صباح
روز جوزؾ لاصوؾ
روز حسن لدور
روز حسٌن خشٌش
روز خلٌل ابو عاصً
روز ذاكً الشدٌاق

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
روز شبل شبل
روز شكري الخوري
روز شمعون شوكً
روز طانٌوس سلٌم
روز عبد الفتاح الوردانً
روز علً بركات
روز فؤاد عساؾ بو سابا
روز فٌكتور ؼانم
روز كرٌم جرٌج
روز ماري الٌاس خطار
روز مخاٌل بواري
روز مخائٌل الورد
روز مخائٌل حنا
روز مصطفى حمود
روز مصطفى دمحم
روز نزٌه الخوري
روز ٌوسؾ ٌوسؾ
روز ٌوسؾ ٌوسؾ
روزا ادمون معوض
روزا علً برو
روزا محمود خربشتً
روزا نجٌب حاٌن
روزا نصر الدٌن الدهبً
روزا ٌوسؾ ؼسطٌن
روزات ٌوسؾ سركٌس
روزات ٌوسؾ سمعان
روزالٌن حسٌن خالد
روزالٌن سابا زكرٌا
روزالٌن كرٌم نموال
روزالٌن محفوض محفوض
روزالٌن دمحم نسبٌن
روزان رفٌك عطٌة
روزان عصمت بو ذٌاب
روزلٌن دمحم عٌاد
روزماري الٌاس عساؾ
روزي الٌاس نصر
روزي مسعود وهبه
روزي منٌر دٌب
روزٌا احمد خضر
روزٌا سلٌمان عبٌد
روزٌت جرجً ؼنطوس
روزٌت جمٌل لربان
روزٌت جورج الرٌاشً
روزٌت سالم ٌونس
روزٌت عادل لربان
روزٌت ٌوسؾ العرجا
روزٌن امٌن انطون
روزٌن دمحم نجٌب زرلط

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
روزٌن مهدي النمر
روزٌن ناصٌؾ كفوري
روزٌن ٌوسؾ العمٌل
روزٌنة محمود عٌسى
روسالن مصطفى شالق
روضة حسن حرب
روضة علً طراد
روضة دمحم رٌاض صبحة
روضه شفٌك فرحات
روضه وجٌه دلدوق
روضى خالد األحمد
روعة ابراهٌم بركة
روعة احمد العلً
روعة احمد العلً
روعة احمد ؼمراوي
روعة احمد فائك ذوق
روعة أحمد الشعار
روعة أحمد المبوط
روعة حسٌن احمد هدى
روعة خلدون حدارة
روعة شعبان المحمود
روعة ظافر ٌونس
روعة عبد الرحمن برؼل
روعة عبد الرحٌم علً حسن
روعة عبد السالم دٌب
روعة عبد الكرٌم عبد الكرٌم
روعة عبد هللا رمضان
روعة عبد المجٌد الحلبً
روعة عبد المجٌد عفان
روعة عبدالعزٌز الكردي
روعة عبدهللا النابلسً
روعة على دٌب طالب
روعة علً عبٌد
روعة فؤاد ٌحٌى
روعة دمحم البري
روعة دمحم دٌاب
روعة دمحم رٌمه
روعة مصطفى الؽزاوي
روعة مصطفى سعادة
روعة مصطفى عبدهللا
روعة منذر ابراهٌم
روعة نبٌه عبٌد
روعة نشئت بٌضا
روعة ٌوسؾ الخوجه
روعه بسام الرجب
روعه خالد الرشٌدي
روعه عمر الحلبً
روعه فاروق ولً الدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
روعه محمود المصري
روعه محمود عثمان
رولٌة حسن علوان
رولٌة حسٌن صالح
رولٌة عبداللطٌؾ عبدالمادر
رولٌة علً رمضان
رولٌة كرم الضاهر
رولٌة ممصود العلً
رولٌه دمحم طراد
روكز ساسٌن تنوري
روكس فؤاد ابو ناضر
روكٌة خالد حدارة
روال ابراهٌم اعد
روال ابراهٌم رستم
روال ابراهٌم فرحات
روال ابراهٌم مظلوم
روال ابراهٌم نموال
روال احمد الحاج
روال احمد جندح
روال احمد حٌاتً العجة
روال احمد خشفة
روال احمد شرٌتح
روال احمد طرسوسً
روال احمد كمال الدٌن
روال احمد موسى
روال احمد ناجً
روال اسامه اسالمبولً
روال اسماعٌل المصري
روال الٌاس الخوري
روال الٌاس العلم
روال امٌل الحوٌن
روال امٌل نصرهللا
روال انطانٌوس سابا
روال انطون شدٌد
روال انٌس االشمر
روال انٌس بٌضون
روال اٌوب زٌنً
روال إبراهٌم صورؼاكً
روال أحمد خدوج
روال أحمد دٌاب
روال أحمد شبلً
روال بدر الصمد
روال بهجات الجماس
روال بهجات صعب
روال بهٌج مالعب
روال جرجس شاهٌن
روال جرجً السٌملً
روال جمال االسعد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
روال جمٌل رمال
روال جورج عالوري
روال جورج لٌشع الخوري
صار
روال جورج ن ّ
روال جوزاؾ جرٌج
روال حافظ شاذبن
روال حبٌب عثمان
روال حجار سكرٌة
روال حسن الخلٌلً
روال حسن الصٌّاح
روال حسن اٌوب
روال حسن حجازي
روال حسن علً
روال حسن مٌتا
روال حسٌن ابو كروم
روال حسٌن الظرٌؾ
روال حسٌن العزٌر
روال حسٌن جابر عرب
روال حسٌن شكر
روال حسٌن شوٌخ
روال حسٌن عاصً
روال حسٌن لدور
روال حسٌن محمود
روال حلٌم بو رافع
روال حنا طنوس
روال حنا فضول
روال خالد البكار
روال خالد الحاجً
روال خالد الزمار
روال خالد جنٌد
روال خضر بكور
روال خضر عبٌد
روال خلٌل لانصوه الؽوري
روال دٌب دلول
روال رامز البنا
روال رامز زهرالدٌن
روال رشٌد عواد
روال رشٌد لحود
روال رفٌك صبره
روال رفٌك عمر
روال روؤؾ عدنان
روال رٌاض الكحلونً
روال زكً ؼانم
روال زهٌر برو
روال زٌاد الكردي
روال زٌدان زٌدان
روال سالم ضناوي
روال سالم نادر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
روال سامً البرلاشً
روال سامً حلٌمة
روال سركٌس زٌتونه
روال سلمان عز الدٌن
روال سلٌم الحاج
روال سلٌمان عبود
روال سهٌل األمٌن
روال سهٌل خلٌل
روال شكري شدٌد
روال شكٌب ابو حمدان
روال صبحً الحجار
روال صبحً أفٌونً
روال صالح الشامً
روال صالح مرعً
روال ضاهر كٌروز
روال ضومط طربٌه
روال طارق رمالوي
روال طانٌوس جعجع
روال عادل ضو
روال عباس شكر
روال عبد الرحٌم شاتٌال
روال عبد العزٌز رشٌد
روال عبد هللا صبحٌة
روال عبد هللا كبار
روال عبداللطٌؾ العجل
روال عبداللطٌؾ عكرة
روال عبدهللا سابا
روال عبدهللا ؼمراوي
روال عبدو الشٌخ
روال عصام الجلبوط
روال عصام الؽرٌب
روال عصام الفران
روال عفٌؾ الحلبً
روال علً ابراهٌم
روال علً ارطٌل
روال علً الجندي
روال علً الحاج حسن
روال علً الشامً
روال علً جعفر
روال علً زرلط
روال علً محٌدلة
روال عمر حمدانٌة
روال عمر صهٌون
روال عوض الممداد
روال عٌد الخوري
روال عٌسى زؼٌب
روال ؼازي الحاوي
روال ؼازي الؽضبان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
روال ؼسان الحلبً
روال ؼسان الماق
روال فواد السولً
روال فوزي سعد
روال فؤاد بورسالن
روال فؤاد حداد
روال فؤاد عبٌد
روال لاسم فرحات
روال كمال الحواط
روال كمال كبول
روال مح ّمد فوز طٌّب رافعً
روال دمحم البٌطار
روال دمحم الدسولً
روال دمحم الدٌرانً
روال دمحم العبد
روال دمحم العثمان
روال دمحم المحمود
روال دمحم أسعد
روال دمحم بهٌج شرٌتح
روال دمحم جمٌل سلوم
روال دمحم حٌدر
روال دمحم خالد عبدالكرٌم
روال دمحم رمضان
روال دمحم سعٌد بلحوص
روال دمحم شحاده
روال دمحم شرٌفة
روال دمحم شندب
روال دمحم ضاهر
روال دمحم علً سعٌد
روال دمحم عٌد
روال دمحم عٌسى
روال دمحم ؼزاوي
روال دمحم فواز
روال دمحم لبٌسً
روال دمحم لمب عبدهللا عون
روال دمحم ماجد
روال دمحم مبٌض
روال دمحم نبهان
روال دمحم نصر الصوفً
روال دمحم هشام جردي
روال محمــد وزه
روال دمحم ٌوسؾ
روال محمود المراد
روال محمود شمعة
روال محمود عثمان
روال محمود مكاوي
روال محً الدٌن سلوم
روال مخائٌل فجلون
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روال مسعود حٌدر
روال مشهور صالح
روال مصطفى الترن
روال مصطفى المصٌر
روال مصطفى خٌر
روال مصطفى ٌوسؾ
روال منصور محمود
روال منٌر الحاج ٌوسؾ
روال منٌر المٌسً
روال مهدي فتفت
روال مٌشال بردلان
روال مٌشال داود
روال مٌشال ؼفري
روال ناٌؾ العلم
روال نبٌل حافظ
روال نزٌه الحاج ٌوسؾ
روال نعمة هللا المصٌفً
روال نموال بو زٌدان
روال وجٌه فرح
روال وفٌك البابا
روال ولهان شبو
روال ٌاسٌن نصر الدٌن
روال ٌحٌى رضوان
روال ٌونان سمعان
رولة خلٌل مخول
رولنده حنّا الحداد
روله شفٌك دٌب
رولى احمد العبوشً
رولى ادمون اسحاق معوض
رولى ادٌب صلٌبا
رولى اسكندر ابراهٌم
رولى الٌاس رزق
رولى انطون ٌوسؾ
رولى انٌس بشارة
رولى جرجً عوده
رولى ذولان بوذٌاب
رولى رشٌد أبوذٌاب
رولى سمٌر دهٌنً
رولى علً ابو ضاهر
رولى علً بالل
رولى علً شمره
رولى علً عبد الساتر
رولى علً مكً
رولى دمحم االحمد
رولى دمحم االحمد
رولى دمحم كنعان
رولى محمود بتكجً
رولى مخاٌل متى
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رولى مصطفى محفوظ
روماراي صباح سعد
رومانوس ٌوسؾ بركات
رومل حبٌب نصرهللا
رومً سٌزار لطان
رومً نزٌه لزٌلً
رومٌو دانٌال الهاشم
رومٌو نعمان عبود
رونا ناطم علوه
روند خالد سعٌد
رونز ؼالب جعفر
رونزا رٌمون اجرٌس
رونزا علً عبٌد
رونزا كمال جحا
رونزا نعٌم الدلور
رونزا ولٌد هاشم
رونً بطرس رزق
رونً بٌان بو عاصً
رونً جوزؾ خاطر
رونً سمٌر الحاٌن
رونٌا نعمة هللا لزٌزان
روهٌد حسٌن عواضة
روى دمحم خالد صٌادي
روى دمحم طبٌخ
روى دمحم عبد الخالك
روي جورج لحود
روي عاطؾ نجم
روي فردٌند ضو
روٌدا ابراهٌم البؽدادي
روٌدا ابراهٌم مراد
روٌدا احمد الظؽٌر
روٌدا احمد ناصر
روٌدا ادٌب مصلح
روٌدا أحمد خالد
روٌدا توفٌك الحسنٌة
روٌدا حسن صبر اٌوب
روٌدا خالد حبلص
روٌدا رشٌد فواز
روٌدا رفٌك الخطٌب
روٌدا رفٌك عبد الخالك
روٌدا سامً المنطار
روٌدا سلٌم سالمة
روٌدا شفٌك زٌن الدٌن
روٌدا عاطؾ حمزه
روٌدا عباس الصٌفاوي الدٌرانً
روٌدا عبدهللا بٌضون
روٌدا علً رعد
روٌدا علً عواظة
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روٌدا عمر المصري
روٌدا ؼانم نصر
روٌدا فؤاد العٌاش
روٌدا كمٌل نصر
روٌدا دمحم ترشٌشً
روٌدا دمحم توفٌك حٌدر احمد
روٌدا دمحم حمٌدي صمر
روٌدا دمحم شحادة
روٌدا دمحم شمص
روٌدا مصطفى الحاج حسن
روٌدا ناصر الصاٌػ
روٌدا ناٌؾ طربٌه
روٌدا ناٌؾ ٌحً
روٌدا نزٌه بشنك
روٌدا نمر ابً صعب
روٌدة حرب حرب
روٌدة حسن طربٌه
روٌدة حسٌن زهرمان
روٌدة حسٌن لدور
روٌدة حسٌن مشٌن
روٌدة خالد حلبً
روٌدة ذٌب بو مرعً
روٌدة راجً الدبس
روٌدة عبد اللطٌؾ حبلص
روٌدة دمحم األطرش
روٌدة دمحم مؤذن
روٌدة محمود عباس
روٌدة محمود هزٌم
روٌدة مصطفى الجوهري
روٌده بهجت نجم
روٌده جمٌل حسٌن
روٌده جمٌل درؼام
روٌده جمٌل سعود
روٌده ذولان صالحه
روٌده شكٌب ابو لطٌؾ
روٌده عادل عادل شهٌد
روٌده عباس أحمد
روٌده علً الموسوي
روٌده علً شمٌر
روٌده فهمً ٌاسٌن
روٌده دمحم االسبر
روٌده دمحم رباح
روٌده دمحم شندب
روٌده دمحم ولٌد نشابه
روٌده محمود حمودي
روٌده مصطفى راشد
روٌده ٌوسؾ الحاج
رؤه احمد دٌب
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رؤوؾ جودت زعٌتر
رؤوفة طالل ٌاسٌن
رؤوفة نمر لانصو
رؤى ابراهٌم موسى
رؤى احمد عوالً
رؤى امٌن ابو خشفه
رؤى كنعان الخوري حنا
رؤى دمحم طوط
رؤى نعٌم عجٌب
رؤٌة علً ٌاسٌن
رؤٌه مصطفى عوض
رٌّان دمحم عبٌد
رٌّان مصطفى مستو
رٌا احمد المطان
رٌا احمد طه
رٌا حسٌن عبٌد
رٌا خلٌل فاعور
رٌا سعٌد العتر
رٌا سلٌمان سلمان
رٌا عارؾ الؽصٌنً
رٌا دمحم مطر
رٌا نجٌب حمادة
رٌاض امٌن الحولً
رٌاض بركات حمزة
رٌاض رضا لعفرانً
رٌاض سالم أبو ساري
رٌاض سمٌر حمامٌه
رٌاض شرٌؾ الخلؾ
رٌاض فؤاد نادر
رٌاض دمحم الزعبً
رٌاض مرتضى ترحٌنً
رٌاض ٌوسؾ مرجً
رٌاؾ حسٌن ترحٌنً
رٌاؾ عبد العزٌز توبً
رٌاؾ نادر طه
رٌام دٌب عالوي
رٌان ابراهٌم دنً
رٌان احمد طراد
رٌان بسام الموصلً
رٌان بالل صبحه
رٌان توفٌك زرٌمة
رٌان جمال حمٌه
رٌان جهاد كلش
رٌان حسن دٌب
رٌان حسن علوان
رٌان حسن كركال
رٌان حسن منٌمنه
رٌان حسن نعوس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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رٌان حسٌن ٌوسؾ
رٌان خالد أحمد
رٌان رٌاض فواز
رٌان زهٌر ٌاسٌن
رٌان سلٌم شحادة
رٌان سمٌر اللون
رٌان صبري الصوفً
رٌان طارق الفري
رٌان عبد الحمٌد صبٌدٌن
رٌان عبد الرحمن البب
رٌان عبد السالم علوان
رٌان عبد المادر خربوطلً
رٌان عبد الكرٌم ؼمراوي
رٌان عبدالرحمن عثمان
رٌان عبدالوهاب حلوانً
رٌان عدنان ابو ضاهر
رٌان علً االٌوبً
رٌان علً عواضه
رٌان علً مؽنٌه
رٌان عمر علً
رٌان فاٌز فواز
رٌان فواز الحسٌن
رٌان لاسم خضر
رٌان مالن الحاج دٌب
رٌان دمحم السٌد
رٌان دمحم رٌا
رٌان دمحم طوط
رٌان دمحم عثمان
رٌان دمحم عموري
رٌان دمحم ؼطاس
رٌان دمحم مصطفى
رٌان دمحم مواس
رٌان دمحم ٌاؼً
رٌان محمود الدهٌبً
رٌان محمود الشٌخ
رٌان محً الدٌن كشلً
رٌان مروان دعبول
رٌان مروان لاسم
رٌان مصطفى سعادة
رٌان مطٌع دهام
رٌان ولٌد الرفاعً
رٌان ولٌد الؽزٌري
رٌان ولٌد ؼمراوي
رٌان ٌونس زهوه
رٌانة حسن كرٌم
رٌبال سلٌم وهبه
رٌبال ندٌم ابً علً
رٌتا ابراهٌم خاطر
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رٌتا ابراهٌم طعمة
رٌتا ادمون السحالنً
رٌتا ادٌب جبارة
رٌتا ادٌب مسلم
رٌتا اسعد ابو نادر
رٌتا اسكندر العرجا
رٌتا الخوري مخاٌل مارون سعد
رٌتا الفراد بولس المكاري
رٌتا الٌاس الخوري
رٌتا الٌاس المر
رٌتا الٌاس جراده
رٌتا الٌاس صمر
رٌتا الٌاس عمٌمً
رٌتا الٌاس ؼاوي
رٌتا الٌاس معوض
رٌتا امٌل المكاري
رٌتا انطانٌوس عبدهللا
رٌتا انطوان المبٌض
رٌتا انطوان المدور
رٌتا انطوان حاتم
رٌتا انطوان حنوش كٌروز
رٌتا انطوان رزق
رٌتا انطوان صهٌون
رٌتا انطوان ؼطاس
رٌتا انطوان مخاٌل
رٌتا انطون صوما
رٌتا اٌلً سعاده
رٌتا أحمد نجم
رٌتا بدوي معتوق
رٌتا بشاره ابو جودة
رٌتا بشاره سالمه
رٌتا بطرس نصار
رٌتا بولس بركات
رٌتا بولس صاروفٌم
رٌتا جان ابً خلٌل
رٌتا جان خاطر
رٌتا جان دٌب
رٌتا جان منصور
رٌتا جرجس الزمار
رٌتا جرجس بوحرب
رٌتا جرجس معكرون
رٌتا جرجس نخلً
رٌتا جمٌل جبراٌل
رٌتا جورج راجً
رٌتا جورج كمٌد
رٌتا جورج مطر
رٌتا جورج ٌعموبً
رٌتا جوزاؾ الجمٌل
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رٌتا جوزؾ السلوى
رٌتا جوزؾ معوض
رٌتا جوزؾ نجم
رٌتا حبٌب ابً اسحاق
رٌتا حبٌب بشارة
رٌتا حبٌب عبسً
رٌتا حسن دروٌش
رٌتا حسن محفوض
رٌتا حنا جدعون
رٌتا حنا ع ّمار
رٌتا خضر حمود
رٌتا خلٌل عجٌمً
رٌتا خلٌل محفوظ
رٌتا خلٌل نصرهللا
رٌتا درباس فرح
رٌتا رامز ٌعموب
رٌتا ردٌؾ حزوري
رٌتا رشٌد شلهوب
رٌتا رفعات مشرؾ
رٌتا روبٌر بدروسٌان
رٌتا رٌاض عمل
رٌتا رٌمون المسٌس
رٌتا زعٌتر حنا
رٌتا سابا العلم
رٌتا سامً كٌروز
رٌتا ساٌد فنٌانوس
رٌتا ساٌد مبارن
رٌتا سركٌس الدرجانً
رٌتا سعدهللا بشاره
رٌتا سلٌمان سلوم
رٌتا سٌمون خٌرهللا
رٌتا شولً حرٌمة
رٌتا ضو ضو
رٌتا طانوس الخوند
رٌتا طانٌوس بو سلٌمان
رٌتا طانٌوس بولس
رٌتا طانٌوس كٌروز
رٌتا طعان رحمه
رٌتا طنوس جرمانوس
رٌتا طونً الحداد
رٌتا عباس عبدهللا
رٌتا عبود حاكمه
رٌتا ّ
عزت ابً طاٌع
رٌتا عزت الحاٌن
رٌتا عفٌؾ العكاري
رٌتا عمل ابً حنا
رٌتا علً الخطٌب
رٌتا فاٌز ناصر الدٌن
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رٌتا فرنسٌس طراد
رٌتا فوزي االشمر
رٌتا فوزي ساطً
رٌتا كلٌم فرسان
رٌتا كمٌل ٌزبن
رٌتا لوٌس العنداري
رٌتا لوٌس عون
رٌتا مارون خٌاط
رٌتا مارون شمعون
رٌتا دمحم الشمرة
رٌتا دمحم عطٌه
رٌتا مراد زكرٌا
رٌتا مرهج نصر
رٌتا مسعود شاهٌن
رٌتا مطانٌوس سكر
رٌتا منصور الخوٌري
رٌتا مورٌس عطٌة
رٌتا موسى جلول
رٌتا مٌشال ساسٌن
رٌتا مٌشال صعب
رٌتا مٌشال عازار
رٌتا مٌالد توما
رٌتا مٌالد مملد
رٌتا نبٌل دٌب
رٌتا نعٌم الخوري
رٌتا ٌحٌى المصري
رٌتا ٌعموب نسبٌه
رٌتا ٌوسؾ العالوري
رٌتا ٌوسؾ حلٌحل
رٌتا ٌوسؾ سرٌح
رٌتا ٌوسؾ فؽالً
رٌتا ٌوسؾ نجم
رٌتا ٌوسؾ نصر
رٌتا ٌوسؾ نصر
رٌتة راشد عٌد
رٌتشً جمٌل الحكٌم
رٌحاب فارس أبو سٌؾ
رٌشار جرجس دومٌط رٌشا
رٌشار حارس المصٌفً
رٌشار ساٌد ابو محرز
رٌشار ٌونان نصار
رٌؾ الٌشع سابا
رٌفا دمحم الخطٌب
رٌفا ملحم الخوري
رٌفانا ابراهٌم طعوم
رٌكاتً ٌوسؾ حمٌة
رٌم ابراهٌم الرفاعً
رٌم ابراهٌم دهمان
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رٌم احمد ابو سعد
رٌم احمد حسٌن
رٌم اسعد خٌر
رٌم بري شحادة
رٌم توفٌك مسالخً
رٌم جمٌل سرحال
رٌم حسن العلً
رٌم حسن خلؾ
رٌم حسٌن كرٌكر
رٌم خضر سلٌمان
رٌم خلٌل بعلبكً
رٌم دروٌش حوحو
رٌم رشراش سنٌح
رٌم رٌاض لزٌحة
رٌم رئٌؾ حسن
رٌم ساٌد الضعٌؾ المكاري
رٌم سعدهللا فرحات
رٌم سلٌمان الحلبً
رٌم صالح الدٌن خداج
رٌم صالح الزعبً
رٌم عادل اٌوبً
رٌم عادل هاشم
رٌم عبدالهادي السلمان
رٌم عدنان ملحم
رٌم عصمت بو ضرؼم
رٌم علً الحجٌري
رٌم علً حسن
رٌم علً زرٌك
رٌم علً ضاهر
رٌم علً لبٌسً
رٌم علً مكً
رٌم علً وهب
رٌم عمر سٌور
رٌم ؼسان طراد
رٌم فاروق سٌدة
رٌم فؤاد سكاؾ
رٌم دمحم جراد
رٌم دمحم حسن
رٌم دمحم خلٌفة
رٌم دمحم خٌر البابا
رٌم دمحم دالً بلطه
رٌم دمحم شرٌم
رٌم دمحم ؼدار
رٌم دمحم لبٌسً
رٌم دمحم نجدي
رٌم دمحم نزال
رٌم محمود بدوي
رٌم مرعً الفلٌطً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
رٌم مصطفى برٌص
رٌم مصطفى عمل
رٌم معروؾ الحج
رٌم منٌر سوٌد
رٌم نزٌه زٌن الدٌن
رٌم ولٌد خضر
رٌم وهبً عكرة
رٌم ٌحً ابوزٌد
رٌما ابراهٌم الفٌل
رٌما ابراهٌم شبلً ٌونس
رٌما ابراهٌم صالح
رٌما ابراهٌم عطاٌا
رٌما ابراهٌم ٌوسؾ
رٌما احمد االٌوبً
رٌما احمد الدهٌبً
رٌما احمد الشٌخ
رٌما احمد الؽوش
رٌما احمد برٌطع
رٌما احمد جعفر
رٌما احمد جمعة
رٌما احمد ؼانم
رٌما احمد مالط
رٌما احمد نور الدٌن
رٌما ادٌب حمزة
رٌما ادٌب خٌر هللا
رٌما اسبر بو عبد هللا
رٌما اسعد الساحلً
رٌما اسكندر حداد
رٌما اسماعٌل ابراهٌم
رٌما اسماعٌل شهاب الدٌن
رٌما الولٌد التركمانً
رٌما الٌاس ابو شروش
رٌما الٌاس سعد
رٌما انطوان عبدو
رٌما انٌس داؼر
رٌما إسماعٌل أبوزور
رٌما إٌلٌا مكنّا
رٌما أحمد األحمد
رٌما أحمد األٌوبً
رٌما أحمد رضا
رٌما أحمد عوٌن
رٌما أحمد نجا
رٌما أدٌب البتدٌنً
رٌما أسعد طالب
رٌما باسم شبلً
رٌما بدٌع ابو نمول
رٌما بسام عبد العال
رٌما بشٌر عثمان

ن
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ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
رٌما بطرس المطار
رٌما توفٌك السٌوفً
رٌما توفٌك المصري
رٌما جاد هللا دانٌل
رٌما جان زخٌا
رٌما جرجس الشامً
رٌما جرجس جرجس
رٌما جرجس مبارن
رٌما جمال شبلً
رٌما جمٌل الؽصٌنً
رٌما جهاد فزع
رٌما جوزٌؾ الخوري
رٌما حاتم ؼانم
رٌما حامد ابو شاهٌن
رٌما حسن حمود
رٌما حسن علً
رٌما حسٌن الصالح
رٌما حسٌن العزٌر
رٌما حسٌن أمهز
رٌما حسٌن بلحص
رٌما حسٌن حمود
رٌما حسٌن خروبً
رٌما حسٌن خرٌس
رٌما حسٌن شعٌتو
رٌما حسٌن عاصً
رٌما حسٌن مكحل
رٌما حلٌم ضومط
رٌما حلٌم نصر
رٌما حمد سلوم
رٌما حنّا وهبه
رٌما حنا حوشان
رٌما حنا عمار
رٌما خالد محً الدٌن
رٌما خضر طه
رٌما خلٌل رمال
رٌما خلٌل شٌت
رٌما خلٌل ممبل
رٌما داوود مخاٌل
رٌما دٌاب عبدو
رٌما رامز فرحات
رٌما رسالن بوزٌد
رٌما رشراش صعب
رٌما رضا مكه
رٌما رومٌو معوض
رٌما رؤوؾ فخر الدٌن
رٌما رٌان الرشٌد
رٌما رٌمون مرعً
رٌما زكً طمش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
رٌما سامً حلٌمة
رٌما سجٌع ضو
رٌما سطوؾ سطوؾ
رٌما سعٌد البنا
رٌما سعٌد ؼٌضا
رٌما سعٌد ٌونس
رٌما سلمان زهر الدٌن
رٌما سلمان سلٌم
رٌما سلٌم حمادي
رٌما سلٌمان فاٌك
رٌما سماح صبرا
رٌما سمٌح بركات
رٌما سمٌح صابونة
رٌما سمٌر شبل
رٌما سمٌر علوان
رٌما سهٌل لشمر
رٌما شامل ؼبار
رٌما شفٌك المصري
رٌما شفٌك زٌن الدٌن
رٌما شفٌك منٌؾ
رٌما شولً كمال الدٌن
رٌما صالح ابو دهن
رٌما صبحً العسكر
رٌما طانٌوس كٌروز
رٌما طالل سلهب
رٌما طلعات ناصرالدٌن
رٌما طه مرعً
رٌما طونً الباشا
رٌما عادل عٌسى
رٌما عارؾ جمعة
رٌما عاطؾ حٌدر
رٌما عباس عٌسى
رٌما عباس فرحات
رٌما عباس كنٌار
رٌما عبد الحفٌظ عزالدٌن
رٌما عبد الحمٌد طاهر
رٌما عبد الرحٌم ابو ٌاسٌن
رٌما عبد الرحٌم الساحلً
رٌما عبد الكرٌم حرز
رٌما عبد اللطٌؾ شرارة
رٌما عبد اللطٌؾ مجذوب
رٌما عبد هللا الحلو
رٌما عبدالرحمن حداد
رٌما عزات االحمدٌه
رٌما عصام بو خزام
رٌما عصام علم الدٌن
رٌما عصام مكارم
رٌما عصمت الصفح

ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
رٌما عفٌؾ مدلل
رٌما علً الحاج حسٌن
رٌما علً الراعً
رٌما علً العٌط
رٌما علً حدرج
رٌما علً خلٌل
رٌما علً زنجً
رٌما علً زٌن
رٌما علً سعد
رٌما علً شحادة
رٌما علً عبود
رٌما علً علوش
رٌما علً عودة
رٌما علً عٌسى
رٌما علً مشورب
رٌما علً منصور
رٌما علً مواسً
رٌما علً نصر هللا
رٌما عمر خرنوب
رٌما عمر نصرالدٌن
رٌما عٌسى خلٌل
رٌما ؼالب جونً
رٌما ؼسان السٌملً
رٌما ؼسان كبارة
رٌما فاٌز جبور
رٌما فاٌز حدٌفة
رٌما فاٌز محمود
رٌما فرج زخور
رٌما فرج فرج
رٌما فضل تمً
رٌما فوزي ابو صالحة
رٌما فوزي المصري
رٌما فؤاد كرباج
رٌما فؤاد هالل
رٌما فٌصل زهر الدٌن
رٌما فٌصل محسن
رٌما لاسم الحسٌن
رٌما لاسم خالد
رٌما كامل عكوش
رٌما كامل عواله
رٌما كامل عٌد
رٌما كمال زهر الدٌن
رٌما كمٌل عمل
رٌما لوٌس كرم
رٌما مجٌد زوٌهد
رٌما دمحم الباشا
رٌما دمحم الرحمون
رٌما دمحم الزٌن

ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
رٌما دمحم الشبٌر
رٌما دمحم الشعار
رٌما دمحم حمد
رٌما دمحم حٌدر
رٌما دمحم خلٌل
رٌما دمحم دهٌنً
رٌما دمحم دٌب دبوس
رٌما دمحم رضوان مسٌكة
رٌما دمحم سعٌد الشهال
رٌما دمحم شمص
رٌما دمحم ضاهر
رٌما دمحم عبد الرحمن
رٌما دمحم عمٌل
رٌما دمحم فارس
رٌما دمحم لبٌرص
رٌما دمحم لصب
رٌما دمحم كاعٌن
رٌما دمحم كساب
رٌما دمحم كنعان
رٌما دمحم ملص
رٌما دمحم هزٌم
رٌما دمحم هٌشام نجارٌن
رٌما دمحم ٌونس
رٌما محمود النمٌب
رٌما محمود اٌوب
رٌما محمود حسن
رٌما محً الدٌن صبري
رٌما مخائٌل بوضاهر
رٌما مرتضى بزي
رٌما مشهور الجاسم
رٌما مصطفى لاسم
رٌما مطانٌوس عاد
رٌما معذى الحلبً
رٌما معن لائد بٌه
رٌما ملحم بو علً
رٌما منصور داؼر
رٌما منٌب سفر
رٌما منٌر زٌدان
رٌما منٌؾ أبو شمرا
رٌما مهدي ناصر الدٌن
رٌما موسى نادر
رٌما مٌشال عالؼه
رٌما مٌشال نعمة
رٌما ناصر ناصر
رٌما نافذ موسى
رٌما ناٌؾ الؽرٌب
رٌما نبٌل الرفاعً
رٌما نبٌل سمرجً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
رٌما نبٌل نصار
رٌما نبٌه الحان
رٌما نجا البٌروتً
رٌما نجٌب شرانك
رٌما نزٌه ندور
رٌما نسٌم سابا
رٌما نظٌر صالح
رٌما نعمان جبران الحاٌن
رٌما نعمان حرب
رٌما نعمان متى
رٌما نموال الخوري
رٌما نمر السنجً
رٌما هانً عواد
رٌما ودٌع حمٌدان
رٌما ٌاسر الخطٌب
رٌما ٌحٌى صباغ
رٌما ٌوسؾ ابواسماعٌل
رٌما ٌوسؾ الحوٌن
رٌما ٌوسؾ حماده
رٌما ٌوسؾ دٌاب
رٌما ٌوسؾ عون
رٌما ٌوسؾ فضول
رٌما ٌوسؾ مخول
رٌما ٌوسؾ هاجر
رٌماء خلدون عوض
رٌمان بسام مساعد
رٌمان جودي جابر
رٌمان نور الدٌن السٌد
رٌمة امٌن عبد الخالك
رٌمة شعالن خضر
رٌمة عبد اللطٌؾ عابده
رٌمة عبدالمادر جابر
رٌمة عبدالوهاب صهٌون
رٌمة عصام كبارة
رٌمة دمحم البشٌر
رٌمة دمحم عبد الهادي
رٌمة موسى فران
رٌمة نافذ الكردي
رٌمه احمد عبد هللا
رٌمه انطونٌوس نعمه
رٌمه انٌس ضو
رٌمه حامد سمالوي
رٌمه حبٌب حوٌال
رٌمه دٌب عطاهللا
رٌمه رشٌد لدور
رٌمه سامً المرعونً
رٌمه سعٌد سعٌد
رٌمه سعٌد عماشه

ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
رٌمه سلٌم الصٌفً
رٌمه سمٌح لادبً
رٌمه عادل بو علً
رٌمه عزمً االحدب
رٌمه علً جلول
رٌمه فارس سعسوع
رٌمه دمحم االسمر
رٌمه دمحم الشمٌك
رٌمه مرشد احمد
رٌمه ناجً الجرمانً
رٌمه نصار ؼزالً
رٌمون ادمون صالح
رٌمون الٌاس مجدالنً
رٌمون جلٌل عوض
رٌمون جورج ابو نادر
رٌمون روبار الحاج
رٌمونا الفرد نمر
رٌمونا الٌاس الٌاس ملوحً
رٌمونا عبود ضو
رٌمونا منصور عبود
رٌمونا ٌوسؾ الحزوري
رٌموند ٌوسؾ سمعان
رٌموندا انطوان عٌد
رٌموندا بطرس المجبر
رٌموندا عبداالله ناصر الدٌن
رٌموندا عمل مراد
رٌموندا عٌسى نعمه
رٌموندا ؼزوان عبدو
رٌموندا نصر الٌاس
رٌمونده علً صبره
رٌمى سلٌم عبد الخالك
رٌمً احمد حسن
رٌمً اسعد الحلباوي
رٌمً جورج شدٌد
رٌمً جوزؾ عمٌمً
رٌمً رٌمون لدو
رٌمً سلٌم البٌطار
رٌمً سمٌر الطبنجً
رٌمً عبدهللا منصور
رٌمً ؼسان العلً
رٌمً موسى عاصً
رٌن اٌلً زخور
رٌن بشاره رعد
رٌن سمٌر عالمً
رٌن شولً الٌاس
رٌن ؼسان ابً عبدهللا
رٌن فردٌناند ضو
رٌن فرنسٌس فارس

ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
رٌن ماري جورج ساسٌن
رٌن ندٌم تفاحه
رٌنا الٌاس سعد
رٌنا اٌلً عبود
رٌنا حمٌد المارح
رٌنا سبع الفؽالً
رٌنان احمد السٌد
رٌنداال ادٌب صلٌبا
رٌنه امٌن فرج
رٌنه أسعد الناهوم
رٌنه خلٌل الحاج
رٌنه عادل حاج مرعً سلطان
رٌنه فاٌز حنوش
رٌنه فٌلٌب عبود
رٌنه دمحم المادري
رٌنه دمحم نصار
رٌنٌه جورج الؽفري
رٌنٌه لٌن عكر جبور
رٌهام أحمد طاهر
رٌهام جاسم الدكوم
رٌهام رشراش سنٌح
رٌهام علً الحاجً
رٌهام دمحم المصري
رٌهام دمحم سلوم
رٌهام ناٌؾ الحجة
رٌهان دمحم حمزة
رئبال دمحم الوردانً
رئٌفة احمد سعد
رئٌفة كنج حمادة
زانا عبدالهادي خضٌر
زانا نخله سلوم
زانة ابراهٌم الحاج
زانة الٌاس النبوت
زانة دروٌش دروٌش
زانة رمزي دٌب
زانة عوض عواضة
زانة مالن حسٌن
زانة دمحم عبدالحً
زانه الفرد الدومانً
زانه أحمد المصري
زانه علً حمدان
زانه هانً نموال
زاهدة عبد الرؤوؾ منجد
زاهدة دمحم الممداد
زاهده أكرم عاصً
زاهده دمحم ٌاسٌن
زاهر حمزة رباح
زاهر ذولان عبد الخالك
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
زاهر راجح االكومً
زاهر عبد الفتاح الخطٌب
زاهر عبد المادر عمر
زاهر عمر العوٌن
زاهر كامل ٌحً
زاهر كرٌم العنداري
زاهر دمحم الزٌن
زاهر دمحم ٌاسٌن
زاهر محمود زكرٌا
زاهر مصطفى زكً التتر
زاهر نظٌر ملص
زاهرة حسن المنطار
زاهرة سامً مزهر
زاهرة عاطؾ رضا
زاهره امٌن بو خزام
زاهره عثمان طربٌه
زاهً انٌس المادري
زاهً شاهٌن ٌاسٌن
زاهٌة بشٌر شرٌم
زاهٌة حلٌم الفؽالً
زاهٌة فارس أبو العز
زاهٌة لطفً معاز
زاهٌه فرنسٌس طاٌع
زباد مخاٌل كعدو
زبٌدة احمد البزال
زبٌدة أحمد األسود
زبٌدة حلمً فتح هللا
زبٌدة خالد عٌد
زبٌدة رهٌؾ البش
زبٌدة شرٌؾ حلوانً
زبٌدة طالل األٌوبً
زبٌدة عاشك العاشك
زبٌدة دمحم خٌر الحاج شحادة
زبٌدة دمحم سلٌم سماط الفول
زبٌدة مصطفى عرجا
زبٌدة نواؾ حمٌة
زبٌدة ٌحًٌ شامً
زبٌدة ٌوسؾ الرفاعً
زبٌدة ٌوسؾ الصاٌػ
زبٌده خضر الخٌر
زبٌده سالم جاموس
زبٌده سلٌم سعٌد
زبٌده صالح ممصود
زبٌده عدنان خضر
زبٌده علً مرعً
زبٌده مصطفى عالء الدٌن
زخرٌا الٌاس بشارة
زكرٌا احمد الممهور

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زكرٌا احمد زكرٌا
زكرٌا أحمد ابو ٌحً
زكرٌا توفٌك الشاتً
زكرٌا صالح مكً
زكرٌا عبداللطٌؾ ضناوي
زكرٌا عدنان بكار
زكرٌا علً مشٌن
زكرٌا علً مظلوم
زكرٌا لاسم زٌن الدٌن
زكرٌا دمحم العلً
زكرٌا دمحم المسلم
زكرٌا دمحم زكرٌا
زكٌّة جمال الراوي
زكً احمد الرفٌع
زكٌة توفٌك شجاع
زكٌة جاد الكرٌم النمر
زكٌة حسن شحوري
زكٌة حسٌن جفال
زكٌة خلٌل خلٌل
زكٌة خلٌل دورة
زكٌة دومٌط البحنٌنً
زكٌة زكً نعٌم
زكٌة سعٌد طراد
زكٌة سلٌمان داود
زكٌة ضاهر الحاج
زكٌة عبد السالم عمل
زكٌة علً زكرٌا
زكٌة كرم البزري
زكٌة دمحم الحسٌن
زكٌة دمحم مصطفى
زكٌة مصطفى عبدهللا
زكٌة نبٌه مرتضى
زكٌة هاٌل الماضً
زكٌه خالد إبراهٌم
زكٌه شحاده خٌر هللا
زكٌه منٌؾ ؼرٌب
زلفا ابراهٌم الٌاس
زلفا بهجات فارس
زلفا جوزؾ باسٌل
زلفا حٌدر مراد
زلفا لطفً سالمة
زلفا دمحم رمضان
زلفاء توفٌك األٌوبً
زلفة صالح ممصود
زلفه محمود طربٌه
زلفه ٌونس شٌحا
زلفى دمحم طارق طراد
زمان عبدهللا سمعان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
زمرد شكٌب سعادة
زمرد ناٌؾ شدٌد
زمرد نعوم العنداري
زمزم محسن نور الدٌن
زمزم مصطفى إبراهٌم
زها رٌمون خضري
زها سمعان لٌشع
زهار رفٌك سكر
زهر الدٌن ٌوسؾ فلو
زهر نزٌه أحمد
زهرا محمود لطٌش
زهراء ابراهٌم حمد
زهراء ابراهٌم عٌدٌبً
زهراء ابراهٌم كورانً
زهراء احمد عبٌد
زهراء احمد مرتضى
زهراء احمد موسى
زهراء اسماعٌل شاهٌن
زهراء إبراهٌم نصار
زهراء حسن حجٌج
زهراء حسٌن احمد
زهراء حسٌن الزٌن
زهراء حسٌن الهبش
زهراء حسٌن حربً
زهراء حسٌن دٌاب
زهراء حسٌن عمٌل
زهراء حٌدر نظام الدٌن
زهراء خضر عٌسى
زهراء ربٌع حجازي
زهراء زهٌر حمٌة
زهراء شحادة سوٌدان
زهراء شرٌؾ صالح
زهراء عباس شعٌب
زهراء عباس عٌسى
زهراء عباس مشورب
زهراء عباس مشورب
زهراء عبد الحسٌن لصٌر
زهراء عبد الرحمن الظرٌؾ
زهراء عبد الرحٌم الجمل
زهراء عبد الكرٌم العفً
زهراء علً ابراهٌم
زهراء علً ابو حمدان
زهراء علً الممهور
زهراء علً حمودي
زهراء علً خلٌفة
زهراء علً شعٌب
زهراء علً عبد المادر
زهراء علً عبدهللا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
زهراء علً عجمً
زهراء علً عواد
زهراء علً ؼندور
زهراء علً مكه
زهراء عٌسى اسعد
زهراء ؼسان بعلبكً
زهراء فاضل سكرٌة
زهراء فؤاد عبد هللا
زهراء لاسم اللحاؾ
زهراء محسن الموسوي
زهراء محسن حٌدر
زهراء دمحم الجوهري
زهراء دمحم الموسوي
زهراء دمحم الهك
زهراء دمحم خٌر الدٌن عزام
زهراء دمحم دٌاب
زهراء دمحم ذٌب
زهراء دمحم زعٌتر
زهراء دمحم شرٌفه
زهراء دمحم عوده
زهراء دمحم ؼرٌب
زهراء دمحم كرٌم
زهراء محمود العلً
زهراء منٌؾ الكركً
زهراء مهدي مرعً
زهراء ناصر ضاهر
زهراء نبٌل الحاج حسن
زهراء نجٌب حجٌج
زهراء نزار تلٌه
زهراء نسٌم حالوي
زهراء ولٌد مرسل
زهراء ٌوسؾ الحاج حسن
زهراء ٌوسؾ جعفر
زهرة احمد شعشوع
زهرة اسعد حمود
زهرة بسام بزون
زهرة حسن الحرٌري
زهرة حسن الزٌن
زهرة حسن سبلٌنً
زهرة حسن عز الدٌن
زهرة حسٌن خلٌفة
زهرة حسٌن دروٌش
زهرة حسٌن فواز
زهرة حسٌن وهبً
زهرة سلٌم ستار
زهرة سلٌمان وطفى
زهرة سمٌر الؽول
زهرة شرٌؾ خلٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زهرة صبري خلٌفة
زهرة عباس فروخ
زهرة عبد هللا عنٌسً
زهرة عبدالحسن خروبً
زهرة عبدهللا صفا
زهرة عفٌؾ منصور
زهرة علً الفارس
زهرة علً حمزة
زهرة علً خلٌفة
زهرة علً زرلط
زهرة علً سعد
زهرة علً شعٌتو
زهرة علً صبرا
زهرة علً عبدهللا
زهرة فضل صفدي
زهرة فؤاد بٌضون
زهرة مالن حمود
زهرة دمحم بابٌر
زهرة دمحم ضاهر
زهرة دمحم ؼرٌب
زهرة دمحم لماح
زهرة دمحم مروه
زهرة دمحم مشورب
زهرة دمحم وهبً
زهرة مسلم عزالدٌن
زهرة مصطفى خروبً
زهرة ناٌؾ دبوق
زهرة ولٌد حمزة
زهرة ولٌد هرموش
زهره احمد فرج
زهره حبٌب عواضه
زهره حسٌن زهوي
زهره حسٌن عبدهللا
زهره حسٌن كردي
زهره خلٌل النجار
زهره خلٌل لشور
زهره صالح جحا
زهره علً كساب
زهره علً ٌاسٌن
زهره دمحم حسون
زهره دمحم خاطر
زهره دمحم خرٌس
زهره محمود الدٌرانً الصفاوي
زهره مصطفى الزعتري
زهره موسى الزٌن
زهرٌه خالد الفلٌطً
زهوا سمعان معتوق
زهوان عثمان حلٌحل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زهوة دمحم زهٌر حمود
زهور احمد جمال
زهور احمد شكٌب عبد هللا
زهور توفٌك زكرٌا
زهور حسٌن فهدة
زهور حنا الحنا
زهور راشد عرب
زهور عمر مراد
زهور فٌصل أمارة
زهور دمحم البزال
زهور دمحم السٌد
زهور دمحم سما
زهور مصطفى المصري
زهوه دمحم شرٌؾ
زهى ابراهٌم أبو سمره
زهى جوزؾ ابو ٌارد
زهى شفٌك حداد
زهٌة احمد عمل
زهٌة الٌاس عبد الساتر
زهٌة حسٌن ترمس
زهٌة حسٌن حمزة
زهٌة رفٌك حالوي
زهٌة كامل فمٌه
زهٌة دمحم اسعد طرادٌة
زهٌة دمحم حبحاب
زهٌة دمحم حسان
زهٌة دمحم ملحم
زهٌد دمحم مصطفى
زهٌر اسعد مسعود
زهٌر حسن بٌطار
زهٌر رامز جابر
زهٌر سمٌح مراد
زهٌر علً عوده
زهٌرة عادل حجار
زهٌرة عبدهللا عبد علً
زهٌه احمد حمٌه
زهٌه احمد منصور
زهٌه حسٌن عٌاش
زهٌه سعٌد عٌد
زهٌه لاسم خبٌز
زوات امٌن االسعد
زوات تاج الدٌن زكرٌا
زوار رٌاض حٌدر
زوالفمار حسٌن ناصر الدٌن
زورا حسٌن حمود
زوهً درباس فرح
زوهٌنا فاٌز سٌؾ الدٌن
زوٌا عبده رباح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌاد ابراهٌم ناصٌؾ
زٌاد احمد زعٌتر
زٌاد انطوان حداد
زٌاد أحمد عبٌد
زٌاد بولص أبوطاس
زٌاد توفٌك عرمونً
زٌاد جمال المصري
زٌاد جورج شلهوب
زٌاد جورج عبود
زٌاد جوزؾ حنا
زٌاد حسٌن خالدٌه
زٌاد خالد لداح
زٌاد خضر مكاوي
زٌاد رامز خوٌص
زٌاد سلٌمان شلهوب
زٌاد سلٌمان علوه
زٌاد سمٌح استنبولً
زٌاد شرٌؾ الخلؾ
زٌاد طانٌوس عطاهلل
زٌاد عادل عبد الخالك
زٌاد عبدالحكٌم جراد
زٌاد عبدالحً لاسم
زٌاد عبدالكرٌم بدران
زٌاد عزت حكٌم
زٌاد علً األبٌض
زٌاد علً الزمتر
زٌاد علً فرج
زٌاد علً لسام
زٌاد عمر جابر
زٌاد فواد الخوري
زٌاد كامل الضناوي
زٌاد دمحم رحال
زٌاد دمحم عثمان
زٌاد محً الدٌن نجم
زٌاد مصطفى عز الدٌن مستو
زٌاد مفٌد اسماعٌل
زٌاد مورٌس أبو نصر
زٌاد مٌالد العتٌك
زٌاد نموال فرزلً
زٌاد هشام حبلص
زٌاد ٌحٌا عٌد
زٌاد ٌحٌى صباغ
زٌاد ٌوسؾ كرم
زٌد بسام المصري
زٌد عساؾ الحلبً
زٌزؾ افرام مهنا
زٌزه طانٌوس وهبه
زٌزي سوهال بلوط

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌن العابدٌن علً الجمال
زٌن العابدٌن لاسم زعٌتر
زٌن أحمد مكً
زٌنا احمد دروٌش
زٌنا الٌاس عٌد
زٌنا جمٌل ابً عمل
زٌنا خالد الخطٌب
زٌنا شفٌك برباره
زٌنا عزٌز طعمه
زٌنا لاسم الخلؾ
زٌنا دمحم عمار
زٌنا ناٌؾ سعسوع
زٌنا نبٌه التن
زٌنا نجٌب وطفى
زٌنا وهٌب الدٌب
زٌنات علً صالح
زٌنات علً عبدهللا
زٌنات دمحم الحرٌري
زٌنب ابراهٌم حسان
زٌنب ابراهٌم حمزه
زٌنب ابراهٌم حمود
زٌنب ابراهٌم سرور
زٌنب ابراهٌم شرٌم
زٌنب ابراهٌم شور
زٌنب ابراهٌم عمٌل
زٌنب ابراهٌم فواز
زٌنب ابراهٌم مسلمانً
زٌنب احمد اسماعٌل
زٌنب احمد جابر
زٌنب احمد جعفر
زٌنب احمد حالل
زٌنب احمد حٌدر
زٌنب احمد رباح
زٌنب احمد رضا
زٌنب احمد ركٌن
زٌنب احمد زعٌتر
زٌنب احمد زكرٌا
زٌنب احمد سالم
زٌنب احمد سرور
زٌنب احمد شمس
زٌنب احمد شومان
زٌنب احمد عباس
زٌنب احمد عباس
زٌنب احمد عبدهللا
زٌنب احمد عساؾ
زٌنب احمد عالمه
زٌنب احمد ؼدار
زٌنب احمد كالس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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PV#

اإلسم الثالثي
زٌنب احمد دمحم
زٌنب احمد موسى
زٌنب احمد نصار
زٌنب احمد نعمان
زٌنب اسعد الخطٌب
زٌنب اسماعٌل عٌسى اسماعٌل
زٌنب الحوراء ابراهٌم مرعً
زٌنب امٌن الخشن
زٌنب إبراهٌم شومان
زٌنب إبراهٌم طه
زٌنب أحمد اسماعٌل
زٌنب أحمد البعرٌنً
زٌنب أحمد الدوٌري
زٌنب أحمد السولً
زٌنب أحمد الشٌخ علً
زٌنب أحمد الضاٌع
زٌنب أحمد الضٌمة
زٌنب أحمد جابر
زٌنب أحمد جباعً
زٌنب أحمد جعفر
زٌنب أحمد خلؾ
زٌنب أحمد رمال
زٌنب أحمد عبدهللا
زٌنب أحمد فواز
زٌنب أحمد لانصو
زٌنب أحمد لعفرانً
زٌنب أحمد منانا
زٌنب أحمد ناصر
زٌنب أحمد نور الدٌن
زٌنب أحمد وهبً سلٌمان
زٌنب أدٌب ماضً
زٌنب بدري مدلج
زٌنب بري الخضر
زٌنب بسام حٌدر احمد
زٌنب بسام كرٌمة
زٌنب تٌسٌر حٌدر
زٌنب جعفر حجازي
زٌنب جعفر عبدهللا
زٌنب جعفر كرٌم
زٌنب جعفر مناع
زٌنب جمٌل السٌد
زٌنب جمٌل بلوط
زٌنب جمٌل ذٌاب سرور
زٌنب جهاد زرٌك
زٌنب جهاد فمٌه
زٌنب جهجاه مشٌن
زٌنب حاتم حرب
زٌنب حسان مصطفى

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
زٌنب حسن البزال
زٌنب حسن العٌتاوي
زٌنب حسن المسمار
زٌنب حسن الممداد
زٌنب حسن أٌوب
زٌنب حسن بلوط
زٌنب حسن تحفً
زٌنب حسن ترحٌنً
زٌنب حسن حاٌن
زٌنب حسن حمود
زٌنب حسن حٌدورة
زٌنب حسن خفاجة
زٌنب حسن خلٌل
زٌنب حسن دلماق
زٌنب حسن رضا
زٌنب حسن رمٌتً
زٌنب حسن زرٌك
زٌنب حسن زواوي
زٌنب حسن سالمً
زٌنب حسن سلمان
زٌنب حسن سلٌم
زٌنب حسن شكر
زٌنب حسن ضٌا
زٌنب حسن عبٌد
زٌنب حسن ع ّمار
زٌنب حسن عواضه
زٌنب حسن فاضل
زٌنب حسن فرحات
زٌنب حسن لاسم
زٌنب حسن لاطبً
زٌنب حسن لانصو
زٌنب حسن محسن
زٌنب حسن محٌش
زٌنب حسن مزٌحم
زٌنب حسن مظلوم
زٌنب حسن هاشم
زٌنب حسن هاشم
زٌنب حسٌن ابراهٌم
زٌنب حسٌن الجمال
زٌنب حسٌن الطفٌلً
زٌنب حسٌن أخضر
زٌنب حسٌن جلوس
زٌنب حسٌن حاوي
زٌنب حسٌن حجازي
زٌنب حسٌن حجٌج
زٌنب حسٌن حمود
زٌنب حسٌن حمود
زٌنب حسٌن حمود

ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
زٌنب حسٌن خلٌفة
زٌنب حسٌن دروٌش
زٌنب حسٌن راٌد
زٌنب حسٌن زرٌك
زٌنب حسٌن سلٌمان
زٌنب حسٌن سلٌمان
زٌنب حسٌن شعبان
زٌنب حسٌن عبدهللا
زٌنب حسٌن عرار
زٌنب حسٌن عطوي
زٌنب حسٌن لاسـم
زٌنب حسٌن لاووق
زٌنب حسٌن كرشت
زٌنب حسٌن كرٌّم
زٌنب حسٌن ناصر
زٌنب حسٌن ناصر الدٌن
زٌنب حسٌن هاشم
زٌنب حكمت بشٌر
زٌنب حمزة حمزة
زٌنب خالد الخالد
زٌنب خالد حسٌن
زٌنب خالد صالح الدٌن
زٌنب خالد عثمان
زٌنب خضر العٌش
زٌنب خضر شمص
زٌنب خضر عزالدٌن
زٌنب خلٌل جمول
زٌنب خلٌل حسن لاسم
زٌنب خلٌل حٌدر
زٌنب خلٌل سوٌد
زٌنب خلٌل شومر
زٌنب خلٌل مراد
زٌنب خلٌل مزنر
زٌنب خٌرهللا الدعاس
زٌنب دانً رمضان
زٌنب داود شهاب
زٌنب داود مكً
زٌنب دٌبو حٌدر
زٌنب ذٌب جابر
زٌنب رشٌد فرحات
زٌنب رضوان حموضة
زٌنب ركان سٌؾ الدٌن
زٌنب زاهً ٌاسٌن
زٌنب زكً كالكش
زٌنب زهٌر الحاج حسن
زٌنب سعدون زعٌتر
زٌنب سعٌد فرحات
زٌنب سلٌم السبالنً

ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
زٌنب سلٌم امٌن
زٌنب سلٌمان ابراهٌم
زٌنب سلٌمان العلً
زٌنب سلٌمان خلؾ
زٌنب سلٌمان طفٌلً
زٌنب سلٌمان نصار
زٌنب شحادة سوٌدان
زٌنب شعٌب شعٌب
زٌنب شولً زعٌتر
زٌنب صالح اسعد
زٌنب صالح الرفاعً
زٌنب صالح كركه
زٌنب صبحً حمادة
زٌنب صبحً ٌونس
زٌنب ضاهر لمٌس
زٌنب طالل ٌاسٌن
زٌنب ظافر زكرٌا
زٌنب عادل خالد
زٌنب عارؾ شهاب
زٌنب عاطؾ حمٌة
زٌنب عاطؾ صالح
زٌنب عباس الصفاوي الدٌرانً
زٌنب عباس سٌؾ الدٌن الملمب بمرواش
زٌنب عباس فمٌه
زٌنب عباس فمٌه
زٌنب عباس فواز
زٌنب عبد الحسن حاج سلٌمان
زٌنب عبد الحسن حمدان
زٌنب عبد الخالك طالب
زٌنب عبد الخالك عبد الخالك
زٌنب عبد الرحمن حدرج
زٌنب عبد الرحمن صالح
زٌنب عبد الرحٌم ٌوسؾ
زٌنب عبد الرزاق كوثرانً
زٌنب عبد الرضى خلٌل
زٌنب عبد الكرٌم ابو حمدان
زٌنب عبد الكرٌم لانصو
زٌنب عبد هللا االطرش
زٌنب عبد هللا الحاج حسن
زٌنب عبد هللا ملص
زٌنب عبد النبً بسام
زٌنب عبد النبً حمزة
زٌنب عبدالحسن دهٌنً
زٌنب عبدالحسٌن ذٌب
زٌنب عبدالمادر الحراز
زٌنب عبدهللا اسماعٌل
زٌنب عبدهللا االخرس
زٌنب عبدهللا حرٌري
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
زٌنب عبدهللا شكرون
زٌنب عبدهللا صبرا
زٌنب عبدهللا عالم
زٌنب عبدهللا لندٌل
زٌنب عجاج جعفر
زٌنب عجاج جعفر
زٌنب عجاج حمادة
زٌنب عزات ضاوي
زٌنب عزت جواد
زٌنب عصام الخطٌب
زٌنب عصام لمع
زٌنب عطا كسٌرة
زٌنب عالء جعفر
زٌنب علً ابراهٌم
زٌنب علً احمد
زٌنب علً الجبٌلً
زٌنب علً الحسٌن
زٌنب علً الحلباوي
زٌنب علً الرشعٌنً
زٌنب علً الطمش
زٌنب علً الؽزاوي
زٌنب علً أٌوب
زٌنب علً ترحٌنً
زٌنب علً ترشٌشً
زٌنب علً حجازي
زٌنب علً حدٌد
زٌنب علً حرب
زٌنب علً حسٌن
زٌنب علً حالل
زٌنب علً حمادي
زٌنب علً حمزة
زٌنب علً حمٌة
زٌنب علً حمٌه
زٌنب علً حناوي
زٌنب علً حٌدر
زٌنب علً حٌدر
زٌنب علً خرٌس
زٌنب علً خلٌفة
زٌنب علً خنسا
زٌنب علً زبٌب
زٌنب علً زؼٌر
زٌنب علً زٌدان
زٌنب علً زٌون
زٌنب علً سجد
زٌنب علً سرحان
زٌنب علً سرور
زٌنب علً سلٌم
زٌنب علً سٌؾ الدٌن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
زٌنب علً شامً
زٌنب علً شحادة
زٌنب علً شعشوع
زٌنب علً شهال
زٌنب علً صالح
زٌنب علً طراؾ
زٌنب علً طفٌلً
زٌنب علً طً
زٌنب علً عبود
زٌنب علً عز الدٌن
زٌنب علً عساؾ
زٌنب علً علً حسن
زٌنب علً علٌان
زٌنب علً عوده
زٌنب علً فخر الدٌن
زٌنب علً لدوح
زٌنب علً كالكش
زٌنب علً كورانً
زٌنب علً متٌرن
زٌنب علً مدلج
زٌنب علً مرعب
زٌنب علً مطر
زٌنب علً معنى
زٌنب علً موسى
زٌنب علً ناصر الدٌن
زٌنب علً نصار
زٌنب علً نور الدٌن
زٌنب علً ٌاسٌن
زٌنب علً ٌزبن
زٌنب عماد شرٌم
زٌنب عمر فخرو الحلبً
زٌنب عمر نابلسً
زٌنب ؼازي احمد
زٌنب فاروق كردوفاكً
زٌنب فاٌز راضً
زٌنب فاٌز زلزلة
زٌنب فاٌز شاهٌن
زٌنب فاٌز عساؾ
زٌنب فرٌد طالب
زٌنب فضل بدران
زٌنب فضل شاهٌن
زٌنب فواز اسماعٌل
زٌنب فواز عمرو
زٌنب فوزي العزي
زٌنب فوزي عطوي
زٌنب فوزي كورانً
زٌنب فؤاد الموسوي
زٌنب فؤاد سلٌم
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
زٌنب فؤاد فرحات
زٌنب فؤاد وهبً
زٌنب فٌصل جعفر
زٌنب فٌصل جونً
زٌنب فٌصل زعٌتر
زٌنب لاسم ابراهٌم
زٌنب لاسم الجمال
زٌنب لاسم الحاج حسن
زٌنب لاسم سلمان
زٌنب لاسم عربٌه
زٌنب لاسم لعفرانً
زٌنب لاسم مشٌن
زٌنب لاسم ناصر
زٌنب كاظم شومان
زٌنب كاظم مشٌن
زٌنب كامل المصري
زٌنب كامل جعفر
زٌنب كامل مشورب
زٌنب كرٌم العمار
زٌنب كرٌم حمادي
زٌنب ماجد فمٌه
زٌنب محرز محرز
زٌنب محسن نور الدٌن
زٌنب دمحم ابراهٌم
زٌنب دمحم اسعد
زٌنب دمحم االحمد
زٌنب دمحم البزال
زٌنب دمحم الجعم
زٌنب دمحم الحسن
زٌنب دمحم الحسن
زٌنب دمحم الحمصً
زٌنب دمحم العمار
زٌنب دمحم الكسار
زٌنب دمحم الموسوي
زٌنب دمحم الهك
زٌنب دمحم امون
زٌنب دمحم أبو خضر
زٌنب دمحم أخرس
زٌنب دمحم بربر
زٌنب دمحم بركات
زٌنب دمحم بكري
زٌنب دمحم ترحٌنً
زٌنب دمحم جبرٌل
زٌنب دمحم جهاد المصري
زٌنب دمحم جواد
زٌنب دمحم حارٌصً
زٌنب دمحم حاٌن
زٌنب دمحم حبلً
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنب دمحم حجٌج
زٌنب دمحم حرب
زٌنب دمحم حرب
زٌنب دمحم حسن الحسٌنً
زٌنب دمحم حسن لاسم
زٌنب دمحم حمادي
زٌنب دمحم خروبً
زٌنب دمحم خروبً
زٌنب دمحم خمٌس
زٌنب دمحم خٌر الدٌن
زٌنب دمحم دروٌش
زٌنب دمحم دروٌش
زٌنب دمحم دعموش
زٌنب دمحم رشٌد شهاب
زٌنب دمحم رضا نور الدٌن الموسوي
زٌنب دمحم زاهً ٌاسٌن
زٌنب دمحم زكرٌا
زٌنب دمحم سبسبً
زٌنب دمحم سرحان
زٌنب دمحم سلٌمان
زٌنب دمحم شامً
زٌنب دمحم شعشوع
زٌنب دمحم شومان
زٌنب دمحم طفٌلً
زٌنب دمحم طلٌس
زٌنب دمحم عبد هللا
زٌنب دمحم عبد النبً
زٌنب دمحم عبدهللا
زٌنب دمحم عبود
زٌنب دمحم عصفور
زٌنب دمحم علً جابر
زٌنب دمحم علً جعفر
زٌنب دمحم علٌك
زٌنب دمحم عواضه
زٌنب دمحم ؼملوش
زٌنب دمحم فحص
زٌنب دمحم فنٌش
زٌنب دمحم فؤاد نحاس
زٌنب دمحم لاسم
زٌنب دمحم لانصو
زٌنب دمحم لشالش
زٌنب دمحم لمر
زٌنب دمحم كٌوان
زٌنب دمحم محً الدٌن
زٌنب دمحم مرعً
زٌنب دمحم مكً
زٌنب دمحم منعم
زٌنب دمحم مهنا
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنب دمحم ناصر الدٌن
زٌنب دمحم نجدي
زٌنب دمحم نحلة
زٌنب دمحم نزها
زٌنب دمحم هرموش
زٌنب دمحم وهبً
زٌنب دمحم ٌحٌى
زٌنب دمحم ٌحٌى
زٌنب محمود المراد
زٌنب محمود الموصلً
زٌنب محمود حمادي
زٌنب محمود حنٌنه
زٌنب محمود حٌدر
زٌنب محمود سلمان
زٌنب محمود شاهٌن
زٌنب محمود عبود
زٌنب محمود عطٌه
زٌنب محمود فرج
زٌنب محمود نجم
زٌنب محمود همام
زٌنب محمود ٌاسٌن
زٌنب مسعود مسعود
زٌنب مشهور حمود
زٌنب مصطفى االحمد
زٌنب مصطفى الحسٌنً
زٌنب مصطفى الحسٌنً
زٌنب مصطفى المعاز
زٌنب مصطفى ترحٌنً
زٌنب مصطفى خزعل
زٌنب مصطفى خضر
زٌنب مصطفى سٌؾ الدٌن
زٌنب مصطفى علً أحمد
زٌنب مصطفى علً حسن
زٌنب مصطفى فحص
زٌنب مصطفً ٌاؼً
زٌنب معروؾ علً حسٌن
زٌنب ملحم اسماعٌل
زٌنب منجد علوه
زٌنب منٌر زٌن
زٌنب مهدي مسرة
زٌنب موسى ركٌن
زٌنب موسى كورانً
زٌنب ناجً سعادة
زٌنب ناصر جابر
زٌنب ناصر حاموش
زٌنب ناٌؾ المصري
زٌنب ناٌؾ رمال
زٌنب نجٌب األسعد

ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنب نجٌب بٌضون
زٌنب نزار ٌاؼً
زٌنب نزٌه مسلمانً
زٌنب نعمه رمضان
زٌنب نعمه مروه
زٌنب نعٌم حمزة
زٌنب نمر خازم
زٌنب نمر خلٌفة
زٌنب نمر لزٌحة
زٌنب نمر لمح
زٌنب نواؾ حمٌة
زٌنب نون هٌدوس
زٌنب هاشم شكر
زٌنب هواش زعٌتر
زٌنب هولو مسعود
زٌنب هٌسم ابو مراد
زٌنب وفٌك منصور
زٌنب ولٌد سعدٌه
زٌنب ٌحً عبدهللا
زٌنب ٌسٌن مهدي
زٌنب ٌوسؾ حساوي
زٌنب ٌوسؾ سالمة
زٌنب ٌوسؾ شعبان
زٌنب ٌوسؾ صؽٌر
زٌنب ٌوسؾ عنتر
زٌنب ٌوسؾ كورانً
زٌنب ٌونس جابر
زٌنة احمد اسرائٌل
زٌنة احمد الجانودي
زٌنة احمد الحاج سلٌمان
زٌنة احمد مطر
زٌنة احمد ٌاسٌن
زٌنة اكرم مالط
زٌنة المالح ضاهر المولى
زٌنة امٌن ضناوي
زٌنة انٌس صواٌا
زٌنة انٌس كمال الدٌن
زٌنة أحمد األٌوبً
زٌنة أحمد الفرخ
زٌنة أحمد عبٌد
زٌنة أحمد عزالدٌن
زٌنة أحمد عزٌزة
زٌنة أحمد هزٌم
زٌنة بدٌع فواز
زٌنة بسام ناصر الدٌن
زٌنة بهاء الحلبً
زٌنة بهجت حالوي
زٌنة جمال فرحات
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
زٌنة جمٌل ٌونس
زٌنة جورج إبراهٌم
زٌنة جورج سالمة
زٌنة جوزٌؾ حجار
زٌنة حسن االبٌض
زٌنة حسن الشعار
زٌنة حسن العلً
زٌنة حسن بدر الدٌن
زٌنة حسن طراد
زٌنة حسن علوه
زٌنة حسن كتمتو
زٌنة حسٌن العٌط
زٌنة حسٌن سلٌمان
زٌنة حسٌن عبد الكرٌم
زٌنة حسٌن عثمان
زٌنة حسٌن عكوش
زٌنة حسٌن مسلمانً
زٌنة خالد البدوي
زٌنة خالد الحسٌن
زٌنة خالد شعبان
زٌنة خضر األحمد
زٌنة دخٌل هللا علً احمد
زٌنة دٌب الدبس
زٌنة راشد جعفر
زٌنة رباح شرٌتح
زٌنة رفٌك عبٌد
زٌنة زكً سلٌمان
زٌنة زهٌر البعٌنً
زٌنة زٌاد رحٌم
زٌنة سامً السواح
زٌنة سامً حلٌمة
زٌنة سامً سابا
زٌنة شفٌك بو حٌدر
زٌنة صالح وهبة
زٌنة صبحً عرابً
زٌنة صبحً موسى
زٌنة ظافر نور
زٌنة عادل عبدو
زٌنة عادل عودة
زٌنة عاطؾ عطٌة
زٌنة عباس علوش
زٌنة عبد الرحمن عثمان
زٌنة عبد الكرٌم سعٌد
زٌنة عبد اللطٌؾ كركر
زٌنة عبداللطٌؾ ؼانم
زٌنة عبدهللا الرحمون
زٌنة عجاج العرٌضً
زٌنة عدنان محمودي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنة عزٌز بو عٌد
زٌنة عفٌؾ طبارة
زٌنة علً اسماعٌل
زٌنة علً العلً
زٌنة علً المظلوم
زٌنة علً شومان
زٌنة علً كساب
زٌنة علً مرتضى
زٌنة علً ناصر
زٌنة عمر علً
زٌنة ؼانم حسن
زٌنة ؼسان عبدو
زٌنة ؼسان لزعور
زٌنة فادي عالمة
زٌنة كمال مسعود
زٌنة محسن لسّام
زٌنة دمحم اسماعٌل الشٌخ
زٌنة دمحم االحمد
زٌنة دمحم الحموي
زٌنة دمحم الشرلاوي المال
زٌنة دمحم العبدهللا
زٌنة دمحم المصطفى
زٌنة دمحم المظلوم
زٌنة دمحم الموسوي
زٌنة دمحم النابلسً
زٌنة دمحم إسماعٌل األٌوبً
زٌنة دمحم حاج سلٌمان
زٌنة دمحم حجازي
زٌنة دمحم حرب
زٌنة دمحم رستم الٌمك
زٌنة دمحم شندب
زٌنة دمحم ضاهر
زٌنة دمحم عباس
زٌنة دمحم عباس
زٌنة دمحم عدنان األحمدي
زٌنة دمحم عالء الدٌن
زٌنة دمحم عٌسى
زٌنة دمحم كنج
زٌنة دمحم دمحم
زٌنة دمحم مراد فخري
زٌنة محمود الناظر
زٌنة محمود جونً
زٌنة محمود دروٌش
زٌنة محمود شبٌب
زٌنة مراد الخضر
زٌنة مصطفى الزعٌم
زٌنة مصطفى ثلٌجة
زٌنة مصطفى حمزة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنة مصطفى ؼنطوس
زٌنة مطاوع مراد
زٌنة معن العرداتً
زٌنة منٌر الؽضبان
زٌنة ناجً الزٌناتً
زٌنة نبٌل منصور
زٌنة نبٌه الرافعً
زٌنة نجٌب عبداللطٌؾ
زٌنة ندٌم عٌسى
زٌنة نصر رحٌل
زٌنة نعمه السلوم
زٌنة نمر زٌدان
زٌنة نهاد علبً
زٌنة هانً اسماعٌل
زٌنة همام الفلو
زٌنة وجٌه حنا
زٌنة ولٌد علبً
زٌنة ٌاسر حاطوم
زٌنة ٌحً سلٌم
زٌنة ٌوسؾ حسن لاسم
زٌنه ابراهٌم جانبٌه
زٌنه ادٌب ادٌب سمعان
زٌنه اسكندر ٌوسؾ
زٌنه اصالن االسمر
زٌنه أحمد الحجٌري
زٌنه أحمد آنً
زٌنه أحمد كنوج
زٌنه أكرم عبد هللا
زٌنه بٌار عمٌمً
زٌنه جان زؼٌب
زٌنه جرجس اللحام
زٌنه جرجس نعمه
زٌنه جمٌل لاووق
زٌنه حسن الناظر
زٌنه حسن عٌد
زٌنه حسٌن نعٌم
زٌنه حلمً امٌن السٌد
زٌنه حلٌم الزاخم
زٌنه خالد سعد
زٌنه خالد عكاري
زٌنه خالد مالط
زٌنه خلٌفه حمود
زٌنه رفٌك عفٌش
زٌنه سامً الصلٌبً
زٌنه سامً وهبه
زٌنه سمٌر فخري
زٌنه طانٌوس بو حٌدر
زٌنه ظافر عبٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنه عبد المعٌن محفوظ
زٌنه عدنان زٌن
زٌنه عصام البستانً
زٌنه عفٌؾ سعاده نمري
زٌنه عفٌؾ لمع
زٌنه علً ابراهٌم
زٌنه علً دٌاب
زٌنه علً ناصر الدٌن
زٌنه علً وهبه
زٌنه عمر كرٌم
زٌنه عٌاد مهنا
زٌنه فارس الكاخً
زٌنه كامل ٌاسٌن
زٌنه دمحم الحاج سلٌمان
زٌنه دمحم جابر
زٌنه دمحم عتر
زٌنه دمحم مصباح رعد
زٌنه دمحم مكً
زٌنه دمحم نزٌه زٌنو
زٌنه دمحم وهبه
زٌنه مخائٌل الحلبً
زٌنه مختار ناصر الدٌن
زٌنه موسى الحداد
زٌنه نعمه نمور
زٌنه وجٌه الساحلً
زٌنه ولٌد زهرالدٌن
زٌنه وهٌب اسبر
زٌنه ٌاسٌن ٌاسٌن
زٌنه ٌحً الترن
زٌنه ٌوسؾ الؽرٌب
زٌنه ٌونس الحاٌن
زٌنو عبداللطٌؾ حرب
زٌنً سلٌم فٌصل
سُمٌة نعمان البتدٌنً
سابٌن ابراهٌم مولود
سابٌن اٌلً معلوؾ
سابٌن بولس سالم
سابٌن توفٌك كرٌم
سابٌن سلٌم العلم
سابٌن عبد الكرٌم سكرٌة
سابٌن دمحم دهٌنً
سابٌن ٌوسؾ ؼصن
ساجدة عزالدٌن الكردي
ساجدة علً عبدهلل
سارا بسام زٌن الدٌن
سارا خضر المصري
سارا رسول العفً
سارا شفٌك الجمل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سارا علً العجل
سارا دمحم ٌوسؾ ملن
سارة ابراهٌم برهون
سارة احمد الحجار
سارة احمد علوٌة
سارة اسعد سلمان
سارة اسماعٌل خزعل
سارة إبراهٌم حرب
سارة أحمد شموا
سارة بالل ؼانم
سارة توفٌك عٌتانً
سارة توفٌك هاجر
سارة جعفر نصر الدٌن
سارة جمال سعٌد
سارة جمٌل دٌب
سارة جودت المصري
سارة حسن ابو الحسن
سارة حسن الخواجه
سارة حسن المص
سارة حسن خلٌل
سارة حسن سحمرانً
سارة حسن سموري
سارة حسن مالط
سارة حمد علم الدٌن
سارة حٌدر رشٌد
سارة خالد حمزة
سارة خالد خالد
سارة خالد خلٌل
سارة خلٌل عباس
سارة خلٌل علً
سارة دٌب لطاٌا
سارة رشٌد عالمة
سارة رفاعا سعٌد
سارة سامً وهبه
سارة شرٌؾ بو حمدان
سارة شولً عوٌدات
سارة عادل بودرؼم
سارة عارؾ العثمان
سارة عبد الحلٌم لرحانً
سارة عبد هللا عبد هللا
سارة عبدالرحمن شعبان
سارة عبدالرحٌم داالتً
سارة عبدهللا الدندشً
سارة عدنان رحال
سارة عصام الخٌر
سارة عصام جابر
سارة عصام نجدي
سارة علً علوش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سارة علً منصور
سارة عمر االسمر
سارة ؼازي سبسبً
سارة ؼسان اندرون
سارة فضل حاٌن
سارة فواز سوٌد
سارة فوزي لنبر
سارة فٌصل بدور
سارة لاسم مرعً
سارة كمال االحمدٌة
سارة دمحم العجل
سارة دمحم المصري
سارة دمحم المٌر األٌوبً
سارة دمحم جعفر
سارة دمحم حلوانً
سارة دمحم داهود
سارة دمحم رضوان شاتً
سارة دمحم زعٌتر
سارة دمحم شٌا
سارة دمحم طراد
سارة دمحم عجم
سارة دمحم عجور
سارة دمحم علً راٌد
سارة دمحم علً مرحبا
سارة دمحم لصاص
سارة دمحم منصور المصري
سارة دمحم ولٌد دٌب
سارة محمود سوٌد
سارة محمود عٌاش
سارة مختار خشاب
سارة مرتضى شرؾ الدٌن
سارة مرسل ذبٌان
سارة مشهور خضر
سارة منذر حسون
سارة منٌر سٌؾ الدٌن
سارة ناٌؾ بشارة
سارة نبٌل المصري
سارة نزٌه بشنك
سارة ولٌد الشرلاوي
سارة ٌحٌى دبوق
سارة ٌوسؾ الحاج
سارة ٌوسؾ حمود
ساره ابراهٌم شعٌب
ساره ابراهٌم لصاب
ساره احمد داود
ساره احمد ؼانم
ساره احمد لصٌر
ساره اسطفان نصور

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ساره الٌاس منصور
ساره بدر علوش
ساره بطرس عبود
ساره جهاد دٌاب
ساره حسن حرٌري
ساره حسنً الؽور
ساره حسٌن ماضً
ساره حسٌن ملص
ساره خالد ابً مؽلً الملمب بالنابلسً
ساره خالد عباس
ساره خضر عرابً
ساره خٌرهللا مصطفى
ساره رٌمون الحاج
ساره سامً بو عز الدٌن
ساره سمٌر احمد
ساره سمٌر االحمدٌه
ساره سهٌل الحالق
ساره شعبان ٌونس
ساره صبري الموسى
ساره عادل بحمد
ساره عبد األله الكٌالنً
ساره عبد الحمٌد ابراهٌم
ساره عبد المولى ٌعموب
ساره عبد الناصر حدرج
ساره عبدالعزٌز حمزه
ساره عجاج مالعب
ساره علً بنجن
ساره علً عاصً
ساره علً لاسم
ساره عماد الدٌن حدٌب
ساره عمر احمد
ساره فارس احمد
ساره فتحً الؽندور
ساره فؤاد الجردي
ساره دمحم احمد
ساره دمحم جندي
ساره دمحم صالح الفمٌه
ساره دمحم مسعود
ساره مروان عٌد
ساره مصطفى دعٌبس
ساره مصطفى مرتضى
ساره مفلح فضول
ساره ندٌم التالوي
ساره هاٌل العرٌضً
ساره هاٌل ذبٌان
ساره هاٌل سعٌد
ساره وهٌب دهٌنً
ساره ٌوسؾ الخوري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ساري جمٌل نعمه
ساري ٌوسؾ داؼر
سارٌا أحمد أحمد
سارٌا راجح نافع
سارٌا دمحم نشأت فنج
سارٌة حسٌن نكد
سارٌة عارؾ أبو شكر
سارٌة علً الماسم
سارٌة علً علوش
سارٌة فؤاد مرهج
سارٌة دمحم شومان
سارٌة دمحم عبد المحسن دٌب
سارٌة محمود حجازي
سارٌة نزار الحسن
سارٌتا مفٌد موسى
سارٌه سعد الدٌن صمر
سارٌه فاٌز عبد الخالك
سارٌه مصطفى الحاج
سارٌه مصطفى كمال المجذوب
ساسٌلٌا اسطفان عاصً
ساسٌلٌا بشٌر ساسٌن
ساسٌن أدٌب عوض
ساسٌن جوزٌؾ الشامً
ساشا روي معز
سافٌو انطوان بشارة
سالبٌناز علً سبلٌنً
سالفً حلٌم االشمر
سالفٌن اسعد شلهوب
سالم ظهٌر عبد الحمٌد
سالً الٌاس اٌوب
سالً امٌل طنوس
سالً اٌلً اندراوس
سالً أحمد المصري
سالً أدٌب ماضً
سالً بسام حنوش
سالً بهٌج حنا
سالً جمال االشمر
سالً جهاد صادق
سالً حسام كحٌل
سالً حسن فتفت
سالً حسٌن مصطفى
سالً حنا الحاج
سالً حٌدر ٌوسؾ
سالً زٌتونه فارس
سالً سلٌم مملد
سالً سلٌمه حنا سلٌمان
سالً سمٌر حرب
سالً شعبان بدرة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سالً صوان صوان
سالً ؼازي الؽضبان
سالً لطؾ هللا دبول
سالً مروان المصري
سالً منصور ٌونس
سالً ناصر العاكوم
سالً ٌوسؾ الموسى
سالً ٌوسؾ دٌب
سالٌن ٌوسؾ اٌلٌا
سامح أنٌس األبٌض
سامح لطفً لبٌسً
سامر احمد موسى
سامر اسماعٌل اسماعٌل
سامر انطوان عون
سامر بهٌج بنجن
سامر جورج مبٌض
سامر حاتم بنجن
سامر حسام ناجً
سامر حسان العرٌضً
سامر حسان بو كروم
سامر حسن االٌوبً
سامر حسٌن زٌن الدٌن
سامر حسٌن صالح
سامر حسٌن ضاهر
سامر حسٌن فواز
سامر حمدي مولوي
سامر رامز الشامً
سامر رفعت زهرالدٌن
سامر رٌمون طوطح
سامر سعد الدٌن المبرصلً
سامر سمٌر شعٌب
سامر عامر ابو ضاهر
سامر عمل عمل
سامر لاسم موسى
سامر كاٌد العمله
سامر كمال خلٌل
سامر دمحم االحمد
سامر مروان شرٌتح
سامر مصباح جابر
سامر مصطفى العتر
سامر مصطفى زرٌمه
سامر وهٌب اسعد
سامر ٌوسؾ مكنا
سامً ابراهٌم المهتار
سامً احمد حمود
سامً اٌلٌا شبهر
سامً أحمد طوط
سامً بشاره السبعلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سامً بطرس كمال
سامً حسن خٌر الدٌن
سامً حسٌن الحاج شحادة
سامً سجعان الحاج
سامً شفٌك سكر
سامً طانٌوس كٌروز
سامً علً الدالً
سامً علً العلً
سامً علً جمعة
سامً فوزو ؼضبان
سامً فؤاد المطران
سامً دمحم االحمد
سامً دمحم التراس
سامً دمحم خلٌل
سامً محمود صالح
سامً مرشد نعمه
سامً مصطفى بو علً
سامً ٌوسؾ أبو سعد
سامٌا بطرس نجٌب
سامٌا توفٌك الحوٌن
سامٌا جرجس جرجس
سامٌا جرجً توا
سامٌا جرجً مخول
سامٌا جودت عبدهللا
سامٌا حسن فخر الدٌن
سامٌا حسن ناصٌؾ
سامٌا حسنً رزق
سامٌا رفعت الفرخ
سامٌا سعٌد الخطٌب
سامٌا سعٌد موسى
سامٌا سلٌم حردان
سامٌا شحادة صواٌا
سامٌا شحادة مهنا
سامٌا طانٌوس أبو فٌصل
سامٌا عبدالرزاق الرفاعً
سامٌا عبدهلل عبٌد
سامٌا عمر بؽداد
سامٌا فهد سالم
سامٌا مجٌد حاطوم
سامٌا دمحم الحاج حسن
سامٌا دمحم الحاج شحادة
سامٌا دمحم حمود
سامٌا دمحم لوطة
سامٌا دمحم مشٌن
سامٌا دمحم مطر
سامٌا محمود عدي
سامٌا مخائٌل ٌعموب
سامٌا مصباح الرفاعً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سامٌا نصر نعمه
سامٌا نعمه ٌونس
سامٌا هانً الزهوري
سامٌا ودٌع حرٌمه
سامٌا وهٌب عٌد
سامٌا ٌعموب االشمر
سامٌا ٌوسؾ الخوري
سامٌا ٌوسؾ انطون
سامٌا ٌوسؾ نسٌم
سامٌة ابراهٌم الزهوري
سامٌة ابراهٌم المرعان
سامٌة ابراهٌم علم الدٌن
سامٌة احمد حسٌن
سامٌة احمد لندٌل
سامٌة أحمد كرنٌب
سامٌة بهٌج عٌسى
سامٌة جمٌل عمٌص
سامٌة حسٌن الصالح
سامٌة حسٌن شبو
سامٌة حمزه السبع اعٌن
سامٌة خالد الشامً
سامٌة خالد حموضة
سامٌة راشد كرباج
سامٌة رحٌل الحمادي
سامٌة سامً رضا
سامٌة سامً لانصو
سامٌة سعد الدٌن زرٌمة
سامٌة سلمان حب هللا
سامٌة سهٌل عٌدو
سامٌة طانوس حرفوش
سامٌة عباس جمعة
سامٌة عبدالحمٌد لاسم
سامٌة عدنان فرحات
سامٌة عالء الدٌن الجبٌلً
سامٌة علً حورانً
سامٌة علً ضاهر
سامٌة علً كنعان
سامٌة لاسم سلٌم
سامٌة لاسم فرحات
سامٌة كامل كنعان
سامٌة دمحم السباعً
سامٌة دمحم العبٌدان
سامٌة دمحم حمً عمر
سامٌة دمحم حمدان
سامٌة دمحم زكرٌا
سامٌة دمحم سرحان
سامٌة دمحم شبلً
سامٌة دمحم شوشة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سامٌة دمحم عامر
سامٌة دمحم ناصر
سامٌة دمحمنبٌل حمود
سامٌة مصطفى ضاهر
سامٌة مصطفى عربس
سامٌة نبٌه دلدوق
سامٌة نٌازي جعفر
سامٌة ٌوسؾ جمعة
سامٌة ٌوسؾ نعٌم
سامٌة ٌوسؾ ٌوسؾ
سامٌه احمد ضاهر
سامٌه اسعد السلوم
سامٌه توما المبرصلً
سامٌه جعفر شمص
سامٌه جمال ؼصن
سامٌه حبٌب عبود
سامٌه ذٌب نموال
سامٌه سلٌم حب هللا
سامٌه عدنان مسلمانً
سامٌه عطٌه حنا
سامٌه علً العثمان
سامٌه علً مصطفى
سامٌه عنتر المسطه
سامٌه دمحم عبدهللا
سامٌه دمحم علً نور الدٌن
سامٌه دمحم منٌر السنكري
سامٌه محمود عٌاش
سامٌه مصطفى حلٌس
سامٌه نظٌر زؼٌب
سامٌه ٌوسؾ بلمٌس
سانتا مٌالد نموال
ساندرا ادمون سعادة
ساندرا الٌاس صبّاؼة
ساندرا انطوان متى
ساندرا بطرس نون
ساندرا بٌار مخول
ساندرا جان مارون
ساندرا جورج عبود
ساندرا عصام عضاضة
ساندرا محمود شمسٌن
ساندرا مخاٌل بحنٌنً
ساندرا ملحم ابو ابراهٌم
ساندرا ٌوسؾ بو عبد هللا
ساندرٌال لبالن لبالن
ساندي ابراهٌم طنوس
ساندي امٌل كامل
ساندي أنطوان رحال
ساندي بل حسن زعٌتر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ساندي جرجس سمعان
ساندي جورج عواد
ساندي جوزاؾ طنوس
ساندي حبٌب عبدالنور
ساندي علً الجماس
ساندي مخاٌل عٌد
ساندي منٌر شكر
ساندي ٌوسؾ البٌاض
سانشٌز نعمً صلٌبا
سانٌا محفوض محفوض
سانٌا دمحم المصري
ساهرا جودات الحلبً
ساهرة سلٌم الماضً
ساهرة كامل أبو ابراهٌم
ساهرة ٌوسؾ البحري
ساهره حسٌن عوده
ساهره وهٌب ؼبار
سائر نعٌم فموعة
سباهٌة دمحم جعفر
سبته خالد الحجٌري
سبردج سهٌل مرعب
سبٌال طانوس منصور
سبٌن اسعد السمرانً
سبٌن جان فرح
سبٌن نموال شمس
ست الكل رٌاض ضو
ست هند بشٌر التالوي
ستٌفانً اٌلً لبشً
ستٌفانً جرجس سمعان
ستٌفانً جورج حبٌب
ستٌفانً رفٌك بو فرح
ستٌفانً سامً عواد
ستٌفانً سمٌر وهبه
ستٌفانً فهٌم عساؾ
ستٌفانً موسى موسى
ستٌفانً مٌالد معوض
ستٌفانٌا بسام رباح
ستٌفن اٌلً بو زردان
سجى حسن المزلزق
سجى علً نجدي
سجى دمحم بو حمد
سجى دمحم عبٌد
سجى محمود هوشر
سجٌع عماد الدٌن الكنج
سحر ابراهٌم الهضام
سحر ابراهٌم بكار
سحر ابراهٌم كفرونً
سحر احمد السٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سحر احمد باز
سحر احمد خضر
سحر احمد زٌدان
سحر احمد عباس
سحر احمد عٌد
سحر احمد ممبل
سحر اسعد سالمه
سحر اسعد شرٌم
سحر اسماعٌل اسماعٌل
سحر امٌن ابً فرج
سحر امٌن الزٌن
سحر إبراهٌم خنافر
سحر أسعد المصري
سحر بدر الدٌن المالح
سحر بسام لزٌحة
سحر بطرس نون
سحر بهجت ابو شمرا
سحر جمٌل شٌخ الزول
سحر جمٌل مشلب
سحر جورج المسٌس
سحر جوزؾ اسطفان
سحر حسان حسان
سحر حسن الشٌخ
سحر حسن ألسمواتً
سحر حسن بركات
سحر حسن عثمان
سحر حسن فواز
سحر حسن محفوظ
سحر حسن ملً
سحر حسٌن حسون
سحر حسٌن ضاهر
سحر حسٌن كرٌم هوشر
سحر حمد شفشك
سحر خالد الوردانً
سحر خالد أٌوب
سحر خالد حمود
سحر خالد نصر
سحر خضر علوه
سحر خضر مصطفى
سحر خطار خٌر الدٌن
سحر خلٌل رحٌمً
سحر خلٌل رعد
سحر خٌر الدٌن دٌاب
سحر رشٌد الممهور
سحر رضا االمٌن
سحر رفٌك الدهٌبً
سحر سلٌمان سري الدٌن
سحر سمٌر حسن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سحر شامل صعب
سحر شحادة عالم
سحر شرٌؾ عبد الخالك
سحر صالح الدٌن صفدٌة
سحر طالل محمود
سحر طنوس الحاج
سحر عادل الحلو
سحر عباس حرٌري
سحر عباس حمٌة
سحر عبد الحمٌد شمسٌن
سحر عبد الحمٌد علم الدٌن
سحر عبد الرؤوؾ نور الدٌن
سحر عبد المادر السٌد
سحر عبد هللا حمزه
سحر عبد المجٌد زكرٌا
سحر عبداللطٌؾ جوهر
سحر عبدهللا أبو علً
سحر عثمان العٌتانً
سحر عدنان لرالٌرة
سحر عزام مطر
سحر عزت العنان
سحر عزت كرباج
سحر عصام سرحان
سحر علً الحاج حسن
سحر علً الحاج حسن
سحر علً الحجٌري
سحر علً جفال
سحر علً خلٌفة
سحر علً رزق
سحر علً سماحه
سحر علً عز الدٌن
سحر علً عالمة
سحر علً لانصو
سحر علً مهدي
سحر علً مهنا
سحر عمر اٌوب
سحر ؼازي عبد البالً
سحر فارس ابو ؼٌدا
سحر فارس برشان
سحر فارس فارس
سحر فواز خشروم
سحر فؤاد االعور
سحر فؤاد اٌوب
سحر فٌاض سكرٌة
سحر لاسم المادري
سحر لاسم مظلوم
سحر كاٌد لاسم
سحر دمحم اسماعٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سحر دمحم الجردي
سحر دمحم حسٌن
سحر دمحم حلٌحل
سحر دمحم حمود
سحر دمحم حمود
سحر دمحم حمٌة
سحر دمحم زعٌتر
سحر دمحم سالم الفوال
سحر دمحم سمٌر الرافعً
سحر دمحم شعٌب
سحر دمحم عربً الرواس
سحر دمحم عمر
سحر دمحم فمٌه
سحر دمحم ٌونس
سحر محمود الجاسم
سحر محمود رمضان
سحر محمود زؼلول
سحر محمود عاصً
سحر محمود عٌسى
سحر محمود نابلسً
سحر مخاٌل حٌدر
سحر مروان اإلبراهٌم
سحر مصباح الخطٌب
سحر مصطفى ابراهٌم
سحر مصطفى خلٌل
سحر مصطفى رعد
سحر معضاد شٌا
سحر مورٌس بعٌنه
سحر موسى لرٌانً
سحر نزار سرحان
سحر نزٌه احمد
سحر نزٌه اسماعٌل
سحر نظٌم مثلج
سحر نعٌم خنافر
سحر نهاد ترسٌسً
سحر نواؾ عواد
سحر ودٌع سلمان
سحر ولٌد الحرٌري
سحر ولٌد الدنب
سحر ولٌد رحال
سحر وهٌب ماضً
سحر ٌاسر عودة
سحر ٌحً االعور
سحر ٌوسؾ طمطك
سحر ٌوسؾ نخلة
سدٌؾ سابك حمادة
سراء دمحم الخضر
سراء دمحم حسنه

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سراء ولٌد عبود
سراب عصام الدنؾ
سراب علً المصري
سراب مصطفى السٌد
سرابة مصطفى زعرور
سراج دمحم االسعد
سراح فضل حمود
سركٌس بطرس نكد
سركٌس ساسٌن الصٌفً
سركٌس مرشد أٌوب
سركٌس ٌوسؾ الزحالنٌه
سروا خلٌل خلٌل
سرور سلٌم حجٌج
سرٌا حسٌن الممداد
سرٌة رٌاض الجوهري
سرٌة مصطفى عبٌد
سرٌن سعٌد تركً
سرٌه حسٌن فاعور
سعاد احمد االسعد
سعاد احمد المصري
سعاد احمد دٌب
سعاد احمد عبدالوهاب
سعاد احمد الؼا
سعاد اسعد طه الجندي
سعاد اسعد عبدهللا
سعاد امٌل سركٌس
سعاد انطونٌوس المطرٌب
سعاد أحمد الزٌن
سعاد أحمد الضناوي
سعاد أحمد العبود
سعاد أنطوان أسعد صعب
سعاد أنطونٌوس بطرس
سعاد بدر جمال الدٌن
سعاد توفٌك مشٌمش
سعاد جرجس االسمر
سعاد جرجس انطون
سعاد جرجس نصر
سعاد جرٌس جرٌس
سعاد جمٌل عبود
سعاد جهاد الخضر
سعاد جوزؾ سلوم
سعاد جوزٌؾ نادر
سعاد حسن االسكندرانً
سعاد حسن صالح
سعاد حسن هاشم
سعاد حسٌن ماضً
سعاد حسٌن هاشم
سعاد حسٌن ٌزبن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سعاد حنا الحٌالنً
سعاد حنا مطر
سعاد خلٌل جواد
سعاد خلٌل لانصو
سعاد دٌب ؼفري
سعاد رشدي ضاهر
سعاد رضا فمٌه
سعاد رمزي الرٌش
سعاد رٌاض فرفود
سعاد زهر الدٌن زهر الدٌن
سعاد زهٌر الوزان
سعاد ساٌد المكاري
سعاد سعٌد جعفر
سعاد سلمان حمادي
سعاد سلمان سلوم
سعاد سمٌر طرابلسً
سعاد شفٌك سر الدٌن
سعاد شفٌك شاهٌن
سعاد صبحً الصندٌد
سعاد طالب معتوق
سعاد طانوس بو ناصٌؾ
سعاد طانٌوس جبراٌل
سعاد طالل لبرصلً
سعاد عبد الحفٌظ المادري
سعاد عبد ؼسانً
سعاد عبدالرحٌم ناصرالدٌن
سعاد عثمان بارودي
سعاد علً حاتوم
سعاد علً حمٌة
سعاد علً سعد
سعاد عونً البٌطار
سعاد عٌسى الحجٌري
سعاد عٌسى جلول
سعاد فاٌز شرؾ الدٌن
سعاد فهد الحسٌان
سعاد فؤاد سٌد احمد
سعاد فؤاد مزهر
سعاد لاسم البرجً
سعاد كاٌد ؼطاس
سعاد كمال امٌن
سعاد دمحم االٌوبً
سعاد دمحم الحشٌمً
سعاد دمحم الؽرمتً
سعاد دمحم خضر
سعاد دمحم رافع
سعاد دمحم رٌاض فخران
سعاد دمحم سعٌد عبد المادر
سعاد دمحم سٌؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سعاد دمحم شعٌب
سعاد دمحم شومان
سعاد دمحم شومان
سعاد دمحم عبادي
سعاد دمحم علً لصاص
سعاد دمحم مركٌز
سعاد دمحم مطر
سعاد محمود عواضة
سعاد مخاٌل الشامً
سعاد مخائٌل االسمر
سعاد مخائٌل عطٌة
سعاد مخول عبود
سعاد مروان دندشً
سعاد مصطفى األسعد
سعاد مصطفى عبدهللا
سعاد مهدي عبٌد
سعاد ناٌؾ عسٌلً
سعاد نبٌه الرافعً
سعاد ندٌم عبد المسٌح
سعاد نسٌب ابو ناضر
سعاد نعمان فارس
سعاد هاشم خضر
سعاد وهٌب الخوري
سعاد ٌحً الحلبً
سعاد ٌوسؾ الصٌصً
سعاد ٌوسؾ الكن
سعاد ٌوسؾ منصور
سعاده عاطؾ متري
سعد احمد لطرٌب
سعد هللا كمال بٌضا
سعد أحمد أبو ٌحٌى
سعد جورج سعد
سعد حسن فخر الدٌن
سعد حٌدر الموسوي
سعد ضاهر خوري
سعد على صالح زكرٌا
سعد علً سعد
سعد كامل سمعان
سعد محمود ؼانم
سعدا حسن الدلدولً
سعدة أحمد حسٌن دمحم
سعدة أحمد دمحم
سعدة خضر خلٌل
سعده احمد الزٌن
سعده مصطفى عبدالرحمن
سعدى ادٌب خوري
سعدى الٌاس لسطنطٌن
سعدى بهزاد امٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سعدى توفٌك المعفرانً
سعدى جرجً تنوري
سعدى حارس معوض
سعدى حسٌب الحوٌن
سعدى خلٌل الدلدولً
سعدى رٌاض محمود
سعدى سٌؾ الدٌن هرموش
سعدى ضاهر الدنؾ
سعدى فرج هللا الخوري
سعدى فرج عٌسى
سعدى دمحم دندش
سعدى دمحم صعب
سعدى موسى حمزة
سعدى ٌوسؾ الشاؼوري
سعدى ٌوسؾ نصار
سعدٌة عبد الكرٌم رمضان
سعدٌة علً ٌاسٌن
سعدٌة دمحم المٌسً
سعدٌه هالل بسٌونً
سعود الٌاس رزق
سعٌد ابراهٌم عٌسى
سعٌد اسعد الساحلً
سعٌد أسعد سرحال
سعٌد حسن حسن
سعٌد حسٌن عثمان
سعٌد خالد الشٌخ
سعٌد صالح أبو العز
سعٌد عامر زٌدان
سعٌد عبد الرحٌم سعد
سعٌد علً ابو خلٌل
سعٌد فٌاض فرنجٌه
سعٌد دمحم ادرٌس
سعٌد دمحم االسمر
سعٌد دمحم حاالت
سعٌد دمحم حسن ابراهٌم
سعٌد دمحم سعٌد العلً
سعٌد نبٌل شكر
سعٌد هانً الكردي
سعٌد هانً لبرٌانوس
سعٌدا خضر بكور
سعٌدة امٌن نعٌم
سعٌدة أدهم شعٌب
سعٌدة جرجس انطون
سعٌدة جرجً مخول
سعٌدة رضا رمال
سعٌدة سعٌد الحاٌن
سعٌدة سهٌل العاكوم
سعٌدة عباس أحمد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سعٌدة عمل هرموش
سعٌده علً الرشٌدي
سعٌده معٌن هرموش
سعٌدي علً موسى
سعٌدي دمحم احمد حسن
سفارٌا طونً عوكر
سفٌان سمٌر النٌظ
سكارلٌت مٌشال بعلبكً
سكنة ابراهٌم طحٌنً
سكنة أحمد عوالة
سكنة جمٌل خنافر
سكنة حسن عٌسى
سكنة حسٌن فلحة
سكنة عباس سرحان
سكنة علً حٌدر
سكنة علً سلمان
سكنة دمحم كركً
سكنه دروٌش حٌدر
سكنه علً عبٌد
سكنه عماد شراره
سكنه دمحم رومٌة
سكنه دمحم هزٌمه
سكنه محمود بشاروش
سكنه محمود شنبورة
سكنه مهدي الحكٌم
سكٌنة احمد بكري
سكٌنة اسماعٌل ابراهٌم
سكٌنة بهاء محفوظ
سكٌنة حسٌن اسماعٌل
سكٌنة حسٌن االبراهٌم
سكٌنة سبع جابر
سكٌنة ؼسان السٌد أحمد
سكٌنة فاٌز جفال
سكٌنة لاسم ابو خلٌل
سكٌنة كامل ناصر الدٌن
سكٌنة محسن المزوٌنً
سكٌنة دمحم الحر
سكٌنة دمحم خلٌل
سكٌنة دمحم سعادة
سكٌنة مصطفى شاكر
سكٌنه اسماعٌل بٌطار
سكٌنه حسٌن خلٌل
سكٌنه سلٌمان عطا هللا
سكٌنه عبد الرحمن طه الشٌخ
سكٌنه علً عوده
سكٌنه دمحم علوش
سالؾ محمود دبوق
سالفة احمد كركال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سالفة صالح الجوهري
سالم ابرهٌم عواضه
سالم احمد احمد
سالم احمد العٌاش
سالم احمد فٌاض
سالم احمد مهدي
سالم احمد ناصر
سالم اسماعٌل بزي
سالم اسماعٌل ؼندور
سالم اسماعٌل لدوح
سالم الٌاس سالمه
سالم الٌاس شاهٌن
سالم امٌن ابو خشفة
سالم إبراهٌم عوٌدات
سالم أحمد الصمد
سالم بشٌر مصطفى
سالم بطرس حبشً
سالم توفٌك الزؼندي
سالم توفٌك الماق
سالم جمٌل خنافر
سالم جمٌل عوض
سالم جورج خوري
سالم حسن مصطفى
سالم حسٌن شرؾ
سالم حسٌن مؽنٌه
سالم حسٌن نعمه
سالم حمد لداح
سالم خالد صفصوؾ
سالم خضر الدرج
سالم خضر الدهٌبً
سالم راجح كنعان
سالم رأفت ٌمك
سالم رفعت الشبٌب
سالم رئٌؾ الجردي
سالم ساسٌن ناصٌؾ
سالم سعٌد خلٌل
سالم سلٌمان عدس
سالم سمعان نوفل
سالم سمٌح لهوجً
سالم سمٌح نورالدٌن
سالم شبٌب دٌاب
سالم شحادة عبد المادر
سالم شرٌؾ خلٌل
سالم طانس المزح
سالم طالل جعفر
سالم عاطؾ اسكندر
سالم عباس ابراهٌم
سالم عباس العمار

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سالم عبد الحكٌم عبد الرحمن
سالم عبد المادر الكسار
سالم عبد الواحد الكرٌم
سالم عبدالحمٌد العرجا
سالم عبدالرحمن موسى
سالم عبدالمادر لدور
سالم عبداللطٌؾ حرب
سالم عدنان ٌاسٌن
سالم عطٌه ابراهٌم الجرجس
سالم عفٌؾ موسى
سالم علً الخطٌب
سالم علً المصري
سالم علً الهادي ترمس
سالم علً جعفر
سالم علً صفا
سالم علً عسٌلً
سالم علً عنتر
سالم علً عواضه
سالم علً ؼرٌب
سالم عمر شرؾ الدٌن
سالم عمر منصور
سالم ؼازي حمزة
سالم ؼالب محفوظ
سالم ؼسان حدٌفة
سالم فارس ابوبركً
سالم لاسم حمادي
سالم كامل زهران
سالم كمال شعبان
سالم دمحم االسمر
سالم دمحم الدبك
سالم دمحم العبد
سالم دمحم الممداد
سالم دمحم المولى
سالم دمحم بحري
سالم دمحم بدر نحاس
سالم دمحم حجازي
سالم دمحم حٌدر
سالم دمحم خضر
سالم دمحم دحروج
سالم دمحم دروٌش
سالم دمحم زرٌمه
سالم دمحم سالم الرافعً
سالم دمحم سلمان
سالم دمحم صعب
سالم دمحم عبد المادر
سالم دمحم عساؾ
سالم دمحم متٌرن
سالم دمحم دمحم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سالم دمحم مرتضى
سالم دمحم نور رحال
سالم مرتضى مرتضى
سالم ممدوح علً
سالم منٌؾ الشوانً
سالم مهدي عمٌل
سالم موسى نصرهللا
سالم نبٌل البابا
سالم نبٌل أبو شمرا
سالم نزٌه الهبش
سالم نصري ناصر الدٌن
سالم نعٌم امٌن
سالم نعٌم ذبٌان
سالم نعٌم ناصٌؾ
سالم نموال مخاٌل
سالم هاشم مشورب
سالم ودٌع جبراٌل
سالم ودٌع واكٌم
سالم ولٌد المصري
سالم ولٌم سركٌس
سالم ٌوسؾ البٌطار
سالم ٌوسؾ الزٌن
سالم ٌوسؾ حبشً
سالم ٌوسؾ كنعان
سالمة أحمد الحالنً
سالمه حسن سالمه
سلسبٌل توفٌك فمٌه
سلسبٌل حسن فرحات
سلسبٌل عبد الرزاق االٌوبً
سلطان حلٌم االحمدٌه
سلطانه توفٌك جونً
سلطانً سركٌس خطار
سلفانا أحمد السن
سلفانا جورج اسبر
سلفانا حنا بربر
سلفانا حنا ٌوسؾ
سلفانا ساسٌن نالعة
سلفانا سلٌم شلهوب
سلفانا شفٌك الصؽبٌنً
سلفانا عبد الرحمن دٌب
سلفانا عفٌؾ حٌدر احمد
سلفانا ملحم سعد
سلفانا مٌشال عوض
سلفانة وسٌم بركات
سلڨانا محمود بالل
سلما أحمد حسٌن
سلمه سماح حسن
سلمه دمحم ٌاسٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سلمى ابراهٌم زٌات
سلمى ابراهٌم سلٌمان
سلمى احمد سعٌد بزي
سلمى احمد عبٌد
سلمى احمد ٌونس
سلمى اسد سمعان
سلمى الٌاس لمٌر
سلمى انطوان الدوٌهً
سلمى اٌلٌا داود
سلمى أحمد ابو مراد
سلمى بهٌج شٌا
سلمى جورج سعد
سلمى حسن جفّال
سلمى حسن جواد
سلمى حسن حماده
سلمى حسن رمٌتً
سلمى حسن فواز
سلمى حسٌن ناصر الدٌن
سلمى خلٌل احمد
سلمى خلٌل عزالدٌن
سلمى رشٌد رشٌد
سلمى رومانوس الشٌخا الدوٌهً
سلمى زاكً كوٌن
سلمى زهٌر الفوال
سلمى صالح السولً
سلمى عبد الحسن زعرور
سلمى عبد الحسٌن عموري
سلمى عبدالرزاق طرطوسً
سلمى عبدو مدلج
سلمى عدنان الموسوي
سلمى عدنان أبو ٌاسٌن
سلمى فاٌز عسٌلً
سلمى فرحات الحاٌن
سلمى لحطان لاسم
سلمى دمحم الرفاعً
سلمى دمحم الصمد
سلمى دمحم شبلً
سلمى دمحم شرٌتح
سلمى دمحم عراجً
سلمى محمود الفً
سلمى مخائٌل الحموي
سلمى موسى الخوري
سلمى ناٌؾ الجمال
سلمى نوفل نوفل
سلمى ٌوسؾ الدمشمً
سلمى ٌوسؾ بزٌع
سلمى ٌوسؾ نجاد
سلوا علً لعٌك

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سلوى ابراهٌم خدام
سلوى احمد احمد
سلوى احمد فاضل
سلوى احمد هزٌمة
سلوى الٌاس جرجس
سلوى أحمد الرفاعً
سلوى أحمد سعٌد
سلوى أحمد عنتر
سلوى أحمد عٌسى
سلوى أحمد مراد
سلوى أحمد ناصر
سلوى أسعد أسعد
سلوى أسعد طرادٌة
سلوى أمٌن العرٌضً
سلوى أنطانٌوس كرم
سلوى تنال فخرالدٌن
سلوى توفٌك العٌاش
سلوى جرجً عطٌة
سلوى جمٌل انطون
سلوى جمٌل سرور
سلوى جمٌل عكره
سلوى جمٌل ٌوسؾ
سلوى حبٌب جعارة
سلوى حسن الظفٌر
سلوى حسٌن الحسٌنً
سلوى حسٌن جعفر
سلوى حسٌن حسن
سلوى حسٌن سٌؾ الدٌن
سلوى حسٌن صالح
سلوى حسٌن لاسم
سلوى حمد ابً ناصٌؾ
سلوى خلٌل شعٌب
سلوى دٌاب عبد المادر
سلوى رزق هللا الشامً
سلوى رضا جونً
سلوى رفول جعجع
سلوى رٌاض زٌدان
سلوى رٌاض سوٌد
سلوى رٌمون ابً صعب
سلوى زٌن العابدٌن ابو خلٌل
سلوى سعٌد الؽصٌن
سلوى سلمان عبٌد
سلوى سلمان نخله
سلوى شحادة ؼرٌزي
سلوى صبحً الجمال
سلوى طنوس التحومً
سلوى عادل وهبً
سلوى عبد الجلٌل خزعل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سلوى عبد الرحٌم الطٌب الرافعً
سلوى عبدهللا السما
سلوى عبدهللا كركً
سلوى عبدالواحد عبد الواحد
سلوى علً هاشم
سلوى علً ٌونس
سلوى ؼازي االسمر
سلوى ؼسان الزٌن
سلوى فرٌد الدبس
سلوى فؤاد ابو عكر
سلوى فؤاد شرؾ
سلوى كمال أبو خزام
سلوى ماجد نحاس
سلوى دمحم المؽشوش
سلوى دمحم جابر زكرٌا
سلوى دمحم جمٌل البحٌري
سلوى دمحم حمدي المجلد
سلوى دمحم دٌب
سلوى دمحم سكرٌة
سلوى دمحم طعمة سٌؾ الدٌن
سلوى دمحم عالٌه
سلوى دمحم عبد الملن
سلوى دمحم كوجا
سلوى دمحم ٌاؼً
سلوى دمحمعلً عطوي
سلوى محمود دبوق
سلوى محمود عجاج
سلوى محً الدٌن فرحات
سلوى مخاٌل مخاٌل بطرس
سلوى مصطفى ابو جخ
سلوى مطانٌوس أسعد
سلوى معروؾ ؼنام
سلوى مٌشال ٌعموب
سلوى هانً سمعان
سلوى ولٌد نادر
سلوى ٌاسٌن ٌاسٌن
سلوى ٌوسؾ عبد النور
سلٌفانا عادل الكردي
سلٌم الٌاس سروجً
سلٌم أحمد الموسى
سلٌم أمٌن شعٌتو
سلٌم حسٌن التراس
سلٌم رشٌد الحاج
سلٌم سعٌد النجار
سلٌم علً مصلح
سلٌم مجٌد االحمدٌه
سلٌم دمحم حرٌبً
سلٌم دمحم سعٌد الملمونً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سلٌم نعٌم جعاره
سلٌم ٌوسؾ الدؼل
سلٌم ٌوسؾ سعد المصري
سلٌم ٌوسؾ شٌا
سلٌما طالل شما
سلٌمان اسعد جوهر
سلٌمان خالد اسماعٌل
سلٌمان خالد الحجٌري
سلٌمان خالد العلً
سلٌمان خالد المجذوب
سلٌمان خالد دندل
سلٌمان خالد عبد الحلٌم
سلٌمان خالد مصطفى
سلٌمان خضر عبدالكرٌم
سلٌمان رٌاض بو سعٌد
سلٌمان سلٌم عواضة
سلٌمان عبد الكرٌم األمٌن
سلٌمان عدنان فتونً
سلٌمان علم الدٌن لرٌشة
سلٌمان دمحم عبد الكرٌم
سلٌمان مصطفى صعب
سلٌمان ٌوسؾ ابراهٌم
سلٌمة ابراهٌم حداد
سلٌمة ابراهٌم دمج
سلٌمة احمد عبد البالً
سلٌمة اسبر كنعان
سلٌمة جمال سعد
سلٌمة حسن ظاهر
سلٌمة حسن مكاوي
سلٌمة حسٌن هزٌمة
سلٌمة حنا منصور
سلٌمة سامً رضا
سلٌمة عبدهللا جابر
سلٌمة عبدهلل عبٌد
سلٌمة دمحم بدٌع حجازي
سلٌمة دمحم مشٌن
سلٌمة دمحم نصر الدٌن
سلٌمة مصطفى الزعرت
سلٌمة هانً الكردي
سلٌمه ابراهٌم شمس الدٌن
سلٌمه سعد الخوري
سلٌمه عاطؾ رٌدان
سلٌمه عصمت ابو خشفة
سلٌمه لاسم نصر الدٌن
سلٌمه دمحم االبراهٌم
سلٌمه مصطفى الساحلً
سلٌمى ابراهٌم الشٌخ
سلٌمى جورج النخل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سلٌمى عبد المادر مشحاوي
سما حسٌن عمٌل
سما صبحً الرفاعً
سماء احمد معٌن سكرٌة
سماح احمد ابو حمدان
سماح احمد الحاج شحادة
سماح احمد عجمً
سماح أحمد أبو عباس
سماح أحمد حداد
سماح أحمد موسى
سماح أكرم بوكروم
سماح جمٌل ؼملوش
سماح حسن جابر
سماح حسن مهدي
سماح حسٌن الحسٌن
سماح حسٌن حرب
سماح حمدو ابراهٌم
سماح خالد عبو
سماح خالد عرفات
سماح خلٌل منعم
سماح دٌب الحاج شحادة
سماح رٌاض شهاب الدٌن
سماح سمٌح الحاج
سماح سمٌر حٌدر احمد
سماح صبحً ترشٌشً
سماح طارق الخشن
سماح عبد المادر الدهٌبً
سماح عبد المادر مصري
سماح عزام عزام
سماح علً البرٌدي
سماح علً بو ذٌاب
سماح علً عبدهللا
سماح علً لشمر
سماح علً مروة
سماح علً مظلوم
سماح علً مهدي
سماح ؼسان الرفاعً
سماح فؤاد السمرجً
سماح فؤاد عساؾ
سماح لاسم الطرٌفة
سماح دمحم ابو خلٌل
سماح دمحم االٌوبً
سماح دمحم الدهٌبً
سماح دمحم الرفاعً
سماح دمحم المرٌعً
سماح دمحم الدمحم
سماح دمحم حسن
سماح دمحم حٌدر

ن
ن
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ن
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اإلسم الثالثي
سماح دمحم عزالدٌن
سماح دمحم علً ناصر
سماح محمود كبارة
سماح مروان شرٌتح
سماح مصطفى المؽشوش
سماح مصطفى جرادي
سماح مصطفى كنعان
سماح نبٌل دؼمان
سماح ندٌم الخادم
سماح وفٌك عٌتانً
سمار ابراهٌم حمود
سمار احمد اللمٌس
سمار لاسم الخطٌب
سمار دمحم عٌد
سمارا رهٌؾ بابا
سمارة خالد الزهري الٌافً
سمارة علً منصور
سمارة مصطفى ابو ضاهر
سمارة هانً الكردي
سماره احمد عدنان معصرانً
سماره أكرم عاصً
سماره رباح البماعً
سماره زهٌر عودي
سماره عبد النبً سلمان
سماهر ابراهٌم حسٌن
سماهر احمد السٌد
سماهر احمد المرعً
سماهر أنور الشامً
سماهر بسام عطٌة
سماهر حبٌب اسماعٌل
سماهر حسن صالح
سماهر حسن عٌدٌبً
سماهر حسن ؼانم
سماهر زٌاد سلٌما
سماهر سلٌم عجٌب
سماهر عبد العزٌز كوثرانً
سماهر علً حٌدر احمد
سماهر علً عبدالفتاح
سماهر كامل عالم
سماهر دمحم جحا
سماهر محمود حسن
سماهر واصؾ عمر
سماهر ولٌد برهان
سماهر ٌحٌى الترن
سمر ابراهٌم الخوري
سمر ابراهٌم حمود
سمر ابراهٌم صعب
سمر ابراهٌم فٌاض
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اإلسم الثالثي
سمر احمد الحسن
سمر احمد عامر ماضً
سمر احمد عبد الناصر طٌبا
سمر احمد عسٌلً
سمر احمد فرج
سمر احمد منٌمنه
سمر الٌاس منصور
سمر الٌاس نمر
سمر انطوان بو شهال
سمر انور الحالق
سمر اٌلٌا النجار
سمر اٌلٌا عون
سمر إبراهٌم مصري
سمر إسماعٌل صالح
سمر أحمد المصار
سمر أحمد برهان أفٌونً
سمر أحمد جمٌل
سمر أحمد جوهر
سمر أحمد حلبً
سمر أحمد درباس
سمر أحمد سمحات
سمر أحمد كرٌدي
سمر أحمد لبابٌدي أبو شام
سمر بري شحاده
سمر توفٌك بو عجرم
سمر توفٌك حدٌفه
سمر توفٌك صلٌبا
سمر توفٌك نعمه
سمر توفٌك ٌونس
سمر جان بشارة
سمر جمٌل حمود
سمر جمٌل مشلب
سمر جورج الزمتر
سمر جورج جرجورة
سمر جورج عبد المسٌح
سمر جورج ناصٌؾ
سمر جوزؾ ابو طمة
سمر جوزؾ عمٌمً
سمر حاتم ٌاؼً
سمر حافظ سعٌد
سمر حبٌب روفاٌل
سمر حبٌب لانصو
سمر حبٌب مرتضى
سمر حبٌب منصور
سمر حسن االسماعٌل
سمر حسن ترحٌنً
سمر حسن حدٌب
سمر حسن حمزه
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اإلسم الثالثي
سمر حسن سمره
سمر حسن شعبان
سمر حسن عجٌنة
سمر حسن علوه
سمر حسن كرٌم هوشر
سمر حسن ماجد
سمر حسن مكً
سمر حسٌن ابراهٌم
سمر حسٌن حاجه
سمر حسٌن حجازي
سمر حسٌن حٌدر
سمر حسٌن سلمان
سمر حسٌن ؼرٌب
سمر حسٌن ؼزال
سمر حسٌن هالل
سمر حلٌم البنا
سمر حمزة ابو ترابً
سمر حمزي أبو ترابً
سمر حنا ابو عدٌلً
سمر خالد خضر
سمر خالد عدرة
سمر خالد عواد
سمر خلٌل الدلس
سمر خلٌل طالب
سمر خلٌل عبدهللا
سمر خلٌل نمر
سمر دٌاب عبدو
سمر دٌب ادرٌس
سمر دٌب عبدهللا
سمر رشٌد الكسار
سمر رشٌد رشٌد
سمر رفٌك الدروٌش
سمر رفٌك الطبره
سمر سامً االسعد
سمر سامً بحمد
سمر سركس عبدهللا
سمر سعد الدٌن الجردلً
سمر سعدهللا حمزة
سمر سعٌد ابراهٌم
سمر سعٌد طنوس
سمر سلمان فاٌك
سمر سلٌم ابو شمرا
سمر سلٌمان سعسوع
سمر سلٌمان عبد الصمد
سمر سلٌمان علوه
سمر سمٌح عسٌران
سمر سمٌر عالمة
سمر سمٌر فرح
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سمر سهٌل فرزان
سمر سٌمون عبٌد
سمر شاهٌن الؽرٌب
سمر شاهٌن انطونٌوس
سمر شفٌك طعمة
سمر صبحً بركات
سمر صالح الدٌن عبده
سمر طالب النبوت
سمر طه السنكري المصري
سمر ظافر طالب
سمر عادل خداج
سمر عادل عٌسى
سمر عبد الباسط شاهٌن
سمر عبد الحفٌظ شهاب
سمر عبد الرحمن المرعً
سمر عبد السالم الناؼً
سمر عبد العزٌز كرامً
سمر عبد هللا دالل
سمر عبد هللا عبد الؽنً
سمر عبد المجٌد ٌونس
سمر عبدالحمٌد شاكر جمعة
سمر عبدالكرٌم البستانً
سمر عدنان لوبر
سمر عفٌؾ ابو حبٌب
سمر عفٌؾ حسان
سمر علً العزٌز
سمر علً خلٌل
سمر علً رضا
سمر علً رله
سمر علً سهٌل
سمر علً شمٌر
سمر علً شومان
سمر علً علوان
سمر علً علً
سمر علً كنٌار
سمر علً مبارن باكوبن
سمر علً منصور
سمر علً موسى
سمر ؼالب المسدي
سمر ؼسان البابا
سمر ؼسان جمعة
سمر فارس أبو عاصً
سمر فاروق سنتٌنا
سمر فاروق مشرؾ
سمر فاٌز حدٌفة
سمر فهمً الدمحم
سمر فوزي اسماعٌل
سمر فؤاد الؽرٌب
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
سمر فؤاد عٌد
سمر فٌاض بلوط
سمر لاسم مظلوم
سمر مالن مشرفٌة
سمر ماٌز ٌحٌى
سمر محسن عسٌلً
سمر دمحم ابو شمرا
سمر دمحم الدرٌعً
سمر دمحم اٌوب
سمر دمحم جمٌل بلٌبل
سمر دمحم حٌدر
سمر دمحم درٌعً
سمر دمحم رستم ٌمك
سمر دمحم رضى صادق
سمر دمحم زعٌتر
سمر دمحم شدٌد
سمر دمحم شٌا
سمر دمحم ضاهر
سمر دمحم ضو
سمر دمحم علً شمس الدٌن
سمر دمحم محمودي
سمر دمحم مطر
سمر دمحم ناصر السنكري
سمر دمحم ٌاسٌن
سمر دمحم ٌوشع البزاز
سمر محمود الرفاعً
سمر محً الدٌن مسالخً فرشوخ
سمر مخائٌل حوال
سمر مرعب الصوص
سمر مروان عبد النور
سمر مروان أسوم
سمر مصطفى شكر
سمر مصطفى عواضه
سمر مصطفى ؼدار
سمر مصطفى نعمان
سمر مفٌد اسماعٌل
سمر مفٌد أبو زور
سمر منوال حرب
سمر منٌر طنوس
سمر مهنا زلوم
سمر موسى الحاج
سمر موسى دعٌبس
سمر موسى عنٌسً
سمر موسً موسً
سمر مٌشال حنا
سمر مٌشال كعدي
سمر ناٌؾ ؼرزالدٌن
سمر نبٌه الؽرٌب
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
سمر نسٌم عبٌد
صار الحاج
سمر ن ّ
سمر نموال سكاؾ
سمر نمر نصرهللا
سمر نواؾ الحاج شحادة
سمر هشام المٌر
سمر هشام حوال
سمر وجٌه ترمس
سمر وهٌب الخراط
سمر وهٌب للٌمه
سمر ٌوسؾ االشمر
سمر ٌوسؾ حرب
سمر ٌوسؾ دلدوق
سمر ٌوسؾ طالب
سمر ٌوسؾ عكروش
سمر ٌوسؾ عون
سمراء فٌاض انٌس
سمراء مصباح الدهٌبً
سمردٌا فارس علوان
سمعان رامح سلٌمان
سمى أحمد خطٌب
سمى دمحم حٌدر
سمٌا داود أبو ملحم
سمٌا عمر اللمٌس
سمٌا كاظم سلوم
سمٌا دمحم احمد عبٌد
سمٌا مورٌس مخاٌل
سمٌا مٌالن البٌسري
سمٌا ٌوسؾ مصطفى
سمٌة ابراهٌم صمر
سمٌة احمد صعب
سمٌة أحمد صلح
سمٌة جمٌل عٌتانً
سمٌة حسن الهواري
سمٌة حسن حمٌدان
سمٌة حسن مجلل
سمٌة حسٌن زٌن
سمٌة دمحم زكً الرفاعً
سمٌة محمود النمٌري
سمٌة مهدي حمٌة
سمٌة موسى محسن
سمٌة نبٌه عزام
سمٌة هاشم الموسوي
سمٌح اسعد ابو ؼوش
سمٌح علً لدوح
سمٌح مجٌد المذبوح
سمٌح دمحم أمٌن ؼبوره
سمٌح دمحم عبٌد
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اإلسم الثالثي
سمٌح محمود حجازي
سمٌح نجٌب الهادي
سمٌحا فاٌز العلً
سمٌحة حسٌب عاصً
سمٌحة حسٌن شوي
سمٌحة صالح صبره
سمٌحة عباس الفوعانً
سمٌحة عبدالجلٌل برو
سمٌحة لاسم شلهوب
سمٌحة لاسم مراد
سمٌحة دمحم حدارة
سمٌحة مصطفى علً
سمٌحة مهدي ناصر الدٌن
سمٌحه لاسم عزالدٌن
سمٌحه كمال ابو ؼطاس
سمٌحه محمود الحاج
سمٌحه ناٌؾ ناجً
سمٌر ابراهٌم الٌاس
سمٌر احمد الكردي
سمٌر احمد طوط
سمٌر أحمد رومٌه
سمٌر بهجت الرز
سمٌر توفٌك حماده
سمٌر حسن المص
سمٌر حسن عالوي
سمٌر حسٌن أبو بركة
سمٌر حنا طنوس
سمٌر خالد بؽداد
سمٌر خالد نجم
سمٌر خضر خضر
سمٌر ردٌؾ حزوري
سمٌر شكٌب بولس
سمٌر عاطؾ شور
سمٌر عفٌؾ موسى
سمٌر علً االحمر
سمٌر عمر صهٌون
سمٌر فارس تمراز
سمٌر لزحٌا عٌد
سمٌر دمحم ذٌب علً
سمٌر دمحم لاسم
سمٌر محمود توبً
سمٌر نجٌب االعور
سمٌر نسٌب الخطٌب
سمٌرا توفٌك صعب
سمٌرا لوران متري
سمٌرة ابراهٌم ابراهٌم
سمٌرة ابراهٌم لانصو
سمٌرة احمد المعربونً

ن
ن
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سمٌرة احمد تمش
سمٌرة احمد عسٌلً
سمٌرة احمد علً
سمٌرة ادمون نعمة
سمٌرة ادٌب بشنك
سمٌرة اسماعٌل أبوابراهٌم
سمٌرة اكرم اكرم جلول
سمٌرة الخوري ٌوسؾ طوق
سمٌرة الٌاس الٌاس
سمٌرة اندرٌه عبود
سمٌرة إبراهٌم البٌاض
سمٌرة أحمد الدمحم
سمٌرة أحمد أحمد
سمٌرة أحمد ٌحً
سمٌرة باز باز
سمٌرة توفٌك خضر حٌدر
سمٌرة توفٌك هرموش
سمٌرة جمٌل عوض
سمٌرة جورج ملوحً
سمٌرة حسن حسن
سمٌرة حسن ٌزبن
سمٌرة حسٌب اللدن
سمٌرة حسٌن جابر
سمٌرة حسٌن حجازي
سمٌرة حسٌن سوٌدان
سمٌرة حسٌن ٌاسٌن
سمٌرة حنا الحنا
سمٌرة حنا سمٌا
سمٌرة رومانوس هاشم
سمٌرة زكً عواد
سمٌرة سلٌم جمال
سمٌرة سلٌمان ابو رجٌلً
سمٌرة صالح بزي
سمٌرة عبد الحسن نجدي
سمٌرة عبد المادر المٌر
سمٌرة عبد الكرٌم الجنٌدي
سمٌرة عبد اللطٌؾ صفً الدٌن
سمٌرة عبد الهادي مرشد
سمٌرة عبدهلل الحاج عبٌد
سمٌرة عبدو سالمة
سمٌرة عبود نصور
سمٌرة عفٌؾ عفٌؾ موسى
سمٌرة علم الدٌن مصطفى
سمٌرة علً حسن
سمٌرة علً زٌدان
سمٌرة علً عربس
سمٌرة علً كٌكً
سمٌرة عمر الؽالً
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سمٌرة عٌسى أٌوب
سمٌرة فارس صعب
سمٌرة فاٌز ابو حجٌلً
سمٌرة فوزي ؼزٌل
سمٌرة لاسم عربٌة
سمٌرة كمال امٌن
سمٌرة كمال حموضة
سمٌرة مارون خٌرهللا
سمٌرة دمحم اسماعٌل
سمٌرة دمحم االٌوبً
سمٌرة دمحم عالم
سمٌرة دمحم عواد
سمٌرة دمحم عٌد
سمٌرة دمحم مسلمانً
سمٌرة دمحم وردانً
سمٌرة محمود بو ذٌاب
سمٌرة محمود سعٌد
سمٌرة محمود هدوان
سمٌرة منٌر البٌطار
سمٌرة نجٌب راجح
سمٌرة ولٌد ابو شمرا
سمٌرة ٌوسؾ جابر
سمٌرة ٌوسؾ ٌوسؾ
سمٌره احمد الحسٌن
سمٌره احمد فمٌه
سمٌره انطونٌوس نعمه
سمٌره بهٌج فواز
سمٌره توفٌك عبود
سمٌره توفٌك مارون
سمٌره جلبً شماس
سمٌره جمٌل الخوري
سمٌره حسن حندوس
سمٌره حسن فواز
سمٌره حسٌن منصور
سمٌره حنا فرح طنوس
سمٌره خلٌل الشبٌر
سمٌره صالح الدٌن الموصلً
سمٌره طلعت شلك
سمٌره عبدالكرٌم دحبول
سمٌره عبداللطٌؾ نزال
سمٌره علً الملحم
سمٌره كرم مطر
سمٌره كلٌم المصٌفً
سمٌره دمحم االٌوبً
سمٌره دمحم حمد
سمٌره دمحم ماجد
سمٌره محمود سٌؾ الدٌن
سمٌره موسى حمٌه

ن
ن
ن
ن
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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سمٌره نجٌب طحطوح
سمٌره نظٌم البردوع
سمٌره هٌثم ؼرٌزي
سمٌره ٌوسؾ الٌاس رومانوس
سمٌره ٌونس اسعد
سمٌه جعفر حمود
سمٌه حسن ضاهر
سمٌه عبد الحسٌن الحسٌنً
سمٌه علً خروبً
سمٌه علً زٌن
سمٌه دمحم الفلٌطً
سمٌه دمحم عبد الكرٌم
سمٌه دمحم عبد خضر
سنا سمٌح اسكندر أحمد
سنا شحاده الخطٌب
سنا دمحم زنجً
سنا دمحم كبار
سنا دمحم ٌحٌى مرعب
سنا نزٌه عوض
سنا نصرالدٌن ٌوسؾ هوشر
سناء ابراهٌم شور
سناء احمد العلً
سناء احمد دهٌنً
سناء احمد رومٌه
سناء احمد شرٌم
سناء ادٌب سرحان
سناء اسطفان برتولماوس
سناء الدٌن احمد شطح
سناء الٌاس الٌاس
سناء انطوان بربور
سناء انٌس رافع
سناء إبراهٌم خضر
سناء أحمد المادري
سناء أحمد سلٌم
سناء أحمد شولً الصٌادي
سناء أحمد فمٌه
سناء أحمد ٌحً خلٌفة
سناء أمٌن البنا
سناء بدٌع العلماوي
سناء بدٌع شحاده
سناء بشاره ابً حٌدر
سناء بشٌر زٌدان
سناء توفٌك الخطٌب ابو ؼٌدا
سناء جاسم خالد
سناء جعفر عسٌلً
سناء جمال الحولً
سناء جمٌل البعرٌنً
سناء جمٌل محمود
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سناء جورج الخوري
سناء حسان الؽضبان
سناء حسن الزمتر
سناء حسن السٌد لاسم
سناء حسن خلٌل
سناء حسن خٌر الدٌن
سناء حسن ؼندور
سناء حسن ماضً
سناء حسنً سكرٌة
سناء حسٌن ابو عاصً
سناء حسٌن الحاج حسٌن
سناء حسٌن حرب
سناء حسٌن حمدان
سناء حسٌن زٌن
سناء حسٌن سعد الدٌن
سناء حسٌن ضاهر
سناء حسٌن فارس
سناء حكمت بو جابر
سناء حكمت نعوس
سناء خالد الحجار
سناء خضر رضوان
سناء خلٌل شبارو
سناء خٌر هللا الدمحم
سناء دعاس األسعد
سناء دٌب توما
سناء دٌب ٌوسؾ
سناء رستم الجردي
سناء سعٌد فرحات
سناء سعٌد محمود تٌم
سناء سلٌم طنوس
سناء سلٌمان الحمٌره
سناء سلٌمان أبو الحسن
سناء سلٌمان شجاع
سناء سلٌمان عبد الصمد
سناء سمٌر حاج علً
سناء شحادة السلطان
سناء شحادة حبابة
سناء شرٌؾ العرٌضً
سناء شفٌك شاهٌن
سناء عارؾ حمادي
سناء عاطؾ خلٌل
سناء عاطؾ ٌوسؾ
سناء عباس الحولً
سناء عباس حمٌة
سناء عباس رمٌتً
سناء عبد الرحمن عبٌد
سناء عبد الرحمن عرابً
سناء عبد الكرٌم شمس الدٌن
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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سناء عبد الهادي خضٌر
سناء عبداالمٌر جابر
سناء عبدهللا الزعبً
سناء عبدو ملص
سناء عثمان دبسً
سناء عدنان البسط
سناء عدنان حبلص
سناء عفٌؾ ابو حمزه
سناء عفٌؾ بحمد
سناء علً الحاج
سناء علً الحاج لاسم
سناء علً المضمانً
سناء علً حاموش
سناء علً حصٌد
سناء علً حمدان
سناء علً زعٌتر
سناء علً زواوي
سناء علً سعده
سناء علً شرؾ الدٌن
سناء علً ضٌا
سناء علً علً موسى
سناء علً مرعً
سناء علً موسى فرحات
سناء ؼالب حمادي
سناء فرحان الؽازي
سناء فوزي الحسنٌة
سناء فوزي الزٌن
سناء فوزي طالب
سناء فؤاد بو ضرؼم
سناء فٌاض شهاب
سناء لاسم العٌسى
سناء لاسم شوكٌنً
سناء كامل حجازي
سناء كمال حرب
سناء كمٌل السولً
سناء لبٌب موسى
سناء مأمون صهٌون
سناء دمحم الحاج حسن
سناء دمحم النماش
سناء دمحم أسعد
سناء دمحم بو لٌس
سناء دمحم حسٌن حسٌن
سناء دمحم حٌدر
سناء دمحم راٌد
سناء دمحم سالم نجا
سناء دمحم سعد
سناء دمحم سوٌد
سناء دمحم علً زلزلً
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سناء دمحم عٌسى
سناء دمحم فارس
سناء دمحم مروة
سناء دمحم موسى
سناء دمحم نابلسً
سناء دمحم نعمه
سناء محمود حالل
سناء محمود كساب
سناء محمود نشار
سناء محمود نون
سناء محً الدٌن االفٌونً
سناء مصطفى خلٌفة
سناء مصطفى دله
سناء مصطفى سوٌدان
سناء مصطفى عثمان
سناء مصطفى علم الدٌن
سناء منصور منصور
سناء منٌر الممداد
سناء منٌؾ جابر
سناء موسى حجازي
سناء موسى حكٌم
سناء ناصر المشطوب
سناء ناٌؾ البٌطار
سناء نزٌه الخوري
سناء نسٌب الدنؾ
سناء نسٌب الفمٌه
سناء نعٌم شهٌب
سناء نواؾ ابو حرب العرٌضً
سناء ودٌع انطونٌوس
سناء ٌوسؾ جعفر
سناء ٌوسؾ خٌر الدٌن
سناء ٌوسؾ عنٌسً
سناء ٌوسؾ لاطرجً
سنتٌا عونً الحجار
سندرا احمد مهدي
سندرا امٌل كامل
سندرا طانً طنوس
سندرا طونً ابو بطرس
سندرا ٌوسؾ سالمً
سندرال رفٌك أبو شاهٌن
سندره سمعان اٌوب
سندرٌال باسل باجوق
سندرٌال جوزؾ سعاده
سندرٌال طانً حٌدر
سندس توفٌك خداج
سندس حسن خلٌفة
سندس حسن ٌاسٌن
سندس مصطفى خلٌفة
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سندي طانٌوس الشكر
سنى عبد المادر الخباز
سنى فاروق حبلص
سنى دمحم الفلو
سنٌة حسٌن اٌوب
سنٌة دمحم فران
سنٌة نموال الحاٌن
سنٌه سلٌمان اخرس
سنٌورة دمحم عٌسى
سها احمد الحاج
سها أدٌب العٌاش
سها بدٌع عساؾ
سها بهجت البعٌنً
سها جرجً الزاخم
سها حسن لاسم
سها خلٌل عالمه
سها سهٌل المصطفى الدندشً
سها عبد الحسٌن ابو خلٌل
سها عفٌؾ بوادي
سها كمٌل ابوشمرا
سها نعٌم سلمان
سهاد احمد ابراهٌم
سهاد أجود ابو شمرا
سهاد جمٌل حسن
سهاد حسن عٌتانً
سهاد خلٌل سوٌد
سهاد عادل ؼنام
سهاد عبد الرحمن بدٌع
سهاد عبد المادر عٌسى
سهاد عزات خٌرالدٌن
سهاد علً الموسوي
سهاد علً ٌاسٌن
سهاد ؼسان فحص
سهاد فؤاد الزؼبً
سهاد محمود عسٌلً
سهاد مٌرام تلحوق
سهاد نبٌل الحلبً
سهاد ندٌم الؽصٌنً
سهادي ٌوسؾ خلٌل
سهار دمحم محٌش
سهام ابراهٌم كنٌار
سهام ادٌب نوٌهض
سهام اسعد مخول
سهام الٌاس الٌاس
سهام الٌاس لسٌس
سهام امٌن بو ؼنام
سهام انطوان الحجار
سهام أسعد عزالدٌن
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سهام أنطونٌوس بطرس
سهام بشاره مصروعة
سهام جرجس حبشً
سهام جرجس عواد
سهام جرجً ٌزبن
سهام جرٌس الحاج
سهام جعفر سالمً
سهام جورج رحٌم
سهام جوزؾ اسطفان
سهام جوزٌؾ الحربٌه
سهام حسن بدران
سهام حسن حمادة
سهام حسنً سعد
سهام حسٌن حرٌز
سهام حسٌن حٌدر
سهام حسٌن سعد
سهام حسٌن عاكوم
سهام حسٌن مكارم
سهام حمزة رباح
سهام حنا اسحك
سهام حنا الراعً
سهام حنا سمٌا
سهام خضر عمر
سهام رٌاض الدنؾ
سهام سعد الدٌن اللمٌس
سهام سلمان حب هللا
سهام شفٌك البنا
سهام عاد الؽز
سهام عباس جمعة
سهام عباس ممبل
سهام عبد الرحمن حسون
سهام عبد الرحٌم دلة
سهام عبد الرحٌم رباح
سهام عصام محمود
سهام عطٌة ابراهٌم
سهام علً بري
سهام علً حسٌن
سهام علً ؼادر
سهام علً ؼندور
سهام فرحان الؽازي
سهام لاسم ذبٌان
سهام لاسم صالح
سهام لاسم علول
سهام كمٌل عرب
سهام ماجد كمال الدٌن
سهام متعب العلً
سهام مجٌد ابً المنى
سهام دمحم ابراهٌم
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سهام دمحم جباعً
سهام دمحم خلٌل
سهام دمحم رستم
سهام دمحم رضى دهٌنً
سهام دمحم ضو
سهام دمحم علً ابً عباس
سهام دمحم فواز توتونجً
سهام دمحم لبٌسً
سهام دمحم هاشم
سهام مصطفى زرٌمة
سهام مصطفى عبد الرضا
سهام مصطفى ؼصن
سهام ملحم رحمه
سهام مهدي عاصً
سهام موسى سعٌد
سهام ناٌؾ سجد
سهام ولٌد المصص
سهام وهٌب كنعان
سهام ٌاسر نجٌب
سهام ٌاسٌن الؽندور
سهجنان عدنان السباعً
سهى احمد الحلبً
سهى احمد دٌاب
سهى احمد رٌاض ضاهر
سهى احمد ؼزالً
سهى الٌاس مارون
سهى انور عبد الخالك
سهى اٌلٌا اسطفان
سهى أحمد خلٌل
سهى أحمد عساؾ
سهى أدٌب أبو كمر
سهى جان نصار
سهى جبران نادر
سهى جمٌل اسعد
سهى جمٌل الشامً
سهى جمٌل جعفر
سهى جورج ناصٌؾ
سهى جوزٌؾ الصائػ
سهى حسان دبوق
سهى حسن الزٌن
سهى حسن رمضان
سهى حسن زٌن الدٌن
سهى حسن عوالً
سهى حسٌن العدوي
سهى حسٌن رمال
سهى حسٌن فمٌه
سهى حنا مرعب
سهى خالد العس
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سهى خلٌل الحاج خلٌل
سهى خلٌل حاالت
سهى خلٌل محفوظ
سهى رشٌد موسى
سهى رؤوؾ ابو شمرا
سهى رٌاض الدنؾ
سهى رٌاض طالب
سهى زٌد سرٌوي
سهى سعٌد ابو طرٌه
سهى سعٌد الشمٌك
سهى سلٌم الدهٌبً
سهى شولً زٌدان
سهى شوكت محسن
سهى عادل بوحرب
سهى عادل دوٌن
سهى عبد الحمٌد شاكر
سهى عبد العزٌز حمزه
سهى عبد هللا كرٌكر
سهى عبد الناصر علم الدٌن
سهى عبدهللا الزعبً
سهى عبود طالب
سهى عدنان شكلبكجً
سهى عدنان كرٌم
سهى عصام االحدب
سهى عصام بزٌع
سهى عفٌؾ بودرؼم
سهى علً جعفر
سهى علً حسن
سهى عونً فواز
سهى ؼازي شحادي
سهى ؼاندي زرزور
سهى فادي عمر اؼا
سهى فرٌد ٌحً
سهى لاسم شكرون
سهى كامل البعٌنً
سهى محسن الحاج دٌاب
سهى دمحم السٌد
سهى دمحم بدران
سهى دمحم رهٌؾ ؼنوم
سهى دمحم سعد
سهى دمحم علً الحموي
سهى دمحم فاروق الجركس
سهى دمحم كسار
سهى دمحم محفوض
سهى دمحم ملحم
سهى دمحم منصور
سهى دمحم نصار
سهى محمود حمزة
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سهى محمود زوٌن
سهى مزٌد الدندشلً
سهى مصباح الحاج
سهى مصطفى حسن
سهى معٌن التؽلبً
سهى ناٌؾ طربٌه
سهى ندٌم ابو حمدان
سهى نعٌم خطار
سهى نمر نصر الدٌن
سهى ٌوسؾ الخوري
سهى ٌوسؾ الشمعة
سهى ٌوسؾ الناشؾ
سهٌر ابراهٌم االبراهٌم المرعبً
سهٌر احمد خلٌل
سهٌر احمد ضاهر
سهٌر احمد هلو
سهٌر أحمد الحجٌري
سهٌر أحمد فرخ
سهٌر توفٌك خلٌل
سهٌر حسٌن حمود
سهٌر حسٌن زرزور
سهٌر حسٌن زرٌك
سهٌر خالد لاسم العٌسى
سهٌر رشٌد ٌموت
سهٌر رؤوؾ الدمشمً
سهٌر سلمان توبً
سهٌر سلٌم ٌوسؾ
سهٌر سمٌر سلوم
سهٌر عادل ابراهٌم
سهٌر عارؾ حسن
سهٌر عباس عواضة
سهٌر عبد الحسٌن الزٌن
سهٌر عبد الكرٌم بؽداد
سهٌر عبدالرحمن موسى
سهٌر عبدالكرٌم بن المحمود
سهٌر عبدو خلٌل
سهٌر عالء عواضه
سهٌر علً الماق
سهٌر علً لصاب
سهٌر علً منصور
سهٌر ؼالب الكردي
سهٌر فاروق الحاج مرعً سلطان
سهٌر دمحم الحلبً
سهٌر دمحم الشوباصً
سهٌر دمحم الشٌخ
سهٌر دمحم العرب
سهٌر دمحم امٌن البوظ
سهٌر دمحم حموضة

ن
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سهٌر دمحم دٌاب
سهٌر دمحم كوسا
سهٌر دمحم متٌرن
سهٌر محمود وهبً
سهٌر منٌر عراجً
سهٌر نظٌر عٌسى
سهٌل ابراهٌم عواضة
سهٌل بدر طربٌه
سهٌل حسن العلً
سهٌل سامً ابو فاعور
سهٌل عبد المادر الضناوي
سهٌل فؤاد سركٌس
سهٌل مهنا أبو سعد
سهٌال الٌاس الزؼبً
سهٌال جورج ابً ٌونس
سهٌال ذٌب بلحص
سهٌال شامل فارس
سهٌال دمحم البضن
سهٌال دمحم عٌسى
سهٌال دمحم لصٌر بضن
سهٌال مصطفى حسٌن
سهٌلة العبد سلمان
سهٌلة اٌوب رحمه
سهٌلة أحمد المصري
سهٌلة أحمد لبرصلً
سهٌلة أحمد دمحم
سهٌلة أسعد سبلٌنً
سهٌلة حسٌن حٌدر
سهٌلة حسٌن لاسم
سهٌلة خضر عجور
سهٌلة رامز مطر
سهٌلة علً شٌخ النجارٌن
سهٌلة دمحم داود
سهٌلة محمود اسماعٌل
سهٌلة محمود اٌوب
سهٌلة محمود صعب
سهٌلة محمود عمار
سهٌلة مصطفى الشٌخ
سهٌلة نبٌل كٌال
سهٌلة ٌوسؾ عمل
سهٌله احمد عٌتانً
سهٌله بدٌع ناصر
سهٌله دمحم صالح
سهٌله دمحم منصور
سوار عادل عبدهللا
سوالً مطانس نصرهللا
سورٌا عبدهللا فرٌفر
سورٌا عصام جمال
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سورٌا كاٌد البتدٌنً
سورٌا ٌوسؾ ابو عبود
سورٌانا عدنان عز الدٌن
سورٌه علً علوان
سورٌه دمحم بزٌع
سوزان ابراهٌم المشعالنً
سوزان ابراهٌم طعوم
سوزان ابراهٌم ملص
سوزان احمد ابو عون
سوزان احمد اسوم
سوزان احمد الحاج
سوزان احمد جعفر
سوزان احمد عوٌدات
سوزان احمد فؤاد البزري
سوزان الٌاس شاهٌن
سوزان انطوان الخوٌري
سوزان انطون جرٌج
سوزان انطون لحود
سوزان أحمد خضر
سوزان أحمد فٌاض
سوزان جمال شحادة
سوزان جواد عثمان
سوزان جوزٌؾ الخوري
سوزان حسن اٌوب
سوزان حسن دروٌش
سوزان حسن شكرون
سوزان حسن شٌا
سوزان حسن علوٌة
سوزان حسن لرنوب
سوزان حسن محمود
سوزان حسٌب عبدهللا
سوزان حسٌن بدوي
سوزان حسٌن حمدان
سوزان حسٌن دندش
سوزان حسٌن شرؾ
سوزان حسٌن عسٌلً
سوزان حكمت اسعد
سوزان خالد حمزة
سوزان خالد شٌا
سوزان خضر ٌحٌى
سوزان رافع العبه
سوزان رضا عراجً
سوزان رفٌك الصدٌك
سوزان زٌاد شٌا
سوزان زٌاد عز الدٌن
سوزان سالم الخوري
سوزان سلمان سلمان
سوزان سلٌم العرٌضً
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سوزان سلٌمان حمدان
سوزان سلٌمان صالح
سوزان سمٌر االحمدٌة
سوزان سمٌر خلٌل
سوزان سمٌر شمص
سوزان سمٌر عزام
سوزان سمٌر ماضً
سوزان شربل الحلو
سوزان شفٌك الشعار
سوزان شكٌب بو حمدان
سوزان شولً األمٌن
سوزان صفً الدٌن الحجار
سوزان طلٌع ؼانم
سوزان طه االفٌونً
سوزان طونً بو رفول
سوزان عاطؾ كرم
سوزان عبد الكرٌم احمد
سوزان عبد الكرٌم فلحه
سوزان عبد هللا ابو زٌد
سوزان عبد المجٌد الدمحم
سوزان عبدالرحمن الظنط
سوزان عبدالكرٌم سرحان
سوزان عبدهللا الٌوسؾ
سوزان عبدو دروٌش
سوزان عدنان حاطوم
سوزان عدنان حمود
سوزان عدنان محمودي
سوزان عفٌؾ الحسٌن
سوزان علً الحاج حسٌن
سوزان علً السرٌس
سوزان علً حاج علً
سوزان علً صبرا
سوزان علً لصب
سوزان علً نجدي
سوزان عماد شٌا
سوزان عمر ؼطاس
سوزان ؼسان حمزة
سوزان ؼسان حٌدر
سوزان فهٌم هالل
سوزان فواز أبو صالحة
سوزان فواز عالم
سوزان فوزي المشطوب
سوزان فؤاد عالمة
سوزان لاسم الخلؾ
سوزان كاظم العرجا
سوزان كرٌم شالال
سوزان كمٌل خنٌزٌر
سوزان مجٌد المعدرانً
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سوزان دمحم اسماعٌل
سوزان دمحم الحاج سلٌمان
سوزان دمحم الدمحم
سوزان دمحم المحمود
سوزان دمحم بدران
سوزان دمحم جمال عبد الناصر العتري
سوزان دمحم جمال عبدالناصر العتري
سوزان دمحم حاموش
سوزان دمحم حبٌب
سوزان دمحم حسٌن
سوزان دمحم خضر
سوزان دمحم خلٌفة
سوزان دمحم رضى مهنا
سوزان دمحم زعٌتر
سوزان دمحم شمس الدٌن
سوزان دمحم طمو
سوزان دمحم عبد الفتاح
سوزان دمحم علً الحجة
سوزان دمحم فٌصل لطرٌب
سوزان دمحم لٌس
سوزان دمحم مشورب
سوزان دمحم ٌاسٌن
سوزان محمود الشرٌؾ
سوزان محً الدٌن مومنة
سوزان مشهور عبٌد
سوزان مصطفى المصري
سوزان مصطفى النابوش
سوزان معٌن صبح
سوزان مهدي طحان
سوزان موسى األشمر
سوزان نزٌه رفول
سوزان نعٌم مخلوطة
سوزان نموال رٌحانا
سوزان نمر رله
سوزان نوح حسن
سوزان ودٌع ابراهٌم
سوزان ولٌد المٌسً
سوزان ولٌد وهبه
سوزان ولٌم العلم
سوزان ٌوسؾ ابو دٌوان
سوزان ٌوسؾ الضناوي
سوزان ٌوسؾ نهرا
سوزانا ابراهٌم لانصوه
سوزانا حلٌم ؼانم
سوزانا سالم صبح
سوزانا علً تمً
سوزانا لاسم سندٌان
سوزانا دمحم السنكري
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سوزانا دمحم شمص
سوزانا دمحم صمر
سوزانا دمحم ؼزوان
سوزانة عبدهللا دندش
سوزانه احمد الخضر
سوزن انطوان صفٌر
سوزي احمد كجن
سوزي ادمون ٌوسؾ
سوزي اكرم اكرم جلول
سوزي جان االهل
سوزي رجا زٌدان
سوزي سركٌس الدوٌهً
سوزي شربل الشوٌفاتً
سوزي صالح برجً
سوزي منٌر الحداد
سوزي مٌشال الرشكٌدي
سوزي ندٌم العٌد
سوسم سجٌع رافع
سوسن ابراهٌم توبه
سوسن ابراهٌم عراجً
سوسن ابراهٌم عواضه
سوسن ابراهٌم فواز
سوسن ابراهٌم مظلوم
سوسن احمد البلً
سوسن احمد الحجٌري
سوسن احمد المجذوب
سوسن احمد رأفت سنجمدار
سوسن ادٌب جرادي
سوسن اسد ابً فراج
سوسن أحمد حمٌة
سوسن أمٌن طربٌه
سوسن بطرس ضاهر
سوسن بهجت معضاد
سوسن توفٌك مخول
سوسن جمال الراعً
سوسن جمٌل معطً
سوسن جواد شرارة
سوسن جوزاؾ المدور
سوسن حسن داؼر
سوسن حسٌن الحمصً
سوسن حسٌن جمال الدٌن
سوسن حسٌن حرب
سوسن حسٌن حمٌدان
سوسن حسٌن سرحال
سوسن حسٌن سرحان
سوسن حسٌن فرحات
سوسن حكمت األشمر نصر
سوسن حلٌم عجٌب
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سوسن حمد البراضعً
سوسن حٌدر ؼبرٌس
سوسن خالد البعرٌنً
سوسن خلٌل السباعً
سوسن خلٌل جعفر
سوسن داوود بحمد
سوسن دٌب المبسوط
سوسن رامز باز
سوسن ربٌع البرٌدي
سوسن رجاء بدور
سوسن رشٌد األعور
سوسن رشٌد الكردي
سوسن رٌاض الحبل
سوسن ساطع االٌوبً
سوسن سبع سالمة
سوسن سعٌد بو ضرؼم
سوسن سعٌد دٌب
سوسن سعٌد رحال
سوسن سعٌد فٌاض
سوسن سعٌد منصور
سوسن سلمان خلٌل
سوسن سلٌمان خلٌفة
سوسن سلٌمان صٌموعه
سوسن سهٌل الفلٌطً
سوسن شحادي لٌس
سوسن شفٌك عطوي
سوسن صبحً صبح
سوسن طراد جمال
سوسن عادل شٌا
سوسن عارؾ ابو الحسن
سوسن عارؾ لٌس
سوسن عبد الرحمن لاسم
سوسن عبد الرحٌم سوبره
سوسن عبد العزٌز المرعبً
سوسن عبد الؽفار دندش
سوسن عبد المادر هودا
سوسن عبد الكرٌم حلٌحل
سوسن عبدالرحمن الضناوي
سوسن عدنان ابو عرب
سوسن عدنان جنبالط
سوسن عزت ضو
سوسن علً الحاج حسن
سوسن علً العاشك
سوسن علً خلٌل
سوسن علً دمج
سوسن علً زكور
سوسن علً زٌدان
سوسن علً زٌن الدٌن
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سوسن علً عراجً
سوسن علً عز الدٌن
سوسن علً عالء الدٌن
سوسن علً فرحات
سوسن ؼالب جمال الدٌن
سوسن فرٌد فٌاض
سوسن فضل هللا شلهوب
سوسن فوزي عواد
سوسن فٌاض حسٌن
سوسن مجٌد بالمنى
سوسن دمحم االكرومً
سوسن دمحم الدهبً
سوسن دمحم الشامً
سوسن دمحم الكسار
سوسن دمحم المجذوب
سوسن دمحم امٌن محلول الزنار
سوسن دمحم بسما
سوسن دمحم جعفر
سوسن دمحم دمشمٌه
سوسن دمحم ذٌاب
سوسن دمحم رهٌؾ النعوشً
سوسن دمحم سمٌح الجمل
سوسن دمحم عبد الهادي
سوسن دمحم فؤاد الصوفً
سوسن دمحم كمونً
سوسن دمحم محمصانً
سوسن دمحمعلً طفٌلً
سوسن محمود الحجار
سوسن محمود حسٌن
سوسن مرعً حاطوم
سوسن مروان االٌوبً
سوسن مصطفى شحود
سوسن مصطفى كاعٌن
سوسن مصطفى ناصر الدٌن
سوسن مناح ٌاؼً
سوسن موسى صبرا
سوسن ناٌؾ الماضً
سوسن ناٌؾ ضو
سوسن نجٌب جعفر
سوسن نجٌب مراد
سوسن ندٌر شرؾ الدٌن
سوسن ندٌم نعٌم
سوسن هانً ناصر
سوسن هاٌل نصر
سوسن هشام ٌاسٌن
سوسن ودٌع بوسعٌد
سوسن وفٌك الؽزٌري
سوسن ٌوسؾ حمدان
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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سوسن ٌوسؾ شمٌر
سوسن ٌوسؾ عباس
سوسن ٌوسؾ ماضً
سوال عطا ؼانم
سوالر انطوان االسمر
سوالؾ حنا سعود
سوالؾ دمحم حامد
سوالفا صالح عمار
سوالفا دمحم شاوٌش
سوالنج طانٌوس عون
سوالنج ٌوسؾ ؼانم
سولً حنا جرجورة
سولٌن فؤاد حاج علً
سوما جمال سٌؾ الدٌن
سومر احمد سماحة
سومر نمر مالعب
سومٌا حسن الخالد
سومٌا عطٌه الجبرٌن
سومٌة دٌاب ؼازي
سومٌة علً ابراهٌم
سومٌة دمحم طلٌس
سومٌرة عبدالفتاح الرفاعً
سونا حسن حرب
سونا علً الممداد
سونار دمحم الكجن
سونٌا ابراهٌم شلهوب
سونٌا ابراهٌم لانصوه
سونٌا الٌاس فرح
سونٌا تعٌم عبد الهادي
سونٌا جعفر صالح
سونٌا حسٌن كوجا
سونٌا حنا مارون
سونٌا راضً المعفرانً
سونٌا رٌاض سعٌد
سونٌا سامً فارس
سونٌا سعد الرامً
سونٌا سعٌد شاكر
سونٌا شحاذة أبو عسلً
سونٌا شفٌك شاهٌن
سونٌا عارؾ جعفر
سونٌا عاطؾ بزي
سونٌا عبدهللا ابً كرم
سونٌا عبدو سالم
سونٌا عبدو فخر الدٌن
سونٌا عصام بٌضا
سونٌا فرٌد ناصٌؾ
سونٌا فؤاد شحادة
سونٌا ماري رشٌد عواد
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سونٌا دمحم عثمان
سونٌا دمحم ناصر الدٌن
سونٌا مرشد درباس
سونٌا مصطفى عنتر
سونٌا ٌوسؾ الحجار
سونٌا ٌوفٌمٌا اورٌلٌو كاستانٌدا ماستري
سونٌة عبد الرحمن مصطفى
سونٌه دمحم الحسنٌة
سوها عجاج الشعار
سوهٌر ٌوسؾ صبرا
سوٌٌن سامً فرحات
سٌاد دمحم شرؾ
سٌبال جان كرم
سٌبال رباح دمج
سٌبال محسن صباح
سٌد ابراهٌم الشامٌه
سٌدة ابراهٌم الشامً
سٌدة الٌاس الناهوم
سٌدة الٌاس بشارة
سٌدة امٌل توفٌك
سٌدة جوزٌؾ تمال
سٌدة حنا جرجس
سٌدة دمحم علً زٌن
سٌدة مخاٌل عالوري
سٌدة مطانٌوس الحزوري
سٌدة ٌوسؾ حولً
سٌدة ٌوسؾ سابا
سٌدرا ٌعموب فتوش
سٌده الٌاس منصور
سٌده انطونٌوس سابا
سٌده بطرس رفول
سٌده جورج سمٌا
سٌده جوزٌؾ شاهٌن
سٌده حنا بطرس
سٌده حنا سركٌس
سٌده رٌمون رزق
سٌده ساسٌن الهاشم
سٌده سمعان حنا
سٌده كمال الخوري
سٌده لحود حبمه
سٌده نموال حنا
سٌدي توفٌك سابا
سٌرٌن احمد الصمد
سٌرٌن احمد عوض
سٌرٌن احمد الؼا
سٌرٌن أحمد رستم
سٌرٌن بدر الدٌن ابو ظهر
سٌرٌن خالد االعور

ن
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سٌرٌن زهٌر نحٌله
سٌرٌن سامً محفوظ
سٌرٌن سعٌد فواز
سٌرٌن سلٌمان ابراهٌم
سٌرٌن علً الحاج
سٌرٌن عٌسى حاج سلٌمان
سٌرٌن فؤاد جونً
سٌرٌن دمحم عبد الحً
سٌرٌن محمود عٌد
سٌرٌن مصطفى داؼر
سٌرٌن نجاح ؼازي
سٌرٌنا نسٌب ؼربٌة
سٌزار توم شاهٌن
سٌزار شفٌك لٌصر
سٌسبان صالح صالح
سٌسٌل جمٌل جمال
سٌسٌل سهٌل ٌارد
سٌسٌل ٌوسؾ شام
سٌسٌلٌا جرجً مطر
سٌفٌم سلٌم الطٌب الرافعً
سٌڨٌتا انطوان المر
سٌال ؼسان عجٌمً
سٌال ٌوسؾ نبهان
سٌلفا ابراهٌم لانصوه
سٌلفا الٌاس الصباغ
سٌلفا إلٌاس الناشؾ
سٌلفا حسٌن علوٌه
سٌلفا خطاب بدرالدٌن
سٌلفا خلٌل محفوظ
سٌلفا زهٌر السٌد
سٌلفا سلٌمان سمور
سٌلفا سهٌل برجً
سٌلفا سٌمون حاجنٌان
سٌلفا عبد الرزاق برؼل
سٌلفا علً سكاؾ
سٌلفا فاٌز صادق
سٌلفا دمحم لاسم
سٌلفا نجٌب فارس
سٌلفانا بدٌع لبوس
سٌلفانا جالل داؼر
سٌلفانا دومٌط بوفرح
سٌلفانا رشٌد الجعٌتانً
سٌلفانا سلٌم الفخري
سٌلفانا عمل المبرصً
سٌلفانا نبٌه بدر
سٌلفانا نموال سعد
سٌلفانا ولٌد الجوهري
سٌلفً جورج نادر
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سٌلفً حسن اسعد
سٌلفً موسى سالمه
سٌلفٌا حنا الشدراوي
سٌلفٌا سامً كنعان
سٌلفٌا فوزي الرباحً
سٌلٌا شامل الدالور
سٌلٌا فادي العطار
سٌلٌن بطرس مزهر
سٌلٌن ؼالب حسن
سٌلٌنا جان الحلو
سٌما جرجً شلهوب
سٌما علً مظلوم
سٌمون ابراهٌم الخولً
سٌمون ادوار الدوٌهً
سٌمون الٌاس الحج
سٌمون رمزي دٌب
سٌمون سلٌم وهبة
سٌمون سمعان فرنجٌة
سٌمون شربل سمعان
سٌمون فرٌد طنوس
سٌمون فكتور بٌطار
سٌمون ٌوسؾ ابً صعب
سٌمونا بشٌر كرم
سٌنا حسن جفال
سٌنا حنا الخوري
سٌنتٌا اسعد ؼٌه
سٌنتٌا جورج عمل
سٌنتٌا دٌب العلم
سٌنتٌا راشد عبود
سٌنتٌا روبٌر صادر
سٌنتٌا مخاٌل المر
سٌنتٌا مٌالد الجعٌتانً
شادن دمحم عوده
شادن محً الدٌن الجبة
شادي احمد ضاهر
شادي امٌن مسعود
شادي انطونٌوس المهوجً
شادي أنٌس كالكش
شادي بهٌج مالعب
شادي جمال علوش
شادي جوزؾ عبد الساتر
شادي حسن دهام
شادي حسٌن زعٌتر
شادي زاهً ابو درؼم
شادي طالل مملد
شادي عبد علً الزٌن
شادي عبده مرعً
شادي عصام الشحٌمً
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شادي علً زٌنه
شادي علً لمرة
شادي فارس ابو عاصً
شادي لطفً حسن
شادي ماجد صالحه
شادي مبارن العلً
شادي دمحم بزٌع
شادي دمحم زعٌتر
شادي مرسٌل محفوض
شادي موسى حجازي
شادي ناصٌؾ مطر
شادي وفٌك لبوط
شادٌا احمد عبد هللا
شادٌا امٌن عطوي
شادٌا عبد الحلٌم لمر الدٌن
شادٌا علً المصري
شادٌا علً اٌوب
شادٌا فواز ناصر الدٌن
شادٌا محمود فواز
شادٌة احمد المصري
شادٌة احمد نورالدٌن
شادٌة إلٌاس حرفوش
شادٌة بدر الدٌن الحلبً
شادٌة جمٌل فٌاض
شادٌة رائؾ سمالوي
شادٌة رشٌد ابو ؼٌدا
شادٌة سعدهللا سمر
شادٌة سلٌمان ّ
محال
شادٌة شرٌؾ مالعب
شادٌة طالل مملد
شادٌة عبد االمٌر عمار
شادٌة عزات ابوذٌاب
شادٌة علً جباعً
شادٌة علً لعفرانً
شادٌة علً ٌونس
شادٌة لاسم عمر
شادٌة دمحم لاسم
شادٌة مصطفى عثمان
شادٌة مظهر الخطٌب
شادٌة معروؾ الحجار
شادٌة نصر الجباوي
شادٌة ٌوسؾ ؼانم
شادٌه احمد الحلبً
شادٌه توفٌك عبود
شادٌه حبٌب شاهٌن
شادٌه حنا سلٌمان
شادٌه طانوس فرح
شادٌه عادل دعموش
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شادٌه علً الزٌن
شادٌه دمحم طالب طنبوزة الحسٌنً
شادٌه محمود نصر الدٌن
شادٌه نصر الدٌن ابو ؼطاس
شارل انطونٌوس عبٌد
شارل فرنسٌس سعاده
شارالت نموال نموال
شارلوت جورج ؼصن
شارلوت حبٌب عبٌد
شارلوت طانٌوس عمٌمً
شامل كرٌم الصٌاح
شامه جمٌل خمٌس
شانتال ادٌب طنوس
شانتال ادٌب معٌكً
شانتال انطوان بشاره
شانتال بربر كرم
شانتال جوزٌؾ الحاج
شانتال سٌمون سماحه
شانتال صباح البشواتً
شانتال فٌصل فهد
شانتال مورٌس وهبه
شاهناز حسن حمود
شاهناز صبحً الحشٌمً
شاهنده علً الرفاعً
شاهٌن دمحم لاسم
شاهٌنة علً دندش
شبل مصطفى االحمد
شحادة دمحم حسن
شحادة محمود الموسى
شحاده احمد الزمتر
شحاده حسٌن الحاج حسن
شحاده علً مرعً
شدى دمحم رٌاض حموي
شذا امٌن معطً
شذا خضر الخٌر
شذا عبدالكرٌم الرفاعً
شذا هالل عبد المادر
شذا ٌوسؾ نورالدٌن
شذى أسعد سوٌدان
شذى حسن ممبل
شذى خالد مرعب
شذى سعٌد مسعود
شذى سلمان الصدٌك
شذى علً كنج
شذى دمحم أدٌب علً
شذى مصطفى سلٌمان
شذى مٌشال جرٌج
شذى وحٌد خلؾ
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شذى ٌونس سرور
شربل انطوان ابً شدٌد
شربل آؼوب دكمرجٌان
شربل بشاره داود
شربل بطرس س ّمور
شربل جرجس اسحاق
شربل جرجس سعادة
شربل جرٌس عون
شربل جمٌل المصٌفً
شربل جورج أبورجٌلً
شربل جورج بشراوي
شربل جورج مسلم
شربل جورج وهبه
شربل جوزٌؾ اٌوب
شربل حنا زٌتونً
شربل حنا شلٌطا
شربل حنا فهد
شربل خلٌل بشارة
شربل رشٌد المعلم
شربل طانٌوس الخوري
شربل عمل جرمانوس
شربل عماد الشدٌاق
شربل ؼسان ابو ملهب
شربل ؼطاس ؼطاس
شربل مخاٌل سركٌس
شربل مٌالد توما
شربل مٌالد كٌوان
شربل ٌوسؾ تامر
شربل ٌوسؾ منصور
شرحبٌل عبدالرزاق الرفاعً
شرلوت بدوي رٌالرس اللبٌان
شرلوت رزق هللا برمو
شرلوط الٌاس البدوي
شروق زٌاد ذبٌان
شروق سعد الخولً
شروق سعد الدهٌبً
شرٌح عبدالرزاق الرفاعً
شرٌؾ أنور ابو حمده
شرٌؾ لاسم الخضر
شرٌؾ دمحم العمار
شرٌفة السٌد علً بزون
شرٌفة أمٌن خداج
شرٌفة توفٌك حبشً
شرٌفة ٌوسؾ هاشم
شرٌن احمد صؽٌر
شرٌن توفٌك أبو زٌد
شرٌن صبحً العموري
شرٌن دمحم جعفر
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شرٌهان حسٌن حمدان
شرٌهان دمحم شبلً
شعاع مالن ابو فاعور
شعبان ابراهٌم ابراهٌم
شؽاؾ احمد دمحم
شؽاؾ أحمد عبد الكرٌم الدمحم
شفاء احمد عبٌد
شفاء عبد الحمٌد الحلو
شفاء عبد الحمٌد عباس
شفٌة ٌوسؾ العرة
شفٌك اٌلً التن
شفٌك دٌب شكر
شفٌك عبد هللا ٌاسٌن
شفٌك دمحم حلٌحل
شفٌك نصٌر ابو رسالن
شفٌمة احمد ؼصوب الكنج
شفٌمة اسبٌرٌدون زاللط
شفٌمة أحمد سعد
شفٌمة حبٌب العكاري
شفٌمة رجب دنً
شفٌمة علً الشبٌر
شفٌمة علً حجٌج
شفٌمة دمحم شحٌمً
شفٌمة دمحم مرتضى
شفٌمة ٌزبن ابو سمره
شفٌمه شبل المعلوؾ
شفٌمه دمحم حمٌدي صمر
شفٌمه نموال نخله
شكري ودٌع لرداحً
شكٌب امٌل بارودي
شكٌب علً جابر
شكٌب ماٌز عطٌه
شكٌبة ادمون بركة
شلٌطا جرجس رعد
شلٌطا فوزي بو طانٌوس
شما رشٌد صالح
شما سابا كٌروز
شما دمحم الوردانً
شما دمحم ركٌن
شما دمحم عبد الملن
شمس توفٌك حمزة
شمس عبدو الممداد
شمس دمحم الحلبً
شمس دمحم عبدالوهاب
شنتال جوزؾ نجار
شنتال ؼازي عون
شنتال فرج حاكمه
شهجنان فضل رعد
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شهرة حسن الٌخنً
شهرزاد خضر الشٌخ
شهرزاد خضر دمحم
شهرزاد عبدالكرٌم ممدم
شهرزاد عصام ٌحً
شهرزاد علً حمٌة
شهرزاد علً مشٌن
شهرزاد محمود الحاج
شهرزاد مصطفى ٌمطٌن
شهال جمٌل شعبان
شهال دمحم دروٌش
شهناز بدٌع سرحال
شهناز حسٌن لاسم
شهناز خالد حسٌن
شهناز ضٌؾ هللا ابو سلٌم
شهناز عبد الكرٌم عوٌدات
شهناز عبداللطٌؾ الحج
شهناز دمحم سعٌد ؼالٌٌنً
شهناز دمحم شعالن
شهناز دمحم عٌسى
شهناز وهاب وهبه
شهٌر أحمد عبٌد
شهٌرة جابر إبراهٌم جابر
شهٌرة حسن حجازي
شهٌرة علً لصٌراوي
شهٌرة دمحم لاسم
شوؼٌن انترانٌن كوده لكٌان
شوق فؤاد فمٌه
شولً حسٌن حرٌز
شولً رائؾ شومان
شولً عبد هللا معوض
شولً دمحم طالب
شولً محمود االشمر
شولً نظٌر التٌمانً
شولً نعمً شكرون
شولً نواؾ ٌونس
شونتال انطون عٌسى
شٌراز أحمد هاشم
شٌراز حسٌن شرؾ
شٌراز خالد حمادة
شٌراز عبدو عازار
شٌراز ؼالب صفا
شٌراز دمحم علً كلسٌنا
شٌراز محً الدٌن صالح
شٌرلً جوزؾ ابو دٌب
شٌرونات حارث ضو
شٌرٌل نعمه شوفانً
شٌرٌن ابراهٌم ستٌته
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شٌرٌن احمد دنٌه
شٌرٌن احمد هالل صفدٌه
شٌرٌن جهاد ثلٌجه
شٌرٌن حبٌب اخضر
شٌرٌن حسٌن بلوط
شٌرٌن حلمً عوٌدات
شٌرٌن حلمً نحال
شٌرٌن رشٌد ابو شمرا
شٌرٌن رشٌد استٌتٌه
شٌرٌن رضوان فارس
شٌرٌن عامر المصري
شٌرٌن عبد الؽنً شرٌؾ
شٌرٌن علً هواش
شٌرٌن عٌد كٌوان
شٌرٌن مجٌد التٌمانً
شٌرٌن دمحم األٌوبً
شٌرٌن دمحم الحجٌري
شٌرٌن دمحم بدر الدٌن زكرٌا
شٌرٌن دمحم رضا
شٌرٌن دمحم سلٌم العمري
شٌرٌن دمحم شومان
شٌرٌن دمحم فحص
شٌرٌن محمود سوٌدان
شٌرٌن مشهور هزٌمة
شٌرٌن مصطفى لعمور
شٌرٌن نافذ سفرجالنً
شٌرٌن نبٌل زوٌهد
شٌرٌن نبٌل فخر الدٌن
شٌرٌن ندٌم شحادة
شٌرٌن نموال عبد هللا
شٌرٌن ولٌد مرعً
شٌرٌهان دمحم خزعل
شٌلٌنا علً زرٌك
شٌماء احمد جٌده
شٌماء احمد شمس الدٌن
شٌماء احمد وهبً
شٌماء أحمد العثمان
شٌماء أحمد عزالدٌن
شٌماء أحمد مصلح الشوتري
شٌماء حسٌن حمود
شٌماء عبد الرحمان نصر هللا
شٌماء عمر البستانً
شٌماء دمحم الحجٌري
شٌمان امٌل منصور
شٌمان انطوان شعنٌن
شٌمان رٌاض جرمش
شٌمان مٌشال بردلان
شٌمان ٌوسؾ بو طنوس
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PV#

اإلسم الثالثي
صابر انور صعب
صابرة دمحم علً
صابرٌن جمٌل جونً
صابرٌن حسٌن الؽماز
صابرٌن عبدالكرٌم زبٌب
صابرٌن عبدهللا البرٌدي
صابرٌن عطٌة الٌوسؾ
صابرٌن دمحم طالب
صادق حسٌن شكر
صادق علً الحجٌري
صادق كامل شعشوع
صادق لطفً سبٌتً
صادق ٌوسؾ صوان
صافً عارؾ احمد
صالح حسن جنٌد
صالح زكً مظلوم
صالح صالح الحجٌري
صالح علً ابو دٌه
صالح دمحم حمد
صالح دمحم خٌر الحجٌري
صالح دمحم رباح
صالح مصطفى خالد
صالح مهدي زعٌتر
صالحة خالد طالب
صالحة سلٌمان الحلبً
صالحة عبد المادر كٌال
صالحة دمحم ابوهمٌن
صالحة دمحم الساحلً
صالحة دمحم لمر
صالحة ٌسٌن ظاهر
صالحه بشٌر ابراهٌم لاسم كٌوان
صالحه خالد الحجٌري
صانٌا خضر العثمان
صانٌا مٌخاٌل مخول
صانٌا نسٌم النبوت
صانٌة سلٌم حداد
صانٌة سلٌم فهد
صانٌة عبدالحمٌد عباس
صانٌة موسى حرب
صائب حسن علً
صبا ابراهٌم المصري
صبا احمد عثمان
صبا انطوان لبرصً
صبا تامر سلٌمان
صبا حسن نصر هللا
صبا حسٌن مرتضى
صبا حمزة االٌوبً
صبا خضر العكاري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
صبا رأفت الحسٌنً
صبا عبد هللا ٌزبن
صبا علً حمزة
صبا ناٌؾ عالء الدٌن
صبا هشام الدروٌش
صباح احمد كنج
صباح احمد ناصر
صباح إسماعٌل ٌونس
صباح أحمد حطٌط
صباح بطرس شهال
صباح جرجس حرب
صباح جمٌل خالد
صباح حسن ّ
البزال
صباح حلٌم مراد
صباح حنا الضهر
صباح خضر أسعد
صباح سالم اسعد حمزة
صباح صالح ٌوسؾ
صباح طنوس عزٌز
صباح عارؾ ابو خلٌل
صباح عبد الحسٌن ممبل
صباح عبد الرسول ؼنوي
صباح عبد الكرٌم شمس الدٌن
صباح عزت فواز
صباح علً الخطٌب
صباح علً حسٌن
صباح علً سالم
صباح عمر موسى
صباح فخري المعلم
صباح فؤاد حنا
صباح لاسم حسن
صباح لبرٌانوس لبرٌانوس
صباح دمحم االٌوبً
صباح دمحم الحاج شحادة
صباح دمحم الكسار
صباح دمحم بشٌر الناظر
صباح دمحم جعفر
صباح دمحم جونً
صباح دمحم عتر
صباح دمحم عز الدٌن
صباح دمحم علً ناصر
صباح دمحم دمحم
صباح محمود برٌش
صباح محمود حمود
صباح مخاٌل مخول
صباح مفٌد حمود
صباح مورٌس ٌونس
صباح موسى الٌاس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
صباح موفك الحجٌري
صباح مٌالد عبود
صباح ناصر ضٌا
صباح نزٌه المصول
صباح نعمة هللا شدٌد
صباح ولٌم مجاعص
صباح ٌوسؾ لانصوه
صبحً أحمد خلٌل
صبحً روجه البٌطار نعمة
صبحً عون الدندشلً
صبحً دمحم الحالنً
صبحً دمحم الكاظم
صبحٌة احمد كساب
صبحٌة أحمد عبد الساتر
صبحٌة خالد سٌؾ
صبحٌة سمٌح حوال
صبحٌة عبداللطٌؾ أحمد
صبحٌة دمحم الفلٌطً
صبحٌه علً ممداد
صبحٌه فارس عبد الرحمن
صبحٌه مازن الجوٌدي
صبحٌه دمحم شرانك
صبحٌه موسى باجوق
صبرٌن أحمد ٌتٌم
صبرٌن صبري الموسى
صبٌحة حسن الحجار
صحر ودٌع بوضرؼم
صدٌك دمحم الحجٌري
صدٌمة عبد العزٌز هدى
صدٌمه خلٌل صوان
صدٌمه زٌاد فخر الدٌن
صدٌمه مرتضى زٌن الدٌن
صفا احمد ابو طوق
صفا احمد بلة
صفا احمد لصباكً
صفا ادٌب كنوج
صفا اورهان بابا
صفا أحمد ابراهٌم
صفا أحمد علوش
صفا أحمد هوشر
صفا باسم سلٌمان
صفا بدر الدٌن شلبً
صفا برهان جمال
صفا حسن عوض حسن
صفا خالد العرجا
صفا رشٌد صواؾ
صفا سامً ملحم
صفا سعٌد طراد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
صفا سمٌر الشامً
صفا عبد الحلٌم لمر الدٌن
صفا عبد السالم الحكٌم
صفا علً محمود
صفا فاروق موسى
صفا دمحم الدهبً
صفا دمحم الكردي
صفا دمحم عٌد
صفا دمحم فرحات
صفا ناصر اللبابٌدي
صفا نبٌل الفلٌطً
صفاء ابراهٌم الساحلً
صفاء ابراهٌم النشار
صفاء ابراهٌم طوٌل
صفاء الدٌن علً سمعان
صفاء العبد بدران
صفاء أحمد األبرش
صفاء أحمد شمو
صفاء أحمد عربس
صفاء جرجس بٌطار
صفاء حبٌب حاج علً
صفاء حسن بو جابر
صفاء حسن دروٌش
صفاء حسن شبارو
صفاء حسن صٌاؼة
صفاء حسن عطوي
صفاء حسن عٌد
صفاء حسن عٌسى
صفاء حسٌن اسماعٌل
صفاء حسٌن الهادي
صفاء حسٌن حجٌج
صفاء حسٌن عطوي
صفاء حنا منصور
صفاء خالد وهبه
صفاء خضر السٌد
صفاء خضر حٌدر
صفاء رضوان علم الدٌن
صفاء رفٌك زٌن الدٌن
صفاء رفٌك محمود
صفاء سعد ضاهر
صفاء سلمان مرعً
صفاء سلٌمان حسن
صفاء سمٌح الدهبً
صفاء سمٌر ابو شمرا
صفاء شرٌؾ براهٌم
صفاء شهاب الباي
صفاء طارق المرعبً
صفاء عابد خضر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
صفاء عبد الحمٌد عراج
صفاء عبد الرحمن األٌوبً
صفاء عبد الرحمن عارفً
صفاء عبد الرضا عواضة
صفاء عبد السالم شاتٌال
صفاء عبد الفتاح ملحم
صفاء عبد الكرٌم البدوي
صفاء عبدهللا البدوي
صفاء عبدهللا شمس
صفاء عبدالواحد عبدو
صفاء عبدو طه
صفاء عثمان الرفاعً
صفاء عثمان حبلً
صفاء عدنان ساعاتً
صفاء عزالدٌن العلً
صفاء عفٌؾ خشن
صفاء علً ابراهٌم
صفاء علً الحجٌري
صفاء علً الخطٌب
صفاء علً الٌوسؾ
صفاء علً سعد
صفاء علً شعٌب
صفاء علً عبود
صفاء علً عثمان
صفاء علً علً
صفاء علً ؼصة
صفاء علً معربانً
صفاء عمر عربس
صفاء فادي أبو العز
صفاء فضل هللا مرتضى
صفاء فوزي خربطلً
صفاء لاسم الكردي
صفاء لاسم أٌوب
صفاء لاسم لاسم
صفاء كامل دنٌه
صفاء كامل عمرو
صفاء كمال الكنج
صفاء مالن حسٌن
صفاء دمحم الرفاعً
صفاء دمحم السٌد
صفاء دمحم جنٌد
صفاء دمحم سٌؾ الدٌن
صفاء دمحم شحاده
صفاء دمحم شندب
صفاء دمحم صفا
صفاء دمحم ضٌا
صفاء دمحم عبد الرزاق الزٌلع
صفاء دمحم عثمان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
صفاء دمحم علً العامودي
صفاء دمحم فرحات
صفاء دمحم لطلب
صفاء دمحم مصطفى
صفاء دمحم هندي
صفاء دمحم ٌاؼً
صفاء محمود سوٌدان
صفاء محمود عبد الفتاح
صفاء مصطفى إبراهٌم
صفاء مصطفى جونً
صفاء مصطفى خزعل
صفاء مصطفى زاخوري
صفاء مصطفى شمٌطان
صفاء مصطفى معالٌمً
صفاء معروؾ فضل هللا
صفاء منٌؾ فارس
صفاء مهدي سعسوع
صفاء مهدي صفً الدٌن
صفاء موسى شرٌم
صفاء ناجً الدمحم
صفاء نجٌب ٌوسؾ
صفاء نزٌه دروٌش
صفاء هادي لمر
صفاء هانً فحص
صفاء ولٌد دمحم
صفاء ٌوسؾ طلٌس
صفاء ٌوسؾ كوثرانً
صفوان محمود عٌسى
صفى دمحم عنتر
صفٌة حسٌن كمال الدٌن
صفٌة حمزة بكار
صفٌة عبد الؽنً البرٌدي
صفٌة عبدهللا الحجٌري
صفٌة علً الحجٌري
صفٌة دمحم الحجٌري
صفٌة دمحم طوط
صفٌة مصطفى حٌدر أحمد
صفٌة نمر شهاب
صفٌه احمد حطٌط
صفٌه حسٌن زٌن الدٌن
صفٌه شرٌؾ خلٌل
صفٌه علً عبدهللا
صفٌه علً فمٌه
صفٌه دمحم دٌب الخٌر
صفٌه دمحم مراد
صالح الدٌن احمد فؤاد الكرجٌه
صالح جان رزق
صالح جمٌل مالعب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
صالح صادم سرحال
صالح عامر حلٌحل
صالح عباس عباس
صالح دمحم سعادة
صالح محمود علوان
صالح مصطفى لاسم
صالح موسى لسطه
صلٌبا طنوس شدٌاق
صلٌبً فوزي لازان
صهٌب عدنان الكاٌد
صوطة هادي حوٌجً
صوفٌا جورج مخلوطة
صوفٌا نمر طالب
صوالنج توفٌك عاشور
صوالنج خالد سٌور
صولنج عزات نظامً
صونٌا ابراهٌم ابو عرابً
صونٌا ابراهٌم الحاٌن
صونٌا إسكندر طنوس
صونٌا بولس عون
صونٌا توفٌك عٌسى
صونٌا حسن الشبٌر
صونٌا رزق رزق
صونٌا زاكً رباحً
صونٌا سمعان الشٌخ
صونٌا عبد الرحمن الخالدي
صونٌا علً سعد
صونٌا عٌسى الٌاس
صونٌا لاسم علوان
صونٌا كمال طربٌه
صونٌا كمال لاسم
صونٌا محمود عثمان
صونٌا مطانٌوس عٌسى
صونٌا معروؾ العلً
صونٌا ملحم أبو ابراهٌم
صونٌا نموال ابراهٌم
صونٌا نواؾ حسن
صونٌا ودٌع ٌوسؾ
صونٌا ٌوسؾ الخوند
صونٌا ٌوسؾ فرح
صونٌا ٌوسؾ لرضاب
صونٌة حكمت سكاؾ
صونٌة محمود منصور
صٌاح دمحم عامر
ضاهر ابراهٌم شهاب
ضحه دمحم العمر
ضحون عبد الواحد بركات
ضحى ابراهٌم لصاب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ضحى احمد جندل
ضحى احمد حراجلً
ضحى احمد عثمان
ضحى احمد لرحانً
ضحى احمد هاشم
ضحى اسماعٌل درمسٌس
ضحى بسام البدوي
ضحى توفٌك المصول
ضحى جوزٌؾ الشامً
ضحى حسن ضاهر
ضحى حسن عالم
ضحى حسن دمحم
ضحى حسن منذر
ضحى حسن ٌاسٌن
ضحى حسٌب ابو كروم
ضحى حسٌن اسماعٌل
ضحى حسٌن السبالنً
ضحى حسٌن العلً
ضحى حسٌن مرعشلً
ضحى حمد ناصر
ضحى خضر كرٌم هوشر
ضحى خلٌل عباس
ضحى رؤوؾ زٌدان
ضحى رٌاض فخر الدٌن
ضحى رٌاض نعٌم
ضحى سلٌم المعلوؾ
ضحى سمٌر شبو
ضحى طالل المهتار
ضحى طالل صالح
ضحى عادل هاجر
ضحى عامر حبلص
ضحى عبد الرضى نور الدٌن
ضحى عبدالرحٌم دروٌش
ضحى عبدالستار نصوح
ضحى عبدالمادر سبسبً
ضحى عبدو النابوش
ضحى عصام مبٌض
ضحى علً الحسٌنً
ضحى علً حسون
ضحى علً دروٌش
ضحى علً دٌب
ضحى علً صالح
ضحى علً علّول
ضحى علً موسى
ضحى فاروق عاشور
ضحى فاروق لاسم
ضحى فاٌز طعمه
ضحى كمٌل وهبً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ضحى دمحم الزٌن
ضحى دمحم المادري
ضحى دمحم حسٌن عالمً الدٌن
ضحى دمحم دحروج
ضحى دمحم دٌاب
ضحى دمحم عبدهللا
ضحى دمحم عبٌد
ضحى دمحم علوش
ضحى دمحم فتفت
ضحى محمود البب
ضحى محمود عٌسى
ضحى محمود فمٌه
ضحى مخاٌل موسى
ضحى ٌوسؾ الحمٌدي
ضحى ٌوسؾ الصباغ العمادي
ضحى ٌوسؾ نجاد
ضمر مصطفى الحاج حسن
ضمٌا حسٌن خضر
ضوحى علً حكوم
ضوٌه جمٌل الزٌن
ضٌاء ادٌب ارناؤط
ضٌاء الٌاس شما
ضٌاء أحمد البٌضا
ضٌاء أحمد السٌد
ضٌاء توفٌك المراد
ضٌاء توفٌك نور
ضٌاء رفٌك جمال الدٌن
ضٌاء عبد االله شكر
ضٌاء ؼالب لدوح
ضٌاء فؤاد الحلبً
ضٌاء دمحم الصمد
ضٌاء دمحم عبٌد
ضٌاء دمحم مواس
ضٌاء مصطفى الحاٌن
ضٌاء وحٌد خلؾ
ضٌاء ٌوسؾ عواد
ضٌة سلٌمان شمص
طارق احمد ابو ؼوش
طارق اسماعٌل جهمً
طارق أحمد حمود
طارق أحمد هرموش
طارق جورج السوٌدي
طارق حسن بركات
طارق حسٌن طربٌن
طارق حسٌن وهبً
طارق حنا الشباب
طارق زٌاد جراح
طارق سلٌم المجانٌنً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
طارق سلٌمان مشٌن
طارق عاشك العاشك
طارق عاهد شاهٌن
طارق عبدالمجٌد عبداللطٌؾ
طارق علً اسماعٌل
طارق علً جعفر
طارق علً شكر
طارق علً شمص
طارق علً فرج
طارق فوزي سعد
طارق لاسم الشحٌمً
طارق مجٌد البراضعً
طارق دمحم البرٌدي
طارق دمحم سلٌمان
طارق دمحم لانصوه
طارق دمحم لائدبٌه
طارق محمود الخطٌب
طارق محمود حالق
طارق محمود عسٌلً
طارق محمود ناجً
طارق مرعً ؼنام
طارق نواؾ هرموش
طارق نور الدٌن صالح
طالب حسٌن الزٌن
طالب سلٌمان االحمد
طالب علً حمود
طالب دمحم ٌوسؾ
طامار جورج كوسه ٌان
طانوس أمٌن الخوري
طانً جرجس داود
طانٌوس ابراهٌم العمٌل
طانٌوس الٌاس عطاهللا
طانٌوس جورج ؼانم
طانٌوس كلٌم السوٌطة
طانٌوس مارون نهرا
طانٌوس مخاٌل سبعلً
طانٌوس مٌشال المارح
طاهر ابراهٌم مٌاسً
طاهر فاٌز حدٌفة
طاهر دمحم طاهر منٌر
طروب علً ناصر الدٌن
طروب دمحم نور الدٌن العشً
طعان حسٌن مصطفى
طعان رضا الممداد
طالل اسماعٌل حسن
طالل انٌس الرٌس
طالل حسٌن صالح
طالل صالح الفارس
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طالل دمحم الوردانً
طالل دمحم تاج الدٌن زكرٌا
طالل دمحم سالمه
طالل دمحم طلٌس
طالل دمحم طه البٌاض
طالل نعٌم فاضل
طلعت احمد البتلونً
طلٌع عصمت الٌاسٌن
طنوس حنا شاهٌن
طنوس حنا ٌزبن
طه رهٌؾ عربس
طه دمحم حسٌن
طه مصطفى صٌداوي
طه مصطفى كوجه
طونً احمد واكٌم
طونً الٌاس البٌطار
طونً الٌاس العلم
طونً الٌاس مطر
طونً اندرٌه الشام
طونً انٌس االشمر
طونً اٌلً بو عساؾ
طونً اٌلً عموس
طونً جرجس طنوس
طونً جرجً نداؾ
طونً جورج الخوري
طونً حنا حبشً
طونً خٌر مراد ضاهر
طونً زخٌا الخوري
طونً فرٌد الطحش
طونً كامل التوم
طونً مارون الحاج
طونً مالن طوق
طونً منٌر التوم
طونً منٌر سمعان
طونٌنا انطوان معوض
طونٌنا جرجس ابً ضاهر
طٌبه احمد اٌوب
ظافر خالد المصطفى
ظافر علً جود
ظرٌفة جان دورة
ظرٌفة زكرٌا عرابً
ظرٌفة عبدالكرٌم فاخوري
ظرٌفة منٌر فرح
ظرٌفة مٌشال الهبر
ظرٌفه جمٌل سعٌد
ظرٌفه علً ؼدار
ظالل عمر السٌد
ظهٌر فوزي الكن
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ظهٌرة عادل الحاج
عُال حسٌن النمر
عُال حسٌن عالء الدٌن
عُال سلمان علّود
عُال عماد حطب
عُلى أحمد الحلبً
عابدة محمود إسماعٌل
عاتكة دمحم عثمان
عادل احمد عبد الساتر
عادل احمد ملحم
عادل أحمد سعدى
عادل خالد خضر
عادل رشٌد جعفر
عادل زعل هاجر
عادل زٌدان بركات
عادل عبد الباسط رشٌد
عادل فاٌز سلٌمه
عادل فهد محمود
عادل دمحم سعٌد الصباغ
عادل دمحم فتفت
عادل دمحم مزنر
عادل محمود صبرا
عادل ٌوسؾ سعٌد ٌوسؾ واكد
عادلة ابراهٌم عمر
عادلً عمٌل الٌوسؾ
عارؾ ابراهٌم حمود
عارؾ خالد األحمد
عارؾ علً أحمد
عارؾ فواز ؼنام
عارؾ هاٌل مؽامس
عازار مٌشال مٌخائٌل
عاصم احمد عثمان
عاصم أحمد الحاج
عاصم حسٌن الخطٌب
عاصم سعٌد طبو
عاصم دمحم شرؾ
عاصم دمحم شرٌؾ
عاطر بشٌر ابراهٌم
عاطؾ خلؾ ضناوي
عاطؾ عبدهللا حرب
عاطؾ دمحم خلٌل
عاطفه علً الؼا
عاللة عبد الحسٌن شرؾ
عاللة نموال سعد
عالله مسعود أٌوب
عالله موسى العمار
عالٌة علً صباح
عالٌه اسماعٌل الشرٌؾ
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عامر احمد الحسٌن
عامر أحمد عبد المادر
عامر حسن حمود
عامر حسنات سمالوي
عامر حسٌن الصدٌك
عامر خالد خضر
عامر خضر كساب
عامر عبد الجلٌل سعد
عامر عبد الرحٌم حمد
عامر عبد الرزاق الزعبً
عامر عبد اللطٌؾ المادري
عامر علً الشٌحان
عامر علً لانصو
عامر علً ٌوسؾ
عامر فٌاض دعٌبس
عامر كامل شروؾ
عامر دمحم االسعد
عامر دمحم الشٌخ
عامر دمحم المرحانً
عامر دمحم بطٌخ
عامر دمحم عمٌل فٌاض
عامر دمحم عنتر
عامر دمحم لدور
عامر ناصر خضر
عاهدا دٌب طالب
عاهدة احمد الحسن
عاهدة جهاد زٌن الدٌن
عاهدة حسٌن الناظر
عاهدة حسٌن عبدهللا
عاهدة فٌاض الحواش
عاهدة دمحم سعدالدٌن
عاهده دمحم هرموش
عاٌدة احمد العجل
عاٌدة اسعد الشدٌاق
عاٌدة أنطوان ساسٌن
عاٌدة توفٌك شمٌر
عاٌدة جرجس منصور
عاٌدة جرٌس صٌاح
عاٌدة حسن شحادي
عاٌدة حسن محمود
عاٌدة حسٌن حسٌن
عاٌدة حسٌن عبدهللا
عاٌدة خالد علوان
عاٌدة خلٌل كساب
عاٌدة راشد فرحات
عاٌدة رشٌد زرٌمة
عاٌدة سلٌم حدٌفة
عاٌدة سلٌمان عون
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عاٌدة عبدهللا ساق هللا
عاٌدة علً بٌرم
عاٌدة علً حٌدر احمد
عاٌدة علً خروبً
عاٌدة علً مكة
عاٌدة عمر الفاروق العلً
عاٌدة فادي الخالد
عاٌدة فارس سلٌما
عاٌدة فدعا بطرس
عاٌدة دمحم الجمل
عاٌدة دمحم الحاج حسن
عاٌدة دمحم الشٌخ
عاٌدة دمحم زكرٌا
عاٌدة دمحم لصاص
عاٌدة دمحم كنعان
عاٌدة مصطفى السكري
عاٌدة منصور الحاج
عاٌدة نورالدٌن دمحم
عاٌدة ٌوسؾ الملعانً
عاٌدة ٌوسؾ شمٌط
عاٌدة ٌوسؾ وهبه
عاٌده احمد مرتضى
عاٌده أحمد رٌا
عاٌده جوزٌؾ كرٌدي
عاٌده حسن سلمان
عاٌده حسٌن العثمان
عاٌده حٌدر سلوم
عاٌده رضا ؼزاوي
عاٌده سمٌر بو حٌدر
عاٌده عباس مشورب
عاٌده فؤاد زود
عاٌده دمحم بردوع
عاٌده دمحم عماد عكاري
عاٌده محمود صالح
عاٌده محمود كركً
عائدة احمد عبد هللا
عائدة الٌاس عبدهللا
عائدة أحمد حالل
عائدة جرجً الحاج بطرس
عائدة حاتم سٌؾ الدٌن
عائدة حمد سلوم
عائدة خلٌل بو ملهم
عائدة سلمان صمر
عائدة صبحً ٌحفوفً
عائدة عبدو ابراهٌم
عائدة علً الخطٌب
عائدة علً برو
عائدة علً رعد
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عائدة كمال حجازي
عائدة مارون لسطنطٌن
عائدة دمحم سالم سمنة
عائدة دمحم لانصو
عائدة محمود ابو ضاهر
عائدة مصطفى علً
عائدة مصطفى ٌاؼً
عائدة ناٌؾ الحسٌنً
عائدة ناٌؾ حجاز
عائدة ناٌؾ محمود
عائدة ٌوسؾ عٌسى
عائده احمد طعمه
عائده اسعد باز
عائده حسٌن فواز
عائده خالد خلٌفة
عائده دمحم المصطفى
عائده دمحم جواد نعٌم
عائده دمحم زٌن الدٌن
عائده دمحم صدٌك الحداد
عائده محمود الزعبً
عائده محمود المظلوم
عائده مخاٌل نعمه
عائشة احمد الشٌخ
عائشة احمد عباس
عائشة احمد عبد الجلٌل
عائشة احمد علً
عائشة احمد مشمشانً
عائشة أحمد فٌاض
عائشة جمال األسعد
عائشة جمٌل الصٌاح
عائشة حسن االٌوبً
عائشة حسن رمضان
عائشة حسن عجٌنة
عائشة حسٌن األٌوبً
عائشة خالد بزال
عائشة خالد عبدهللا
عائشة خضر طالب
عائشة رشٌد الحولً
عائشة رشٌد الدهبً
عائشة سعد علً
عائشة سمٌر االٌوبً
عائشة عادل ابراهٌم
عائشة عبد الباري ٌمك
عائشة عبد الؽنً صلٌعً
عائشة عبد الكرٌم الصدٌك
عائشة عبده المادري
عائشة عبدو حماد
عائشة عدنان لاسم
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عائشة عدنان مرتضى
عائشة عفٌؾ مناصفً
عائشة علً الزعبً
عائشة علً دٌب
عائشة علً عربس
عائشة علً محمود
عائشة علً وهبً
عائشة عٌاش لعلع
عائشة دمحم احمد االٌوبً
عائشة دمحم الحاجً
عائشة دمحم الحولً
عائشة دمحم الشدٌد
عائشة دمحم العلً
عائشة دمحم العلً
عائشة دمحم المكحل
عائشة دمحم جمٌل سماط الفول
عائشة دمحم حمد
عائشة دمحم عباس
عائشة دمحم فاروق بٌروتً
عائشة محمود العجل
عائشة محمود الؽزاوي
عائشة مصطفى عبد المجٌد
عائشة مصطفى عبدالمادر
عائشة ندٌم زكرٌا
عائشه احمد المصري
عائشه احمد صالح
عائشه االمٌر حسن االٌوبً
عائشه دمحم المحمود
عائشه مشهور علً
عباس احمد حدٌد
عباس احمد خلٌفه
عباس احمد صالح
عباس احمد كنجو
عباس اسعد عماش
عباس أسد حانٌنً
عباس أمٌن رعد
عباس جعفر علً
عباس جمٌل اسعد
عباس جمٌل سمحات
عباس حبٌب حرلوص
عباس حسن الجبلً
عباس حسن الحاج حسٌن
عباس حسن بدرالدٌن
عباس حسن فحص
عباس حسن ناصٌؾ شمص
عباس حسن ٌاسٌن
عباس حسٌن الملحم
عباس حسٌن شعبان
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عباس حسٌن شوي
عباس حسٌن لبٌسً
عباس حمد الصٌلمً
عباس حوري حمصً
عباس خلٌل ركٌن
عباس رٌاض الطفٌلً
عباس سعدهللا ٌزبن
عباس صالح صفا
عباس طالب ؼرٌب
عباس عبد االله شكر
عباس عبد الحسٌن لانصوه
عباس عبد الكرٌم لانصوه
عباس عدنان السهٌل
عباس عفٌؾ احمد
عباس علً الخطٌب
عباس علً الدٌرانً
عباس علً الموسوي
عباس علً حوٌلً
عباس علً دهٌنً
عباس علً رعد
عباس علً رلة
عباس علً علوش
عباس علً لانصو
عباس علً لمر
دبوس
عباس ؼازي ّ
عباس فوزي لصٌر
عباس لاسم ناصر الدٌن
عباس لزحٌا رعد
عباس كامل شمٌسانً
عباس كمال خنافر
عباس محرز حمٌة
عباس دمحم الحاج
عباس دمحم خلٌفة
عباس دمحم دلبانً
عباس دمحم زناتً
عباس دمحم سلوم
عباس دمحم عبود
عباس دمحم علً نعٌم
عباس دمحم مستراح
عباس دمحم مظلوم
عباس دمحم مؽربل
عباس دمحم ٌزبن
عباس محمود أٌوب
عباس محمود حمٌة
عباس محمود حمٌد
عباس محمود سعد
عباس مصطفى مكً
عباس ناجً المعسمانً
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عباس نبٌه دلدوق
عباس نجٌب مرتضى
عباس ٌوسؾ وزنً
عبد االله خالد شلحة
عبد االله دمحم الجوهري
عبد االله دمحم شمٌس
عبد االمٌر حسٌن شمص
عبد الباسط دمحم ٌاسٌن
عبد البدٌع مسعود العاكوم
عبد الجلٌل أحمد العرب
عبد الجلٌل علً هزٌم
عبد الجواد حسٌن عثمان
عبد الحسن حسن موسى
عبد الحسٌن سعدو زٌن الدٌن
عبد الحفٌظ عبد السالم الفلٌطً
عبد الحك خروب كرم خروب
عبد الحكٌم عبد الكرٌم زعٌتر
عبد الحكٌم عبد الهادي العرب
عبد الحلٌم حسن المصري
عبد الحلٌم علً ؼدادة
عبد الحمٌد دٌب صورانً
عبد الحمٌد دمحم السٌد
سٌور
عبد الحً دمحم ُّ
عبد الرحمن بطٌن العلً
عبد الرحمن حسٌن الصباحً
عبد الرحمن خالد طالب
عبد الرحمن خضر حٌدر
عبد الرحمن عبد هللا حسٌن
عبد الرحمن عزٌز صلح
عبد الرحمن عمر المؽربً
عبد الرحمن دمحم حرب
عبد الرحمن محمود الدمحم
عبد الرحٌم حسٌن رسالن
عبد الرحٌم دمحم الوردانً
عبد الرحٌم محمود عبود
عبد الرزاق صالح الحجٌري
عبد الرزاق عمر الرافعً
عبد الرزاق محمود الصباحً
عبد السالم حمد حسون
عبد السالم دمحم سعٌد دمحم دٌب
عبد العال مصطفى خلٌل
عبد العزٌز خالد العبٌد
عبد العزٌز دٌاب زؼٌب
عبد العزٌز سبع شهاب
عبد العزٌز دمحم منٌر الرافعً
عبد العزٌز مصطفى مسلمانً
عبد العلٌم أمٌن أبو شاهٌن
عبد الؽفار عبد الحفٌظ الصاج
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عبد الؽنً أحمد معن كبارة
عبد الؽنً دمحم حسٌن
عبد الفتاح خالد عبد الفتاح
عبد الفتاح رهٌؾ الكوسا
عبد الفتاح دمحم حسون
عبد المادر خالد عبدالحلٌم
عبد المادر خالد علوان
عبد المادر سلٌم عبد الفتاح
عبد المادر دمحم عمر
عبد الكرٌم احمد بعلبكً
عبد الكرٌم احمد شلحة مشترن مع مدرسة حوش تل صفٌة
عبد الكرٌم ادرٌس فرحات
عبد الكرٌم خالد دعبول
عبد الكرٌم سلٌمان عبدالكرٌم
عبد الكرٌم عبد الرحمن بارودي
عبد الكرٌم عبدهللا برجً
عبد الكرٌم دمحم علً نورالدٌن
عبد اللطٌؾ حسن عٌاد
عبد اللطٌؾ عبد الحمٌد مرعب
عبد اللطٌؾ محمود الحالق
عبد اللطٌؾ محمود صعب
عبد هللا احمد شمٌس
عبد هللا احمد شهاب
عبد هللا حسن طالب
عبد هللا حسٌن الؽوش
عبد هللا حسٌن نجم
عبد هللا خالد طراد
عبد هللا سعد النمرود
عبد هللا سٌؾ الدٌن زود
عبد هللا عبد الكرٌم رعد
عبد هللا عدنان جنبالط
عبد هللا كمٌل عالم
عبد هللا دمحم داهود
عبد هللا دمحم عمار
عبد هللا مصطفى مناع
عبد المتعال أحمد زكرٌا
عبد المجٌد سعٌد اٌوب
عبد المسٌح نمر نصر هللا
عبد المعٌن حسٌن حٌدر
عبد المنعم زكً الدٌرانً
عبد المنعم محمود عثمان
عبد المولى محمود موسى
عبد الناصر حسن البزال
عبد الناصر صبري بلٌبل
عبد الناصر لاسم حسٌن
عبد الناصر دمحم المادري
عبد الناصر دمحم بزي
عبد النبً فوزي ؼدار

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
عبد الهادي دمحم شكرون
عبد الوهاب عبد المادر الرافعً
عبد الوهاب دمحم السٌد
عبد أحمد معتوق
عبد دمحم حسٌن
عبدا فرٌد عطا هللا
عبدالباسط أحمد الحاج
عبدالبالً دمحم دٌب
عبدالحفٌظ احمد االٌوبً
عبدالحكٌم مفٌد لاسم
عبدالحمٌد حسن دٌاب
عبدالحً عماد االٌوبً
عبدالرحمن خضر سبسبً
عبدالرحمن دمحم زكرٌا
عبدالرحمن مهدي فواز
عبدالرزاق خضر المصري
عبدالرزاق دمحم اسماعٌل
عبدالستار خالد عوض
عبدالسالم دمحم العملة
عبدالسالم ناظم حماده
عبدالعزٌز توفٌك عبٌد
عبدالعزٌز دمحم زكرٌا
عبدالفتاح دمحم حسون
عبدالمادر حسٌن عبدالمادر
عبدالمادر خضر حسن
عبدالمادر سٌؾ الدٌن زكرٌا
عبدالمادر دمحم الحالق
عبدالمادر دمحم الزعبً
عبدالمادر ٌحٌى البعرٌنً
عبدالكرٌم احمد ؼازي فٌاض
عبدالكرٌم حسن رمضان
عبدالكرٌم خالد حبلص
عبدهللا احمد لٌس
عبدهللا احمد نصور
عبدهللا أمٌن دمحم أمٌن عاصً
عبدهللا حبٌب حاٌن
عبدهللا حسن الدمحم
عبدهللا حسن المصري
عبدهللا حسن طرابلسً
عبدهللا حسن عزالدٌن
عبدهللا رٌاض البستانً
عبدهللا زٌن الدٌن زٌن الدٌن
عبدهللا عطٌة الجمعة
عبدهللا علً الموسوي
عبدهللا علً زٌون
عبدهللا علً شودب
عبدهللا علً عالم الدٌن
عبدهللا علً لاسم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
عبدهللا علً لاسم
عبدهللا عمر ٌوسؾ
عبدهللا فاروق ضناوي
عبدهللا لاسم عوالة
عبدهللا دمحم الدعاس
عبدهللا دمحم شمص
عبدهللا دمحم ؼٌث
عبدهللا منذر بسام رافعً
عبدالمنعم ابراهٌم عطوي
عبدالمولى صالح المصري
عبدالناصر حسن حمزة
عبدالناصر عزالدٌن األذن
عبدالناصر علً الدمحم
عبدالهادي ناٌؾ الشمٌؾ
عبدالواحد علً ضاهر
عبدالوهاب خضر خالد
عبدهلل دمحم أخرس
عبده توفٌك شحٌتلً
عبده دٌاب صٌدح
عبده دمحم الزعبً
عبده مصطفى الزٌن
عبده مصطفى ؼرٌب
عبده نزٌه انطونٌوس
عبدو الخوري أنطون فهد
عبدو دٌب اللمٌس
عبدو شربل سماحة
عبدو علً سهٌل
عبدو علً مدلج
عبدو علً ناصر الدٌن
عبدو نبٌل فهد
عبدو ٌوسؾ الٌشوعً
عبطة دمحم كرنبً
عبال بطرس الخوري
عبال مخاٌل ابو رجٌلً
عبلة الٌاس داود
عبلة حسٌن ترحٌنً
عبلة ناصر شبخ النجارٌن
عبله احمد جلول
عبله حسن الخباز
عبلى كنجو كنجو
عبود جمٌل زٌنو
عبود خضر الرفاعً
عبود عبد الكرٌم االحمر
عبود مخاٌل نخل
عبٌدة دمحم التراس
عبٌدة محمود شندب
عبٌدة نزٌه المصول
عبٌر ابراهٌم اسماعٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
عبٌر ابراهٌم العبد
عبٌر ابراهٌم المهتار
عبٌر ابراهٌم ضاهر
عبٌر ابراهٌم عبد الساتر
عبٌر احمد الحاج
عبٌر احمد الممداد
عبٌر احمد سالم حموده
عبٌر احمد شبلً
عبٌر احمد شداد
عبٌر احمد فرٌج
عبٌر احمد لطٌش
عبٌر احمد مرتضى
عبٌر احمد ملً
عبٌر اسبر النبوت
عبٌر اسعد سوٌدان
عبٌر اسماعٌل زهرة
عبٌر اسماعٌل لبٌسً
عبٌر الٌاس الحاٌن
عبٌر الٌاس نجم
عبٌر امٌن جرادي
عبٌر امٌن رزق
عبٌر انٌس السراج
عبٌر انٌس ٌحًٌ
عبٌر اٌاد الخلؾ
عبٌر أجود أمهز
عبٌر أحمد األحمد
عبٌر أحمد الشٌخ فلفل
عبٌر أحمد النشار
عبٌر أحمد الونً
عبٌر أحمد حبٌب السنكري
عبٌر أحمد درباس
عبٌر أحمد نبٌل طالب
عبٌر أدهم الطوٌل
عبٌر أشرؾ دمحم
عبٌر أكرم ذبٌان
عبٌر بالل حمودان
عبٌر بهٌج الباشا
عبٌر توفٌك علً ٌونس
عبٌر توفٌك كنعان
عبٌر جان ابراهٌم
عبٌر جان االسمر
عبٌر جمٌل حمود
عبٌر جمٌل فٌاض
عبٌر جواد طه
عبٌر جورج ابو عبدو
عبٌر حسن اسماعٌل
عبٌر حسن الحسٌنً
عبٌر حسن الزٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
عبٌر حسن الملحم
عبٌر حسن شعٌتانً
عبٌر حسن صلح
عبٌر حسن عباس
عبٌر حسن عالم
عبٌر حسٌن اسماعٌل
عبٌر حسٌن الحاج حسٌن
عبٌر حسٌن الصدٌك
عبٌر حسٌن حٌدر
عبٌر حسٌن سلٌمان
عبٌر حسٌن ؼرٌب
عبٌر حسٌن ملص
عبٌر حسٌن ناصر الدٌن
عبٌر حسٌن نون
عبٌر حلمً جابر
عبٌر حمد الصمد
عبٌر خالد بطٌخ
عبٌر خالد صمر
عبٌر خضر سرحال
عبٌر خضر عباس
عبٌر خلٌل لبرصلً
عبٌر خٌر الدٌن حجازي
عبٌر ذٌب نزال
عبٌر رباح البماعً
عبٌر ربٌع ؼنوم
عبٌر رجا حمادة
عبٌر رضا فروخ
عبٌر رضوان فواز
عبٌر رضوان لاسم
عبٌر رضوان كردي
عبٌر رفٌك زهر الدٌن
عبٌر زهٌر رافعً
عبٌر زٌدان فهد
عبٌر سعٌد محمود هوشر
عبٌر سلٌمان علوه
عبٌر سمٌر سعد
عبٌر سمٌر عالمً
عبٌر سمٌر فرنجٌه
عبٌر شاهٌن شمٌط
عبٌر شرٌؾ الحسٌنً
عبٌر شفٌك الحاٌن
عبٌر شمس الدٌن حمد
عبٌر شولً عبدهللا
عبٌر صالح الصاٌػ
عبٌر صالح شٌّا
عبٌر طارق سكاؾ الحلبً
عبٌر طانٌوس الحاج
عبٌر طالل المصري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
عبٌر عاطؾ عوض
عبٌر عباس االحمر
عبٌر عباس رعد
عبٌر عبد الحسٌن حسٌن مرعً
عبٌر عبد الحسٌن لانصو
عبٌر عبد الحلٌم عبٌد
عبٌر عبد الرحمن دٌب
عبٌر عبد الرحمن موسى
عبٌر عبد السالم السٌد أحمد
عبٌر عبد هللا حمد
عبٌر عبد هللا كباره
عبٌر عبد عسكر
عبٌر عبدهللا شبل
عبٌر عبدو بو انطون
عبٌر عدنان ابو دٌة
عبٌر عصام رحٌمة
عبٌر عطا موسى
عبٌر عفٌؾ سركٌس
عبٌر عفٌؾ صباح
عبٌر علً ابو شاهٌن
عبٌر علً الحاج حسن
عبٌر علً الحاج سلٌمان
عبٌر علً الدٌرانً
عبٌر علً الرمح
عبٌر علً العرب
عبٌر علً العزي
عبٌر علً العلً
عبٌر علً العمار
عبٌر علً بزي
عبٌر علً حمدون
عبٌر علً عساؾ
عبٌر علً علً
عبٌر علً فرحات
عبٌر علً منذر
عبٌر علً نكد
عبٌر عماد صهٌون
عبٌر عمر الخطٌب
عبٌر عمر صوان
عبٌر عمر عراجً
عبٌر عمر لدور
عبٌر عواد صعب
عبٌر ؼازي شومان
عبٌر ؼالب سلمان
عبٌر ؼالب فمٌه
عبٌر ؼسان الرستم
عبٌر ؼسان حٌدر
عبٌر ؼسان فرحات
عبٌر ؼسان ناصر الدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
عبٌر فادي هالل
عبٌر فاٌز شندب
عبٌر فاٌز صادق
عبٌر فتحً المجانٌنً
عبٌر فرحان زٌن الدٌن
عبٌر فرٌد أبوابراهٌم
عبٌر فرٌد لٌس
عبٌر فضل العبدهللا
عبٌر فواز الحالنً
عبٌر فٌصل الحاج حسن
عبٌر فٌصل بدوي
عبٌر لاسم الزٌن
عبٌر لاسم جندل
عبٌر كامل عبدهللا
عبٌر كاٌد أخضر
عبٌر كمال خطار
عبٌر كمٌل عالمة
عبٌر ماجد علوه
عبٌر مارون ابراهٌم
عبٌر مارون ٌوسؾ
عبٌر متولً رمضان
عبٌر مجٌد زهر الدٌن
عبٌر دمحم االٌوبً
عبٌر دمحم األٌوبً
عبٌر دمحم البعرٌنً
عبٌر دمحم أمون
عبٌر دمحم جابر
عبٌر دمحم حسن الجارودي
عبٌر دمحم حمزة
عبٌر دمحم حمصً
عبٌر دمحم خلؾ
عبٌر دمحم خلٌفة
عبٌر دمحم دٌب
عبٌر دمحم رشٌد
عبٌر دمحم رٌمة
عبٌر دمحم ساطً
عبٌر دمحم سٌور
عبٌر دمحم شكٌب هاجر
عبٌر دمحم شون
عبٌر دمحم صالح آؼا
عبٌر دمحم عباس
عبٌر دمحم عثمان
عبٌر دمحم عٌسى
عبٌر دمحم ؼٌاض
عبٌر دمحم لٌار
عبٌر دمحم كنعان المصص
عبٌر دمحم محسن
عبٌر دمحم مرعب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
عبٌر دمحم مكً
عبٌر دمحم ملحم
عبٌر دمحم ناصر الدٌن
عبٌر محمود ابراهٌم
عبٌر محمود البشناتً
عبٌر محمود الشمٌك
عبٌر محمود خزعل
عبٌر محمود رٌدان
عبٌر محمود شرٌؾ
عبٌر مخاٌل العلم
عبٌر مدحت طالب
عبٌر مدٌن الداوود
عبٌر مسعود عساؾ
عبٌر مصباح الحداد
عبٌر مصطفى االسعد
عبٌر مصطفى الحاج
عبٌر مصطفى السباعً
عبٌر مصطفى بٌضون
عبٌر مصطفى حسٌن
عبٌر مصطفى حمود
عبٌر مصطفى خلٌفه
عبٌر مظهر المصري
عبٌر منٌر حمدانٌه
عبٌر منٌر دروٌش
عبٌر مهدي الحاج حسن
عبٌر موسى اسماعٌل
عبٌر مٌشال الشباب
عبٌر ناجً بدر الدٌن
عبٌر ناصر الخضر
عبٌر ناصر خضر
عبٌر ناٌؾ أبو سعد
عبٌر ناٌؾ لٌس
عبٌر نبٌل الترن
عبٌر نبٌل صلٌبا
عبٌر نبٌل ٌؽمور
عبٌر نجٌب عباس
عبٌر نزٌه مطر
عبٌر نعٌم الخطٌب
عبٌر نعٌم عبد الهادي
عبٌر نمر مصري
عبٌر نور زٌعور
عبٌر هانً كامل
عبٌر هالل حبلً
عبٌر ودٌع شٌا
عبٌر وسٌم ٌوسؾ
عبٌر ولٌد ؼانم
عبٌر ولٌد ٌانمسلً
عبٌر ٌاسٌن مرعشلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
عبٌر ٌحٌى المصري
عبٌر ٌوسؾ شحود
عبٌر ٌوسؾ شكرون
عبٌر ٌوسؾ نصٌر
عبٌر ٌوسؾ وحود
عتاب احمد جمول
عتاب احمد سكرٌة
عتاب احمد ٌاسٌن
عتاب الٌاس سلوم
عتاب حسٌن حافضة
عتاب خالد عبدهللا
عتاب خالد الؼا
عتاب رفعت فارس
عتاب عاطؾ ابوابراهٌم
عتاب عبد هللا ابو شاكر
عتاب عبد هللا مرتضى
عتاب عثمان الدهٌبً
عتاب علً المولى
عتاب علً لاسم
عتاب عمر المعربانً
عتاب ؼازي سٌؾ
عتاب كرم دندش
عتاب كمال مرعً
عتاب دمحم الحالق
عتاب دمحم بدر بدر
عتاب دمحم نبهان
عتاب محمود زنوب
عتاب مسعود حٌدر
عتاب مصطفى علم الدٌن
عتاب ٌوسؾ لاسم
عتاب ٌونس اٌوب
عتاد حسٌن اسماعٌل
عتٌبة نبٌل عوض
عثمان أحمد عثمان
عثمان دمحم العلً
عثمان دمحم مصطفى
عثمان مصطفى السٌد
عدبا انطوان الضعٌؾ المكاري
عدال اسماعٌل البتلونً
عدال الٌاس منٌّر
عدال جمٌل سالم
عدال دمحم اصالن
عدال مصطفى حٌدر
عدلة ٌوسؾ عبد هللا
عدنان ابراهٌم حدٌب
عدنان بهٌج عبد هللا
عدنان حسن كنعان
عدنان خالد دمحم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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عدنان عباس زٌن
عدنان عباس سلمان
عدنان علً عٌسى
عدنان علً ؼطمً
عدنان علً مسلمانً
عدنان علً وطفا
عدنان دمحم العموري
عدنان دمحم شمس الدٌن
عدنان دمحم صوان
عدنان دمحم هرموش
عدنان محمود سالم
عدنان مصطفى الجندي
عدنان نمر رمٌتً
عدوٌة علً عودة
عدوٌة مصطفى األٌوبً
عدي حسن زؼٌب
عدي دخٌل هللا علً احمد
عدي علً سلٌمان
عدٌلة عبدالرزاق الصوفً
عدٌلة مصطفى األحمد
عدٌنا دمحم علوان
عذاب محمود عواال
عذراء محمود لانصو
عرب مدحت درباس
عربٌة مصطفى الدبوسً
عربٌه دمحم عباس
عرفات دمحم جانبٌن
عروبا احمد السٌد لاسم
عروبة عبد الرزاق دندشلً
عروبة مصطفى ؼندور
عروة عزو العزو
عز الدٌن عبد الحفٌظ الحاج شحادة
عز الدٌن علً لبٌطر
عزاب حسن بحشٌن
عزالدٌن محمود حنٌنه
عزام حسن شمٌسم
عزام ٌونس شعٌب
عزة أحمد الهاشم
عزة أمٌن الرافعً
عزة رٌاض عبد هللا
عزة شحادي الفلٌطً
عزة صبحً حلٌحل
عزة عبد الحكٌم سكرٌة
عزة مرعً الفلٌطً
عزت علً السٌد
عزمً سلٌمان البوظ
عزمً عبد الرحمن عوٌضة
عزه زكرٌا النصبه

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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عزه سعدهللا طالب
عزه عون مزرعانً
عزٌز شاكر ٌعموب
عزٌز طونً األشمر
عزٌز فوزي عوض
عزٌز ٌاسٌن جعفر
عزٌزة احمد حمٌة
عزٌزة جبر طٌار
عزٌزة حسن الحسن
عزٌزة حسن الماسم
عزٌزة حسن برٌطع
عزٌزة حسٌن ٌحً
عزٌزة سعٌد حسن
عزٌزة عبد العزٌز رمضان
عزٌزة عفٌؾ حمود
عزٌزة دمحم حمٌة
عزٌزة دمحم علً الحجٌري
عزٌزة محمود الحمد
عزٌزة محمود الشامً
عزٌزة معن جابر
عزٌزة نسٌب الشامً
عزٌزة ٌاسٌن جعفر
عزٌزة ٌوسؾ سمعان
عزٌزه ابراهٌم سمادي
عزٌزه خضر العبد
عزٌزه سعدهللا سمر
عزٌزه علً اسماعٌل
عزٌزه دمحم الكٌال
عزٌزه مصطفى الحاج
عزٌزي علً حمٌة
عزٌزي علً شمٌر
عساؾ علً عساؾ
عشتار سلٌمان جمعة
عشتروت جوزاؾ عون
عشٌرة سالم حسٌان
عصام احمد مهنا
عصام حسن العنز
عصام حسن حرب
عصام حسن خلٌل
عصام حسن عزام
عصام حسٌن خزعل
عصام سالم ؼرٌزي
عصام طالل فران
عصام عبدهللا الشامً
عصام عثمان الرفاعً
عصام فارس تمراز
عصام فؤاد حٌدر
عصام دمحم حبلص

ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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عصام دمحم دندش
عصام دمحم سعد
عصام دمحم طالل ذٌب
عصام محمود توبة
عصام مخائٌل طنوس
عصام مرٌس فرج
عصام مهنا زوٌهد
عصام ناظم المراد
عصام هاٌد الصالح
عصمت خالد المرعبً
عصمت شرٌؾ درؼام
عصمت شفٌك ضو
عصمت علً زٌن الدٌن
عصمت ماجد عبدهللا
عطاء احمد عبد الفتاح
عطاء حسٌن لندلاشً
عطاء خالد شاكوش
عطاء دمحم الخباز
عطاء دمحم شندب
عطاء محمود الرٌش
عطاء ٌوسؾ بركات
عطاهللا دمحم الدعاس
عطارد خٌر الدٌن البعرٌنً
عطاؾ أحمد ابو ضاهر
عطاؾ أحمد الدسولً
عطاؾ أدٌب شاذبن
عطاؾ حسن سلمان
عطاؾ حسٌن ضٌا
عطاؾ عبد الرضا نعمه
عطاؾ عبدالرحمن الدسولً
عطاؾ دمحم دهٌنً
عطاؾ دمحم عبد الحك
عطاؾ نجٌب ؼرز الدٌن
عطاؾ نعٌم االحمدٌة
عطاؾ هانً رومٌه
عطاؾ ٌوسؾ السٌد هاشم جمعة
عطرشان علً الحجٌري
عطرٌه بو زٌد التاال
عطور علً زٌدان
عطٌة حسٌن ٌحً
عطٌة خالد الحمود
عطٌة دمحم علٌان
عطٌه ابراهٌم البزال
عفات دمحم ملص
عفاؾ احمد خدوج
عفاؾ احمد عبد المادر
عفاؾ أحمد الحلبً
عفاؾ حسن الناظر

ن
ن
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عفاؾ حسٌن الحجٌري
عفاؾ زهٌر شومان
عفاؾ سعٌد الٌاس
عفاؾ شفٌك صلٌبا
عفاؾ علً خلٌل
عفاؾ علً طالب
عفاؾ علً فارس
عفاؾ فؤاد زعٌتر
عفاؾ محرز محرز
عفاؾ دمحم البستانً
عفاؾ دمحم السٌد
عفاؾ دمحم راٌد
عفاؾ دمحم طفال
عفاؾ دمحم طالع
عفاؾ محمود شبارو
عفاؾ مروان توفٌك الخوري الٌاس
عفة أنور كرباج
عفة رشٌد المصري
عفت سمٌح بو حسٌن
عفت عبدهللا الرفاعً
عفت محً الدٌن عٌتانً
عفت ناٌؾ الخطٌب
عفت وحٌد عبد الصمد
عفٌؾ رفٌك فحص
عفٌؾ عباس فتونً
عفٌؾ دمحم حجازي
عفٌؾ دمحم نجمة
عفٌفة أحمد عبادي
عفٌفة توفٌك زٌدان
عفٌفة حسن ترحٌنً
عفٌفة حسن حشٌشو
عفٌفة حسٌن عبٌد
عفٌفة حسٌن نورالدٌن
عفٌفة علً حبحاب
عفٌفة محسن المكحل
عفٌفة دمحم حجازي
عفٌفة نعٌم ضو
عفٌفه جرجً سالم
عمٌل احمد حمد
عمٌل دمحم علً زلزلً
عال احمد ابو عباس
عال احمد صالح
عال احمد طه
عال احمد مراد
عال اسعد االسماعٌل
عال الٌاس الؽناج
عال أحمد مروة
عال أسعد السحمرانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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عال جهاد خضر آؼا
عال جورجً النجار
عال حافظ عبٌد
عال حسان عباس
عال حسن حرب
عال حسن حسن
عال حسن زهرة
عال حسن ضاحً
عال حسن ماضً
عال حسٌن رسالن
عال حسٌن سعد الدٌن
عال حسٌن شرؾ الدٌن
عال حسٌن عٌاش
عال حسٌن فٌاض
عال حسٌن دمحم
عال حسٌن مهنا
عال حمدان شمٌر
عال خضر الرمح
عال خضر حسٌن
عال دٌب مرٌم
عال راجً دٌاب
عال رتٌب الجوهري
عال رضوان علم الدٌن
عال رٌاض عبود
عال سلمان ابو حمدان
عال صالح الفلٌطً
عال صالح الدٌن االٌوبً
عال صالح لاطبً
عال عبدالرزاق سعٌد
عال عبدالوهاب ضناوي
عال عدنان العطار
عال عدنان ناصر الدٌن
عال عصام رمٌتً
عال عطفان الوزٌر
عال علً التالوي
عال علً حالل
عال علً شرانك
عال علً علً
عال علً ؼرٌب
عال علً فواز
عال عماد حطب
عال عمر ناجٌا
عال ؼسان المذبوح
عال فواز الحالنً
عال فٌصل عبدهللا
عال لاسم عبد الساتر
عال ماجد شعبان
عال دمحم الدالً

ن
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ن
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عال دمحم الؽورانً
عال دمحم المصري
عال دمحم بشٌر ملن
عال دمحم جفال
عال دمحم حسون
عال دمحم حلبً
عال دمحم خشفة
عال دمحم رٌاض الحاج شحادة
عال دمحم صالح الدٌن
عال دمحم عارؾ مطر
عال دمحم عثمان
عال دمحم علً رحال
عال دمحم محٌش
عال دمحم مصطفى األفٌونً
عال محمود المظلوم
عال محمود بٌضون
عال محمود شمص
عال محمود عساؾ
عال مدحت حسن
عال مزٌد شهٌب
عال مصطفى الجمال
عال مصطفى الرفاعً
عال مصطفى الؽورانً
عال منٌب حمٌدان
عال ناظم الصاٌػ
عال نظٌر الشامً
عال وحٌد حمدان
عال وفٌك عٌتانً
عال ولٌد ٌاسٌن
عال ٌوسؾ عبرالرحٌم
عال ٌونس شعٌب
عالء الدٌن دمحم علً
عالء الدٌن ٌاسر الحسٌنً
عالء أكرم دمحم
عالء بدوي الطوٌل
عالء جهاد مطر
عالء خضر صبره
عالء رشٌد دٌاب
عالء شبٌب ابً رعد
عالء عبدهللا توبة
عالء عٌسى شلحة
عالء ماجد الحاج حسٌن
عالء دمحم شحاده
عالء دمحم علً أسعد
عالء محمود ابراهٌم
عالء هانً بو لاسم
عالء ولٌد الرفاعً
علم الدٌن جابر مصطفى
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علما نعمان عبود
علماء احمد جنٌد
علوٌه علً فمٌه
على عبد الرحٌم الدمحم
على دمحم سلٌمان
علٌّا اسعد االحمدٌه
علً ابراهٌم احمد
علً ابراهٌم حسٌن
علً ابراهٌم حمام
علً ابراهٌم حورانً
علً ابراهٌم دروٌش
علً ابراهٌم سالمه
علً ابراهٌم صالح
علً ابراهٌم مرتضى
علً ابراهٌم ٌوسؾ
علً احمد االحمد
علً احمد البعرٌنً
علً احمد المستراح
علً احمد الممداد
علً احمد الموسوي
علً احمد امٌن
علً احمد اٌوب
علً احمد بٌطار
علً احمد جابر
علً احمد حسن
علً احمد حوري
علً احمد سعد
علً احمد سوٌدان
علً احمد شحادي فرحات
علً احمد شعٌتو
علً احمد شمص
علً احمد صفدي
علً احمد صالح الدٌن
علً احمد صالح الدٌن
علً احمد ضٌا
علً احمد عالم
علً احمد كرٌم
علً احمد كرٌم
علً احمد مظلوم
علً احمد مناع
علً احمد مواسً
علً احمد موسى
علً احمد ناصرالدٌن
علً احمد ٌاسٌن
علً اسماعٌل ابراهٌم الحسٌنً
علً اسماعٌل عبدهللا
علً اسماعٌل عطوي
علً الرضا حٌدر ٌاسٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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علً السٌد عبدالواحد علوان
علً العبد حمدان
علً العبد طرابلسً
علً العرب العرب
علً الهادي دمحم جواد
علً أحمد جعفر
علً أحمد جوهر
علً أحمد حنٌنو
علً أحمد شكر
علً أحمد عثمان
علً أحمد لدور
علً أحمد محً الدٌن
علً أحمد معربونً
علً أحمد مهدي
علً أحمد هبش
علً أحمد هوشر
علً أحمد ٌحً
علً أسعد الطفٌلً
علً أكرم عبدهللا
علً أمٌن شمٌر
علً بالل دمحم
علً توفٌك الجمال
علً توفٌك الزٌن
علً توفٌك عمر
علً جابر ابو لطٌؾ
علً جعفر محفوظ
علً جعفر مروانً
علً جمال جعفر
علً جمٌل الموسوي
علً جمٌل فمٌه
علً جمٌل مسلمانً
علً جواد رضا
علً حامد حمٌدان
علً حبٌب دلماق
علً حبٌب رشٌد
علً حبٌب شعالن
علً حبٌب مهنا
علً حسن اسماعٌل
علً حسن البردوع
علً حسن البزال
علً حسن الجندي
علً حسن الحاج
علً حسن الحاج حسن
علً حسن الحجٌري
علً حسن الحسٌن
علً حسن الزٌن
علً حسن السهٌل
علً حسن المملً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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علً حسن بكري
علً حسن جرادي
علً حسن حاٌن
علً حسن حجازي
علً حسن حٌدر احمد
علً حسن داؼر
علً حسن سرور
علً حسن سعادة
علً حسن سلهب
علً حسن شمص
علً حسن صالح
علً حسن طفٌلً
علً حسن عباس
علً حسن عباس
علً حسن عز الدٌن
علً حسن علوٌة
علً حسن عٌوش
علً حسن فاضل
علً حسن لاسم
علً حسن لدوح
علً حسن كركً
علً حسن مشٌن
علً حسن هاشم
علً حسن ٌاسٌن
علً حسن ٌونس
علً حسنً اشعل
علً حسٌن الحاج حسٌن
علً حسٌن الحجار
علً حسٌن الخطٌب
علً حسٌن الدر
علً حسٌن العرب
علً حسٌن الماسم
علً حسٌن بوالد
علً حسٌن جرادي
علً حسٌن جمعة
علً حسٌن حارٌس
علً حسٌن حرب
علً حسٌن حرلوص
علً حسٌن حرلوص
علً حسٌن حسٌن
علً حسٌن خلٌل
علً حسٌن داؼر
علً حسٌن سرور
علً حسٌن سعاده
علً حسٌن سلٌمان
علً حسٌن سٌد حسن
علً حسٌن شبلً
علً حسٌن شرٌم
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علً حسٌن شمص
علً حسٌن عزام
علً حسٌن علوه
علً حسٌن عواظة
علً حسٌن عٌسى
علً حسٌن لانصو
علً حسٌن كردي
علً حسٌن كرنٌب
علً حسٌن محسن
علً حسٌن مروه
علً حسٌن مظلوم
علً حسٌن مواسً
علً حسٌن نجم
علً حسٌن نزها
علً حكماة هاشم
علً حمد زعٌتر
علً حٌدر الموسوي
علً خالد الشٌخ
علً خالد المصري
علً خالد المٌناوي
علً خضر دروٌش
علً خضر علوان
علً خضر عٌسى
علً خلٌل الدهنً
علً خلٌل الطفٌلً
علً خلٌل توبً
علً خلٌل حجازي
علً خلٌل رزق
علً خلٌل نحله
علً داود لدوح
علً درؼام االحمد
علً دٌاب حٌدر
علً دٌاب عودة
علً دٌب الخطٌب
علً ذٌب مسلم
علً راتب عمران
علً رضا حدرج
علً رضا خلٌل
علً رضا مشٌن
علً رضى دمحم طلٌس
علً رفعت مهدي
علً رفٌك ٌزبن
علً زكً الساحلً
علً زكً حدرج
علً زٌاد شوٌر
علً زٌن العابدٌن حسٌن حرب
علً سامً خلٌل
علً سامً عواضه

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علً سامً لبالن
علً سعدالدٌن المدسً
علً سعٌد اٌوب
علً سعٌد تبرٌزي
علً سعٌد عون
علً سلمان مشٌن
علً سلٌم اسماعٌل
علً سلٌم السبالنً
علً سلٌم تمً
علً سلٌم دحبول
علً سلٌم عواضة
علً سلٌمان الرفٌع
علً سلٌمان الكركلً
علً سلٌمان شعٌب
علً سلٌمان صمر
علً سلٌمان علٌك
علً سلٌمان ؼصن
علً سمٌر االحمر
علً سمٌر عوض
علً شهاب حسن
علً شٌحان سٌؾ الدٌن
علً صالح اسعد
علً صالح الرفاعً
علً صالح جفال
علً صالح عسٌلً
علً صبحً صلح
علً عادل الدروبً
علً عادل زٌن
علً عادل مشٌن
علً عارؾ نسر
علً عاطؾ عواضة
علً عاطؾ مكة
علً عباس البزال
علً عباس الممداد
علً عباس هاشم
علً عباس هاشم
علً عبد الباري بالر
علً عبد الحسٌن لرعونً
علً عبد الحسٌن مكً
علً عبد الرحمن الجباعً
علً عبد الرحٌم الحجٌري
علً عبد الكرٌم زهرمان
علً عبد اللطٌؾ فرج
علً عبد هللا جابر
علً عبد هللا صؽٌر
علً عبداإلله نصرهللا
علً عبدالحلٌم لطٌش
علً عبدالرحمن شعبان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علً عبدالرحٌم سعد
علً عبدالرؤؾ السٌد موسى
علً عبدهللا إسماعٌل
علً عبدهللا صالح
علً عبده حسٌن زهرمان
علً عثمان عترٌس
علً عجاج عمٌل
علً عدنان العزٌر
علً عدنان جفال
علً عدنان حكٌم
علً عدنان رعد
علً عدنان زعٌتر
علً عدنان لاسم
علً عدنان ناصر الدٌن
علً عزات خرٌس
علً عطاهلل ذٌب
علً عالء الدٌن زكرٌا
علً عالء الدٌن مانع الممداد
علً عمر ابو ضاهر
علً عمر البمٌلً
علً ؼسان المنطار
علً فوزي بري
علً فوزي جهٌر
علً فؤاد المولى
علً فؤاد بدران
علً فؤاد ناصرالدٌن
علً فٌصل عبدهللا
علً لاسم الطفٌلً
علً لاسم أٌوب
علً لاسم بدر الدٌن
علً لاسم حمدان
علً لاسم طراؾ
علً لاسم ظاهر
علً لاسم لبٌسً
علً لاسم مسلم
علً لاسم مظلوم
علً كامل السمروط
علً كامل حاجو
علً كامل حدرج
علً كرم ابراهٌم
علً كرٌم كرٌم
علً كنج مرٌدن
علً الفً الماردٌنه
علً ماهر المرعً
علً دمحم ابو حرفوش
علً دمحم ابو خلٌل
علً دمحم االٌوبً
علً دمحم الجعم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علً دمحم الجوهري
علً دمحم الحجٌري
علً دمحم الزٌن
علً دمحم الشٌخ
علً دمحم العجمً
علً دمحم الماردٌنه
علً دمحم المصري
علً دمحم الممصود
علً دمحم الهك
علً دمحم إسماعٌل
علً دمحم أبو ظهر
علً دمحم أبو ٌاسٌن
علً دمحم أٌوب
علً دمحم بٌضون
علً دمحم ترحٌنً
علً دمحم جابر
علً دمحم جعفر
علً دمحم حسن
علً دمحم حسٌن
علً دمحم حمٌه
علً دمحم حٌدر
علً دمحم خزعل
علً دمحم خلٌفة
علً دمحم دلدوق
علً دمحم دندش
علً دمحم راٌد
علً دمحم ركٌن
علً دمحم زعٌتر
علً دمحم زؼٌب
علً دمحم سرحال
علً دمحم سرور
علً دمحم سرور
علً دمحم سرور
علً دمحم سوٌدان
علً دمحم شبلً
علً دمحم شرؾ
علً دمحم شعٌتو
علً دمحم شفٌك جالل الدٌن
علً دمحم شمص
علً دمحم شمص
علً دمحم صاٌػ
علً دمحم صالح الدٌن
علً دمحم صٌدح
علً دمحم طعان
علً دمحم ظاهر
علً دمحم عبد الكرٌم
علً دمحم عترٌس
علً دمحم عثمان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علً دمحم عربس
علً دمحم عصمان
علً دمحم علً رمال
علً دمحم علً موسى
علً دمحم عواظه
علً دمحم عوالة
علً دمحم عٌسى
علً دمحم ؼرٌب
علً دمحم لاسم
علً دمحم لاسم
علً دمحم لانصو
علً دمحم كساب
علً دمحم محٌش
علً دمحم مسلمانً
علً دمحم مشٌن
علً دمحم مطر
علً دمحم معلم
علً دمحم ملحم
علً دمحم ناصر الدٌن
علً دمحم هزٌم
علً دمحم وهبً
علً دمحم ٌوسؾ
علً دمحم ٌونس
علً محمود اٌوب
علً محمود حاٌن
علً محمود حسن
علً محمود خلٌل
علً محمود دٌب حجازي
علً محمود سالمً
علً محمود سلهب
علً محمود شومان
علً محمود طالب
علً محمود لدور
علً محمود كنعان
علً محمود مكً
علً محمود ناصر
علً محمود هزٌم
علً مسلم رسالن
علً مصطفى بالر
علً مصطفى جونً
علً مصطفى حسان
علً مصطفى خطاب
علً مصطفى عبدهللا
علً مصطفى عدره
علً مصطفى عساؾ
علً مصطفى فواز
علً مصطفى هاشم
علً ملحم المذبوح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علً منذر حمود
علً مهدي جعفر
علً مهدي حجازي
علً مهدي شرؾ
علً مهدي فاضل
علً مهدي الؼا
علً مهدي نسر
علً مهنا فاضل ضاهر
علً موسى حمود
علً موسى رسالن
علً موسى صمر
علً ناجً جابر
علً ناجً شلهوب
علً نبٌه بسما
علً نزٌه دلدوق
علً نصرت حٌدر عبدهللا
علً نظام بلٌبل
علً نمر عون
علً نواؾ الشعالن
علً نواؾ هرموش
علً هانً الشامً
علً هشام الممهور
علً هوشام لمر
علً هٌثم الساحلً
علً وهبً دهٌنً
علً ٌاسٌن فخر الدٌن
علً ٌحً الحجٌري
علً ٌحً شعٌتو
علً ٌحٌا جمعه
علً ٌوسؾ خضر
علً ٌوسؾ سبلٌنً
علً ٌوسؾ سلمان
علً ٌوسؾ شمٌط
علً ٌوسؾ عبدهللا
علً ٌوسؾ عٌسى
علً ٌوسؾ لاسم
علً ٌوسؾ لانصو
علً ٌوسؾ مصطفى
علً ٌوسؾ ملحم
علً ٌوسؾ ناصر الدٌن
علً ٌونس البزال
علٌا أحمد شهاب
علٌا حسن الحسنٌه
علٌا حسن سكر
علٌا حسٌن الحاج
علٌا حسٌن العثمان
علٌا حسٌن عساؾ
علٌا رشٌد الصاٌػ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علٌا رضى الساحلً
علٌا ساسٌن الخوري
علٌا سمٌر ؼنطوس
علٌا ظافر عباس
علٌا عبد الكرٌم لمٌحة
علٌا علً الخضر
علٌا علً صالح
علٌا علً عبد الواحد
علٌا ؼازي عبدالمجٌد
علٌا فاضل كٌروز
علٌا فواز ؼبار
علٌا دمحم حنوؾ
علٌا دمحم شاهٌن
علٌا دمحم منٌؾ حافظ
علٌا دمحم ناصر الدٌن
علٌا محمود حمزة
علٌا موسى االسماعٌل
علٌا هاشم بدر الدٌن
علٌا ٌوسؾ المؽربً
علٌاء احمد حمود
علٌاء اسعد كرٌم
علٌاء بشٌر مرتضى
علٌاء حسن مهدي
علٌاء حسٌن سكاؾ
علٌاء حمد الصمد
علٌاء خالد ٌونس
علٌاء عبدهللا عبد علً
علٌاء علً ؼرٌب
علٌاء ؼازي العلً
علٌاء كرم حمٌة
علٌاء دمحم سوٌدان
علٌاء دمحم طه
علٌاء ٌوسؾ كٌروز
علٌة احمد دلة
علٌة احمد فواز
علٌة أحمد فردون
علٌة حسٌن ذٌب
علٌة رضوان بن الحسن
علٌة عبدهللا البابا
علٌة علً سرحان
علٌة علً فرج
علٌه احمد الحالنً
علٌه احمد حمود
علٌه احمد شور
علٌه حسن لاووق
علٌه حسٌن بنوت
علٌه شامل ادٌب
علٌه فاٌز نجدي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علٌه دمحم جعفر
علٌه دمحم سلٌمان
علٌه ٌوسؾ شمٌط
عماد احمد عمار
عماد البر المزي
عماد الدٌن احمد ترمس
عماد الدٌن علً ركٌن
عماد امٌن مراد
عماد جرجً عطاهللا
عماد حسن جونً
عماد حسنً الموسوي
عماد حسٌن الؽندور
عماد خٌر الدٌن الحجار
عماد سعٌد حامد
عماد سهٌل خلٌل
عماد عارؾ العرٌضً
عماد عارؾ الؽصٌنً
عماد علً خروبً
عماد علً ؼصة
عماد فاٌز محمود
عماد دمحم الشعار
عماد دمحم حب هللا
عماد دمحم عالء الدٌن
عماد مصطفى الجمال
عماد موسى دروٌش
عماد مٌالد الطوٌل
عماد ناصر الخضر
عماد ناظم دروٌش
عماد نجٌب مالعب
عماد ندٌم مراد
عماد نواؾ دربٌه
عماد هانً الصاٌػ
عماد هاٌل حمص
عماد وفٌك االرملً
عماد ٌوسؾ المصري
عمار احمد عمار
عمار جاسم الدكوم
عمار جمٌل طالب
عمار حبٌب جابر
عمار زٌاد الدعاس
عمار ؼازي الحمد
عمار فٌصل الطراؾ
عمار دمحم سالم حمٌدو
عمار مصطفى حبوس
عمر احمد اسماعٌل
عمر احمد حمود
عمر احمد شعبان
عمر احمد عبدالمادر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
عمر احمد ملحم
عمر أحمد دمحم
عمر توفٌك المصري
عمر جان شبل
عمر حسن حمود
عمر حسٌن رٌمة
عمر حسٌن عبد الواحد
عمر خالد الرفاعً
عمر رباح نافع
عمر رٌاض لزٌحه
عمر زٌد عاشور
عمر صالح الرفاعً
عمر صبري الهاشم
عمر عبد الرحمن ٌاسٌن
عمر عبد الرحٌم الحجٌري
عمر عبد الرحٌم شكري خٌاط
عمر عبد الرحٌم عبد الرزاق
عمر عبد الرحٌم محمود
عمر عبد هللا شرلٌة
عمر عبود ٌاسٌن
عمر عفٌؾ الجعٌد
عمر علً العصٌدة
عمر عوض شبلً
عمر كمال معدرانً
عمر دمحم األسمر
عمر دمحم المعصرانً
عمر دمحم شاهٌن
عمر دمحم علوش
عمر دمحم لاسم
عمر دمحم دمحم الزعبً
عمر مصطفى خضر
عمر مصطفى عبدهللا
عمر مصطفى فرحات
عمر نعٌم الخطٌب
عمر ٌوسؾ المطان
عمران علً زكرٌا عمران
عمران محسن زٌنه
عمرو دمحم بكار زكرٌا
عمٌد عطٌة ابراهٌم
عمٌد علً الصراؾ
عمٌد ٌعرب الكنج
عمٌر ٌوسؾ المادري
عناء احمد حاٌن
عناٌا توفٌك الجرامانً
عناٌات دمحم حجازي
عناٌات مصطفى الخضر
عناٌة احمد عبدهللا
عناٌة جمٌل مكه

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
عناٌة حسن الزٌن
عناٌة حسٌن جعفر
عناٌة حسٌن عبد الساتر
عناٌة خالد بطٌخ
عناٌة خالد حلٌحل
عناٌة سلٌم بوسعٌد
عناٌة سلٌم كمال الدٌن
عناٌة عباس ماضً
عناٌة عبد الؽنً الممهور
عناٌة عجاج ابً فراج
عناٌة علٌك علً علٌك
عناٌة كامل الحاصبانً
عناٌة كمال فرحات
عناٌة كمٌل نصر
عناٌة نعٌم شحادة
عناٌه أحمد نحال
عناٌه حسن جونً
عناٌه علً فروخ
عناٌه دمحم محسن
عناٌه نزٌه الحاج
عندلٌب حبٌب عرار
عندلٌب عبد المادر دٌاب
عنده منهل العلً
عهد اسماعٌل درمسٌس
عهد نزار حمٌة
عهود رضا مونس
عواطؾ احمد السٌد
عواطؾ جمال بركات
عواطؾ حسن المزلزق
عواطؾ خضر طالب
عواطؾ سلٌمان مصطفى
عواطؾ عدنان ساعاتً
عواطؾ عفٌؾ أبً صعب
عواطؾ دمحم رمضان
عواطؾ دمحم سعٌد الحاج
عواطؾ محمود الرفاعً
عواطؾ مشهور سلهب
عوض ابراهٌم شبو
عوض علً زعٌتر
عولة محمود الشامً
عولى احمد الحجً
عونٌه دمحم عفٌؾ عبد النبً
عٌاد حسن خلٌل
عٌد جمٌل ابو شاهٌن
عٌد طانٌوس ابً كرم
عٌد علً لمر
عٌد نادر خضرا
عٌدا ابراهٌم طلٌس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
عٌدا خضر خضر
عٌدا خلٌل أبو ابراهٌم
عٌدا دٌب شاهٌن
عٌدا ٌوسؾ شالال
عٌدة حٌبب لزحٌا
برو
عٌدة محمود ّ
عٌدة هانً نموال
عٌده رٌاض ابو العز
عٌسى انطون عٌسى
عٌسى حوران العلً
عٌسى خضر االسمر
عٌسى عاطؾ شرٌؾ
عٌسى علً اسماعٌل
عٌسى دمحم مرعً
عٌسى نعمه السلوم
عٌشة مصطفى الدهٌبً
عٌشه علً طالب
عٌشه مصطفى الحجٌري
عٌن الحٌاة حنون حرب
عٌن الحٌاة زطام جعفر
عٌن السرور نزٌه وهبً
عٌناء دمحم ملص
عٌونا رجب ؼمراوي
ؼادا جودات المصري
ؼادا جورج الجمٌل
ؼادا جورج شمعون
ؼادا عبد الكرٌم حرز
ؼادا عبد اللطٌؾ سرور
ؼادا علً كسر
ؼادة ابراهٌم الؽور
ؼادة ابراهٌم جفال
ؼادة احمد الحجار
ؼادة احمد العلً
ؼادة احمد جمعة
ؼادة احمد حسٌن
ؼادة احمد خلٌل
ؼادة احمد عثمان
ؼادة احمد عٌتانً
ؼادة احمد لندٌل
ؼادة احمد نعمة
ؼادة الٌاس عبد النور
ؼادة انطانٌوس عبٌد
ؼادة اٌلً ابً كرم
ؼادة اٌلٌا الجركسً
ؼادة إلٌا نسٌم
ؼادة أحمد عباس
ؼادة أحمد عبد الؽنً
ؼادة أسعد الصٌفً

ن
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ؼادة بشٌر بشارة
ؼادة بطرس شداد
ؼادة توفٌك هالل
ؼادة توفٌك ٌحً
ؼادة جان مزهر
ؼادة جرجس الطوٌل
ؼادة جمٌل دٌب
ؼادة جواد الموسوي
ؼادة جورج بدر
ؼادة جورج سعد
ؼادة جوزؾ ؼره
ؼادة حسٌب صعب
ؼادة حسٌن ابو حمدان
ؼادة حسٌن أرزونً
ؼادة حسٌن بو سلمان
ؼادة حسٌن ركٌن
ؼادة حسٌن عجمً
ؼادة حسٌن مسلمانً
ؼادة حسٌن ٌاسٌن
ؼادة حنا نخول
ؼادة خالد الحجار
ؼادة خالد الوردانً
ؼادة خالد بٌان
ؼادة خطار الحلو
ؼادة خلٌل شلحة
ؼادة خلٌل عازار
ؼادة خلٌل عبد الخالك
ؼادة دٌاب ٌوسؾ
ؼادة ذولان حجاز
ؼادة رزق هللا ؼضبان
ؼادة رشٌد موسى
ؼادة رفٌك بو فراج
ؼادة رفٌك معضاد
ؼادة رٌاض السٌد
ؼادة رٌاض زهر الدٌن
ؼادة زٌاد بركات
ؼادة سامً عبد الصمد
ؼادة سامً فارس
ؼادة سعٌد ؼرٌزي
ؼادة سلٌمان دامرجً
ؼادة سمعان بشواتً
ؼادة شادي ابو جودة
ؼادة شئٌم الحشٌمً
ؼادة صالح عامر
ؼادة طانٌوس اندراوس
ؼادة طانٌوس حرب
ؼادة طاهر ؼبار
ؼادة طلعات ناصرالدٌن
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ؼادة عادل الجردي
ؼادة عادل ؼنام
ؼادة عادل ؼنام
ؼادة عباس الموسوي
ؼادة عبد الحمٌد الزؼبً
ؼادة عبد السالم المعصرانً
ؼادة عبد هللا شحود
ؼادة عبدالرحٌم سلٌم
ؼادة عبدهللا بو فخر الدٌن
ؼادة عبدهللا محسن
ؼادة عبدهللا نجدي
ؼادة عدنان ابو دٌه
ؼادة عدنان مطر
ؼادة عزت العنان
ؼادة عفٌؾ بو رسالن
ؼادة علم الدٌن زوٌهد
ؼادة علً الدنا
ؼادة علً دٌاب
ؼادة علً سرور
ؼادة علً عبٌد
ؼادة علً عواله
ؼادة علً فرحات
ؼادة علً ممداد
ؼادة عمرو لانصوه
ؼادة ؼازي ناصر الدٌن
ؼادة ؼسان الرفاعً
ؼادة فرح الخوري
ؼادة فرٌد فرٌد حنا نور الدٌن
ؼادة فهد ضو
ؼادة فواز حاطوم
ؼادة فوزي سعد
ؼادة فؤاد زٌن الدٌن
ؼادة فؤاد صلٌبا
ؼادة فؤاد مالعب
ؼادة فٌاض الفٌاض
ؼادة لاسم عواله
ؼادة لاسم فرحات
ؼادة لاسم مكً
ؼادة كامل أٌوب
ؼادة كامل ٌاؼً
ؼادة كمال عٌد
ؼادة كمٌل حٌدر
ؼادة دمحم البرجاوي
ؼادة دمحم الحاج
ؼادة دمحم الحاج
ؼادة دمحم الساروط
ؼادة دمحم العٌاص
ؼادة دمحم أبو ضاهر
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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ؼادة دمحم جحا
ؼادة دمحم حبلص
ؼادة دمحم رستم
ؼادة دمحم شومان
ؼادة دمحم عبد هللا
ؼادة دمحم علم الدٌن
ؼادة دمحم كساب
ؼادة دمحم موسى
ؼادة محمود االحمدٌه
ؼادة محمود العثمان
ؼادة محمود بزي
ؼادة محمود بهً
ؼادة محمود سلٌم
ؼادة محمود سلٌم
ؼادة محمود كعكاتً
ؼادة محمود كمون
ؼادة مرعب الصوص
ؼادة مسعد الدمعة
ؼادة مصطفى زٌن الدٌن
ؼادة مصطفى سعٌد
ؼادة مصطفى سٌؾ
ؼادة مصطفى عزالدٌن
ؼادة مفٌد ابو حرب
ؼادة منٌؾ اللحام
ؼادة مورٌس كرم
ؼادة مٌشال ضاهر
ؼادة مٌشال نادر صفبر
ؼادة نموال مسعد
ؼادة نواؾ ابو العز
ؼادة وجٌه حنا
ؼادة ودٌع الجزار
ؼادة ولٌد الجبة
ؼادة ٌوسؾ العلم
ؼادة ٌوسؾ الهاشم
ؼادة ٌوسؾ باز
ؼادة ٌوسؾ رعد
ؼادة ٌوسؾ كفوري
ؼاده ابراهٌم احمد
ؼاده احمد الخطٌب
ؼاده احمد ؼزله
ؼاده احمد فرحات
ؼاده الٌاس عازار
ؼاده الٌاس نصرهللا
ؼاده امٌن ابو عاصً
ؼاده جورج مسعود
ؼاده حاتم الرشٌدي
ؼاده حسن الطوٌل
ؼاده حسٌن حجازي

ن
ن
ن
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ؼاده خلٌل لشمر
ؼاده رامز البٌطار
ؼاده رشٌد ابو علً
ؼاده رٌشا الخوري حنا
ؼاده سعد كٌروز
ؼاده سلٌمان الشنبور
ؼاده سلٌمان لعٌك
ؼاده طانٌوس حنكش
ؼاده عبد الرزاق عمر
ؼاده عزات ابو نجم
ؼاده علً الحاج حسن
ؼاده علً الحجار
ؼاده علً زعٌتر
ؼاده علً فرحات
ؼاده عمر مرلباوي
ؼاده فاٌز جمعه
ؼاده فاٌز عطوي
ؼاده لبالن السبعلً
ؼاده لبٌب برشان
ؼاده دمحم الجواد
ؼاده دمحم حرب
ؼاده دمحم رجب المصري
ؼاده دمحم سعود
ؼاده دمحم معال
ؼاده دمحم نصار
ؼاده دمحم ٌاسٌن
ؼاده محمود ؼانم
ؼاده محمود كمال الدٌن
ؼاده مصباح الهواري
ؼاده معروؾ حمزة
ؼاده مٌشال فرنسٌس
ؼاده ناٌؾ الهك
ؼاده نجٌب البحري
ؼاده ٌوسؾ صواٌا
ؼاده ٌوسؾ عطوي
ؼاردٌنٌا دمحم فؤاد الزٌباوي
ؼازي انٌس ابو خزام
ؼازي أسعد أبو ؼوش
ؼازي حسٌن الحسٌن
ؼازي خضر حسٌن
ؼازي رٌاض زرلطه
ؼازي دمحم الحالق
ؼازي دمحم علً بزي
ؼازي مصطفى ضاهر
ؼازي مصطفى علوش
ؼازي نجٌب حماده
ؼازٌة دمحم الحنٌن
ؼاسنه سلٌم االحمدٌه
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ن
ن
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ؼالب احمد جمعة
ؼالب جمٌل حسن
ؼالب خضر الحسن
ؼالب علً عواله
ؼالب دمحم خرٌزات
ؼالب محمود الساحلً
ؼالً طالب النبوت
ؼالً ٌوسؾ شمص
ؼالٌة ابراهٌم عزالدٌن
ؼالٌة ابراهٌم مزهر
ؼالٌة حسن طالب
ؼالٌة فوزي علم الدٌن
ؼالٌة موسى صعب
ؼالٌة ندٌم ؼصن
ؼالٌه امٌن جابر
ؼالٌه توفٌك لدوح
ؼالٌه سلٌم مبٌض
ؼالٌه دمحم المحمود
ؼالٌه محمود اخضر
ؼالٌه محمود حسٌن
ؼانا حسٌن مصطفى
ؼانده علً عبٌد
ؼانم مصطفى الحاج حسن
ؼانه احمد العلً
ؼانٌا دمحم خالد العلً
ؼانٌة بهجت شدٌد
ؼانٌة حسن سلٌم
ؼانٌة عبد الكرٌم الصٌداوي
ؼانٌة عدي شمس الدٌن
ؼانٌة علً الطحان
ؼانٌة لاسم االٌوبً
ؼانٌة نظٌر عٌسى
ؼانٌه دمحم اللبان
ؼدوة مهدي الرمح
ؼدى دٌب مرلباوي
ؼدي بهٌج البعٌنً
ؼدي خضر شرشوح
ؼدي دٌب مرلباوي
ؼدي ولٌد ندور
ؼدٌر ابراهٌم علً أحمد
ؼدٌر اسعد الممهور
ؼدٌر بالل بؽدادي
ؼدٌر حسن بزي
ؼدٌر حسن عساؾ
ؼدٌر طعان مطر
ؼدٌر عادل بربر ؼزٌري
ؼدٌر عباس نعٌم
ؼدٌر عالء الدٌن عالء الدٌن

ن
ن
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ؼدٌر دمحم سبٌتً
ؼدٌر دمحم سرور
ؼدٌر دمحم سلٌمان
ؼدٌر دمحم نزٌه التوم
ؼدٌر محمود عوض
ؼدٌر منٌؾ عٌاش
ؼراتا سركٌس لره بتٌان
ؼرازٌال جرجً سلٌمان
ؼراسٌا طانٌوس البٌطار
ؼراسٌا ولٌم دٌب
ؼراسٌاال فؤاد طنوس
ؼراٌس رئٌؾ نصر
ؼراٌس عادل رزق هللا
ؼروب إحسان حومانً
ؼروب لصً ناصر
ؼرٌتا الٌاس طنش
ؼرٌتا سبع فدعوس
ؼرٌتا نخلً مارون
ؼرٌس ابراهٌم الصباغ
ؼرٌس الٌاس سٌدي
ؼرٌس الٌاس عساؾ
ؼرٌس انطوان فرح
ؼرٌس جان صهٌون
ؼرٌس جرجس المصري
ؼرٌس جورج محفوظ
ؼرٌس رومانوس ابو طنوس
ؼرٌس رٌمون كركً
ؼرٌس سمعان شاهٌن
ؼرٌس شولً حرٌمة
ؼرٌس طانً نادر
ؼرٌس عبدو عبد النور
ؼرٌس عساؾ صمر
ؼرٌس عطٌه مرعب
ؼرٌس فادي جبور
ؼرٌس متري مجدالنً
ؼرٌس دمحم عبد الخالك
ؼرٌس نزٌه سابا
ؼرٌس نصري مراد
ؼرٌس نظٌر سعاده
ؼرٌس ٌوسؾ حدشٌتً
ؼزالة كرٌم ابو فٌصل
ؼزل رضا األمٌن
ؼزالن خضر الدمحم
ؼزوة احمد جمٌل لصاب
ؼزوة حسن حمود
ؼزوة عبدالعزٌز علوش
ؼزوه احمد االزاز
ؼزوى احمد المصري
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ن
ن
ن
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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ؼزوى عاطؾ ابو خلٌل
ؼزوى دمحم المصري
ؼزوى دمحم عبدالمادر
ؼزوى دمحم لانصو
ؼزوى مصطفى الؽزاوي
ؼزوى مصطفى دهمان
ؼسان بري خلٌفه
ؼسان جرجس اسبر
ؼسان جورج الحداد
ؼسان جوزؾ حنا
ؼسان حسن سلٌما
ؼسان دٌب حمٌة
ؼسان سلٌم زٌدان
ؼسان عبده سالمه
ؼسان علً ترحٌنً
ؼسان علً رمضان
ؼسان علً مسلمانً
ؼسان فاٌز الخوري
ؼسان فواز عزالدٌن
ؼسان كرم شمعون
ؼسان دمحم السٌّد
ؼسان دمحم بٌضون
ؼسان دمحم سالمً
ؼسان دمحم مرتضى
ؼسان محمود الخضر
ؼسان موسى دوالنً
ؼسان مٌشال ابو عٌد
ؼسان نجٌب ابً فاضل
ؼسان نجٌب مراد
ؼسان نعمان الحلو
ؼسان ٌوسؾ جمال الدٌن
ؼسان ٌوسؾ حٌدر
ؼسطٌن ٌوسؾ ؼسطٌن
ؼصون احمد سلٌمان
ؼصون سلٌمان متواري
ؼصون عبدالمادر خضر
ؼصون عزمً المواس
ؼصون عطٌة الٌوسؾ
ؼفران رضى علً موسى حسن حسن
ؼفران سمٌر عاشور
ؼفران علً شمس الدٌن
ؼفران علً عٌسى
ؼفران فواز الحمٌدي
ؼفران دمحم زٌزان
ؼفران محمود نزها
ؼالدس ٌوسؾ حبٌتر
ؼالدٌس حبموق حنا بطرس
ؼالدٌس ساسٌن عبود
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ن
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ؼالدٌس مٌخاٌل ابو نمول
ؼالدٌس ٌوسؾ جبور
ؼلواء شفٌك سري الدٌن
ؼلورٌا حنا الست
ؼلورٌا ضومٌط اسحاق
ؼلورٌا عساؾ صوان
ؼلورٌا نموال الحداد
ؼمار جوزٌؾ الشامً
ؼنا أحمد حسن
ؼنا حسان محٌو
ؼنا حسٌب لانصوه
ؼنا خلٌل مزهر
ؼنا منٌر بصبوص
ؼنا مٌالد دعبول
ؼناج حنا ممصود
ؼنان دمحم الشدٌد
ؼنطوس مخاٌل حداد
ؼنوة أحمد ملحم
ؼنوة أمٌن خداج
ؼنوة بهاء الدٌن الزعر
ؼنوة جمال ماضً
ؼنوة جهاد ابو الحسن
ؼنوة حسن زعٌتر
ؼنوة حفظً بشناتً
ؼنوة حكمت ؼٌث
ؼنوة حمد خضر
ؼنوة حمد ٌاسٌن
ؼنوة خالد ابً فراج
ؼنوة خضر ابتر
ؼنوة رضى أبو سعد
ؼنوة عارؾ حمد
ؼنوة عباس حنٌنو
ؼنوة عبد هللا مكً
ؼنوة علً األٌوبً
ؼنوة عمر العشً
ؼنوة ؼسان هرموش
ؼنوة فضل حسن
ؼنوة لاسم ضاهر
ؼنوة كمٌل الحسنٌة
ؼنوة دمحم الحاج شحادة
ؼنوة دمحم السمرجً
ؼنوة دمحم المادري
ؼنوة دمحم حٌدر
ؼنوة دمحم ؼٌة
ؼنوة دمحم فتفت
ؼنوة دمحم دمحم
ؼنوة نجٌب ورد
ؼنوة نزار الحر
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ؼنوة نزار نضر
ؼنوة نسٌم عواضة
ؼنوة نظٌر عجاج
ؼنوة وجٌه سبٌتً
ؼنوة وفٌك بٌطار
ؼنوة ٌوسؾ فرحات
ؼنوه ابراهٌم الحموي
ؼنوه حٌدر حمدان
ؼنوه درؼام حداد
ؼنوه سامر حالوي
ؼنوه سامً اسماعٌل
ؼنوه عادل عبد الخالك
ؼنوه عباس خلٌفة
ؼنوه علً محٌش
ؼنوه دمحم شعبان
ؼنوه مهدي المصري
ؼنوه نسٌب البنا
ؼنوى حسن عبود
ؼنوى حسٌن حمٌة
ؼنوى سمٌح البحري
ؼنوى سمٌر معالٌمً
ؼنوى عامر مرعبً
ؼنوى لاسم صبٌح
ؼنوى مأمون الحسن
ؼنوى دمحم عبدون
ؼنوى مصطفى عبدهللا
ؼنوى مصطفى عنتر
ؼنوى ممتاز خلٌل
ؼنوى نعٌم الدنؾ
ؼنوى ولٌد المرعبً
ؼنى ابراهٌم المرحانً
ؼنى احمد المصري
ؼنى امٌن عبدهللا
ؼنى أحمد جٌدة
ؼنى أٌمن الكوش
ؼنى بشٌر ٌوسؾ
ؼنى بهٌج ؼصن
ؼنى جابر محمود
ؼنى حسنً العنان
ؼنى حسٌن بدران
ؼنى حسٌن خلٌفه
ؼنى حسٌن كبار
ؼنى حمد ٌاسٌن
ؼنى رفعت حسن
ؼنى رٌاض الدسولً
ؼنى زهٌر فرحات
ؼنى زٌد عاشور
ؼنى عادل حشاش
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ؼنى عباس السباعً
ؼنى عباس الطوٌل
ؼنى عبد الحمٌد عٌاد
ؼنى عبد الكرٌم الحشاش
ؼنى عبدهللا الرمضان
ؼنى عبدهللا درار كرٌمة
ؼنى عصام حنبلً
ؼنى علً احمد
ؼنى علً السٌد
ؼنى علً جرجوعً
ؼنى علً رعد
ؼنى علً عٌتانً
ؼنى عمر المؽربل
ؼنى ؼسان جمال الدٌن
ؼنى فرٌد كبارة
ؼنى فٌصل رشٌد
ؼنى لاسم حمدان
ؼنى دمحم الصدٌك
ؼنى دمحم العتري
ؼنى دمحم دروٌش
ؼنى دمحم رفٌك رضوان الدنا
ؼنى دمحم لاسم السٌد احمد
ؼنى دمحم كرٌم
ؼنى دمحم نبٌل سفرجالنً
ؼنى دمحم ٌزبن
ؼنى محمود برؼل
ؼنى محمود جود
ؼنى محمود حلٌك
ؼنى محمود عطٌة
ؼنى محمود مهاب نجا
ؼنى محً الدٌن فرٌج
ؼنى مصطفى حسٌن
ؼنى مصطفى مرحبا
ؼنى مصطفى نعوشً
ؼنى نبٌل االتات
ؼنى نبٌل الزٌن
ؼنى نظٌر عمار
ؼنى هشام عوٌدات
ؼنى هٌثم صوان
ؼنى ولٌد حجازي
ؼنى ولٌد فواز
ؼنى ٌوسؾ حمود
ؼوة دمحم ؼٌة
ؼولدا جوزٌؾ حلوة
ؼوى احمد درباس
ؼوى اسعد الممهور
ؼوى راتب حماده
ؼوى سعدي السٌد
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ؼوى سلٌمان الحاج سلٌمان
ؼوى سٌؾ الدٌن علً
ؼوى عبد الحمٌد الزؼبً
ؼوى عبد المادر العلً
ؼوى علً الدهٌبً
ؼوى علً هوشر
ؼوى دمحم عبد الساتر
ؼوى دمحم لمز
ؼوى محمود الحمدان
ؼوى منذر زرٌك
ؼوى نزٌه الحداد
ؼٌة حسٌن حمٌه
ؼٌتا انطوان عمل
ؼٌتا سمعان فرٌفر
ؼٌتا سٌمون الفرنجً
ؼٌتا شولً طربٌة
ؼٌثاء حسن زعٌتر
ؼٌثاء صالح الكردي
ؼٌثاء فٌصل طالب
ؼٌثاء مروان عثمان
ؼٌد توفٌك الدهٌبً
ؼٌد طالل الحاج سلٌمان
ؼٌدا حسان علً احمد
ؼٌدا سعٌد الؽرٌب
ؼٌدا دمحمعلً اٌوب
ؼٌدا محمود زوٌن
ؼٌدا ٌحً حسون
ؼٌداء ابراهٌم حمام
ؼٌداء الشٌخ عبد الرحمن عالٌا
ؼٌداء امٌن مراد
ؼٌداء حسن كرٌم
ؼٌداء عبداالله شكر
ؼٌداء علً السبالنً
ؼٌداء علً شرٌؾ
ؼٌداء عمر البضن
ؼٌداء دمحم الزعبً
ؼٌداء دمحم نعٌم
ؼٌداء محً الدٌن ضاهر
ؼٌداء ناٌؾ الحجار
ؼٌداء نفٌسة ؼازي الشوباصً
ؼٌداء هاٌل دندش
ؼٌده سلٌمان مطر
ؼٌده ملحم ابو عاصً
ؼٌسانا كمٌل مالعب
ؼٌسانة أحمد الداعوق
ؼٌوة مصطفى دهمان
فاتن ابراهٌم ابراهٌم
فاتن ابراهٌم جفال
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فاتن ابراهٌم حامد
فاتن احمد حسٌن
فاتن احمد ؼملوش
فاتن احمد وهبً
فاتن امٌن ابو صمصم
فاتن امٌن جابر
فاتن انطون فرح
فاتن انور العرٌضً
فاتن اٌلٌا رزق
فاتن أحمد مطر
فاتن بسام االعور
فاتن بسام لٌس
فاتن بالل دمحم
فاتن توفٌك األٌوبً
فاتن توفٌك الزعتري
فاتن توفٌك ناصٌؾ
فاتن جرجس راجحة
فاتن جرٌس صٌاح
فاتن جمٌل أخضر
فاتن جهاد أبً ؼنام
فاتن حسن الحسٌن
فاتن حسن الشعار
فاتن حسن الفلٌطً
فاتن حسن حمود
فاتن حسن عبٌد
فاتن حسن عجمً
فاتن حسن لصٌص
فاتن حسنً الثعالبً
فاتن حسٌن حسٌن
فاتن حسٌن حمدان
فاتن حسٌن كساب
فاتن حسٌن محمود
فاتن حنا الضهر
فاتن خالد الرفاعً
فاتن خلٌل الشامً
فاتن خلٌل شكر
فاتن دبالن حمٌة
فاتن دعٌبس بركات
فاتن دٌب فواز
فاتن رافع الصمد
فاتن رباح شرٌتح
فاتن رضا حازر
فاتن رفعات حاطوم
فاتن رفٌك العالٌه
فاتن زهٌر الفوال
فاتن زٌد دروٌش
فاتن زٌد سلٌم
فاتن سامً رحٌمً
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فاتن سعدالدٌن اإلدلبً
فاتن سلٌم الصباغ
فاتن سمٌح الدهٌبً
فاتن شفٌك سنان
فاتن شكٌب شٌا
فاتن شولً جانبٌه
فاتن شوكت العبدهللا
فاتن طالل سلهب
فاتن طلعت ضو
فاتن عادل ابو عمار
فاتن عادل الدٌن
فاتن عادل زوٌهد
فاتن عادل عبدو
فاتن عامر ملص
فاتن عبد الجلٌل عبٌد
فاتن عبد الحمٌد العرب
فاتن عبد الرحمن الحجار
فاتن عبد النبً حمزي
فاتن عبدالرحٌم حسٌن
فاتن عبدهللا الموسوي
فاتن عبدهللا فنٌش
فاتن عبدو مراد
فاتن عثمان أحمد عثمان
فاتن عدنان ٌحٌى
فاتن عصام حمزه
فاتن عمٌد فرج
فاتن علً الشامً
فاتن علً المادري
فاتن علً بوذٌاب
فاتن علً جابر
فاتن علً جباعً
فاتن علً حسن لاسم
فاتن علً عز الدٌن
فاتن علً فواز
فاتن علً فواز
فاتن علً مشلب
فاتن علً ٌاسٌن
فاتن عماد وهبه
فاتن عمر عٌد
فاتن عٌد الحجار
فاتن ؼازي الفٌترونً
فاتن ؼازي ضناوي
فاتن ؼسان االعور
فاتن فارس ضو
فاتن فضل هللا طحٌنً
فاتن فوزي حمد
فاتن لاسم معتوق
فاتن كامل شرٌفة
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فاتن كمال بوؼانم
فاتن كمال حسن
فاتن كمال حمادي
فاتن كمال صعب
فاتن مازن حمود
فاتن مجٌد التوم
فاتن محسن حٌدر
فاتن دمحم اكرم الحاج حمود
فاتن دمحم الفارس
فاتن دمحم بٌضون
فاتن دمحم حجازي
فاتن دمحم حماده
فاتن دمحم راضً
فاتن دمحم زكرٌا
فاتن دمحم سٌور
فاتن دمحم شهاب
فاتن دمحم صلح
فاتن دمحم طالب
فاتن دمحم عبدالرزاق جمعة
فاتن دمحم علً فاضل
فاتن دمحم عمر
فاتن دمحم عٌسى
فاتن دمحم عٌسى
فاتن دمحم فٌاض
فاتن دمحم متٌرن
فاتن دمحم محً الدٌن
فاتن دمحم مراد
فاتن دمحم نور الدٌن
فاتن دمحم هرموش
فاتن دمحم وهبً
فاتن محمود سلوم
فاتن محمود ؼالٌٌنً
فاتن مشهور علً
فاتن مصطفى الجواد
فاتن مصطفى الحالق
فاتن مصطفى دٌاب
فاتن مصطفى سعٌد
فاتن مكرم رستم
فاتن ملحم مسعود
فاتن منذر الدالور العرٌضً
فاتن منصور محمود
فاتن منٌب مالعب
فاتن موفك شوٌكانً
فاتن نبٌل جرٌج
فاتن نجٌب حمود
فاتن نجٌب عواد
فاتن نجٌب مراد
فاتن ندٌم مالعب
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فاتن نعمان الساحلً
فاتن نواؾ ابو طٌون
فاتن نور الدٌن السلمان
فاتن هانً الحسٌن
فاتن ودٌع ؼرٌزي
فاتن ٌحٌى مهنا
فاتن ٌوسؾ أبو ٌاسٌن
فاتن ٌوسؾ شلهوب
فاتن ٌونس خضارو
فاتنا حسٌن زرٌمة
فاتنة أحمد هرموش
فاتنة خلٌل الحشٌمً
فاتنة عبد الحسٌن عٌاش
فاتنة علً دندشلً
فاتنة علً سلٌمان
فاتنة دمحم دالل
فاتنة دمحم مراد
فاتنة ٌوسؾ كلوت
فاتنه صبحً ٌزبن
فاتنه عبد الرحمن رٌدانً
فاتنه علً شعٌب
فاتنه فاضل احمد
فاتنه دمحم الحسنٌه
فاتنه ٌوسؾ عزالدٌن
فادي ابراهٌم الشٌخ علً سلمان
فادي ابراهٌم حوٌال
فادي احمد حجازي
فادي احمد سالمً
فادي احمد شرؾ الدٌن
فادي احمد ضناوي
فادي الٌاس الخوري
فادي الٌاس فلفلً
فادي امٌل دكاش
فادي أحمد ابراهٌم
فادي توفٌك العٌاش
فادي توفٌك سكرٌه
فادي جرجس المعلوؾ
فادي جرجس ؼطاس
فادي جورج عبود
فادي حسن المص
فادي حسن سلوم
فادي حسٌن حسٌن
فادي حنا حبٌب
فادي خالد لداح
فادي خضر زهرمان
فادي خضر سبع أعٌن
فادي خلٌل معكرون
فادي رٌاض مٌنا
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فادي سعٌد حٌمور
فادي شفٌك حسون
فادي طانوس حلٌحل
فادي طونً النجار
فادي عارؾ العسراوي
فادي عبد الحسٌن ذٌب
فادي عبد الحسٌن زرالط
فادي عبد الرحمن ابو ضاهر
فادي عبدهللا الرفاعً
فادي عبدهللا سلوم
فادي عدنان السٌد
فادي عزٌز صلٌبا
فادي علً الحاج حسن
فادي علً المولى
فادي عٌد حبشً
فادي فرٌد حمزه
فادي لطفً حسن
فادي محفوض انطون
فادي دمحم الزٌن
فادي دمحم الططري
فادي دمحم العلً
فادي دمحم الفوعانً
فادي دمحم الكٌالنً
فادي محمود البزري
فادي محمود سعٌد
فادي محمود شاكر
فادي محمود صالح
فادي محمود مصطفى
فادي مصطفى الحالق
فادي مطانٌوس المدٌس
فادي مفٌد شحادة
فادي نادر نادر
فادي ناصٌؾ الفخري
فادي نبٌه جبور
فادي ندٌم بٌطار
فادي نموال الصالحانً
فادي نموال وهبه
فادي وسٌم شمٌس
فادٌا ابراهٌم ندور
فادٌا احمد ابوكروم
فادٌا احمد رباح
فادٌا احمد طه
فادٌا احمد عساؾ
فادٌا اسعد خلٌل
فادٌا اسعد زؼٌب
فادٌا الخوري الٌاس صلٌبا
فادٌا الٌاس العلم
فادٌا الٌاس داؼر
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فادٌا الٌاس سٌملً
فادٌا الٌاس شلهوب
فادٌا امٌل ابً راشد
فادٌا امٌن شرؾ الدٌن
فادٌا اٌلً بعبداتً
فادٌا إبراهٌم رمضان
فادٌا أحمد هزٌم
فادٌا بدٌع ابو نمول
فادٌا توفٌك الحداد
فادٌا جبرائٌل الرومانً
فادٌا جرجس ؼندور
فادٌا جمال ابو خضر
فادٌا جمٌل بو سلٌمان
فادٌا جمٌل خوري
فادٌا جوزٌؾ معلوؾ
فادٌا حسن الصٌص
فادٌا حسن الدمحم
فادٌا حسن سلمان
فادٌا حسن سلوم
فادٌا حسن عبٌد
فادٌا حسٌب التوم
فادٌا حسٌن الملحم
فادٌا حسٌن ضٌا
فادٌا حسٌن عاصً
فادٌا حسٌن مكة
فادٌا خالد الحجٌري
فادٌا دٌب ٌوسؾ
فادٌا رشٌد سعده
فادٌا رمٌحً أبً رعد
فادٌا رٌمون ابً صعب
فادٌا سامً رمال
فادٌا سعدهللا سمر
فادٌا سعٌد حداد
فادٌا سلٌم صفٌر
فادٌا سلٌمان السنطباي
فادٌا سمٌر الخوري حنا
فادٌا صالح ساطً
فادٌا طانٌوس المدور
فادٌا طنوس طنوس
فادٌا عبدهللا دؼٌش
فادٌا عبدو الرٌاشً
فادٌا عزٌز هاشم
فادٌا علً البرلشً
فادٌا علً المزاوي
فادٌا علً حبش
فادٌا علً طفٌلً
فادٌا ؼسان مرعب
فادٌا فادي عباس
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ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فادٌا فاضل ذبٌان
فادٌا فخري محً الدٌن
فادٌا فرٌد المطان
فادٌا فواد فهد
فادٌا فؤاد داؼر
فادٌا فٌلٌب رزق
فادٌا لطفً عبدو
فادٌا لوٌس صمر
فادٌا مارون الخوري
فادٌا دمحم البعرٌنً
فادٌا دمحم الخطٌب
فادٌا دمحم السبع
فادٌا دمحم المعمور
فادٌا دمحم الموسوي
فادٌا دمحم حسٌن
فادٌا دمحم صالج
فادٌا دمحم فواز
فادٌا دمحم ناصٌؾ
فادٌا محمود ح ّماد
فادٌا محمود حمود
فادٌا مصطفى الزٌلع
فادٌا مصطفى سلٌمان
فادٌا مصطفى عكاري
فادٌا مطانس نصر هللا
فادٌا مكة مكة
فادٌا مٌخائٌل دعبول
فادٌا مٌشال عمٌمً
فادٌا نخله البدوي
فادٌا نزٌه بشنك
فادٌا نعٌم الرمالوي
فادٌا هاشم المزوٌنً
فادٌا ٌحٌى ٌحٌى
فادٌا ٌعموب ٌعموب
فادٌا ٌوسؾ العٌاش
فادٌا ٌوسؾ ضاهر
فادٌة إبراهٌم الماسم
فادٌة بري خلٌفة
فادٌة حسن لشالش
فادٌة حسن مراد
فادٌة حسٌن أبو دلة
فادٌة حسٌن لاووق
فادٌة زكً ؼرٌب
فادٌة طرابٌه العنز
فادٌة طعان فارس
فادٌة عبد المادر الذلانً
فادٌة علً دٌب
فادٌة علً ٌونس
فادٌة كاظم عبود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
فادٌة كامل شبلً
فادٌة دمحم حكوم
فادٌة محمود جبوري
فادٌة ٌوسؾ عواضه
فادٌه ابراهٌم الؽزال
فادٌه امٌن باز
فادٌه انور ابو شاهٌن
فادٌه انٌس حنا
فادٌه أحمد األحمد
فادٌه جرجس جبراٌل
فادٌه حلٌم حرٌز
فادٌه خلٌل طفٌلً
فادٌه صالح شعبان
فادٌه عارؾ هالل
فادٌه عبد الرحٌم الحجٌري
فادٌه عبده صعب
فادٌه دمحم ترمس
فادٌه ندٌم حامد
فارا جان هدوان
فارا فرنسٌس شاهٌن
فارس حمود نصر
فارس داود ٌوسؾ
فارس دٌب حنا
فارس عمنوئٌل الخوري
فاروق احمد الشٌخ
فاروق علً شوٌخ
فاروق عمر الصباحً
فاروق عمر امامه
فاروق محسن لانصون
فالاير عبدهللا سعد
فاضل محمود السحمرانً
فاضل مصطفى طراد
فاطم جمٌل الحلبً
فاطمة ا لسٌد حسن الموسوي
فاطمة ابراهٌم االٌوبً
فاطمة ابراهٌم الخطٌب
فاطمة ابراهٌم الصفاوي
فاطمة ابراهٌم بدران
فاطمة ابراهٌم بزٌع
فاطمة ابراهٌم راٌد
فاطمة ابراهٌم عثمان عبد هللا
فاطمة ابراهٌم ؼندور
فاطمة ابراهٌم فٌاض
فاطمة ابراهٌم كورانً
فاطمة ابراهٌم مرعً
فاطمة احمد ابو علٌوي
فاطمة احمد البزال
فاطمة احمد البزال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
فاطمة احمد البستانً
فاطمة احمد الجباوي
فاطمة احمد الحاج
فاطمة احمد الحسٌنً
فاطمة احمد باز
فاطمة احمد برؼل
فاطمة احمد بالل
فاطمة احمد جابر
فاطمة احمد جلول
فاطمة احمد حمادي
فاطمة احمد حمادي
فاطمة احمد حمود
فاطمة احمد خلٌل
فاطمة احمد درؼام
فاطمة احمد زكرٌا
فاطمة احمد سالمة
فاطمة احمد شعٌتو
فاطمة احمد شكرون
فاطمة احمد شٌت
فاطمة احمد طالب
فاطمة احمد طبو
فاطمة احمد طحان
فاطمة احمد عبدهللا
فاطمة احمد فرج
فاطمة احمد فٌاض
فاطمة احمد مطر
فاطمة احمد مكاري
فاطمة اسعد البزال
فاطمة اسعد السحمرانً
فاطمة اسعد عٌتاوي
فاطمة الزهراء حسن هاشم
فاطمة الزهراء عبد الرزاق السودا
فاطمة الزهراء هوشام لمر
فاطمة الطٌب حفظونً
فاطمة امٌن جوهر
فاطمة انور جلول
فاطمة إبراهٌم العبد
فاطمة إبراهٌم عبد هللا
فاطمة أحمد الخضر
فاطمة أحمد الخطٌب
فاطمة أحمد السكافً
فاطمة أحمد السٌد
فاطمة أحمد جابر
فاطمة أحمد حجٌج
فاطمة أحمد خضر
فاطمة أحمد خلؾ
فاطمة أحمد خواجة
فاطمة أحمد راٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
فاطمة أحمد رعد
فاطمة أحمد زعٌتر
فاطمة أحمد سبٌتً
فاطمة أحمد ضاهر
فاطمة أحمد ضٌا
فاطمة أحمد طحان
فاطمة أحمد طربٌن
فاطمة أحمد فرج
فاطمة أحمد فمٌه
فاطمة أحمد ٌونس
فاطمة أدٌب زٌن العابدٌن
فاطمة أدٌب كنوج
فاطمة أسعد البزال
فاطمة أسعد آؼا األسعد
فاطمة أسعد طرادٌة
فاطمة أسعد ؼندور
فاطمة أمٌن األسعد
فاطمة أمٌن خلٌل
فاطمة أنور ضو
فاطمة أنٌس هاشم
فاطمة بركات شندب
فاطمة بري مرعً
فاطمة بهٌج مكً
فاطمة توفٌك جابر
فاطمة تٌسٌر دهٌنً
فاطمة جابر العالم
فاطمة جمال الراعً
فاطمة جمٌل حمود
فاطمة جمٌل خضر
فاطمة جمٌل كراجة
فاطمة جودات شرٌم
فاطمة حاتم بكري
فاطمة حامد ممصود
فاطمة حبٌب طفٌلً
فاطمة حبٌب موسى
فاطمة حبٌب وطفى
فاطمة حسن البستانً
فاطمة حسن الرمح
فاطمة حسن الشامً
فاطمة حسن الفاعور
فاطمة حسن الفلٌطً
فاطمة حسن النظام
فاطمة حسن جعفر
فاطمة حسن جونً
فاطمة حسن دروبً
فاطمة حسن دٌاب
فاطمة حسن شكر
فاطمة حسن شهاب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
فاطمة حسن صبرا
فاطمة حسن طعمة
فاطمة حسن عبّاس
فاطمة حسن عواضة
فاطمة حسن ؼصٌن
فاطمة حسن فرحات
فاطمة حسن لشور
فاطمة حسن لمر
فاطمة حسن لعلع
فاطمة حسن مروانً
فاطمة حسن وهبه
فاطمة حسن وهبً
فاطمة حسن ٌعموب
فاطمة حسن ٌونس
فاطمة حسنً دروٌش حسن
فاطمة حسٌن األطرش
فاطمة حسٌن الحرشً
فاطمة حسٌن العمار
فاطمة حسٌن العوض
فاطمة حسٌن النمٌري
فاطمة حسٌن بوالد
فاطمة حسٌن جمال الدٌن
فاطمة حسٌن حجازي
فاطمة حسٌن حمادي
فاطمة حسٌن حمادي
فاطمة حسٌن حمد
فاطمة حسٌن حمٌدان
فاطمة حسٌن حٌدر
فاطمة حسٌن خلٌفة
فاطمة حسٌن ركٌن
فاطمة حسٌن رمضان
فاطمة حسٌن زٌن الدٌن
فاطمة حسٌن سلمان
فاطمة حسٌن سلهب
فاطمة حسٌن شحوري
فاطمة حسٌن شمس
فاطمة حسٌن عباس
فاطمة حسٌن عباس
فاطمة حسٌن عز الدٌن
فاطمة حسٌن فمٌه
فاطمة حسٌن فهدة
فاطمة حسٌن لاسم
فاطمة حسٌن لدٌح
فاطمة حسٌن كرٌكر
فاطمة حسٌن كرٌم
فاطمة حسٌن محً الدٌن
فاطمة حسٌن مشٌن
فاطمة حسٌن معاوٌة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
فاطمة حسٌن مكً
فاطمة حسٌن ناصرالدٌن
فاطمة حسٌن نزها
فاطمة حسٌن ٌاسٌن
فاطمة حسٌن ٌحً
فاطمة حسٌن ٌونس
فاطمة حكمت الشاوٌش
فاطمة حمود الموسوي
فاطمة خالد اسماعٌل
فاطمة خالد الدمج
فاطمة خالد الصباحً
فاطمة خالد الفلٌطً
فاطمة خالد حسن العوض
فاطمة خالد حمود
فاطمة خالد خلٌفة
فاطمة خالد طراد
فاطمة خالد لوٌدر
فاطمة خالد كنج
فاطمة خضر اسماعٌل
فاطمة خضر الزٌن
فاطمة خضر السٌد أحمد
فاطمة خضر الشٌخ علً
فاطمة خضر أحمد
فاطمة خضر أٌوب
فاطمة خضر أٌوب
فاطمة خضر رفراؾ
فاطمة خضر مصري
فاطمة خلٌل أبو دلة
فاطمة خلٌل خرٌبانً
فاطمة خلٌل ذٌب
فاطمة خلٌل سالمً
فاطمة خلٌل مراد
فاطمة خلٌل ٌحً
فاطمة دٌب العنان
فاطمة ذٌب جابر
فاطمة رشٌد سعده
فاطمة رفٌك حمٌة
فاطمة رهٌج جمٌل
فاطمة رٌاض سعٌد
فاطمة رٌاض عجاج
فاطمة زهٌر الربعة
فاطمة زهٌر سبلٌنً
فاطمة زٌاد منٌمنة
فاطمة سالم سالم
فاطمة سعد هللا السن
فاطمة سعٌد سردون
فاطمة سعٌد عوٌدات
فاطمة سلمان عزلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
فاطمة سلٌم دمحم
فاطمة سلٌمان المحمود
فاطمة سلٌمان عبادي
فاطمة سلٌمان عدوٌة
فاطمة سمٌح ممدم
فاطمة سمٌح نافع
فاطمة سمٌر لاسم
فاطمة سٌؾ الدٌن السراٌري
فاطمة شحادة لاسم
فاطمة شرٌؾ الحسٌنً
فاطمة شمدٌن حمدانٌة
فاطمة شندٌن خوٌلد
فاطمة صبحً ابو حمدان
فاطمة صالح حمزة
فاطمة طارق الحاج اسماعٌل
فاطمة عادل شٌت
فاطمة عادل ؼدار
فاطمة عارؾ أبو خلٌل
فاطمة عارؾ جعفر
فاطمة عاطؾ عودة
فاطمة عاطؾ ٌاسٌن
فاطمة عامر ابً مرشد
فاطمة عامر الحاج أحمد
فاطمة عباس الدر
فاطمة عباس العمار
فاطمة عباس حسٌن
فاطمة عباس نعٌم
فاطمة عبد األمٌر لانصو
فاطمة عبد الباسط رشٌد
فاطمة عبد الحسن الحاج سلٌمان
فاطمة عبد الحسن حطاب
فاطمة عبد الحسٌن ناصر الدٌن
فاطمة عبد الحلٌم كسن
فاطمة عبد الرحمن حسون
فاطمة عبد الرحٌم حسان
فاطمة عبد الرحٌم فتفت
فاطمة عبد الرزاق البستانً
فاطمة عبد الرؤؾ مصطفى
فاطمة عبد العزٌز حسن بٌطار
فاطمة عبد الؽنً الصباحً
فاطمة عبد الفتاح الدٌماسً
فاطمة عبد المادر حسٌن
فاطمة عبد الكرٌم خزعل
فاطمة عبد الكرٌم زٌن الدٌن
فاطمة عبد الكرٌم شحوري
فاطمة عبد الكرٌم فمٌه
فاطمة عبد هللا رزق
فاطمة عبد هللا صالح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
فاطمة عبد هللا عباس
فاطمة عبد المنعم طعمة
فاطمة عبداالله عثمان
فاطمة عبدالخالك عزالدٌن
فاطمة عبدالرحمن عثمان
فاطمة عبدالرحمن مازح
فاطمة عبدالرزاق الشروالً الرفاعً
فاطمة عبدالفتاح ٌوسؾ
فاطمة عبدالكرٌم البعرٌنً
فاطمة عبدالكرٌم الكردي
فاطمة عبدالكرٌم طالب
عبدّللا الرفاعً
فاطمة
ّ
فاطمة عبدهللا السبالنً
فاطمة عبدهللا بهجة
فاطمة عبدهللا حٌدر
فاطمة عبدهللا علم الدٌن
فاطمة عبدالناصر الشٌحان
فاطمة عبدالهادي حمود
فاطمة عبدالوهاب برؼل
فاطمة عبدو شحادة
فاطمة عدنان صالح
فاطمة عدنان كرٌم
فاطمة عدنان وهبً
فاطمة عرفان العشا حسونة
فاطمة عزالدٌن زكرٌا
فاطمة عزت النصبة
فاطمة عصام جعفر
فاطمة عطٌه المرعً
فاطمة عفٌؾ بنوت
فاطمة عفٌؾ حسن
فاطمة عمٌل مبارن
فاطمة علوان علوان
فاطمة علً ابو حمدان
فاطمة علً ابو خلٌل
فاطمة علً ابو مرعً
فاطمة علً الحاج دٌب
فاطمة علً السٌد
فاطمة علً الشحٌمً
فاطمة علً الصافً ونوس
فاطمة علً المكاري
فاطمة علً النمر
فاطمة علً أٌوب
فاطمة علً باكٌش
فاطمة علً بالل
فاطمة علً بٌضون
فاطمة علً ترحٌنً
فاطمة علً جعفر
فاطمة علً جونً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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فاطمة علً حجازي
فاطمة علً حجازي
فاطمة علً حدٌد
فاطمة علً حرب
فاطمة علً حسن
فاطمة علً حمود
فاطمة علً حٌدر
فاطمة علً حٌدر
فاطمة علً خزعل فواز
فاطمة علً خشٌش
فاطمة علً خلٌل التؽلبً
فاطمة علً ركٌن
فاطمة علً رمال
فاطمة علً زكرٌا
فاطمة علً سعد
فاطمة علً سلطان
فاطمة علً سلٌمان
فاطمة علً سلٌمان
فاطمة علً شحوري
فاطمة علً شرؾ الدٌن
فاطمة علً شعشوع
فاطمة علً صالح
فاطمة علً صالح
فاطمة علً ضٌا
فاطمة علً طفٌلً
فاطمة علً ظاهر
فاطمة علً عبد الواحد
فاطمة علً عثمان
فاطمة علً عزالدٌن
فاطمة علً عواضه
فاطمة علً عٌاد
فاطمة علً ؼرٌب
فاطمة علً فحص
فاطمة علً فخر الدٌن
فاطمة علً فرفور
فاطمة علً فٌاض
فاطمة علً لاسم
فاطمة علً لاسم
فاطمة علً لاسم
فاطمة علً لانصون
فاطمة علً لبٌطر
فاطمة علً لدوح
فاطمة علً لٌس
فاطمة علً كركً
فاطمة علً كرنبة
فاطمة علً كٌوان
فاطمة علً مروة
فاطمة علً معاوٌة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمة علً مكة
فاطمة علً مكً
فاطمة علً مهدي
فاطمة علً مهدي
فاطمة علً ٌعموب
فاطمة عمر الشعار
فاطمة عمر الؼا
فاطمة عمر معٌط
فاطمة عمر ٌاسٌن
فاطمة عودي عودة
فاطمة عٌسى عٌسى
فاطمة ؼازي عبدالمجٌد
فاطمة ؼازي عوٌدات
فاطمة ؼازي ٌاسٌن
فاطمة ؼسان ذٌب
فاطمة فاٌز سلمان
فاطمة فاٌز شحادة
فاطمة فضل السٌد
فاطمة فضل هللا سوٌد
فاطمة فضل هللا لطٌش
فاطمة فواز الحالنً
فاطمة فواز حمزة
فاطمة فوزي الدٌن
فاطمة فوزي مكداشً
فاطمة فؤاد الؽضبان
فاطمة فؤاد عبٌد
فاطمة فؤاد مشلب
فاطمة لاسم خلٌفة
فاطمة لاسم ضاهر
فاطمة لاسم عٌسى
فاطمة لاسم لاسم
فاطمة لاسم مدلج
فاطمة كاظم جعفر
فاطمة كامل رضى
فاطمة كاٌد الطفٌلً
فاطمة كرٌّم كرٌّم
فاطمة كمال جابر
فاطمة كمال ٌاسٌن
فاطمة ماجد الجباوي
فاطمة محسن المرصٌفً
فاطمة محسن نور الدٌن
فاطمة دمحم ابراهٌم
فاطمة دمحم ابراهٌم
فاطمة دمحم ابو ؼنٌم
فاطمة دمحم اسماعٌل
فاطمة دمحم اسماعٌل
فاطمة دمحم االحمد
فاطمة دمحم األخضر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمة دمحم األسعد
فاطمة دمحم الحسن
فاطمة دمحم الحصنً
فاطمة دمحم الحصنً
فاطمة دمحم الزمتر
فاطمة دمحم السٌد أحمد
فاطمة دمحم الشعار
فاطمة دمحم الطفٌلً
فاطمة دمحم الطمش
فاطمة دمحم العن
فاطمة دمحم الفلٌطً
فاطمة دمحم الفلٌطً
فاطمة دمحم المعمور
فاطمة دمحم اللمٌس
فاطمة دمحم الممداد
فاطمة دمحم الموسوي
فاطمة دمحم اٌوب
فاطمة دمحم إسماعٌل
فاطمة دمحم أحمد
فاطمة دمحم بدر الدٌن زكرٌا
فاطمة دمحم بهاء زكرٌا
فاطمة دمحم جعفر
فاطمة دمحم جمال الٌوزباشً
فاطمة دمحم جمعة
فاطمة دمحم حسن
فاطمة دمحم حمزة
فاطمة دمحم حوٌال
فاطمة دمحم حٌدر
فاطمة دمحم حٌدر
فاطمة دمحم خضر
فاطمة دمحم خضر
فاطمة دمحم خضر
فاطمة دمحم داهود
فاطمة دمحم دٌاب
فاطمة دمحم ذٌبة
فاطمة دمحم رٌحان
فاطمة دمحم زكرٌا
فاطمة دمحم زٌن الدٌن
فاطمة دمحم زٌن الدٌن
فاطمة دمحم سعٌد الفلٌطً
فاطمة دمحم سٌؾ
فاطمة دمحم شعٌتو
فاطمة دمحم صفاوي
فاطمة دمحم ضاهر
فاطمة دمحم طراد
فاطمة دمحم طه
فاطمة دمحم عباس
فاطمة دمحم عدنان أسعد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمة دمحم عز الدٌن
فاطمة دمحم عزالدٌن
فاطمة دمحم عساؾ
فاطمة دمحم عطاهللا دكروب
فاطمة دمحم عطوي
فاطمة دمحم عالء الدٌن
فاطمة دمحم علوش
فاطمة دمحم علً
فاطمة دمحم علً
فاطمة دمحم علً الرز
فاطمة دمحم علً حمدان
فاطمة دمحم علً حٌدر
فاطمة دمحم علً طاهر
فاطمة دمحم علً عبٌد
فاطمة دمحم عواظه
فاطمة دمحم عٌسى
فاطمة دمحم ؼزاوي
فاطمة دمحم فاروق طموش
فاطمة دمحم فتفت
فاطمة دمحم فٌاض
فاطمة دمحم فٌصل عكاري
فاطمة دمحم لاسم
فاطمة دمحم لاسم
فاطمة دمحم لصٌر بضن
فاطمة دمحم لطٌش
فاطمة دمحم كاظم الزعبً
فاطمة دمحم كساب
فاطمة دمحم كوثرانً
فاطمة دمحم محٌدلً
فاطمة دمحم مراد
فاطمة دمحم مروان عزو
فاطمة دمحم مزاحم
فاطمة دمحم مسلمانً
فاطمة دمحم مصطفى
فاطمة دمحم موسى
فاطمة دمحم موسى هوشر
فاطمة دمحم ناصر
فاطمة دمحم نجٌب نور الدٌن
فاطمة دمحم ندٌم الكحٌل
فاطمة دمحم نضر
فاطمة دمحم نعمان
فاطمة دمحم نعمة
فاطمة دمحم هرموش
فاطمة دمحم ٌحً
فاطمة محمود االسعد
فاطمة محمود الضناوي
فاطمة محمود العلً
فاطمة محمود الفلٌطً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمة محمود امٌن
فاطمة محمود بكور
فاطمة محمود ترحٌنً
فاطمة محمود تمً
فاطمة محمود حاجعلً
فاطمة محمود سعادة
فاطمة محمود سمر
فاطمة محمود شحادة
فاطمة محمود ضاهر
فاطمة محمود طلٌس
فاطمة محمود عثمان
فاطمة محمود عجاج
فاطمة محمود عرابً
فاطمة محمود عربس
فاطمة محمود عطٌة
فاطمة محمود ؼسانً
فاطمة محمود كنج
فاطمة محمود ٌوسؾ
فاطمة محً الدٌن اسكندرانً
فاطمة محً الدٌن ضاهر
فاطمة مراد مراد
فاطمة مرتضى مرتضى
فاطمة مرتضى همام
فاطمة مرشد الحاج حسن
فاطمة مشهور العس
فاطمة مشهور خشفة
فاطمة مشهور رباح
فاطمة مصطفى ابو ضاهر
فاطمة مصطفى الحاج علً
فاطمة مصطفى الحاٌن
فاطمة مصطفى الحموي
فاطمة مصطفى السٌد
فاطمة مصطفى العرب
فاطمة مصطفى بو زعنً
فاطمة مصطفى دلماق
فاطمة مصطفى رشٌد
فاطمة مصطفى سبسبً
فاطمة مصطفى صباغ
فاطمة مصطفى ؼملوش
فاطمة مصطفى فواز
فاطمة مصطفى كمال المشحاوي
فاطمة مصطفى مرٌم
فاطمة مصطفى ملون
فاطمة منال عبد الحمٌد صبٌح
فاطمة منصور عطوي
فاطمة منٌر المعلم
فاطمة موسى الحسٌنً المعروؾ بالموسوي
فاطمة موسى خازم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمة موسى صلح
فاطمة ناصر األسمر
فاطمة ناصر الناصر
فاطمة ناٌؾ المصري
فاطمة نبٌل ؼندور
فاطمة نجٌب بسما
فاطمة نجٌب صالح
فاطمة نجٌب طعمة
فاطمة ندٌم الحركة
فاطمة ندٌم الحولً
فاطمة نزٌه المادري
فاطمة نصر طالب
فاطمة نصوح البوبلً
فاطمة نعٌم صلح
فاطمة نمر شهاب
فاطمة نمر ٌاسٌن
فاطمة نور الدٌن علً
فاطمة هاشم لاسم
فاطمة هانً عوده
فاطمة وفٌك حٌدر
فاطمة وفٌك زهوة
فاطمة ولٌد الحولً
فاطمة ولٌد المعمور
فاطمة ٌاسر سوٌؾ
فاطمة ٌحٌا ٌاسٌن
فاطمة ٌوسؾ السٌد لاسم
فاطمة ٌوسؾ النمر
فاطمة ٌوسؾ حمزة
فاطمة ٌوسؾ حممة
فاطمة ٌوسؾ حمٌه
فاطمة ٌوسؾ صوفان
فاطمة ٌوسؾ عاصً
فاطمة ٌوسؾ عٌتانً
فاطمة ٌوسؾ لمٌس
فاطمة ٌوسؾ معتوق
فاطمة ٌوسؾ نجم الدٌن
فاطمه ابراهٌم ابراهٌم الحسٌنً
فاطمه ابراهٌم احمد
فاطمه ابراهٌم الحورانً
فاطمه ابراهٌم سعد
فاطمه ابراهٌم طراد
فاطمه ابراهٌم ؼدار
فاطمه ابراهٌم فمٌه
فاطمه احمد االحمد
فاطمه احمد االسعد
فاطمه احمد العطار
فاطمه احمد خسون
فاطمه احمد خضر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمه احمد راٌد
فاطمه احمد رزاق
فاطمه احمد صفاوي
فاطمه احمد طراد
فاطمه احمد عبد الحسٌن
فاطمه احمد فحص
فاطمه احمد فحص
فاطمه احمد ٌوسؾ
فاطمه اسماعٌل حمود
فاطمه اسماعٌل ٌونس
فاطمه الزهراء حسن عٌتانً
فاطمه العبد ٌوسؾ
فاطمه أحمد فاضل
فاطمه أسعد ٌحً
فاطمه جعفر حمامص
فاطمه جعفر حمود
فاطمه جعفر زٌن الدٌن
فاطمه جمال احمد
فاطمه جمال الماسم
فاطمه حبٌب سجد
فاطمه حسن المٌناوي
فاطمه حسن جعفر
فاطمه حسن سلوم
فاطمه حسن شبلً
فاطمه حسن شحرور
فاطمه حسن شعبان
فاطمه حسن شعٌتو
فاطمه حسن عبد الرحمن
فاطمه حسن ؼطٌمه
فاطمه حسن لرٌانً
فاطمه حسن مشٌن
فاطمه حسنً اشعل
فاطمه حسٌن الملحم
فاطمه حسٌن اٌوب
فاطمه حسٌن حجازي
فاطمه حسٌن حمود
فاطمه حسٌن حومانً
فاطمه حسٌن خنافر
فاطمه حسٌن دروٌش
فاطمه حسٌن ذٌب
فاطمه حسٌن زناتً
فاطمه حسٌن زٌتون
فاطمه حسٌن سبلٌنً
فاطمه حسٌن عبدهللا
فاطمه حسٌن عجمً
فاطمه حسٌن عٌاش
فاطمه حسٌن نجم
فاطمه حسٌن نورالدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمه حٌدر حٌدر
فاطمه خالد اسماعٌل
فاطمه خالد حٌدر
فاطمه خالد عدوٌه
فاطمه خالد عمر
فاطمه خضر حسنه
فاطمه خلٌل العبد
فاطمه خلٌل جمول
فاطمه خلٌل عاصً
فاطمه خلٌل ؼضبون
فاطمه خٌر الدٌن شرٌتح
فاطمه رضا جونً
فاطمه رضا سالمً
فاطمه رفٌك سمره
فاطمه زكً ؼرٌب
فاطمه زٌن العابدٌن حسون
فاطمه سعدهللا سمر
فاطمه سعٌد علٌك
فاطمه سلمان مهنا
فاطمه سلٌم حاج
فاطمه سلٌم شكر
فاطمه سلٌمان حمادي
فاطمه شاكر ابو شاهٌن
فاطمه شعبان دمحم
فاطمه صابر المادري
فاطمه صبحً رحال
فاطمه صبحً فوعانً
فاطمه صالح الزعبً
فاطمه طالل الكالس
فاطمه طالل شما
فاطمه عادل عبدهللا
فاطمه عباس العزٌر
فاطمه عباس الموسوي
فاطمه عباس بؽدادي
فاطمه عباس عواضه
فاطمه عباس ؼزاله
فاطمه عباس مشورب
فاطمه عباس نور الدٌن
فاطمه عبد الحافظ محمود
فاطمه عبد الحمٌد مطر
فاطمه عبد الرحمن مجلد
فاطمه عبد الرحٌم العامودي
فاطمه عبد العلً نور الدٌن
فاطمه عبد الكرٌم الكركلً
فاطمه عبد الكرٌم بنجن
فاطمه عبد الكرٌم حجازي
فاطمه عبد هللا بزي
فاطمه عبد هللا حمود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
فاطمه عبد الهادي عواضه
فاطمه عبدالحلٌم علوش
فاطمه عبدالحمٌد المصري
فاطمه عبدالعزٌز الكردي
فاطمه عبدهللا ٌوسؾ
فاطمه عبدو رباح
فاطمه عثمان بسج
فاطمه عثمان عتر
فاطمه عدنان بكار
فاطمه عدنان سلٌمان الحاج
فاطمه عزات سالمً
فاطمه عصام خلٌفه
فاطمه علً احمد
فاطمه علً الرفاعً
فاطمه علً الرفاعً
فاطمه علً العطار
فاطمه علً الؽول
فاطمه علً المصري
فاطمه علً المولى
فاطمه علً بٌروتً
فاطمه علً حجازي
فاطمه علً حمودي
فاطمه علً حٌدر
فاطمه علً دواش
فاطمه علً رشٌد
فاطمه علً زرلط
فاطمه علً زناتً
فاطمه علً سعد
فاطمه علً شبلً الحاج حسن
فاطمه علً صالح
فاطمه علً عبانً
فاطمه علً عبود
فاطمه علً ؼندور
فاطمه علً فحص
فاطمه علً لاسم
فاطمه علً لرٌانً
فاطمه علً لمر الدٌن
فاطمه علً موسى
فاطمه علً نجدي
فاطمه علً نصرهللا
فاطمه عمر اٌوب
فاطمه عمر علً
فاطمه ؼازي عبد هللا
فاطمه فهد فواز
فاطمه فوزي كورانً
فاطمه فؤاد عجمً
فاطمه فؤاد نور الدٌن
فاطمه فٌصل المرحانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
فاطمه فٌصل فهده
فاطمه لاسم الجواد
فاطمه لاسم العجمً
فاطمه لاسم ؼدار
فاطمه لاسم مرٌش
فاطمه كامل حمد
فاطمه ماهر شمس الدٌن
فاطمه محرم كردي
فاطمه دمحم االحمد
فاطمه دمحم االسعد
فاطمه دمحم البزال
فاطمه دمحم الدهبً
فاطمه دمحم الرفاعً
فاطمه دمحم الزمتر
فاطمه دمحم الشامٌه
فاطمه دمحم المصري
فاطمه دمحم جمال
فاطمه دمحم حرب
فاطمه دمحم حسن الجمال
فاطمه دمحم حسون
فاطمه دمحم حسٌن حمد
فاطمه دمحم ذٌاب
فاطمه دمحم ذٌب
فاطمه دمحم سبسبً
فاطمه دمحم صافً محفوظ
فاطمه دمحم صعب
فاطمه دمحم ظاهر
فاطمه دمحم عبله
فاطمه دمحم عتر
فاطمه دمحم عرفه الحاج شحادة
فاطمه دمحم عفٌؾ عٌسى
فاطمه دمحم علٌك
فاطمه دمحم عواضه
فاطمه دمحم فهمً شولً
فاطمه دمحم لازان
فاطمه دمحم كمال خنافر
فاطمه دمحم مسلمانً
فاطمه دمحم مصطفى عبدالكرٌم
فاطمه دمحم نعٌم
فاطمه دمحم ٌاسٌن
فاطمه محمود السٌد
فاطمه محمود الشٌخ
فاطمه محمود حمودة
فاطمه محمود زهوة
فاطمه محمود سكاؾ
فاطمه محمود صاطً
فاطمه محمود عٌاد
فاطمه محمود كمال الدٌن
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فاطمه مصطفى الكمونً
فاطمه مصطفى كرٌم
فاطمه مهدي البزال
فاطمه مهدي خلٌل
فاطمه مهدي وهبً
فاطمه موسى صبرا
فاطمه موسى ناصر
فاطمه ندٌم عبٌد
فاطمه نزٌه فحص
فاطمه نعمه ذٌب
فاطمه نمر لزٌحه
فاطمه هاشم الماروق
فاطمه هانً بدوي
فاطمه هانً رومٌه
فاطمه وجٌه عزالدٌن
فاطمه ولٌد شحاده
فاطمه ٌحً الرفاعً
فاطمه ٌحً بدر الدٌن
فاطمه ٌوسؾ سلمان
فاطمه ٌوسؾ ضٌا
فاطمه ٌوسؾ عطوي
فاطمه ٌونس الحاج
فاطمً دمحم مؽربً
فالنتٌنا ٌوسؾ الحالق
فالٌا الٌاس جرجور
فالٌا الٌاس عساؾ
فالٌا جوزؾ اسكندر
فالٌري طانٌوس ابً حنا
فانسا جورج زعرور
فانً مسعد مطر
فانٌسا جمٌل ضاهر
فاٌدة موسى االسماعٌل
فاٌز احمد ملحم
فاٌز حسن مرعً
فاٌز عباس شٌا
فاٌز دمحم حجازي
فاٌز محمود شمسٌن
فاٌزة أحمد ناصر
فاٌزة أمٌن شاذبن
فاٌزة جمٌل عٌاش
فاٌزة حسٌن دندشلً
فاٌزة حسٌن عواضة
فاٌزة رٌاض دؼمان
فاٌزة سلمان الحسن
فاٌزة دمحم عثمان
فاٌزة دمحم وهبً
فاٌزه سامً احمد
فاٌزه فوزي هزٌمً
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فاٌزه دمحم خٌر الحجٌري
فاٌزه محمود عمار
فائدة ٌوسؾ بو عساؾ
فائده خالد االدرع
فائزة زكرٌا لاطرجً
فائزة عارؾ لصب
فائزه دمحم عفٌؾ مؽربل
فائمة فخري عواضة
فبرونٌا نجٌب الؽصٌن
فتاة جمٌل بلوط
فتاة خالد خدوج
فتاة خلٌل صالح
فتاة شعبان العلً
فتاة عبد الجواد برٌطع
فتاة عبد الرحمن دكرمنجً
فتاة عدنان الخضر
فتاة عمر الحاج
فتاة دمحم الخزندار
فتاة دمحم الدعاس
فتاة دمحم العكاري
فتات أسعد الٌاسٌن
فتات سبع ٌونس
فتات علً عتر
فتات مصطفى ؼزاوي
فتات ناصر األٌوبً
فتات ٌاسٌن جعفر
فتحٌة رٌاض شهال
فتحٌة محمود معراوي
فتحٌه أبو الهدى رعد
فتون عبد الكرٌم طرٌؾ
فخر ٌوسؾ خلٌل
فخري دمحم عطوي
فخرٌه احمد صالح الدٌن زهٌر
فدا أحمد دٌاب
فدا سامً عبد الصمد
فدا علً دروٌش
فدا دمحم سعدي
فدا دمحم ٌحً
فدا محمود السٌد
فدا محمود خالد
فدا مصطفى عز الدٌن مستو
فداء احمد الطفٌلً
فداء امٌن رحال
فداء انطون فرح
فداء أحمد الرافعً
فداء أحمد حسون
فداء أدٌب ناصر الدٌن
فداء جورج شلٌطه
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فداء حسن شعار
فداء حنا الكوسا
فداء رشٌد علوه
فداء زاهً حرب
فداء زهٌر طبٌخ
فداء عبد الحسن لاسم
فداء عبد الرحمن الدرٌعً
فداء عبدهللا دٌب
فداء عثمان مراد
فداء عزو لصب
فداء علً الؽول
فداء علً المصري
فداء علً جفال
فداء عوض شعبان
فداء فاٌز منذر
فداء فؤاد بركات
فداء كامل مرعً
فداء كمال حمزة
فداء دمحم البعٌنً
فداء دمحم العمار
فداء دمحم الملمب بالباشا كوسا
فداء دمحم كاظم الزعبً
فداء محً الدٌن محً الدٌن
فداء مصطفى التالوي
فداء ممبل هانً
فداء ناجح مٌماتً
فداء ناٌؾ عائٌل
فداء ولٌد عبد الخالك
فدوة خضر رٌحان
فدوت حسٌن علم الدٌن
فدوه عزات عواال
فدوى ابراهٌم خلٌل
فدوى احمد ضعنة
فدوى أحمد خلٌفة
فدوى أنٌس لبٌسً
فدوى جمٌل حالل
فدوى حسن مراد
فدوى حسٌن جرادي
فدوى حسٌن هدال
فدوى حمود الحجة
فدوى خالد الكردي
فدوى عبد الحسن الحسٌنً
فدوى عبد الرزاق ؼمراوي
فدوى علً األسمر
فدوى علً البعرٌنً
فدوى علً حٌدر
فدوى فوزي البٌس
فدوى دمحم العرب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فدوى دمحم علً جونً
فدوى دمحم علً منصور
فدوى دمحم لاسم
فدوى دمحم مصطفى
فدوى محمود ادٌب عبدالواحد
فدوى مصطفى مؽنٌه
فدوى ودٌع كفوري
فدى احمد االشمر
فدى احمد جراح
فدى احمد دبلٌز
فدى احمد عمار
فدى امٌل مشٌلح
فدى أحمد أسوم
فدى أمٌن نصر
فدى بدر خنٌزٌر
فدى جان شارل الكدار
فدى جبراٌل ابً خطار
فدى حسن البماعً
فدى حسٌن شلك
فدى خالد البستانً
فدى رشاد الحاج شحادة
فدى رهٌؾ عربس
فدى رٌاض حمود
فدى رٌاض دبوس
فدى سعٌد خضر
فدى سمٌر الخوري
فدى شرٌؾ سلٌم
فدى عبد الرحمن الشٌخ
فدى عبد الرحمن خداج مالط
فدى عبد السالم الناؼً
فدى عبد الؽفار الحاج
فدى عبد المادر العلً
فدى علً ابوت
فدى علً العلً
فدى فوزي زكرٌا
فدى فؤاد االشمر
فدى فؤاد الخوري
فدى فؤاد الكنج
فدى لبالن مشموشً
فدى دمحم ابو حسن
فدى دمحم األٌوبً
فدى دمحم األٌوبً
فدى دمحم الحمصً
فدى دمحم السبع
فدى دمحم بابا
فدى دمحم ؼزال
فدى دمحم هزٌم
فدى محمود المحمود
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فدى محمود صالح
فدى محمود عثمان
فدى منذر العمر
فدى نبٌل ممرش
فدى نخله نادر
فدى ٌعموب المسٌح
فدى ٌوسؾ البحٌري
فدى ٌوسؾ منصور
فدٌت صادق دندش
فرادي كستون كركور
فراس ابراهٌم أبً حٌدر
فراس ابراهٌم طالب
فراس الٌاس صلح
فراس جمال سمعان
فراس جمٌل فرحات
فراس جنبالط سعٌد
فراس حسن حرٌري
فراس حسن شحرور
فراس خالد العس
فراس دندش دندش
فراس رضوان العٌتاوي
فراس صالح عمار
فراس عبدهللا الحاج سلٌمان
فراس علً اسماعٌل
فراس دمحم المنواتً
فراس دمحم بعلبكً
فراس دمحم علً الحجٌري
فراس معن لائدبٌه
فراس ناٌؾ ابو سعد
فراس ٌوسؾ سلوم
فرج هللا بطرس عٌد
فرج علً عبٌد
فرج ٌوسؾ عاد
فرجت دمحم سعٌد الحاج حسٌن
فرجٌنً حبٌب معوشً
فرجٌنً حنا برهون
فرجٌنً عبده سعاده
فرح ابراهٌم عبدالساتر
فرح ابراهٌم معنٌه
فرح ابراهٌم ناصر
فرح احسان جنبالط
فرح احمد التنٌر
فرح احمد العلً
فرح احمد جندل
فرح انٌس اسماعٌل
فرح أحمد أرؼولة
فرح أحمد جابر
فرح أحمد دمحم
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فرح جابر مزهر
فرح جعفر ٌحفوفً
فرح جودت الخوجه
فرح حسام المصري
فرح حسن الحاج
فرح حسن العربً المدسً
فرح حسن حاموش
فرح حسن عباس
فرح حسن عبود
فرح حسن عز الدٌن
فرح حسن علوش
فرح حسن مطر
فرح حسٌن السٌد صالح
فرح حسٌن زرزور
فرح حسٌن زٌدان
فرح حسٌن زٌن
فرح خالد حبلً
فرح خلٌل جرادي
فرح خلٌل زهري
فرح رامز ؼانم
فرح رشٌد بزال
فرح رضوان رضوان
فرح رضوان ساعاتً
فرح رضوان وهبه
فرح رفٌك مهتار
فرح رهٌؾ جركس
فرح رٌمال المرعبً
فرح زهٌر لاسم
فرح سٌؾ الدٌن األحمد
فرح طالل النجار
فرح طالل ٌاسٌن
فرح ظافر الخطٌب
فرح عبد الحكٌم جرادي
فرح عبد السالم مرحبا
فرح عبد المجٌد محسن
فرح عبدالمادر المبوط
فرح عبدالمادر حمٌدو
فرح عبدهللا الضناوي
فرح عبدهللا ٌوسؾ
فرح عثمان الزعبً
فرح علً البرٌدي
فرح علً السٌد
فرح علً برجً
فرح علً دبوق
فرح علً زٌدان
فرح علً شور
فرح علً ؼندور
فرح علً مكة
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فرح علً مكً
فرح عماد الدٌن عوٌدات
فرح عماد بو تٌن
فرح عمر عوكل
فرح عمر ؼمراوي
فرح عمر فاترونً
فرح ؼالب االحمدٌة
فرح فاروق الكرجٌه
فرح فؤاد الحاج
فرح فؤاد المولى
فرح لاسم ابو ابراهٌم
فرح لاسم ناصر
فرح كامل حسان
فرح ماجد رعد
فرح ماهر خلٌفة
فرح ماهر مولوي
فرح دمحم الحاج حسن
فرح دمحم الرحمون
فرح دمحم الشامً
فرح دمحم المصري
فرح دمحم أبو خلٌل
فرح دمحم خلٌفة
فرح دمحم دحبول
فرح دمحم رضوان مسٌكة
فرح دمحم سعاده
فرح دمحم سالم
فرح دمحم صفوح شرٌؾ ٌكن
فرح دمحم عبد هللا
فرح دمحم عبدالواحد
فرح دمحم علوش
فرح دمحم علً
فرح دمحم علً رمال
فرح دمحم فرفور
فرح دمحم وزنه
فرح محمود البمٌلً
فرح محمود نجارٌن
فرح محً الدٌن سرحال
فرح مرسٌل الشعار
فرح مشهور ٌاسٌن
فرح مصطفى خضر
فرح مصطفى عوض
فرح منٌر فرح
فرح منٌؾ السٌد
فرح موسى اسكندر
فرح ناصٌؾ كردي
فرح نبٌل الدهنً
فرح نصر الدٌن ابراهٌم
فرح ولٌد مصري
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فرح ٌوسؾ البعاصٌري
فردوال حسن الحاج
فردوس أحمد األطرش
فردوس جهاد جعفر
فردوس حٌدر الكردي
فردوس رٌاض المصري الشعرانً
فردوس عبدالرزاق خضر
فردوس دمحم شبو
فرزة سعٌد المادري
فرسون فارس الحداد
فرنجٌة ساٌد ساروفٌم
فرنسوا الٌاس حداد
فرنسواز هٌكل الزؼبً
فروسٌنا ٌوسؾ ابً رٌشا
فلاير احمد معلم
فلاير ادٌب هالل
فلاير اسماعٌل لدوح
فلاير أحمد بكري
فلاير بهجت منعم
فلاير جمٌل معطً
فلاير جورج الرٌاشً
فلاير جوزٌؾ أٌوب
فلاير حبٌب لانصو
فلاير حسن الٌوسؾ
فلاير حسن حٌدر
فلاير حسن عثمان
فلاير حسٌن عودة
فلاير خلٌل ابو زٌدان
فلاير خٌرات خمٌس
فلاير سامً اسكندر
فلاير صفً الدٌن صفً الدٌن
فلاير عباس عاكوم
فلاير عزات ذبٌان
فلاير عفٌؾ لصٌر
فلاير علً الرفاعً
فلاير علً المكحل
فلاير علً بدوي
فلاير علً نصر هللا
فلاير ؼالب االشمر
فلاير فارس حمزة
فلاير فرٌد البعٌنً
فلاير فضل عثمان
فلاير فهمً الدمحم
فلاير فؤاد شهٌب
فلاير دمحم الحاج دٌاب
فلاير دمحم العلً
فلاير دمحم حٌدر
فلاير دمحم لاسم
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فلاير دمحم كرٌم
فلاير محمود شوكت بارود
فلاير مدحج دندش
فلاير مصطفى الزٌلع
فلاير مصطفى المعمور
فلاير ملحم كفوري
فلاير منٌر الجردي
فلاير مهدي خلٌل
فلاير نجٌب أبو شمرا
فلاير ودٌع جبور
فرٌحة دمحم كنعان
فرٌحه رافت ٌمك
فرٌد شكري عبود
فرٌد ملحم محمود
فرٌدا سركٌس الست
فرٌدة الٌاس اسحك
فرٌدة بهٌج فاخوري
فرٌدة جمال األسعد
فرٌدة جورج صهٌونً
فرٌدة زهٌر العرٌضً
فرٌدة سلٌم نخلة
فرٌدة عاطؾ حمزة
فرٌدة عطفات ألسمواتً العرجة
فرٌدة علً مظلوم
فرٌدة دمحم الصروع
فرٌدرٌن مٌخائٌل البائع
فرٌده الٌاس حاتم
فرٌده بطرس حبشً
فرٌده عبدو ابو عزٌز عبد المسٌح
فرٌده فرٌد مطر
فرٌزه توفٌك المش
فرٌزه دمحم سلٌم صبرا
فرٌهان دمحم رشٌد
فصٌلة احمد احمد
فضل هللا ابراهٌم جمال الدٌن
فضل هللا ماجد سوٌد
فضل أحمد صفدي
فضل حسٌن سعد
فضل علً هالل
فضل لاسم ابو خشفة
فضل مالن حمزة
فضل ٌوسؾ نسر
فضول ٌوسؾ رزق
فضٌلة أحمد طالب
فضٌلة بدٌع عبٌد
فضٌلة حسن ؼمراوي
فضٌلة حكمت الخالدي
فضٌلة رضوان ؼمراوي
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فضٌلة عبد الوهاب عبد الفتاح
فضٌلة عدنان سلٌمان الحاج
فضٌلة علً الضناوي
فضٌلة علً لبٌسً
فضٌلة علً نصار
فضٌلة دمحم ؼمراوي
فطوم احمد حسٌن
فطوم خالد كبار
فطوم دٌب ؼدادة
فطوم زكرٌا زكرٌا
فطوم عبد الرحمن لاسم
فطوم علً بكور
فطوم علً زكرٌا
فطوم دمحم البرٌدي
فطوم دمحم عز الدٌن
فطوم نزٌه الزٌن
فكتور رعد رعد
فكتورٌا الٌاس لوزي
فكتورٌا حنا نصر هللا
فكتورٌا سعٌد جفال
فكتورٌا فوزي المٌر
فكتورٌا منٌب العمٌل
فكتورٌا وردان وردان
فكتورٌا وهٌب السمعانً
فكرٌة حسن سفر
فالح احمد المودنً
فالدٌا فدعه المسلمانً
فالفً مشرق المزرعانً
فالفٌا جٌوفاتً تٌتو
فلورانس بدٌع الشالوحً
فلورانس محسن عزٌزي
فلورٌدا شربل شربل
فلورٌدا عٌد برلاشً
فنٌس رفٌك الحاج
فهدا ٌوسؾ الشدٌاق
فهده سعٌد اٌوب
فهدى خالد سعٌد
فهدي محمود بداح
فهمات فؤاد نون
فهمً مصطفى كوجه
فهٌمة عبد السالم سعادة
فهٌمة دمحم عز الدٌن
فهٌمة مصطفى حمود مراد
فهٌمه رضوان الرافعً
فهٌمه مصطفى الخضر
فواز خضر عبٌد
فواز خلٌل النبوت
فواز علً وردا
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فواز محمود ابراهٌم
فوتٌنا رومانس ساسٌن
فوز سلٌم عجٌب
فوزات صمر أبو ابراهٌم
فوزو علً ناصر الدٌن
فوزي أحمد زهرمان
فوزٌة أحمد االٌوبً
فوزٌة جواد حمزة
فوزٌة رجب العلً
فوزٌة عارؾ احمد
فوزٌة عبد الرحمن ادلبً
فوزٌة علً االٌوبً
فوزٌة علً داهود
فوزٌة علً مروة
فوزٌة دمحم األٌوبً
فوزٌة دمحم العبٌدان
فوزٌة دمحم عزام
فوزٌة دمحم ملحم
فوزٌة مصباح عرابً
فوزٌه أنٌس ضو
فوزٌه رضوان ساعاتً
فوزٌه فؤاد الطشم
فوزٌه نظٌم حسٌن
فومٌا فرٌد نبهان
فومٌه دمحم جماز
فؤاد الٌاس صراؾ
فؤاد إبراهٌم بزي
فؤاد حسٌن دٌاب
فؤاد دٌب طنوس
فؤاد صمر صمر
فؤاد صالح دهٌنً
فؤاد عبد حٌدر ابراهٌم
فؤاد علً طالب
فؤاد علً لوصان
فؤاد عماد صالح
فؤاد لاسم دمحم
فؤاد دمحم اسماعٌل
فؤاد دمحم مصري
فؤاد دمحم هزٌم
فؤاد مخاٌل الفحل
فؤاد منٌر ٌحٌا
فؤاد موسى دروٌش
فؤاد ٌوسؾ المنطار
فؤاد ٌوسؾ بلوق
فؤاد ٌوسؾ سبلٌنً
فؤاد ٌوسؾ صعب
فؤاده سعٌد الزٌن
فؤادي حسن آؼا
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فٌارج ٌوسؾ الزبٌدي
فٌاض جعفر علوه
فٌانا بولس منصور
فٌداء ابراهٌم المصري
فٌدة علً شندب
فٌرا احمد رٌا
فٌرا الٌاس صلٌبه
فٌرا انطونٌوس الترس
فٌرا بطرس سالمه
فٌرا جرجً البدوي
فٌرا دندش دندش
فٌرا فؤاد حنا
فٌرا فؤاد معوض
فٌرا لبالن عون
فٌرا مارون نجم
فٌرا مطانٌوس هالل
فٌرا نعٌم عبد الصمد
فٌرا ٌوسؾ فرنجٌة
فٌراس فؤاد العرٌضً
فٌرة ٌوسؾ األعرج
فٌرنالٌزا سمٌر فرٌحة
فٌروز احمد الحاج سلٌمان
فٌروز أحمد بٌه
فٌروز حمد البراضعً
فٌروز دٌب علوه
فٌروز سلٌم لندلفت
فٌروز عادل عبد هللا
فٌروز علً السبع
فٌروز علً بٌضون
فٌروز علً جعفر
فٌروز فاروق شمسٌن
فٌروز كاظم هٌفه
فٌروز دمحم علً بٌضون
فٌروز دمحم ؼٌة
فٌروز مصطفى الجوهري
فٌروز مطانٌوس جرجس
فٌروز معزى أبو العز
فٌروز وهبً عبدهللا
فٌرونٌن دروٌش عازار
فٌصل احمد البعلبكً
فٌصل سعادة المصري
فٌصل فواز كنعان
فٌفانا انور ندور
فٌفً بشاره الؽرٌب
فٌفٌان انطوان فرٌحه
فٌفٌان انطونٌوس اسعد
فٌفٌان توفٌك العجٌمً
فٌفٌان جان إجرٌس
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فٌفٌان جان شحود
فٌفٌان جرجس الزرٌبً
فٌفٌان جرجس ٌعموب
فٌفٌان جرجس ٌوسؾ
فٌفٌان جمٌل مرعب
فٌفٌان خلٌل للٌمة
فٌفٌان دعاس شحود
فٌفٌان رومانوس زعٌتر
فٌفٌان زهٌر وهبً
فٌفٌان سجٌع فرحات
فٌفٌان سركٌس عازار
فٌفٌان سمٌر مرعً
فٌفٌان طانٌوس خلٌفة
فٌفٌان عبدهللا حرٌكً
فٌفٌان عبده علً
فٌفٌان علً حمٌة
فٌفٌان فاضل كٌروز
فٌفٌان فائز صمر
فٌفٌان فرج زخور
فٌفٌان فرنسٌس الشٌخا الدوٌهً
فٌفٌان مورٌس الحلو
فٌفٌان مٌشال دبؽً
فٌفٌان نجٌب المضمانً
فٌفٌان نزٌه سابا
فٌفٌان ٌوسؾ ابً ٌونس
فٌفٌان ٌوسؾ معوض
فٌكتورٌا عادل داؼر
فٌكتورٌا فرنسوا البطً
فٌكتورٌا فؤاد حنا دٌب
فٌكتورٌا مصطفى شالق
فٌكتورٌن طانٌوس الخوري
فٌلما حنا مارون
فٌلما طانس اسطفان
فٌلٌب منٌر النجار
فٌلٌبسً جمال بو انطون
فٌنا ٌوسؾ البطً
فٌوالت امٌل بو عبسً
فٌوالت توفٌك ٌعموب
فٌولٌت ابراهٌم ابراهٌم
فٌولٌت ابراهٌم شاهٌن
فٌولٌت الٌاس طعوم
فٌولٌت جوزؾ مخاٌل
فٌولٌت حسن وهبه
فٌولٌت حمٌد عوكر
فٌولٌت حنا كنعان
فٌولٌت حنا ممدسً
فٌولٌت طونً الصٌاح
فٌولٌت عبدهللا منصور
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فٌولٌت عمل جرجس
فٌولٌت ماجد كمال
فٌولٌت مارون الهاشم
فٌولٌت ناجً الحداد
ڤٌڨٌان ابراهٌم فجلون
لادرٌة عدنان صبوح
لاسم ابراهٌم حٌدر
لاسم ابراهٌم طالب
لاسم احمد داود
لاسم حسٌن ترشٌشً
لاسم حسٌن مطر
لاسم حٌدر موسى
لاسم خالد الزعبً
لاسم رفعت حندوس
لاسم شرٌؾ ترحٌنً
لاسم علً الفوعانً
لاسم علً مخ
لاسم ؼالب حرب
لاسم كامل دبوق
لاسم دمحم ابو عسكر
لاسم دمحم اسطنبولً
لاسم دمحم الٌونس
لاسم دمحم أبو ابراهٌم
لاسم دمحم باز
لاسم دمحم بزون
لاسم دمحم بو خضر
لاسم دمحم ترحٌنً
لاسم دمحم حاٌن
لاسم دمحم حجازي
لاسم دمحم حدٌب
لاسم دمحم خٌر السٌد
لاسم دمحم دلدوق
لاسم دمحم دلدوق
لاسم دمحم زرٌك
لاسم دمحم زهرا
لاسم دمحم صالح
لاسم دمحم عزام
لاسم دمحم علً بٌضون
لاسم دمحم علً حسٌن
لاسم دمحم مرعً
لاسم دمحم موسى
لاسم دمحم ٌاسٌن
لاسم محمود حاٌن
لاسم محمود ممشر
لاسم مصطفى ركٌن
لاسم ٌاسر عبود
لاسم ٌاسٌن فمٌه
لاهرة مصباح عالوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لبالن احمد الحاج شحاده
لدور حسٌن لدور
لدور عبد الحمٌد المصري
لزحٌا دٌاب سكر
لزحٌا شبلً االحمر
لزحٌا عجاج جعفر
لسطنطٌن انطونٌوس فٌاض
لمر ابراهٌم كركري
لمر احمد شندب
لمر أحمد الحاج سلٌمان
لمر أحمد المسلمانً
لمر بشٌر بو خلٌل
لمر جمال محٌش
لمر فؤاد المزلزق
لمر محمود حٌدر
لمر مصطفى الحجٌري
لمر مصطفى السراج
لمر مصطفى حبلً
لنصلٌة مخاٌل وهبة
لٌصر بشارة ابو جفال
لٌصر عفٌؾ فرحات
لٌصر دمحم الممداد
كابً توفٌك لشوع
كابً شوكت اللمٌس
كابً طنوس زٌدان
كابً ٌاسٌن جعفر
كاترٌن احمد جعفر
كاترٌن حبٌب اخضر
كاترٌن رومانوس اسكندر
كاترٌن سمٌر نمر
كاترٌن طنوس بركات
كاترٌن ٌعموب طعوم
كاتً شفٌك لٌس
كاتً مخائٌل بو ضاهر
كاتٌا ابراهٌم جمٌل
كاتٌا احمد فمٌه
كاتٌا الٌاس ارفول
كاتٌا الٌاس الحداد
كاتٌا الٌاس المورانً
كاتٌا الٌاس ضاهر
كاتٌا الٌاس مهنا
كاتٌا الٌاس نادر
كاتٌا انطوان جبور
كاتٌا اٌلً الصربوخ
كاتٌا بدٌع العٌاش
كاتٌا بطرس الجعٌتانً
كاتٌا بطرس الحداد
كاتٌا توفٌك دخول
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كاتٌا جرجس سلٌمان
كاتٌا جمٌل دربلً
كاتٌا جورج الزحالوي
كاتٌا جورج الشٌخانً
كاتٌا جورج رٌاشً
كاتٌا حسن عواظة
كاتٌا حنا الحمصً
كاتٌا خالد االحمد
كاتٌا سركٌس سعاده
كاتٌا سلٌم عثمان
كاتٌا سلٌم فلفلً
كاتٌا سلٌمان النبوت
كاتٌا عارؾ حشوش
كاتٌا عبدالرحمن البمار
كاتٌا علً دندش
كاتٌا علً كحٌل
كاتٌا عماد حزوري
كاتٌا ؼازي فمٌه
كاتٌا فهٌم عبود
كاتٌا لٌصر ابو شمرا
كاتٌا دمحم الملمونً
كاتٌا دمحم زرٌك
كاتٌا دمحم سرور
كاتٌا دمحم كمونً
كاتٌا مخائٌل طنوس
كاتٌا مروان نوفل
كاتٌا مورٌس هدوان
كاتٌا مٌشال واكٌم
كاتٌا نجٌب الحاماتً
كاتٌا ندٌم رحمه
كاتٌا ندٌم نزق
كاتٌا نسٌب الممداد
كاتٌا نعٌم بطرس
كاتٌا نموال الشباب
كاتٌا نور الدٌن علً
كاتٌا ولٌد حوري
كاتٌا ولٌم باسٌل
كاتٌا ولٌم نصر
كاتٌة دٌاب أبو ؼوش
كاتٌه حمٌد برٌش
كاتٌه زٌن فخر الدٌن
كاتٌه مصطفى سرحان
كاثرٌن دمحم علً
كارال انطوان سركٌس
كارال الٌاس بو نجم
كارال الٌاس فضول
كارال انطون شدٌد
كارال بشاره طنوس
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كارال جرج سلٌمان
كارال جوزٌؾ المر
كارال خضر التالوي
كارال سلٌم خوري
كارال شربل زؼٌب
كارال طانٌوس كٌوان
كارال عٌد الشٌخانً
كارال فٌصل ممدسً
كارال لوٌس حنٌنه
كارال مارون األعرج
كارال مارون المعراوي
كارال دمحم مراد فخري
كارال نبٌل نجٌم
كارال نجٌب دٌب
كارلن كمال ماجد
كارلو شولً حرب
كارلوس عبد هللا عطٌّة
كارمن أنور الحجار
كارمن حسنً علٌك
كارمن صبحً دروٌش
كارمن عصام سلٌما
كــارمن عمر االٌوبً
كارمن مٌالد فرح
كارمن نجٌب الشبطٌنً
كارمن ٌوسؾ لطان
كارن جهاد عبود
كارول اسكندر عبود
كارول البار الصلٌبً
كارول الٌاس جلول
كارول الٌاس ؼزال
كارول الٌاس كٌوان
كارول الٌاس نشار
كارول انطون انطون
كارول انطونٌوس ٌوسؾ
كارول اٌلٌا عبدهللا
كارول أحمد رستم
كارول بشارة ٌزبن
كارول جان صهٌون
كارول جان صلٌبا
كارول جان عٌد
كارول جان معتوق
كارول جمال صعب
كارول جمٌل الحاج
كارول جمٌل الرٌاشً
كارول جورج الدرزي
كارول جورج السؽبٌنً
كارول جورج الموسى
كارول جورج سلٌم
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كارول جوزٌؾ ضو
كارول حبٌب الخوري
كارول حبٌب اٌوب
كارول حكمت الحلو
كارول حنا األشمر
كارول حنا لٌشع
كارول خلٌل لانصوه الؽوري
كارول دٌب المر
كارول رٌمون ؼره
كارول سمعان فرنجٌة
كارول سمٌر الرموز
كارول سمٌر السردون
كارول سمٌر الشامٌه
كارول صالح فرحات
كارول عاطؾ لهوجً
كارول عاطؾ متري
كارول عبد الرحمن طوط
كارول عزات سعد الدٌن
كارول عزٌز عٌسى
كارول ؼازي ابو نعوم
كارول فادي خالد
كارول فاروق عبد الرحمن
كارول فاٌز مسعد
كارول دمحم كمون
كارول مرسال الزعنً
كارول منصور فزع
كارول منٌر سعد
كارول مهدي الحاج حسن
كارول مٌشال دعبول
كارول مٌشال سمعان
كارول ندٌم ابراهٌم
كارول نزٌه الزمتر
كارول نموال منصور
كارول وسٌم بدوي
كارول ولٌم سركٌس
كارول ٌعموب حنا
كارولٌن احمد شحود
كارولٌن اسبر العكاوي
كارولٌن انطانٌوس بو ملحم
كارولٌن انطوان الؽزال
كارولٌن انطون فرٌفر
كارولٌن اٌلً صلٌبا
كارولٌن اٌلً لسٌس
كارولٌن توفٌك أبو دهن
كارولٌن جان جبور
كارولٌن حمٌد دٌب
كارولٌن حنا بو ضاهر
كارولٌن سعدهللا عطٌة
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كارولٌن علً السكاؾ
كارولٌن علً فرحات
كارولٌن دمحم صالح
كارولٌن مٌشال ابو ناضر
كارولٌن نجٌب النبوت
كارولٌن نجٌب فرنسٌس
كارولٌن نذٌر عجاج
كارولٌن ٌوسؾ نعمة
كارولٌنا دمحم ؼمراوي
كارٌتا توفٌك الشدٌاق
كارٌل حبٌب وهبة
كارٌمان أحمد محفوظ
كارٌن ادٌب صبحٌه
كارٌن الٌاس سماحه
كارٌن انطونٌوس كرم
كارٌن جانً حنا
كارٌن جورج سالمه
كارٌن جوزؾ المر
كارٌن حنا بشاره
كارٌن رٌمون بشاره
كارٌن عماد الدٌن حدٌب
كارٌن فرحان البنا
كارٌن فرنسٌس رزوق
كارٌن مارون ألبلعه
كارٌن دمحم العجوز
كارٌن مخاٌل االمٌونً
كارٌن مٌشال زؼٌب
كارٌن ندٌم فرح
كارٌن نمر العلم
كاظم حسٌن الموسوي
كاظم دمحم الناظر
كاظم دمحم ٌحفوفً
كامل حسن أبوضاهر
كامل خالد أحمد
كامل صالح وهبً
كامل علً بكور
كامل علً رحال
كامل علً سلمان
كامل دمحم ابراهٌم
كامل دمحم سرور
كامل دمحم مسلمانً
كامل دمحم ناجً
كامل موسى عبدهللا
كاملة ابراهٌم اسماعٌل
كاملة احمد سمٌر الداود
كاملة جبرائٌل الشاؼوري
كاملة جمٌل فمٌه
كاملة حسٌن ترحٌنً
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كاملة حسٌن علول
كاملة حسٌن كالكش
كاملة عبد الرزاق رعد
كاملة عزٌز طعوم
كاملة علً عوالة
كاملة دمحم البردان
كاملة مصطفى لانصو
كاملة نموال حداد
كاملة ٌوسؾ نموال
كامله حسٌن عامر
كامله داود شهاب
كامله دمحم علً مروه
كامٌلٌا سلٌم سوٌؾ
كامٌلٌا شفٌك لٌس
كامٌلٌا علً رمال
كامٌلٌا دمحم اٌوب
كامٌلٌا ملحم عرنوس
كامٌلٌا نبٌه شعبان
كاٌد رفعت ؼطاس
كتر عبداللة ندٌم الش ّعار
كتٌنا ٌوسؾ ابوجرٌش
كرازٌال حسٌن شمص
كراسٌا حنا الضهر
كرال أدٌب البٌطار
كرستٌن حبٌب ؼنطوس
كرستٌن علً خبٌز
كرله رفٌك نموال
كرم اسعد السلوم
كرم خلٌل الخوري
كرم رضوان شٌا
كرم فرحان كمال الدٌن
كرم دمحم الحجٌري
كرما حسنً رزق
كرما صابر البعٌنً
كرمة طعان نصرهللا
كرمة فٌصل أحمد
كرمن انطون شلٌطا
كرمن لوٌس عبد هللا
كروان أحمد هاشم
كرولٌن جوزؾ سلوم
كرٌتا ابراهٌم صمر
كرٌتا امٌل حنٌن
كرٌتا دعاس ٌعموب
كرٌده كرٌم النمر
كرٌس شربل المصٌفً
كرٌس فارس مهنا
كرٌس فؤاد رباع
كرٌس ندٌم البٌطار
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كرٌس ٌوسؾ دحدح
كرٌستا أحمد هزٌم
كرٌستا مارٌا بسام الخوري
كرٌستا مارٌا جورج عبدالباسط العلً
كرٌستال جوزٌؾ عبدو
كرٌستل مٌشال الشختورة
كرٌستل ٌوسؾ فهد
كرٌستٌا طونً نبهان
كرٌستٌان انطوان ابو جوده
كرٌستٌان انطوان بو فرح
كرٌستٌان باترو جان
كرٌستٌان بطرس الباشا
كرٌستٌان جورج الؽفري
كرٌستٌان حنا العامرٌه
كرٌستٌان ؼسان بو سابا
كرٌستٌان فواد الدوٌهً
كرٌستٌان فؤاد حلٌحل
كرٌستٌان مطانٌوس الجعلوكه
كرٌستٌان مٌالد متري
كرٌستٌل مٌشال عون
كرٌستٌن انطونٌوس عٌسى
كرٌستٌن اٌلٌا تنوري
كرٌستٌن جرجً صادر
كرٌستٌن جمٌل نصار
كرٌستٌن جورج بشٌر
كرٌستٌن جورج ؼصن
كرٌستٌن جوزؾ الحداد
كرٌستٌن داود عوض
كرٌستٌن ساٌد وهٌب
كرٌستٌن كمٌل برباره
كرٌستٌن كمٌل شلهوب
كرٌستٌن لوٌس الزٌن
كرٌستٌن مخاٌل منصور
كرٌستٌن مخائٌل طنوس
كرٌستٌن مورٌس بتال
كرٌستٌن نعمه ابو رحال
كرٌستٌن ٌوسؾ شٌبان
كرٌستٌنا الكسندر شمسٌن
كرٌستٌنا رٌمون عٌد
كرٌستٌنا دمحم ٌعموب
كرٌم علً نعمان
كرٌمان محمود الخضر العمر
كرٌمان مدحج حمادة
كرٌمة حسٌن حسٌن
كرٌمة رشٌد الحاج
كرٌمة سامً حرب
كرٌمة عبد هللا األٌوبً
كرٌمة دمحم جمول
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كرٌمة دمحم ٌحً
كرٌمة ندٌم حداد
كرٌمة ٌوسؾ اسحك
كرٌمه ابراهٌم حباش
كرٌمه ٌوسؾ عبود
كرٌن ؼسان مسعود
كسار عمر دمحم
كسبا علً الحاج حسن
كفا كنعان االحمر
كفا دمحم علً كرشت
كفاء رجب العلً
كفاء علً ابودلة
كفاء متعب العلً
كفاح احمد الطفٌلً
كفاح جان رزق
كفاح رضا بٌطار
كفاح عبد اللطٌؾ ناصر
كفاح عبد المجٌد المؽربً
كفاح علً جود
كفاح علً سالم
كفاح فوزي ساطً
كفاح كمال ٌحً
كفاح نبٌل االحمدٌه
كفاح ٌوسؾ صافً حرب
كفاٌة راشد حرب
كفاٌة ناٌؾ مهدي
كفى عفٌؾ فحص
كفٌة مخائٌل الشامً
كالدس اسحك الٌاس
كالدس امٌل مارون
كالدس أنطون المصٌفً
كالدس جان ناصٌؾ
كالدس لٌصر الخوري
كالدٌس مرٌو لبرصً
كالر جرجس سعد
كالر شكري شلهوب
كالر طانٌوس حداد
كالر عبدو فرح
كالرا إمٌل صفٌر
كالرا جرجس الطبر
كالرا جورج اللمٌس
كالرا رٌمون صواٌا
كالرا رئٌؾ ٌونس
كالرا مٌشال بو فرنسٌس
كالرا مٌالد زؼٌب
كالرا نافذ معوض
كالرا ولٌام الدبس
كالٌا سلٌم شحادة
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كلثوم أسعد سبلٌنً
كلثوم طاهر دمحم
كلثوم علً متٌرن
كلثوم فضل هللا لطٌش
كلثوم فهد المصري
كلثوم دمحم ؼزالً
كلثوم دمحم منصور
كلثوم محمود شور
كلزهار عبد الرحمن مجلد
كلمار معروؾ أسعد
كلود انطوان شمعون
كلود أحمد الحاج
كلود بشارة حرفوش
كلود جبران جبران
كلود جورج منصور
كلود جوزؾ مزهر
كلود حسن حٌدر
كلود ساسٌن جرٌج
كلود سمعان خلٌل
كلود شحاده كامل
كلود عبده بو عاصً
كلود عبده ؼصن
كلود عساؾ صمر
كلود فهٌم عون
كلود كلوفٌس بشور
كلود ولٌم رعد
كلود ٌوسؾ سعد
كلود ٌوسؾ كرم
كلودات الٌاس معتوق
كلودات رٌمون ابو ٌزبن
كلودات كلٌم صلٌبا
كلودي مخاٌل كٌوان
كلودٌا اسبرٌدون البٌطار
كلودٌا بطرس عبٌد
كلودٌا جان طنوس
كلودٌا سلٌم ٌوسؾ الحاج الحاج
كلودٌا شحاده فرح
كلودٌا عبد المولى المصري
كلودٌا عبدهللا سلٌمان
كلودٌا نٌازي ناصر الدٌن
كلودٌا ٌوسؾ ٌوسؾ
كلودٌت احمد االطرش
كلودٌت بولس بوهارون
كلودٌت جوزاؾ نخلة
كلودٌت رستم الجد
كلودٌت شفٌك حداد
كلودٌت فخر الفخري
كلودٌت مطانٌوس سابا
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كلودٌن بهٌج سمعان
كلودٌن جوزؾ ابوفٌصل
كلودٌن حنا عواد
كلودٌن عبد هللا حولً
كلودٌن عبدو عون
كلودٌن كرم كرم
كلودٌن مطانٌوس عاد
كلودٌن ٌوسؾ الحكٌم
كلورٌا الخوري حارث خلٌل
كلورٌا انطوان لطوؾ
كلورٌا جرجس الشامً
كلورٌا سركٌس لحود
كلورٌا عجاج ابو اٌلٌا
كلورٌا كرٌم الماصوؾ
كلورٌا محروس شعٌب
كلورٌا ٌوسؾ فرنجٌه
كلورٌانا محمود خالد
كلوفٌس عزٌز العلم
كلٌدس مطانٌوس فٌاض
كلٌر الٌاس حداد
كلٌر انطونٌوس الترس
كلٌر أنطوا ن بولس
كلٌر جورج خاطر
كلٌر جورج شعبان
كلٌر جوزٌؾ رزق هللا
كلٌر جوزٌؾ عٌسى
كلٌر حلٌم ابً نادر
كلٌر ذٌب نموال
كلٌر روكز صلٌبً
كلٌر سلٌم رحال
كلٌر فاٌز الحاج
كلٌر فؤاد كفرونً
كلٌر مخاٌل لسطنطٌن
كلٌر مخائٌل حبٌتر
كلٌر ملحم الحاٌن
كلٌر نخله مطر
كلٌر نعٌم الفؽالً
كلٌر نموال الٌنً
كلٌر ودٌع ابراهٌم
كلٌر ٌوسؾ البٌاض
كلٌر ٌوسؾ جرجورة
كلٌم سلٌم اآلؼا
كلٌمانس جوزاؾ لرلماز
كلٌمنص الٌاس فهد
كمال احمد عباس
كمال اكرم نصر
كمال الٌاس الراسً
كمال جمٌل دوٌن
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كمال حسن مرعً
كمال سلٌمان اندراوس
كمال ضاهر مخ
كمال عبدهللا ضو
كمال عبدو األحمد النشار
كمال عدنان حفار
كمال لاسم عبد الساتر
كمال كامل ترحٌنً
كمال كامل عطوي
كمال دمحم الحجٌري
كمال دمحم الوردانً
كمال دمحم زبٌب
كمال دمحم شحادة
كمال محمود عاصً
كمال مصطفى عجم
كمال ناٌؾ بحمد
كمالٌا خلٌل روفاٌل
كمالٌا صالح الحداد
كمٌل ابراهٌم جبران
كمٌل الٌاس فرح
كمٌل فضلو الصباغ
كمٌل دمحم مؽٌط
كمٌل ودٌع الزناتً
كمٌل وهٌب زخور
كمٌال فٌاض الساحلً
كمٌلة مصطفى عثمان
كمٌلٌا كمٌل جبور
كمٌلٌا محمود صعب الشامً
كنانه عبد الحمٌد طالب
كنده مصطفى عبارة
كنعان عبد الكرٌم االحمر
كنعان ٌوسؾ المصٌفً
كنٌنة أدٌب كنوج
كنٌنه خضر الحاج
كواكب احمد شكٌب عبدهللا
كوثر ابراهٌم باز
كوثر ابراهٌم عٌسى
كوثر احمد عواضه
كوثر احمد نٌوؾ
كوثر إبراهٌم السٌد أحمد
كوثر أحمد رمضان
كوثر جرٌس صٌاح
كوثر حسٌن ابو طالب
كوثر حٌدر ابو علٌوي
كوثر خضر إبراهٌم
كوثر خضر مراد
كوثر خلٌل بدران
كوثر رائؾ كرٌم
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كوثر رشٌد محٌوا
كوثر سامً خشفه
كوثر سامً ؼبار
كوثر سمٌح فرزان
كوثر شولً لبوط
كوثر طالب موسى
كوثر عبد السالم المصري
كوثر عبد المنعم فرحات
كوثر علً الخشن
كوثر علً الؽرٌب
كوثر عمر اسبر
كوثر دمحم ابو شاهٌن
كوثر دمحم الجندي
كوثر دمحم الدندشلً
كوثر دمحم العلً
كوثر دمحم أبو هاشم
كوثر دمحم سعد
كوثر دمحم عبد الرحمن السردون
كوثر محمود لدوح
كوثر مصطفى سلٌمان
كوثر موسى السبالنً
كوثر ٌوسؾ عساؾ
كوثر ٌونس الحجٌري
كورٌن عبدو بو نصٌؾ
كورٌن كمٌل ٌوسؾ
كوزات انطوان بوعمل
كوزات نعٌم عطاهللا
كوزت ابراهٌم كفوري
كوزٌت ابراهٌم الشعبانً
كوزٌت ابراهٌم شربشً
كوزٌت امٌل عبدو
كوزٌت رٌمون مكرزل
كوزٌت دمحم اسماعٌل
كوزٌت مٌشال عكاري
كوسر علً حسٌن
كوسر هاشم لاسم
كوكب احمد سالم مؽربً
كوكب حسن الحالنً
كوكب حسٌن سالم المصري
كوكب حسٌن عٌد
كوكب خلٌل عباس
كوكب علً المصري
كوكب محسن حسٌن
كوكب نعمة هللا المارح
كوالت ابراهٌم البٌطار
كوالت بطرس ضو
كوالت شٌبان ابً نادر
كوالت طانٌوس البعٌنو
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كوالت موسى الخوري موسى
كولدا الٌاس الخوري
كولٌت بشارة ترشٌشً
كولٌت بولس سلٌم
كولٌت جرجً الخوري
كولٌت جمٌل مبارن
كولٌت جوزؾ سالمه
كولٌت طانٌوس نمر
كولٌت طنوس الصٌاح
كولٌت فاٌز الشعار
كولٌت فائز جبران
كولٌت فرٌد كرم
كولٌت مورٌس موسى
كونا سركٌس نجمة دحدح
كونٌنة عبدالرزاق ؼمراوي
كٌتا بولس عطا هللا
كٌتا جرجس الخوري
كٌتا جورج أبو حٌدر
كٌتا فٌلٌب الماحولً
كٌتا فٌلٌب الهبر
كٌرٌل جان لٌشع
كٌنار جورج أرمنً
كٌنار دٌب أسعد
كٌهان عدنان دهٌنً
كٌوفا ظهٌر سوسان
الده مخائٌل ؼاضٌة
الدي احمد الحواش
الرا احمد نصرالدٌن
الرا امٌل النمر
الرا انٌس الماسم
الرا إٌلٌا الجوخدار
الرا أحمد وٌزانً
الرا أمٌن شعٌب
الرا توفٌك ابً صافً
الرا جهاد عزام
الرا جورج طنوس
الرا حامد بركات
الرا حسن فران
الرا حسن ٌوسؾ
الرا سامً عزٌز
الرا سلٌمان حلٌحل
الرا سلٌمان رعد
الرا سمٌر الٌاس
الرا سمٌر خلٌل
الرا شفٌك فواز
الرا طارق سلٌم
الرا طانٌوس حداد
الرا طنوس لحود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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الرا طونً شمعون
الرا عصام مكً
الرا علً العمار
الرا عماد صعب
الرا فوزه ساطً
الرا فؤاد السكاؾ
الرا فؤاد دروٌش
الرا فٌصل جمٌل
الرا دمحم برٌن
الرا دمحم عزام
الرا دمحم محفوظ
الرا دمحم منصور
الرا مخاٌل نصرهللا
الرا مفلح فضول
الرا مفٌد ٌوسؾ
الرا منصور شحود
الرا مٌشال حداد
الرا ناصر فزع
الرا ناظم عزام
الرا نبهان ّ
مالن
الرا نبٌل الجراح
الرا نبٌل نجٌم
الرا ٌعموب مٌسً
الرا ٌوسؾ األسمر
الرٌسا عبدهللا صفا
الفً كابً مارون
الفٌا عصام شحادة
الفٌنا عروة حماده
المار رفعت العبد
المعة دمحم جرادي
المٌس سالم عبدهللا
المٌس ندٌم الخوري
النا امٌل فرنسٌس
النا جرجس جرٌج
النا عزات شمٌسانً
النا ؼازي عضٌمات
النا دمحم حرز
النة منٌؾ بٌطار
لبانة أنور مراد
لبنه أحمد حنوؾ
لبنه نبٌه خوٌص
لبنى أنٌس مخول
لبنى جمال اللمٌس
لبنى جمٌل سالمً
لبنى حسن ابو الحسن
لبنى حسن محفوظ
لبنى حسٌن الصمد
لبنى حسٌن امهز

ن
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لبنى حلٌم سلٌمان
لبنى ذولان ٌحً
لبنى رضوان دكرمنجً
لبنى رٌاض مزهر
لبنى زاهر الحسنً
لبنى سامً عاصً
لبنى سعٌد جرٌج
لبنى سلٌم رمضان
لبنى صائب عالء الدٌن
لبنى عبد الحمٌد بوالد
لبنى عبد العزٌز الحسٌنً
لبنى عبدالكرٌم الخزندار
لبنى علً عبٌد
لبنى فاٌز دٌب
لبنى فواز شمٌر
لبنى فؤاد العٌاش
لبنى فٌاض حندولة
لبنى دمحم االٌوبً
لبنى دمحم سلوم
لبنى دمحم شومان
لبنى دمحم علً الممداد
لبنى دمحم فاتح دحروج
لبنى دمحم فتفت
لبنى دمحم مبارن
لبنى دمحم هوشر
لبنى دمحم ٌونس
لبنى محمود االعور
لبنى مفلح علوه
لبنى ناٌؾ عثمان
لبنى نظٌر حاج سلٌمان
لبنى هانً جابر
لبنى ٌحٌى البعلبكً
لبٌبة راجً سعد
لبٌبة مخاٌل عبدالمسٌح
لبٌبة ٌوسؾ سلٌم
لبٌنة حكمت المادري
لجٌن ابراهٌم عثمان
لجٌن نبٌل ذبٌان
لطفٌة اسماعٌل جهمً
لطفٌة أكرم الترن
لطفٌة رامز مهدي
لطفٌه مصطفى جمال الطاهره
لطٌفة احمد الحاج حسن
لطٌفة حسن حسنى
لطٌفة زٌدان منصور
لطٌفة سلٌمان ٌونس
لطٌفة طانٌوس عمٌمً
لطٌفة عبد اللطٌؾ حرب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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لطٌفة عبداللطٌؾ جهجاه حسٌن
لطٌفة عزٌز حنا
لطٌفة علً مؽنٌة
لطٌفة فٌاض شهاب
لطٌفة دمحم ٌاؼً
لطٌفة ناصر ناصر
لطٌفة ٌوسؾ شكر
لطٌفه ابراهٌم فمٌه
لطٌفه انطانس ابراهٌم
لطٌفه بادوانً شمعون
لطٌفه جرجس النكت
لطٌفه جمٌل علً احمد
لطٌفه جمٌل نون
لطٌفه حسٌن صباح
لطٌفه عارؾ احمد
لطٌفه عبد الحلٌم عطوي
لطٌفه مجٌد حاطوم
لطٌفه دمحم خضر الحجار
لطٌفه دمحم شعٌتو
لماء عدنان ابو هدٌر
لممان خالد سلوم
للً نبٌه حماده
للٌان عبده المجٌد عفان
للٌان عطاهلل صالح
لما ابراهٌم مراد
لما أسعد عواضة
لما توفٌك بٌطار
لما جمٌل حداد
لما جمٌل حالل
لما حسن الدمحم
لما حسٌن عباس
لما حٌدر حٌدر
لما راجح لانصوه
لما ضاهر عوٌدات
لما عبد المادر سٌؾ الدٌن
لما عبدالرضا نعمة
لما عزات رشٌدي
لما فائز عكاري
لما كرٌم نجدي
لما لطفً الجدٌدانً
لما ماجد الصعبً المعروؾ بالدروٌش
لما دمحم ح ّماد
لما دمحم كساب
لما محمود أرناؤط
لما مخاٌل الخولً
لما موسى رشٌد
لما مؤنس مكة
لما هاشم صبرا
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لما ٌوسؾ فمٌه
لماس دمحم دروٌش
لمعة جواد سٌؾ الدٌن
لمعة محمود عجاج
لمه زهٌر الحلوانً
لمى جمٌل منٌمنة
لمى حسن زٌدان
لمى حنا سٌملً
لمى خالد شاهٌن
لمى خطار حمود
لمى رئٌؾ بدر الدٌن
لمى زهٌر سمعان
لمى زٌاد العرٌان
لمى سالم اشتً
لمى سامً الشامً
لمى سمٌر البٌطار
لمى صادق جعفر
لمى صبحً خانجً
لمى عبد الرضا شومان
لمى عبد اللطٌؾ صباح
لمى عبد هللا ضناوي
لمى عبد المعٌن عبد العظٌم
لمى علً سلٌمان
لمى عماد الدٌن شبٌب
لمى فاروق الخطٌب
لمى فؤاد ضاهر
لمى لاسم اسماعٌل
لمى دمحم العالول
لمى دمحم اللمٌس
لمى دمحم حمود
لمى دمحم روحً المٌر
لمى محمود شٌا
لمى محمود كمال الدٌن
لمى مصطفى أسوم
لمى مطانس شلفون
لمى ناصر حمدان
لمى وجٌه الشعار
لمٌا احمد شاكر
لمٌا حسٌن شمس الدٌن
لمٌا داود الصباغ
لمٌا ذولان ٌحٌى
لمٌا شاهٌن بو درؼم
لمٌا عبد الرحمن الدهٌبً
لمٌا علً الصدٌك
لمٌا علً مرتضى
لمٌا دمحم الحسن
لمٌا دمحم خٌر شهاب
لمٌا محمود سلٌمان
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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لمٌا مصطفى سعٌد
لمٌا نمر النمر
لمٌا نمر طالب
لمٌاء حسٌن موسى
لمٌاء سمٌح شعالن
لمٌاء طالل بن
لمٌاء عبد الرحمن الجبٌلً
لمٌاء عبد الؽنً محفوظ
لمٌاء عبدالحسٌن ضاهر
لمٌاء فؤاد المزلزق
لمٌاء كمٌل سلمان
لمٌاء دمحم الحسٌنً
لمٌاء دمحم رحال
لمٌاء دمحم ظاهر
لمٌس احمد لدورة
لمٌس ادٌب الراعً
لمٌس أحمد صالح
لمٌس جان كفوري
لمٌس حافظ دعٌبس
لمٌس حسن اٌوب
لمٌس حسن صالح
لمٌس دٌب بوعرم
لمٌس رامز نجم
لمٌس سمٌح الشامً
لمٌس طالل أنوس
لمٌس عادل هوشر
لمٌس عبد الحمٌد اسماعٌل
لمٌس علً لانصوه
لمٌس مارلٌن كندي علً الصباغ
لمٌس دمحم سٌد
لمٌس محمود شباط
لمٌس مخاٌل حرلص
لمٌس ٌوسؾ خضره
لمٌس ٌوسؾ خمٌس
لمٌس ٌوسؾ مراد
لمٌه حسٌن السنٌح
لنا أحمد حبٌب كزبور
لواء حسٌن البعٌنً
لواء عبد الكرٌم حب هللا
لواء مروان المصري
لواحظ دمحم زكرٌا
لوانا عصام الجمل
لوانا علً نعوس
لوانا محمود لطرٌب
لوده فرحان سرحال
لوده مخائٌل سعد
لودي ابراهٌم بردلان
لودي ابراهٌم صدلة
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ن
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لودي الٌاس ابو دٌوان
لودي الٌاس شلهوب
لودي الٌاس متري
لودي انطون فرٌفر
لودي أحمد عتري
لودي أحمد ؼمراوي
لودي بطرس االزوط
لودي بطرس خلٌل
لودي جرجس البٌسري
لودي جرجس الموسى
لودي جلٌل ضاهر
لودي جوزؾ العنتوري
لودي جوزٌؾ شاهٌن
لودي حسن ؼصن
لودي رزق داؼر
لودي رهٌؾ درٌك
لودي زخٌا صمر
لودي ساٌد المختفً
لودي عبد الكرٌم الحاج
لودي عطٌة موسى
لودي فرحان نصر
لودي فرٌد المبرصً
لودي فوزي خطار
لودي فوزي عزام
لودي فٌلٌب سلوم
لودي دمحم حٌدر
لودي ملحم باسٌل
لودي مٌالد السبعلً
لودي ناجً جابر
لودي نعٌم أٌوب
لودي ودٌع مخول
لودي وهٌب عٌد
لودي ٌوسؾ الحلو
لودي ٌوسؾ شاهٌن
لودي ٌونس موسً
لودٌا علً طحطح
لور ابراهٌم جرجس
لور انطوان ابو صافً
لور أحمد أحمد
لور جرجس اٌوب
لور جمٌل رمال
لور حنا بطرس
لور دباح الحاج
لور سلٌم الناجور
لور شربل مراد
لور صبحً رزق
لور عبد الكرٌم الحاج
لور عمٌل ابو حمدان

ن
ن
ن
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لور عكرمه مبارن
لور فٌلٌب البستانً
لور مارون االعرج
لور دمحم دمحم
لور معروؾ عردو
لور ملحم عفانً
لور نمر سرور
لور ودٌع الخوري
لور ٌوسؾ عطوي
لورا أنطوان ثلٌجة
لورا جرجس صلٌبا
لورا راشد مظلوم
لورا رفعت العبد
لورا شفٌك مرعً
لورا عادل أٌوب
لورا عبد الناصر عبدهللا
لورا علم الدٌن علم الدٌن
لورا مالن ٌاؼً
لورا دمحم حرب
لورا محمود الساٌس
لورا مطانٌوس هٌفا
لورا نافذ اللمٌس
لورات دومٌط عوض
لورات مطانٌوس سابا
لورات ودٌع مطر
لوران كمال ٌوسؾ
لورت حنا مارون
لورد توفٌك عٌسى
لوردانا سهٌم طنوس
لوردي ابراهٌم فجلون
لوردٌس بطرس مناسا
لورنس حنا عماري
لورنس علً حسام الدٌن
لوره نخول فدعوس
لورٌت فاٌز جبران
لورٌس ابراهٌم شاهٌن
لورٌس احمد األطرش
لورٌس الٌاس جراده
لورٌس الٌاس حاتم
لورٌس بركات مسلم
لورٌس جان معرواي
لورٌس حنا كٌروز
لورٌس عدنان موسى
لورٌس ٌوسؾ االحمر
لورٌن جرجس نجٌم
لورٌن جمال هاشم
لورٌن جمٌل فٌاض
لورٌن جوزاؾ مطر
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ن
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لورٌن رسالن المادري
لورٌن سلٌم الحاج
لورٌن دمحم عٌاد
لورٌن مفٌد عمون
لورٌن مٌشال البلعه
لورٌن نزٌه االسعد
لوزان علً الرفاعً
لوزان علً موسى
لوزان ٌوسؾ دٌب
لوزي ٌوسؾ رزق
لوس نعمة هللا الخوري
لوسانا علً شلهوب
لوسً جرج عبود
لوسً جواد الدبس
لوسً خلٌل الترس
لوسً ساٌد البٌسري
لوسٌا جورج عنٌد
لوسٌانا محسن عبٌد
لوسٌل اٌلً مطر
لوكٌة علً دروٌش
لوال رامز الرحبانً
لوال دمحم سلٌمان
لوال مصطفى خلٌل
لوال ٌوسؾ مارون
لولو احمد األسعد
لولو طانٌوس ثابت
لولو عادل مالعب
لولو دمحم مصطفى
لولو ٌحً حوري
لولٌتا نعٌم عبد النور
لوما عبد الرحمن الحاج
لوٌزا اسطفان باسٌل
لوٌزا إمٌل طربٌه
لوٌزا رفٌك الرفاعً
لوٌزا سلٌم حٌدر
لوٌزا لوٌس الزٌن
لوٌزا نهاد العلً
لوٌزا ٌوسؾ خوري
لوٌزه نمر نمر
لوٌس بكتور نعمة هللا
لؤا دمحم عوده
لؤلؤة عبد الرحمن لصاب
لؤي حسن السحمرانً
لٌا اٌلً نوفل
لٌا جورج سعد
لٌا عٌد ابو ملهب
لٌال احمد االطرش
لٌال احمد الخطٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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لٌال الٌاس ابو خلٌل
لٌال انٌس جمال
لٌال أحمد دمحم
لٌال أحمد ملن
لٌال أحمد ناصر
لٌال أنطون عون
لٌال أنور ضو
لٌال جرجس النار
لٌال جمٌل ابو علً
لٌال جهاد حمود
لٌال جوزاؾ ابً رمٌا
لٌال حسن حسون
لٌال حسن سلٌمان
لٌال حسٌن حجازي
لٌال حسٌن حمزه
لٌال حسٌن سلٌمان
لٌال حسٌن نعمة
لٌال حسٌن ٌوسؾ
لٌال حنا سابا
لٌال حنا سٌملً
لٌال خالد الرفاعً
لٌال خالد عجاج
لٌال راشد ابو جهجه
لٌال رامز صانع
لٌال رٌاض الرماح
لٌال سعاده بدور
لٌال سعٌد جٌدة
لٌال سمٌر مخائٌل
لٌال شحادة فرح
لٌال شفٌك العلً
لٌال شهاب رباح
لٌال صالح عربً
لٌال ضاهر جعفر
لٌال طانٌوس الحاصبانً
لٌال طنوس جعجع
لٌال عبد الحمٌد خضر
لٌال عبد الخالك سابك
لٌال عبد السالم خضر
لٌال عبد اللطٌؾ عكره
لٌال عبد هللا الحلبً
لٌال عبدالسالم الرفاعً
لٌال عصام فٌاض
لٌال عفٌؾ حنبلً
لٌال علً البتلونً
لٌال علً سلٌمان
لٌال علً علوٌة
لٌال علً علوٌة
لٌال علً فرحات

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌال علً محً الدٌن
لٌال علً معالوي
لٌال عمر الحاٌن
لٌال عمر تمساح
لٌال عٌد برلاشً
لٌال ؼسان محفوظ
لٌال فوزي مرتضى
لٌال فؤاد حمدان
لٌال فٌاض لمر الدٌن
لٌال كامل همدر
لٌال كرٌم ؼبار
لٌال لوٌس ابً رزق
لٌال لوٌس لرعان
لٌال ماجد سلٌما
لٌال دمحم الشبٌب
لٌال دمحم الملمونً
لٌال دمحم حسٌن
لٌال دمحم رٌما
لٌال دمحم زهر الدٌن
لٌال دمحم عامر علً
لٌال دمحم عبد الرحمن
لٌال دمحم فحص
لٌال دمحم لانصو
لٌال دمحم دمحم
لٌال دمحم هالل
لٌال محمود العتري
لٌال محمود جود
لٌال محمود حمود
لٌال محً الدٌن الفتى
لٌال مروان االمٌن
لٌال مصطفى برؼل
لٌال مصطفى جابر
لٌال مصطفى عالمة
لٌال مصطفى عواد
لٌال معروؾ عامر
لٌال ملحم بو حمدان
لٌال موسى مصطفى
لٌال ناجً صوفان
لٌال ناصر الكردي
لٌال نظمً منهل معنا
صاج
لٌال نظٌر ال ّ
لٌال نورالدٌن مجٌد
لٌال هانً برو
لٌال وحٌد الدٌن فلحة
لٌال وفٌك لبالن
لٌال ولٌد المراد
لٌالً احمد المصومعً
لٌالً سلٌمان جعفر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌالً عبدالكرٌم عٌاش
لٌالً ولٌد فارس
لٌان حسٌن الحاج سلٌمان
لٌان عبد الحسٌن صبرا
لٌانا مزٌد الؽور
لٌتٌسٌا الٌاس ٌونس
لٌدا حسٌن شرٌؾ
لٌدا زٌاد بو كروم
لٌدا ٌوسؾ لٌال
لٌدٌا الٌاس حنوش
لٌدٌا توفٌك مطر
لٌدٌا عادل هوشر
لٌدٌا عٌد ابو شمرا
لٌدٌا فرٌد ٌونس
لٌدٌا فهد اندراوس
لٌدٌا كامل العرٌضً
لٌدٌه اسعد مالعب
لٌزا ابراهٌم خشٌش
لٌزا رفٌك جرجس
لٌزا ؼازي حرب
لٌزا نعٌم الدلور
لٌزات داود ضو
لٌزات ٌوسؾ فرنجٌه
لٌزٌت حنا خلٌل
لٌزٌت فوزي بعلبكً
لٌال ابراهٌم حمادي
لٌال احمد سجد
لٌال احمد شامً
لٌال أنطانٌوس أبو محرز
لٌال حلٌم نحال
لٌال خلٌل سوٌدان
لٌال سركٌس جمعه
لٌال طلعت صالح
لٌال عبد هللا العجل
لٌال عزات رفول
لٌال فرٌد ابو ؼوش
لٌال فرٌد سعٌد
لٌال دمحم فحص
لٌال مصطفى ٌاسٌن
لٌال نبٌل نبهان
لٌالء ؼالب فحص
لٌلة محمود بعلبكً
لٌله حسن الجعٌد
لٌلى ابراهٌم ابو علً
لٌلى ابراهٌم الحاج
لٌلى ابراهٌم صلٌبا
لٌلى ابراهٌم لسطه
لٌلى احمد البٌطار

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلى احمد السٌد السٌد ابراهٌم
لٌلى احمد الموسوي
لٌلى احمد حسان
لٌلى احمد شعٌتو
لٌلى احمد كوجان
لٌلى احمد مودنً
لٌلى ادٌب زٌدان
لٌلى اسد ابً فراج
لٌلى الٌاس البدوي
لٌلى الٌاس عبود
لٌلى الٌاس نجم
لٌلى امٌل عطاهلل
لٌلى امٌن البنا
لٌلى انطانٌوس حرب
لٌلى انطون انطون
لٌلى انطون واكٌم
لٌلى أحمد المص
لٌلى أحمد حسون
لٌلى أحمد خالد
لٌلى أحمد ركٌن
لٌلى أحمد طرادٌة
لٌلى أحمد عالمة
لٌلى أحمد ناصر
لٌلى أسعد مطر
لٌلى أنور أبو شمرا
لٌلى بدٌع االحمد
لٌلى بسام فارس
لٌلى بطرس أبً حنا
لٌلى جرجس إبراهٌم
لٌلى جرٌس مراد
لٌلى جالل الحلبً
لٌلى جمبل مرجً
لٌلى جمٌل زرٌك
لٌلى جمٌل سوٌد
لٌلى جمٌل موسى
لٌلى جورج جبور
لٌلى جوزٌؾ األشمر
لٌلى جوزٌؾ زعٌتر
لٌلى حبٌب الحنا
لٌلى حبٌب وطفى
لٌلى حسن المصري
لٌلى حسن بركات
لٌلى حسن فواز
لٌلى حسن لاووق
لٌلى حسن لصاب
لٌلى حسن نصر الدٌن
لٌلى حسٌب عٌد
لٌلى حسٌن الجاسم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلى حسٌن الحلوة
لٌلى حسٌن الخطٌب
لٌلى حسٌن الخطٌب
لٌلى حسٌن حٌدر
لٌلى حسٌن عٌاد
لٌلى حسٌن ٌونس
لٌلى حلٌم عزام
لٌلى حلٌم مراد
لٌلى حلٌم نصر
لٌلى حمد االٌوبً
لٌلى حمد صلٌبا
لٌلى حٌدر الخٌاط الصبوري
لٌلى خالد البستانً
لٌلى خالد العٌتانً
لٌلى خالد خضر
لٌلى خضر دمحم علً
لٌلى خلٌل اسماعٌل
لٌلى خلٌل جبارة
لٌلى خٌر الدٌن عثمان
لٌلى خٌر هللا فرح
لٌلى دٌاب شمص
لٌلى راجً صلٌبا
لٌلى راشد مبارن
لٌلى رامز ابو شمرا
لٌلى رضوان ساعاتً
لٌلى رفٌك الشعار
لٌلى رٌمون شالال
لٌلى زٌدان ٌاسٌن
لٌلى سامً ٌحٌى
لٌلى سركٌس لدٌح
لٌلى سعدي خلؾ
لٌلى سعٌد لاسم
لٌلى سلٌم ؼرٌزي
لٌلى سلٌم لوندس
لٌلى سلٌم مرزوق
لٌلى سلٌم ٌونس
لٌلى سلٌمان بو مطر
لٌلى سلٌمان زواوي
لٌلى سلٌمان مٌنا
لٌلى شافً المعلولً
لٌلى شرٌؾ حسن
لٌلى شفٌك كرم
لٌلى شكٌب ؼوش
لٌلى شولً عبدهللا
لٌلى صالح بدوي
لٌلى صبحً الخطٌب
لٌلى صالح الصوص
لٌلى طالب طحان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلى عباس الدر
لٌلى عباس الرفاعً
لٌلى عباس اٌوب
لٌلى عباس حجازي
لٌلى عباس زرلط
لٌلى عباس نزال
لٌلى عباس نصرهللا
لٌلى عبد الحلٌم سعد
لٌلى عبد الحلٌم مطر
لٌلى عبد العزٌز كبار
لٌلى عبد الكرٌم شاهٌن
لٌلى عبد الكرٌم شمس الدٌن
لٌلى عبد اللطٌؾ ٌحٌى
لٌلى عبد هللا موسى
لٌلى عبد النبً الحمود
لٌلى عبد الهادي حمود
لٌلى عبدالمادر عٌد
لٌلى عبدهللا السما
لٌلى عبدهللا اٌوب
لٌلى عبدهللا حسان
لٌلى عبدو البوٌز
لٌلى عبدو خلٌل
لٌلى عبود جٌده
لٌلى عجاج معوض
لٌلى عدنان الخوري
لٌلى عدنان فخر الدٌن
لٌلى عصام ضو
لٌلى علً الحجار
لٌلى علً الدمشمً
لٌلى علً الؽول
لٌلى علً حمٌه
لٌلى علً شمس الدٌن
لٌلى علً صالح
لٌلى علً ضاهر
لٌلى علً عساؾ
لٌلى علً عالمً الدٌن
لٌلى علً لبٌسً
لٌلى علً هاشم
لٌلى علً ٌوسؾ
لٌلى عمار عمار
لٌلى عمر شدٌد
لٌلى عمر منصور
لٌلى ؼانم بو درؼم
لٌلى ؼسان سعود
لٌلى ؼسان سمان
لٌلى فارس عون
لٌلى فارس فارس المعادي
لٌلى فاٌز المانع

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلى فاٌز شٌا
لٌلى فؤاد العٌاش
لٌلى لاسم جبارة
لٌلى لاسم حمادي
لٌلى كاٌد طفٌلً
لٌلى كمال المرحانً
لٌلى كمال زاهر
لٌلى مارون الدهنً
لٌلى محسن ساروفٌم
لٌلى محسن ضاهر
لٌلى محفوض السلوم
لٌلى دمحم اسماعٌل
لٌلى دمحم األٌوبً
لٌلى دمحم الرمح
لٌلى دمحم المفدي
لٌلى دمحم المكحل
لٌلى دمحم الموسوي
لٌلى دمحم أدٌب المسكً
لٌلى دمحم بركات
لٌلى دمحم حمد
لٌلى دمحم خروبً
لٌلى دمحم رباح
لٌلى دمحم سعد
لٌلى دمحم عبد الساتر
لٌلى دمحم عبد الهادي
لٌلى دمحم عمر األٌوبً
لٌلى دمحم عٌد
لٌلى دمحم فتونً
لٌلى دمحم لصٌر
لٌلى دمحم منصور
لٌلى دمحم منٌر الحلبً
لٌلى دمحم مهدي
لٌلى دمحم ناجً
لٌلى دمحم وهٌب شعٌب
لٌلى دمحم ٌحٌى الحجٌري
لٌلى محمود حسٌن
لٌلى محمود سالم
لٌلى محمود لعفرانً
لٌلى محمود نشار
لٌلى محً الدٌن الحسن
لٌلى مخاٌل عوٌس
لٌلى مخاٌل كعدو
لٌلى مخٌبر جمعه
لٌلى مرتضى الصائػ
لٌلى مرشد حرب
لٌلى مصطفى حرٌري
لٌلى مصطفى ؼٌة
لٌلى معروؾ طفٌلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلى ممبل كرم
لٌلى مهدي ناصر الدٌن
لٌلى مورٌس جرٌج
لٌلى مورٌس صمر
لٌلى موسى عٌاد
لٌلى مؤٌد شعبان
لٌلى ناجً الحجار
لٌلى نجٌب كمال
لٌلى نخلً حنا
لٌلى نعٌم الشماس
لٌلى نعٌم جرجس
لٌلى نهاد دمحم
لٌلى هاشم مرتضى
لٌلى وحٌد الدرزي
لٌلى ودٌع مؽبؽب
لٌلى ٌاسر رشٌد
لٌلى ٌوسؾ الحشٌمً
لٌلى ٌوسؾ الٌاس
لٌلى ٌوسؾ بو عبدو
لٌلى ٌوسؾ درؼام
لٌلى ٌوسؾ شكر
لٌلى ٌوسؾ نعٌم
لٌلى ٌوسؾ ودٌع فرحات
لٌلً احمد الرفاعً
لٌلً جرجً سالمه
لٌلٌان ابراهٌم الراعً
لٌلٌان ابراهٌم ضاهر
لٌلٌان احمد سلٌمان
لٌلٌان اسعد الزؼبً
لٌلٌان انطونٌوس دؼٌم
لٌلٌان أحمد طاهر
لٌلٌان أدٌب مخاٌل
لٌلٌان بدوي ٌمٌن
لٌلٌان جان فهد
لٌلٌان جلٌل الخوري
لٌلٌان جمٌل مخرز
لٌلٌان جوزؾ سلوم
لٌلٌان جوزٌؾ عبدو
لٌلٌان حسن عكاري
لٌلٌان حلٌم ابً خلٌل
لٌلٌان حٌدر الموسوي
لٌلٌان خالد أبو ذٌاب
لٌلٌان خالد دٌب
لٌلٌان خلٌل البشواتً
لٌلٌان خلٌل الترن
لٌلٌان دٌب دٌب
لٌلٌان راشد الدٌب
لٌلٌان رفعت سراٌا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلٌان رٌمون شالال
لٌلٌان رٌمون طنوس
لٌلٌان ساسٌن فرح
لٌلٌان سلٌمان سلٌما
لٌلٌان سمٌر شنٌص
لٌلٌان صالح شهاب
لٌلٌان صالح وهبه
لٌلٌان طالب الوعري
لٌلٌان عاصم زٌدان
لٌلٌان عبد الرحمن الصعٌدي
لٌلٌان عبدالمعٌن متري
لٌلٌان عزت عبدهللا
لٌلٌان عصام دٌب
لٌلٌان عفٌؾ ٌونس
لٌلٌان عمل ا فرنسٌس
لٌلٌان علً جفال
لٌلٌان علً حمٌه
لٌلٌان عٌد معلوؾ
لٌلٌان ؼسان صافً
لٌلٌان فاٌز زؼٌب
لٌلٌان فرحات المنطار
لٌلٌان دمحم المكحل
لٌلٌان دمحم حبٌب
لٌلٌان محمود أسعد
لٌلٌان مصباح فخرالدٌن
لٌلٌان مطانٌوس زرٌك
لٌلٌان ممتاز عواد
لٌلٌان منٌر ٌاسٌن
لٌلٌان مٌالد المعراوي
لٌلٌان ندٌم االشمر
لٌلٌان نور الدٌن حمدان
لٌلٌان ٌوسؾ الجعٌتانً
لٌلٌان ٌوسؾ الحجار
لٌلٌان ٌوسؾ نون
لٌلٌانا الٌخاندرا كمال منذر
لٌما جرجس رعٌدي
لٌن روبٌر سٌدي
لٌن عبد هللا أوزعر
لٌن عثمان طربٌه
لٌن دمحم الحاج سلٌمان حٌدر
لٌنا مصطفى السبسبً
لٌنا ابراهٌم دمج
لٌنا ابراهٌم عطوي
لٌنا ابراهٌم فجلون
لٌنا ابراهٌم محفوظ
لٌنا ابراهٌم مرلباوي
لٌنا احمد ابراهٌم
لٌنا احمد الخانجً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌنا احمد السٌد
لٌنا احمد الصالحانً
لٌنا احمد حمود
لٌنا احمد خضر
لٌنا احمد عباس
لٌنا احمد عطوي
لٌنا ادٌب حمزة
لٌنا اسبر النبوت
لٌنا اسعد االسماعٌل
لٌنا السٌد حسن عمر
لٌنا العبد الحسن فارس
لٌنا امٌن الزٌن
لٌنا امٌن حمدان
لٌنا انطوان النحاس
لٌنا انطوان عوض
لٌنا انطون البٌطار
لٌنا انٌس ابو خزام
لٌنا اٌلً عبود
لٌنا إبراهٌم العبد
لٌنا أدٌب فٌاض
لٌنا أمٌن الموزي
لٌنا بشٌر العاكوم
لٌنا تحسٌن الخطٌب
لٌنا جان نخول
لٌنا جبراٌل الحاٌن
لٌنا جرجس الحواط
لٌنا جرجس الطوٌل
لٌنا جرجس حلٌحل
لٌنا جرجً الخوري
لٌنا جرجً السٌملً
لٌنا جمال حسن
لٌنا جمٌل ابو عز الدٌن
لٌنا جمٌل علً أحمد
لٌنا جهاد البرجً
لٌنا جورج سعد
لٌنا جورج كمٌد
لٌنا جورج اللو
لٌنا جوزاؾ الٌاس
لٌنا جوزؾ خٌر
لٌنا جوزؾ مبارن
لٌنا حبٌب ٌونس
لٌنا حسن ابوابراهٌم
لٌنا حسن الحمٌصً
لٌنا حسن عمل
لٌنا حسن كنعان
لٌنا حسٌن العبد هللا
لٌنا حسٌن حمٌة
لٌنا حسٌن شرٌؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌنا حسٌن عبد النبً
لٌنا حسٌن منصور
لٌنا حلٌم ؼانم
لٌنا حمد شكرون
لٌنا حنا اسطفان
لٌنا حنا الحاج
لٌنا حنا اندراوس
لٌنا خالد األحمد
لٌنا خالد الشحٌمً
لٌنا خالد باكٌش
لٌنا خضر الذولً
لٌنا خضر خالد
لٌنا خطار خٌر الدٌن
لٌنا خلٌل الدٌرانً
لٌنا خلٌل رضا
لٌنا خلٌل نجم
لٌنا داود لطٌش
لٌنا داوود الطحشً
لٌنا دٌب دٌب حجازي
لٌنا رامز االشمر
لٌنا رامز سعد
لٌنا رامز نافع
لٌنا ربٌع ابو سلٌمان
لٌنا رجا محمود
لٌنا رجب ابراهٌم
لٌنا رفٌك الشعار
لٌنا رفٌك راجح
لٌنا رهٌؾ بارودي
لٌنا روبار نجٌم
لٌنا رؤوؾ محمود
لٌنا رٌمون معلوؾ
لٌنا زكً الدنؾ
لٌنا ساسٌن ابراهٌم
لٌنا سالم حٌدر
لٌنا سالم سكاؾ
لٌنا سامً ابو حمدان
لٌنا سامً ابو دٌه
لٌنا سامً المصري
لٌنا سامً حماده
لٌنا سامً فرحات
لٌنا سبع رعٌدي
لٌنا سركٌس الماردٌنً
لٌنا سركٌس لصارجٌان
لٌنا سعدهللا روفاٌل
لٌنا سعٌد حبشً
لٌنا سعٌد واكٌم
لٌنا سماح ؼرز الدٌن
لٌنا شحادة حبابة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
لٌنا شربل الحلو
لٌنا شفٌك ؼنام
لٌنا شلٌطا سمور
لٌنا طرودي زٌن الدٌن
لٌنا طالل تمش
لٌنا عادل نرش
لٌنا عباس فرحات
لٌنا عباس لنبر
لٌنا عبد الحسٌب االٌوبً
لٌنا عبد الحسٌن ممبل
لٌنا عبد الرحٌم مبٌض
لٌنا عبد الرضا شبلً
لٌنا عبد الرؤوؾ الدبل
لٌنا عبد السالم عٌتانً
لٌنا عبد الكرٌم الحاج
لٌنا عبد اللطٌؾ حرٌري
لٌنا عبد هللا جرٌج
لٌنا عبد المعٌن محفوظ
لٌنا عبدالكرٌم شاهٌن
لٌنا عدنان الزٌن
لٌنا عدنان ترمس
لٌنا عدنان حبلص
لٌنا عدنان مكارم
لٌنا عزات ضو
لٌنا عزام ضو
لٌنا عزٌز حنا
لٌنا عطاهلل دعٌبس
لٌنا عفٌؾ البتدٌنً
لٌنا عفٌؾ صفاوي
لٌنا علً ابو ؼوش
لٌنا علً االشرفً
لٌنا علً أبو علً
لٌنا علً بشروش
لٌنا علً بوكروم
لٌنا علً حجازي
لٌنا علً حجازي
لٌنا علً حدٌد
لٌنا علً حسن
لٌنا علً دندش
لٌنا علً سبٌتً
لٌنا علً سعد
لٌنا علً صالح
لٌنا علً عثمان
لٌنا علً ؼنطوس
لٌنا علً فرحات
لٌنا علً معطً
لٌنا علً مواسً
لٌنا عمار عمار

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
لٌنا عمر احمد
لٌنا عمر منصور
لٌنا ؼسان اسكندرانً
لٌنا ؼسان األعور
لٌنا ؼسان مراد
لٌنا فاروق شحادة
لٌنا فاٌز ابو كروم
لٌنا فائز عدره
لٌنا فرٌد الدبس
لٌنا فرٌد عبدو
لٌنا فضل اللمٌس
لٌنا فهد وهبه
لٌنا فؤاد ابو حمدان
لٌنا فؤاد اسماعٌل
لٌنا فؤاد شما
لٌنا فؤاد مرلص
لٌنا لاسم علً
لٌنا لاسم فرحات
لٌنا كرم هللا رزق
لٌنا كمال صعب
لٌنا كمال عٌسى
لٌنا لٌان منصور
لٌنا محفوظ البعٌنً
لٌنا دمحم الزٌن
لٌنا دمحم السٌد
لٌنا دمحم الطفٌلً
لٌنا دمحم العالول
لٌنا دمحم المل
لٌنا دمحم المولى
لٌنا دمحم بالً
لٌنا دمحم حسٌن الٌمنً
لٌنا دمحم حٌدر
لٌنا دمحم داوود
لٌنا دمحم رباح
لٌنا دمحم سالم الحدبه
لٌنا دمحم صولً
لٌنا دمحم عثمان
لٌنا دمحم لاسم المهتدي
لٌنا دمحم متٌرن
لٌنا دمحم مشهور
لٌنا محمود الحتحوت
لٌنا محمود الزعبً
لٌنا محمود بو دٌاب
لٌنا محمود حدرج
لٌنا محمود حسن
لٌنا محمود شحاده
لٌنا محمود ظاهر
لٌنا محمود عراجً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
لٌنا مسعود عربٌد
لٌنا مطانٌوس ؼصن
لٌنا مفٌد حمزة
لٌنا منصور فهد
لٌنا منصور منصور
لٌنا منٌر جبور
لٌنا منٌر دٌب
لٌنا منٌر فرح
لٌنا ناصر حمدان
لٌنا ناٌؾ المسٌس
لٌنا نجٌب بدوي
لٌنا نجٌب وطفى
لٌنا نزار األسعد
لٌنا نزٌه االحمدٌه
لٌنا نزٌه النماش
لٌنا نعٌم الخطٌب
لٌنا هانً علً احمد
لٌنا وصفً بٌطار
لٌنا ٌحً المصري
لٌنا ٌوسؾ الٌاس
لٌنا ٌوسؾ جلوان
لٌنا ٌوسؾ داؼر
لٌنا ٌوسؾ سابا
لٌنا ٌوسؾ سابا
لٌنا ٌوسؾ فرج
لٌنا ٌوسؾ وهبة
لٌنا ٌونس حجازي
لٌنار ساسٌن الشامً
لٌنة عبد الرزاق إسالمبولً
لٌندا ابراهٌم ابو دله
لٌندا ابراهٌم السٌد حسن
لٌندا ابراهٌم فرح
لٌندا احمد سرور
لٌندا احمد عصفور
لٌندا الٌاس خٌر
لٌندا انٌس البحري
لٌندا أكرم شعٌب
لٌندا جرجس الموسى
لٌندا جوزٌؾ صوان
لٌندا حسن معنى
لٌندا حسٌن حٌدر
لٌندا حسٌن مسلمانً
لٌندا خطار خٌر الدٌن
لٌندا خلٌل عثمان
لٌندا رامز سعد
لٌندا سهٌل ابو مراد
لٌندا عادل ناصر
لٌندا عبد االمٌر جابر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
لٌندا عبد الكرٌم صالح
لٌندا عبد الكرٌم مصطفى
لٌندا عبداالمٌر مراد
لٌندا عبدالحلٌم عزام
لٌندا علً رله
لٌندا علً شعٌتو
لٌندا فارس سكاؾ
لٌندا فرٌد أبو ؼوش
لٌندا محسن زرالط
لٌندا دمحم الصمد
لٌندا دمحم بري
لٌندا دمحم بٌاض
لٌندا دمحم حسن
لٌندا دمحم دروٌش
لٌندا دمحم عبد النبً
لٌندا دمحم عز الدٌن
لٌندا دمحم عطوي
لٌندا دمحم ؼدار
لٌندا دمحم هلو
لٌندا محمود الخطٌب
لٌندا محمود الدروٌش
لٌندا محمود صبرا
لٌندا ملحم ارناؤط
لٌندا ممدوح بلوط
لٌندا موسى الحاج
لٌندا مٌشال منصور
لٌندا نظٌم فٌصل
لٌندا ٌوسؾ جونً
لٌندا ٌوسؾ نزها
لٌندا ٌوسؾ نمور
لٌنده سعد الدٌن حسون
لٌنه عارؾ ابو شكر
لٌنه مصطفى المصطفى
لٌنه ٌحٌى نافذ عبس
لٌنٌز دمحم شمسٌن
لٌال بسام الٌاسر
مابٌل خلٌل الزؼبً
ماتٌل طانٌوس المدور
ماتٌلد جرجس المزي
ماتٌلدا طانٌوس خلٌل
ماجد ابراهٌم سعٌفان
ماجد اسكندر عبدهللا
ماجد حسن جواد
ماجد حمد العرٌضً
ماجد خطار الحسنٌة
ماجد سالم شرٌتح
ماجد سعٌد دمحم
ماجد صالح شروؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
ماجد عباس زهرمان
ماجد عبد الرحٌم شكري خٌاط
ماجد عبد هللا الحاٌن
ماجد علً ابو شاهٌن
ماجد علً مسلمانً
ماجد علً مؽامس
ماجد لمر لمر
ماجد كامل محٌدلً
ماجد مجٌد الحسنٌة
ماجد دمحم األحمد
ماجد دمحم كامل جابر
ماجد نموال الخوري
ماجد ٌوسؾ الصمد
ماجدا دمحم خلؾ
ماجدة احمد الحاج حسٌن
ماجدة احمد العلً
ماجدة احمد عسٌلً
ماجدة الٌاس جرجس
ماجدة أحمد حبلص
ماجدة بطرس ٌوسؾ
ماجدة توفٌك فخر الدٌن
ماجدة جابر بو جابر
ماجدة جمٌل حواش
ماجدة جودت حرب
ماجدة حسن شكر
ماجدة حسٌن الدٌرانً
ماجدة حسٌن شمص
ماجدة حسٌن عبٌد
ماجدة حلمً بركة
ماجدة حمود دمحم
ماجدة خلٌل حسن
ماجدة خلٌل صوان
ماجدة راشد الصدٌك
ماجدة راشد عبد المادر
ماجدة سامً عبد الصمد
ماجدة سعٌد العزي
ماجدة سمٌح نجدي
ماجدة شامل خداج
ماجدة عباس الجباوي
ماجدة عباس عثمان
ماجدة عبد الكرٌم سٌؾ الدٌن
ماجدة عبد الكرٌم لاسم
ماجدة عبدهللا زرٌمة
ماجدة عبدهللا نصرهللا
ماجدة عصام حلوانً
ماجدة علً البوتاري
ماجدة علً الخطٌب
ماجدة علً الموسوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
ماجدة علً حٌدورة
ماجدة علً رمال
ماجدة علً زعٌتر
ماجدة علً شمص
ماجدة علً عالم
ماجدة علً لمع
ماجدة فاٌز سري الدٌن
ماجدة فوزي الشٌخ
ماجدة فؤاد التٌمانً
ماجدة كامل المذبوح
ماجدة كمال لوزي
ماجدة ماجد سوٌد
ماجدة دمحم االخرس
ماجدة دمحم األحمد
ماجدة دمحم الخطٌب
ماجدة دمحم النمر شلحة
ماجدة دمحم برجاوي
ماجدة دمحم سعٌد خزعل
ماجدة دمحم عبدالهادي
ماجدة دمحم عثمان عبد هللا
ماجدة دمحم مسلمانً
ماجدة دمحم موسى
ماجدة دمحم ناصر الدٌن
ماجدة دمحم نعٌم الحاج ٌوسؾ
ماجدة مصطفى لدور
ماجدة نموال الخوري
ماجدة وجدان االعور
ماجدة ٌوسؾ فٌاض
ماجده حسن ابراهٌم
ماجده حسن حٌدر
ماجده حسن لصمص
ماجده حسٌن ضو
ماجده خضر ضاهر
ماجده دٌب وهبة
ماجده علً حٌدورة
ماجده علً عطوي
ماجده كمٌل لٌس
ماجده مجٌد ابو زكً
ماجده دمحم حٌون
ماجده محمود عثمان
ماجده هانً خنفور
ماجده هاٌل هانً
ماجده ٌوسؾ سلٌمان
ماجدولٌن مروان حمزة
ماجدولٌن مصطفى حمٌة
ماجدولٌن نادر الفمٌه
مادلٌن حبٌب الرشعٌنً
مادلٌن سلٌم مرعً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
مادلٌن محسن الحماد
مادلٌن دمحم إبراهٌم
مادلٌن موسً الحاج
مادونا انطانٌوس نكد
مادونا حسام حسن
مادونا حسن ونوس
مادونا رامز زرٌك
مادونا رفٌك نخلة
مادونا سمٌر دٌب
مادونا شوكت نزها
مادونا صالح طعمه
مادونا عبد السالم بزي
مادونا عبدو كنح بو عمل
مادونا علً مصطفى
مادونا ؼازي مزهر
مادونا ؼازي مهدي
مادونا فوزي رزق
مادونا محمود المصطفى طربٌه
مادونا منٌر شرٌتح
مادونا نعٌم االسمر
مادونا وسٌم جودٌة
مارتٌن الٌاس رشدان
مارتٌن صالح عاصً
مارتٌن طانوس بدر
مارسٌل رٌمون عماد
مارسٌل سعدهللا صالح
مارسٌل شهٌد دؼفل
مارسٌل عبد الحمٌد
مارسٌل نجم الشكر
مارسٌل ٌوسؾ الركوة
مارؼو انطونٌوس ٌوسؾ الرهبان
مارؼو سمٌر بٌطار
ماركرٌت نصري داؼر
ماركو الخوري طانٌوس سعادة
ماركو جرجس وهبه
ماركو مٌشال الخوري
مارالن إمٌل سمور
مارالن سجٌع داؼر
مارلن فؤاد بٌطار
مارلٌن احمد حسن
مارلٌن الٌاس نصرهللا
مارلٌن انطانٌوس الشامً
مارلٌن انطانٌوس مخاٌل
مارلٌن انطوان ابو ابراهٌم
مارلٌن انطوان اؼناطٌوس
مارلٌن انطوان نعمه
مارلٌن انطونٌوس عبدوش
مارلٌن أنطونٌوس عبٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
مارلٌن بشارة ثلج
مارلٌن توما سالمً
مارلٌن جلٌل ضاهر
مارلٌن جوزاؾ مخلوؾ
مارلٌن جوزٌؾ الزٌن
مارلٌن جوزٌؾ حنكش
مارلٌن حنا منصور ٌونس
مارلٌن دٌب ابو رجٌلً
مارلٌن راشد ابً راشد
مارلٌن رزق حنا
مارلٌن سلٌم المسٌح
مارلٌن شحاده طنوس
مارلٌن ضٌاء حٌار
مارلٌن طانوس أٌوب
مارلٌن علً صباح
مارلٌن كرم هللا سعٌد
مارلٌن مٌشال ابو جوده
مارلٌن ٌوسؾ الراعً
مارلٌن ٌوسؾ عطٌة
مارلٌن ٌوسؾ ٌوسؾ
مارو فرٌد الحداد
مارون اٌلً مخول
مارون جوزاؾ ابً حبٌب
مارون حلٌم نموال
مارون حنا العالوري
مارون طانٌوس سٌؾ
مارون طانٌوس عون
مارون مرشد نعمة
مارون نبٌه ابو راشد
مارون ٌوسؾ ؼفري
مارون ٌوسؾ ناصٌؾ
ماري ابراهٌم العمار
ماري ابراهٌم الحلو
ماري ابراهٌم فاضل
ماري ابراهٌم منصور
ماري احمد خضر حٌدر احمد
ماري ادوار حداد
ماري ادٌب منصور
ماري اسحاق السبعلً
ماري اسحك بركات
ماري افرام باسٌل
ماري البٌر عروق
ماري الٌاس الحاج موسى
ماري الٌاس الخوري
ماري الٌاس السمرا
ماري الٌاس الشالوحً
ماري الٌاس الصؽبٌنً
ماري الٌاس اللمٌس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
ماري الٌاس المعلوؾ
ماري الٌاس بركات
ماري الٌاس سابا
ماري الٌاس عساؾ
شروؾ
ماري الٌن عبدالحمٌد ّ
ماري امٌن انطون
ماري انج جرجس حنا
ماري انطانٌوس واكٌم
ماري انطوان العٌن
ماري انطوان ضومٌط
ماري انطوان عبود
ماري انطوانٌت جان عازار
ماري انطون ؼانم
ماري انطونٌوس اٌلٌا
ماري انور ٌوسؾ
ماري اٌزابٌل جان شهوان
ماري اٌلً صلٌبا
ماري اٌوب رحمه
ماري آنج أنطوان الزعنًّ
ماري بطرس بو راشد
ماري بولس حداد
ماري بٌار الطوٌل
ماري تراز امٌل ونا
ماري ترٌز انطوان شربل
ماري ترٌز انطوان صعب
ماري ترٌز انطونٌوس سمٌا
ماري ترٌز روكز صلٌبً
ماري توفٌك فرشخ
ماري تٌرٌز بدري نعمه
ماري جرجس ابراهٌم
ماري جرجس الشٌخ
ماري جرجس ٌزبن
ماري جرجً الراعً
ماري جرجً المعلوؾ
ماري جرجً اندراوس
ماري جمٌل ابو انطون
ماري جورج الحاج
ماري جورج انطون
ماري جورج بشٌر
ماري جورج ؼانم
ماري جوزت رٌنه معوض
ماري جوزٌه طانوس كرم
ماري حاتم سابا
ماري حبٌب كفرونً
ماري حنا ابراهٌم
ماري حنا الممدسً
ماري حنا بو عمل
ماري حنا دابله
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ماري حنا معوض
ماري خلٌل صلٌبا
ماري دانٌال طانوس كرم
ماري دٌاب مخول
ماري رشٌد فرٌجة
ماري روجٌه االشمر
ماري روز انور رحمه
ماري روز بولس الحداد
ماري روز جورج لبّس
ماري روز جورج لبس
ماري روز عصام رٌا
ماري روز كرم كرم
ماري روز كلٌم المسٌس
ماري روز نبٌل نبهان
ماري روز نجٌب العمٌل
ماري روز نعٌم زخٌا
ماري روز ٌوسؾ رحمة
ماري رٌن ٌوسؾ فارس
ماري ساال سمٌر ؼازي
ماري سلٌم مخول سلٌم
ماري سهٌل جلول
ماري شاهٌن السبعلً
ماري شفٌك سلٌمان بدر
ماري صلٌبا دحدح
ماري طانوس مجاعص
ماري طانٌوس ابً رزق
ماري طانٌوس الخوري
ماري طانٌوس نعٌم
ماري طعمه طعمه
ماري عبدهللا موسى
ماري عبدو منصور
ماري عسطٌن نجم
ماري عٌسا لبرصً
ماري عٌسى حنا
ماري فؤاد الهاشم
ماري فؤاد طوق
ماري لبالن راؼب
ماري لزحٌا الخوري
ماري لزحٌا السبعلً
ماري لسطة داؼر
ماري كاظم التاجر
ماري كرٌستٌن بطرس ٌمٌن
ماري كلود عبده الخوند
ماري البا عبده
ماري لطٌؾ طعمة
ماري لوٌز جورج ضو
ماري لوٌز دروٌش عازار
ماري لٌن عبدو عون
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ماري مارون الخوند
ماري مارون حبٌمه
ماري محسن زخٌا
ماري محسن سركٌس
ماري مخاٌل جرٌج
ماري مخاٌل حداد
ماري مخول انطونٌوس
ماري مرشد الخوري
ماري مسعد الممدسً
ماري معروؾ عردو
ماري موسى ضاهر
ماري مٌشال الحلو
ماري مٌشال كالس
ماري ناهً مٌسً
ماري نجم نهرا
ماري نسٌم ٌونان
ماري نصري طراد
ماري نعمً البٌطار
ماري نعٌم الشامً
ماري نموال خوري
ماري نمر االسمر
ماري نوفل نجم
ماري نوٌل أنطونٌوس فخري
ماري هنري منسى
ماري وجٌه ٌرق
ماري ودٌع الدٌن
ماري ولٌم سركٌس
ماري ٌعموب هندٌة
ماري ٌوسؾ الخوند
ماري ٌوسؾ العلم
ماري ٌوسؾ المصٌفً
ماري ٌوسؾ بركات
ماري ٌوسؾ بو خازن
ماري ٌوسؾ دومط
ماري ٌوسؾ دٌاب
ماري ٌوسؾ زخٌا الدوٌهً
ماري ٌوسؾ زؼٌب
ماري ٌوسؾ سٌؾ
ماري ٌوسؾ عاد
ماري ٌوسؾ عون
مارٌا انطوان عبدهللا
مارٌا اٌلً ضو
مارٌا اٌلٌا حتً
مارٌا إبراهٌم شرؾ
مارٌا بولس بشارة
مارٌا توفٌك ابً رمٌا
مارٌا توفٌك بالوع
مارٌا جرجس االسمر
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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مارٌا جورج الحداد
مارٌا جوزٌؾ ٌوسؾ
مارٌا جوزٌفا البرتو خوري
مارٌا خلٌل سابا
مارٌا سامً حجار
مارٌا سامً شاهٌن
مارٌا سامً منصور
مارٌا ساٌد المكاري
مارٌا سركٌس الدرجانً
مارٌا سمعان مسعود
مارٌا شبل ساسٌن
مارٌا ؼسان سالم
مارٌا فرٌد صؽابً
مارٌا فؤاد الدوٌهً
مارٌا فؤاد ذٌاب
مارٌا كارٌن كالس كالسً
مارٌا كرٌستٌنا طنوس نهره
مارٌا متى العموري
مارٌا دمحم عبد الؽنً
مارٌا محمود همام
مارٌا نبٌل الخطٌب
مارٌا نموال الشعار
مارٌات رفٌك الٌاس
مارٌات سعٌد المكاري
مارٌات شهٌد زخٌا الدوٌهً
مارٌات نخلة ضاهر
مارٌات ودٌع النصرانً
مارٌات ٌوسؾ وهبه الدوٌهً
مالاير حنا لٌشع
مارٌان انطوان بودٌب
مارٌان بدوي ممبل
مارٌان بطرس عٌسى
مارٌان جرجس المسٌح
مارٌان جرجورة البحنٌنً
مارٌان جوزاؾ عون
مارٌان حنا نموال
مارٌان سعاده رعد
مارٌان سعٌد رحال
مارٌان سمٌر حنا
مارٌان سهٌل شماس
مارٌان شربل الحوٌن
مارٌان عساؾ خزالة
مارٌان كبلاير صواٌا
مارٌانا انطوان ابو حٌدر
مارٌة أحمد حمدون
مارٌة توفٌك حدشٌتً
مارٌة خالد البستانً
مارٌتسا جوزؾ انجهٌ-ان
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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مارٌز جرجس الخوري
مارٌز حنا الشمالً
مارٌز لزحٌا الموبا
مارٌال باخوس مخائٌل
مارٌال خاتشٌن بدوٌان
مارٌلو اودانٌربابٌنا رودرٌجوس مكً رودرٌجوس
مارٌلٌن شربل رزق
مارٌنا الٌاس توما
مارٌنا جان ٌوتنجً
مارٌنا رٌاض بوحمدان
مارٌنا شفٌك الحنا
مارٌنا مخاٌل خزامً
مارٌنا نزٌه الجمال
مارٌنا ولٌد جرٌج
مارٌنا ٌوسؾ اسكاؾ
مارٌنا ٌوسؾ ساسٌن
مارٌنٌا رائؾ ابو خلٌل
مارٌنٌت الخوري انطونٌوس الحاج
مارٌه علً زكرٌا
مارٌو مٌشال لطان
مارٌٌت ابراهٌم ملحم
مازن احمد حٌدر
مازن أحمد الظنط
مازن أحمد ملن دلناش
مازن جمٌل الحصري
مازن جورج المزي
مازن حسن شمٌر
مازن حسٌن ٌحفوفً
مازن حمد العرٌضً
مازن خالد موسى هوشر
مازن خلٌل سعٌفان
مازن سعٌد الخطٌب أبو ؼٌدا
مازن سلٌمان نشار
مازن سمٌر عساؾ
مازن سمٌر مالعب
مازن عبد الرحٌم الحجٌري
مازن عبد الكرٌم الحاج
مازن عساؾ ابو رحال
مازن علً المجذوب
مازن علً لرحانً
مازن عماد هانً
مازن ؼسان فحص
مازن مالن لبالن
مازن دمحم الحلو
مازن دمحم الكرٌم
مازن دمحم المصري
مازن دمحم دروٌش
مازن دمحم ندٌم جبري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
مازن نزٌه الؽضبان
مازن نزٌه شهٌب
مازن وجٌه االشمر
مازن وفٌك اسبر
مازن ٌاسر العز الدٌن الدندشً
مازن ٌاسٌن ٌاسٌن
مازن ٌوسؾ ابو نجم
ماشلٌن فؤاد سماحه
ماؼً ابراهٌم ٌرق
ماؼً الٌاس الصباغ
ماؼً الٌاس حمصً
ماؼً بدوي وهبه
ماؼً جان صواٌا
ماؼً حنا ٌوسؾ
ماؼً خلٌل خلٌل
ماؼً سلٌمان ضو
ماؼً طانً معربس
ماؼً طانٌوس اسطفان
ماؼً عارؾ نجم
ماؼً علً حجازي
ماؼً علً طرابلسً
ماؼً فرح صافتلً
ماؼً فؤاد الشمرة
ماؼً فؤاد ؼجر
ماؼً كامل نصر
ماؼً مروان األشمر
ماؼً مروان المصري
ماؼً وهٌب السمعانً
ماكدا كلٌم كلٌم
ماكً جرجً خٌر
ماكً عبد هللا الحمٌري
ماكً مٌشال عساؾ
ماكً ٌوسؾ نحال
مالدا علً نور الدٌن
مالن حسٌن خالد
مالن حسٌن عالم
مالن علً طرادٌة
مالن دمحم حمادي
مالن دمحم عجمً
مالكة سلٌم الموسى
مالً عمار شهٌب
مانوٌال رضا الصمٌلً
مانٌا حسن الزٌن
مانٌٌل مطر مطر
ماهدة مهدي زعٌتر
ماهر جعفر عثمان
ماهر جورج بطرس
ماهر حسن خنافر

ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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ماهر حسٌن لص
ماهر حسٌن مرعً
ماهر خالد المصري
ماهر رٌاض المصري الشعرانً
ماهر سالم الدعاس
ماهر سمٌر المصري
ماهر فؤاد السمرجً
ماهر مارون العلم
ماهر دمحم بٌضون
ماهر دمحم حداد
ماهر دمحم سهٌل طموش
ماهر دمحم صالح
ماهر دمحم نسبٌن
ماهر محمود بعجور
ماهر مصطفى خزعل
ماهر مصطفى عوض
ماهر نظمً حمام
ماي أحمد عجور
ماي حسن مهدي
ماي سلٌم شاهٌن
ماي مالن عبود
ماي دمحم فاروق الجركس
ماي هاشم خضر
ماٌا ابراهبم منصور
ماٌا ابراهٌم سمروط
ماٌا ابراهٌم محسن
ماٌا احمد الرمح
ماٌا احمد حمزة
ماٌا احمد ناصر
ماٌا اسكندر دموس
ماٌا اسماعٌل عودي
ماٌا اكرم نمور
ماٌا الٌاس اسطفان
ماٌا الٌاس رامح
ماٌا الٌاس لهوجً
ماٌا الٌاس كٌروز
ماٌا انطوان شمعون
ماٌا إمٌل نصر
ماٌا أحمد المصري
ماٌا أحمد وفٌك أمٌن
ماٌا أنطوان نفاع
ماٌا بدٌع سبسبً
ماٌا بشاره طنوس
ماٌا بولس أبو طاس
ماٌا جان ابو نكد
ماٌا جان الفداوي
ماٌا جرجس دومٌط
ماٌا جرجس منصور

ن
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ماٌا جرجً خٌر
ماٌا جمال شرٌم
ماٌا جورج لازان
ماٌا جوزٌؾ العلم
ماٌا جوزٌؾ المالٌة
ماٌا حسن أكومة
ماٌا حسن رمضان
ماٌا حسن علً
ماٌا حسن مجٌر
ماٌا حسٌن حمزه لمٌحه
ماٌا حسٌن سرور
ماٌا حسٌن سوٌدان
ماٌا حمدي برؼل
ماٌا حمزة رعد
ماٌا خالد عٌتانً
ماٌا خضر السبع
ماٌا خلٌل اٌوب
ماٌا خلٌل جزٌنً
ماٌا خلٌل كرٌت
ماٌا رشاد الحاج شحادة
ماٌا رضوان هاشم
ماٌا رهٌؾ بٌطار
ماٌا رٌاض ابو صالح
ماٌا رٌمون عوض
ماٌا زهٌر نصرالدٌن
ماٌا سعد الدٌن الحرٌري
ماٌا سلٌم بٌضون
ماٌا سلٌم نحاس
ماٌا سمٌح سابك
ماٌا سمٌر المعلولً
ماٌا سٌمون فضول
ماٌا شارل حبٌب
ماٌا طانوس عاصً
ماٌا طالل إدرٌس
ماٌا عادل شاهٌن
ماٌا عبد االله شرٌم
ماٌا عبد الؽنً شاتٌال
ماٌا عبد المادر الحموي
ماٌا عبد الكرٌم حمزة
ماٌا عبد اللحد صلٌبا
ماٌا عبد هللا حرب
ماٌا عبد هللا هانً
ماٌا عبدالؽنً كبارة
ماٌا عبدهللا عساؾ
ماٌا عبده علم
ماٌا عدنان حٌدر
ماٌا عصام عوكل
ماٌا علً الشامً
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ماٌا علً الطفٌلً
ماٌا علً امٌن
ماٌا علً جمٌل ظاهر
ماٌا علً حٌدر
ماٌا علً زعٌتر
ماٌا علً مهنا
ماٌا عماد حرب
ماٌا عماد دمج
ماٌا عمر عثمان
ماٌا عمر لدور
ماٌا ؼسان فنج
ماٌا ؼسان لطٌش
ماٌا فاٌز الؽزٌري
ماٌا لاسم زٌدان
ماٌا كمال موسى
ماٌا ماٌز المصري
ماٌا دمحم الحسٌن
ماٌا دمحم اللمٌس
ماٌا دمحم الهٌشان
ماٌا دمحم حمودي
ماٌا دمحم شعٌب
ماٌا دمحم صبره
ماٌا دمحم عٌواظه
ماٌا دمحم فخر الدٌن
ماٌا دمحم لنبر
ماٌا دمحم نصرت
ماٌا محمود الشعبً
ماٌا محمود رله
ماٌا محمود ظاهر
ماٌا محمود محفوظ
ماٌا محمود مهاب نجا
ماٌا مخائٌل نعمان
ماٌا مروان سمان
ماٌا مسعود الجمال
ماٌا مصطفى السبسبً
ماٌا مصطفى خادم
ماٌا مصطفى مستم
ماٌا ملحم الحاٌن
ماٌا ناصر ٌاسٌن
ماٌا نبٌل كٌروز
ماٌا نبٌه دنً
ماٌا نجم المر
ماٌا نجٌب المصري
ماٌا نزٌه مرعوش
ماٌا نسٌب عبدالحً
ماٌا نظٌر جعفر
ماٌا نعمه عبدون
ماٌا وفٌك سبلٌنً
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ماٌا ٌوسؾ حوري
ماٌا ٌوسؾ صوما
ماٌا ٌوسؾ عساكر
ماٌا ٌوسؾ عواضة
ماٌز خالد حبلص
ماٌز دمحم الحاٌن
ماٌز دمحم عبٌد
ماٌن الٌاس شلهوب
ماٌكل ابراهٌم موسى
ماٌه دمحم جعفر
مائدة احمد احمد
متري فرٌد ؼابً
متٌل منصور الهندي
مثال عبد الرحمن زرٌمة
مثال فرج عوض
مجد سالم الخوري
مجدال عبدهللا انطون
مجدلٌن تركً العلً
مجدي نزٌه عاشور
مجدي ٌوسؾ السٌد
محار حسن خلٌل
محاسن احمد حسٌن
محاسن احمد ناظم الزعبً
محاسن اسعد خٌر
محاسن أحمد لرحانً
محاسن حسٌن الشعار
محاسن خالد البعرٌنً
محاسن خالد حسٌن
محاسن خلٌل روفاٌل
محاسن علً الحامد
محاسن ؼسان علً
محاسن لاسم ؼداده
محاسن كرم عبود
محاسن دمحم المصطفى
محاسن دمحم سمٌح صمر
محاسن دمحم هاشم دنكر
محاسن مخاٌل مخول
محاسن وفٌك الدهنً
محروس ٌوسؾ المزح
محسن حنا فرح
محسن خالد حسٌن
محسن فاضل مرضى
محسن دمحم الدر
محسن دمحم خلٌل
محسن دمحم شهاب
محسن دمحم عبود
محسنة حسٌن هدال
محسنة دمحم الدٌرانً
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محسنه دمحم منصور
محفوض علً سعٌد
محفوظة حسٌن العزلً
مح ّمد عبدالكرٌم ر ّمال
دمحم ابراهٌم ابودلة
دمحم ابراهٌم الحسٌنً
دمحم ابراهٌم حمادي
دمحم ابراهٌم خلٌل
دمحم ابراهٌم صالح
دمحم ابراهٌم عٌاد
دمحم ابراهٌم مصطفى
دمحم احمد ابو عسكر
دمحم احمد ابو كنج
دمحم احمد االحمد
دمحم احمد الحاج حسٌن
دمحم احمد السٌد
دمحم احمد الطحان
دمحم احمد المحمود
دمحم احمد الموسوي
دمحم احمد برو
دمحم احمد بكار
دمحم احمد بوعلً
دمحم احمد حبلص
دمحم احمد حسن
دمحم احمد حمادي
دمحم احمد حمود
دمحم احمد خلٌل
دمحم احمد دحبول
دمحم احمد دروٌش
دمحم احمد دٌب
دمحم احمد ركٌن
دمحم احمد رمضان
دمحم احمد رمضان
دمحم احمد زبٌب
دمحم احمد زٌدان
دمحم احمد سعد
دمحم احمد سعدالدٌن زرٌمة
دمحم احمد سعٌد
دمحم احمد سلٌمان
دمحم احمد سوٌد
دمحم احمد شمص
دمحم احمد صالح الدٌن
دمحم احمد طربٌن
دمحم احمد عبد الخالك
دمحم احمد عبد الرزاق
دمحم احمد ؼاباتً
دمحم احمد فرج
دمحم احمد كعدة
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دمحم احمد كمال الدٌن
دمحم احمد متٌرن
دمحم احمد دمحم
دمحم احمد ملحم
دمحم احمد هارون
دمحم احمد ٌاسٌن
دمحم احمد ٌونس
دمحم احمد ٌونس
دمحم اسامة المؽربً
دمحم اسعد البزال
دمحم اسعد حٌدر
دمحم اسماعٌل حسٌن
دمحم البالر ابراهٌم بلحص
دمحم البالر حسن لبالن
دمحم الجواد سلٌم العزٌر
دمحم امٌن الهبش
دمحم امٌن وهٌب رحٌم
دمحم إبراهٌم حلوم
دمحم أحمد الطبشة
دمحم أحمد الظنط
دمحم أحمد الفتاح
دمحم أحمد بركات
دمحم أحمد جواد
دمحم أحمد خالد
دمحم أحمد عكاري
دمحم أحمد علوش
دمحم أحمد لدور نجدة
دمحم أحمد دمحم علً
دمحم أسعد أسعد
دمحم بالر احمد جابر
دمحم بالر حسٌن حرب
دمحم بالر مهدي زعٌتر
دمحم بدر الدٌن عبد النبً
دمحم بركات عطوي
دمحم بري شحادة
دمحم بشٌر الفارس
دمحم بالل دنكر
دمحم بهاء الدٌن الجراح
دمحم توفٌك جبك
دمحم توفٌك علً
دمحم جعفر ابو الحسن
دمحم جعفر زٌن الدٌن
دمحم جفال جفال
دمحم جمال الطحش
دمحم جمال تمال
دمحم جمال طراد
دمحم جمال عبد هللا الشل
دمحم جمٌل خنافر
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دمحم جمٌل دخل هللا
دمحم جمٌل شور
دمحم جمٌل صلح
دمحم جمٌل كنج
دمحم جهاد حسٌن
دمحم جواد نصرهللا
دمحم حاتم حمزة
دمحم حبٌب جعفر
دمحم حبٌب حجازي
دمحم حبٌب ٌاسٌن
دمحم حسام صعب
دمحم حسان برو
دمحم حسن ابراهٌم
دمحم حسن ادرٌس
دمحم حسن اسماعٌل
دمحم حسن الحاج حسٌن
دمحم حسن الخشن
دمحم حسن الخطٌب
دمحم حسن الربٌع
دمحم حسن الزٌن
دمحم حسن الشهال
دمحم حسن الموسوي
دمحم حسن اٌوب
دمحم حسن أبو دله
دمحم حسن جواد
دمحم حسن حجازي
دمحم حسن حمد
دمحم حسن حمود
دمحم حسن سرور
دمحم حسن شحرور
دمحم حسن شعٌتانً
دمحم حسن عثمان
دمحم حسن عساؾ
دمحم حسن عالء الدٌن
دمحم حسن علوان
دمحم حسن علوش
دمحم حسن علً طلٌس
دمحم حسن علً مرتضى
دمحم حسن عٌسى
دمحم حسن فاٌد
دمحم حسن لاسم
دمحم حسن محسن
دمحم حسن مكً
دمحم حسنً شرٌم
دمحم حسٌن الرباعً
دمحم حسٌن الرٌس
دمحم حسٌن الفلٌطً
دمحم حسٌن بركات
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دمحم حسٌن ترمس
دمحم حسٌن توسكا
دمحم حسٌن جحا
دمحم حسٌن جرادي
دمحم حسٌن حسن عودي
دمحم حسٌن حمود
دمحم حسٌن حمودي
دمحم حسٌن راٌد
دمحم حسٌن رمال
دمحم حسٌن رومٌه
دمحم حسٌن سعد
دمحم حسٌن سعٌد
دمحم حسٌن شلهوب
دمحم حسٌن صالح
دمحم حسٌن طالب
دمحم حسٌن طراد
دمحم حسٌن علوه
دمحم حسٌن علً سلهب
دمحم حسٌن فحص
دمحم حسٌن فمٌه
دمحم حسٌن فهدا
دمحم حسٌن لدور
دمحم حسٌن محسن سبٌتً
دمحم حسٌن مصطفى
دمحم حسٌن معلم
دمحم حسٌن مهدي
دمحم حسٌن مهنا
دمحم حسٌن ناصرالدٌن
دمحم حسٌن هاشمٌه
دمحم حسٌن ٌوسؾ سبٌتً
دمحم حمزه دروٌش
دمحم حٌدر عبد الكرٌم
دمحم خالد ادلبً
دمحم خالد الحجٌري
دمحم خالد السٌد
دمحم خالد الشٌخ
دمحم خالد العلً طالب
دمحم خالد العوٌشً
دمحم خالد الكن
دمحم خالد زكرٌا
دمحم خالد صلح
دمحم خالد طالب
دمحم خالد عبد العزٌز حرز
دمحم خالد عبدو
دمحم خالد كنعان
دمحم خضر العبد
دمحم خضر الكن
دمحم خضر حسن حسنا
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دمحم خضر عثمان
دمحم خطار خٌر الدٌن
دمحم خلٌل الرفاعً
دمحم خلٌل حٌدر
دمحم خلٌل رضا
دمحم خلٌل زٌعور
دمحم خلٌل عامر
دمحم خلٌل عبد العزٌز شما
دمحم خٌر عصام الشحٌمً
دمحم خٌر دمحم هانً سكرٌة
دمحم داود بزي
دمحم درؼام االحمد
دمحم دعاس سكرٌة
دمحم دٌاب األحمد
دمحم دٌاب حٌدر
دمحم راشد سلٌم سنو
دمحم رزق هللا بدوي
دمحم رشاد احمد العبد
دمحم رشدي لانصوه
دمحم رشٌد اسماعٌل
دمحم رشٌد سعد
دمحم رشٌد لدور
دمحم رضا جزٌنً
دمحم رضا حسٌن
دمحم رضا خزعل
دمحم رضا عزلً
دمحم رضا معتوق
دمحم زهٌر الؽور
دمحم زهٌر ٌوسؾ الحلبً
دمحم سالم الحاج حسٌن
دمحم سالم الدعاس
دمحم سالم ترو
دمحم سراج نزار الحسن
دمحم سعد الخالدي
دمحم سعد المصري
دمحم سعدالدٌن الحجٌري
دمحم سعدالدٌن نسب
دمحم سعدهللا طالب
دمحم سعٌد السن
دمحم سعٌد المصري
دمحم سعٌد المعوش
دمحم سعٌد فرحات
دمحم سعٌد وهبً
دمحم سلمان سلمان
دمحم سلٌم المرسللً
دمحم سلٌم سلوم
دمحم سلٌم عمٌل
دمحم سلٌمان حرٌن
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دمحم سلٌمان ركٌن
دمحم سلٌمان فٌاض
دمحم سلٌمان مدلج
دمحم سلٌمان مشٌن
دمحم سمٌر دنون
دمحم سمٌر عوٌدات
دمحم شحادة اللمٌس
دمحم شحادة ؼدادة
دمحم شرٌؾ بزون
دمحم شرٌؾ عبدالكرٌم
دمحم شفٌك جعفر
دمحم شكر هللا لصٌر
دمحم شولً سالمة
دمحم شولً مرتضى
دمحم صالح اسعد
دمحم صالح المصري
دمحم صالح حمٌد
دمحم صبحً خزعل
دمحم صدٌك عبدهللا الحجٌري
دمحم صالح توتونجً
دمحم طعان االسعد
دمحم طالل بدر
دمحم طالل تمش
دمحم طالل لاسم
دمحم طه شندب
دمحم عادل اسماعٌل
دمحم عادل عانوتً
دمحم عارؾ محمود عارؾ المصطفى طربٌه
دمحم عباس ابراهٌم
دمحم عباس حشوش
دمحم عباس سٌد لاسم
دمحم عباس عباس
دمحم عباس عٌدي
دمحم عباس ٌوسؾ
دمحم عبد الباسط دمحم ٌوسؾ
دمحم عبد الحسن عمٌل
دمحم عبد الحسن فران
دمحم عبد الحلٌم السٌد
دمحم عبد الحمٌد شاكر جمعه
دمحم عبد الرحمن حمدان
دمحم عبد الرحمن عواض
دمحم عبد الرحمن دمحم علً الصائػ
دمحم عبد الرزاق خضر
دمحم عبد الؽنً الصباحً
دمحم عبد المادر عٌسى
دمحم عبد الكرٌم ابراهٌم
دمحم عبد الكرٌم دٌب
دمحم عبد الكرٌم سرور
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دمحم عبد الكرٌم شمص
دمحم عبد الكرٌم ظاهر
دمحم عبد اللطٌؾ الحجٌري
دمحم عبد اللطٌؾ المادري
دمحم عبد اللطٌؾ رمضان
دمحم عبد اللطٌؾ سعد
دمحم عبد هللا حمود
دمحم عبد هللا مهدي
دمحم عبد المجٌد عبود
دمحم عبد المطلب بٌضون
دمحم عبد النبً حدرج
دمحم عبد الواحد عبده
دمحم عبد الوهاب دندشلً
دمحم عبدالباسط الرفاعً
دمحم عبدالحلٌم عبدو
دمحم عبدالحمٌد التالوي
دمحم عبدالرحمن راٌد
دمحم عبدالرحمن كنعان
دمحم عبدالرحٌم خالد
دمحم عبدالرحٌم زكرٌا
دمحم عبدالعزٌز شعٌب
دمحم عبدالكرٌم علً
دمحم عبداللطٌؾ الحسٌنً
دمحم عبدهللا الحجٌري
دمحم عبدهللا بزٌع
دمحم عبدهللا سعد
دمحم عبدهللا عمرو
دمحم عبدهللا عوض
دمحم عبدو جعفر
دمحم عبودي عالء الدٌن
دمحم عثمان الدهٌبً
دمحم عثمان العرب
دمحم عثمان كسن
دمحم عدنان البرجً
دمحم عدنان الرلا
دمحم عدنان حسن
دمحم عدنان خالدٌه
دمحم عدنان لاسم
دمحم عدنان لانصوه ؼوري
دمحم عدنان ٌاسٌن
دمحم عزام عزمً الجمل
دمحم عطٌة الجمعة
دمحم علً ابو ؼنٌم
دمحم علً احمد زكاوي
دمحم علً اخضر
دمحم علً ارناؤط
دمحم علً اسماعٌل
دمحم علً اسماعٌل
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دمحم علً االدرع
دمحم علً األبرش
دمحم علً الترشٌشً
دمحم علً الجرؾ
دمحم علً الحجٌري
دمحم علً الحجٌري
دمحم علً الحسٌن
دمحم علً الدر
دمحم علً الصباحً
دمحم علً الصباغ
دمحم علً الدمحم
دمحم علً المستراح
دمحم علً الممهور
دمحم علً النمً زؼٌب
دمحم علً أبو اسبر
دمحم علً أحمد هاشم
دمحم علً بسمه
دمحم علً جعفر
دمحم علً جواد
دمحم علً حجازي
دمحم علً حجازي
دمحم علً حسون
دمحم علً حسٌن
دمحم علً حسٌن النمر
دمحم علً حمدان
دمحم علً حٌدر
دمحم علً حٌدورة
دمحم علً خضر فواز
دمحم علً خلٌل
دمحم علً خلٌل خرٌبانً
دمحم علً دروٌش
دمحم علً دٌاب
دمحم علً دٌب
دمحم علً زعٌتر
دمحم علً زعٌتر
دمحم علً زعٌتر
دمحم علً سرور
دمحم علً سعاده
دمحم علً سالمً
دمحم علً سوٌدان
دمحم علً شكر
دمحم علً شوٌخ
دمحم علً صالح الدٌن
دمحم علً صالح الدٌن
دمحم علً طرادٌه
دمحم علً طه
دمحم علً عبد هللا
دمحم علً عبدالحمٌد شعٌتو

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
دمحم علً عبدهللا
دمحم علً عفٌؾ عٌتانً
دمحم علً علً احمد لاسم
دمحم علً عٌاد
دمحم علً عٌسى
دمحم علً عٌسى
دمحم علً ؼازي السٌد احمد
دمحم علً ؼرٌب
دمحم علً فتونً
دمحم علً لانصوه
دمحم علً لرحانً
دمحم علً كركً
دمحم علً محسن المرصٌفً
دمحم علً دمحم البزال
دمحم علً مراد
دمحم علً مرتضى
دمحم علً مسلمانً
دمحم علً مصطفى الحسٌنً
دمحم علً مهدي زعٌتر
دمحم علً نجم
دمحم علً نكد
دمحم علً نور الدٌن
دمحم علً نورالدٌن
دمحم علً نٌوؾ
دمحم علً ٌحً المؽربً
دمحم عمر البراج
دمحم عمر البسط
دمحم عمر السٌد
دمحم عمر الصٌاح
دمحم عمر شلحه
دمحم عمر طراد
دمحم عمر طالل المصري
دمحم عمر عباس
دمحم عمر هوشر
دمحم عمر ٌوسؾ
دمحم عٌسى المؽربً
دمحم عٌسى شاهٌن
دمحم ؼازي زٌتون
دمحم ؼدوان الكنج
دمحم ؼسان خلٌفه
دمحم ؼسان منعم
دمحم فاخر فاٌز الجمل
دمحم فادي ذٌب
دمحم فاٌز الصباغ
دمحم فاٌز حسٌن سلهب
دمحم فاٌز شبلً
دمحم فاٌز عسٌلً
دمحم فضل شعٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
دمحم فهد االسعد
دمحم فهد المصري
دمحم فوزي فواز
دمحم فوزي مصطفى
دمحم فؤاد المولى
دمحم فؤاد أحمد مالط
دمحم فؤاد حرب
دمحم فؤاد صفا
دمحم فؤاد فران
دمحم فؤاد فواز
دمحم فؤاد لوبر
دمحم فٌصل سلوم
دمحم فٌصل عانوتً
دمحم لاسم الحاج
دمحم لاسم الرفاعً
دمحم لاسم الزعبً
دمحم لاسم ألحاج
دمحم لاسم حجازي
دمحم لاسم حسون
دمحم لاسم ذٌب
دمحم لاسم زٌن الدٌن
دمحم لاسم سبلٌنً
دمحم لاسم سبٌتً
دمحم لاسم صلح
دمحم لاسم عراجً
دمحم لاسم عطوي
دمحم لاسم علوٌه
دمحم لاسم فمٌه
دمحم لاسم ناصر الدٌن
دمحم لاسم هاشم
دمحم لاسم ٌاؼً
دمحم لاسم ٌونس
دمحم كاظم بكراكً
دمحم كامل العبدهللا
دمحم كامل شعشوع
دمحم كمال النوتسً
دمحم كمال ٌحٌى
دمحم مالن الٌوسؾ
دمحم مالن ٌاسٌن
دمحم دمحم جعفر
دمحم دمحم حرٌس
دمحم محمود البٌطار
دمحم محمود الحجٌري
دمحم محمود الشحٌمً
دمحم محمود الشٌخ
دمحم محمود الفلٌطً
دمحم محمود المعربونً
دمحم محمود حمزة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
دمحم محمود حمودي
دمحم محمود حنٌنة
دمحم محمود خضر
دمحم محمود دؼمان
دمحم محمود دٌب
دمحم محمود شاهٌن
دمحم محمود شرٌؾ عكاوي
دمحم محمود عبٌد
دمحم محمود عثمان
دمحم محمود عٌتانً
دمحم محمود فارس
دمحم محمود كنعان
دمحم محمود مراد
دمحم محمود مهدي
دمحم محمود ٌسن
دمحم محً الدٌن الزٌلع
دمحم محً الدٌن عبد الفتاح
دمحم محً رجب
دمحم مختار نور الدٌن
دمحم مدٌن الدندشلً
دمحم مراد مراد
دمحم مرتضى ابو الحسن
دمحم مروان ابو ؼوش
دمحم مصطفى البرادعً
دمحم مصطفى الحاج حسن
دمحم مصطفى السوٌد
دمحم مصطفى الطفٌلً
دمحم مصطفى العتر
دمحم مصطفى العلً
دمحم مصطفى النابوش
دمحم مصطفى بلً
دمحم مصطفى بهجة
دمحم مصطفى خضر
دمحم مصطفى خلٌل
دمحم مصطفى دعٌبس
دمحم مصطفى ركٌن
دمحم مصطفى رٌشونً
دمحم مصطفى شاتٌال
دمحم مصطفى شري
دمحم مصطفى عباس
دمحم مصطفى علول
دمحم مصطفى علً
دمحم مصطفى عٌسى
دمحم مصطفى كوثرانً
دمحم مصطفى مصطفى
دمحم مصطفى ٌوسؾ
دمحم مفٌد حرب
دمحم ملٌح شبو

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
دمحم منٌر عبد هللا
دمحم منٌر محفوض
دمحم مهدي المولى
دمحم مهدي عبد المحسن فضل هللا
دمحم مهدي وحود
دمحم موسى خٌرالدٌن
دمحم موسى دروبً
دمحم ناجً زٌن الدٌن
دمحم ناجً دمحم شكر
دمحم ناٌؾ ابو نجم
دمحم نبٌه حمود
دمحم نجاح دروٌش
دمحم نصري شرٌؾ
دمحم نصوح المادري
دمحم نظٌم سعادة
دمحم نعمه رمضان
دمحم نعمه مشٌن
دمحم نعمً ماجد
دمحم نواؾ البرجً
دمحم نورالدٌن حمزة بكار
دمحم هادي الحسٌنً
دمحم هانً حمود
دمحم هانً رومٌه
دمحم هانً علوٌة
دمحم هشام ٌحًٌ
دمحم هٌثم علً عثمان
دمحم وائل عبد الجلٌل السبٌتً
دمحم وجٌه الحافً
دمحم وسٌم طالل نٌكرو
دمحم وفٌك إبراهٌم
دمحم ولٌد المصص
دمحم ولٌد ضاهر
دمحم وهٌب عطٌه
دمحم ٌحً فاروق خضر
دمحم ٌحٌى شرٌؾ
دمحم ٌحٌى لاسم الحاج عمر
دمحم ٌوسؾ العسكر
دمحم ٌوسؾ المادري
دمحم ٌوسؾ المسلمانً
دمحم ٌوسؾ الٌوسؾ
دمحم ٌوسؾ بري
دمحم ٌوسؾ حمٌة
دمحم ٌوسؾ حمٌه
دمحم ٌوسؾ داؼر
دمحم ٌوسؾ عساؾ
دمحم ٌوسؾ محً الدٌن
دمحم ٌوسؾ ٌاسٌن
دمحم ٌوسؾ ٌونس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
دمحم ٌونس عٌسى
دمحمعلً ناصر فران
دمحمٌة أحمد عثمان
دمحمٌة حسن الناظر
دمحمٌة خضر الكرٌر
دمحمٌة عبد العزٌز خضر
دمحمٌة علً صالح الدٌن
دمحمٌة دمحم الزعبً
دمحمٌة محمود حمود
دمحمٌة ولٌد شحادة
دمحمٌه عزالدٌن العبود
محمود ابراهٌم عٌسى
محمود احمد االذن
محمود احمد الزٌن
محمود احمد الشعبً
محمود احمد حمدون
محمود احمد سالمه
محمود احمد عجم
محمود احمد عنتر
محمود احمد هاشم
محمود اسعد الربٌع
محمود اسعد شطح
محمود العبد ؼندور
محمود أحمد الحاٌن
محمود أحمد الحجار
محمود أحمد الحجً
محمود أحمد المصري
محمود أحمد بٌز
محمود أحمد عبٌد
محمود بلحص بلحص
محمود جمال حمود
محمود جمٌل شور
محمود حامد حمادي
محمود حسن الدر
محمود حسن بطٌخ
محمود حسن جفال
محمود حسن صالح
محمود حسن لاووق
محمود حسن منصور
محمود حسن نظام
محمود حسٌن المصري
محمود حسٌن حمود
محمود حسٌن شاعر
محمود حسٌن وهبً
محمود حوٌشان خلٌل
محمود حٌدر علول
محمود خالد زكرٌا
محمود خلٌل العٌتانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
محمود دٌب منى
محمود رامز ابو شهال
محمود رامز زٌات
محمود رٌاض إدلبً
محمود سامً بلوط
محمود سعد الدٌن الحلبً
محمود سعٌد فاٌك
محمود سلمان حامد
محمود سلمان حٌدر
محمود سلٌمان عدوٌه
محمود سمٌح بنجن
محمود سهٌل خلٌل
محمود عادل السحمرانً
محمود عبد الحفٌظ جابر
محمود عبد الؽنً سعود
محمود عبد المادر دمج
محمود عبد هللا ابو خلٌل
محمود عبدهللا مهتدي
محمود عدنان حمد
محمود عدنان عواضه
محمود علً ابو شاهٌن
محمود علً اسعد
محمود علً بكور
محمود علً حسٌن
محمود علً حوٌلً
محمود علً دبوق
محمود علً دٌب
محمود علً شرؾ الدٌن
محمود علً شمٌر
محمود علً صعب
محمود علً طالب
محمود عمر العبدهللا
محمود فاٌز عسٌلً
محمود لاسم الفمٌه
محمود لاسم مكه
محمود كامل المحمود
محمود كامل شعٌتو
محمود كاٌد طفٌلً
محمود دمحم االحمد
محمود دمحم الحاٌن
محمود دمحم الحسٌنً
محمود دمحم السبسبً
محمود دمحم المحمود
محمود دمحم بدره
محمود دمحم بلحص
محمود دمحم حسنه
محمود دمحم حٌدر
محمود دمحم خضر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
محمود دمحم سٌؾ
محمود دمحم عساؾ
محمود دمحم عواضه
محمود دمحم كنج
محمود دمحم وزنه
محمود مصطفى البعرٌنً
محمود مصطفى حمود
محمود مصطفى عساؾ
محمود مصطفى فرحات
محمود موسى شرٌؾ
محمود ناٌؾ عمار
محمود نزٌه بٌاضو
محمود نمر عبود
محمودٌة أحمد حسٌن
محمودٌة دمحم حنوؾ
محمودٌة ولٌد شحادة
محً الدٌن احمد عدنان حداد
محً الدٌن باكٌر عبد هللا
محً الدٌن بشٌر اسكندرانً
محً الدٌن جمال دمج
محً الدٌن حسن مواس
محً الدٌن سلٌم سٌؾ الدٌن
محً الدٌن عبد الرحٌم عٌد
محً الدٌن عبد الكرٌم وهبه
مخاٌل مطانوس توما
مخاٌل ٌوسؾ طوق
مخائٌل ادٌب بردلان
مخائٌل جبران الشامً
مخائٌل جرجس داود عطٌة
مخائٌل سلٌم مرتا
مخلصة علً طالب
مخول كامل الحاصبانً
مدد سعد الدٌن حبال
مدالن الٌاس منذر
مدالن عبدو فرح
مدالن فاضل شالال
مدالن منٌر عٌسى
مدالن نموال الشمالً
مدلٌن علً عبٌدان
مدلٌن نموال زٌماركوس
مدنة صالح الرفاعً
مدى احمد عبٌد
مدى حسن سلٌمان
مدٌحة رامز ابوشاهٌن
مدٌحة عبدالكرٌم الدندشلً
مدٌحة نور الدٌن ؼبار
مدٌحه جمٌل عزالدٌن
مدٌحه شرٌؾ الحسٌنً المزوٌنً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
مدٌن أحمد طالب
مدٌن علً حٌدر
مرون رومانوس هاشم
ّ
مراد أحمد عبٌد
مراده حمد ناصر
مرادي مراد كمون
مراس سعد الدٌن حبال
مرام بالل الحاج شحادة
مرام كاسر الراعً
مرام دمحم رشٌد معالٌمً
مرام دمحم سلٌم الحربولً
مرتا جرجس معادي
مرتا فارس الخوري
مرتضى أحمد حب هللا
مرتضى حسن عبود
مرتضى عبد هللا مكً
مرتضى محمود الحورانً
مرتضى محمود عطوي
مرح دمحم بكور
مرحى دمحم حمٌة
مرزولة توفٌك البستانً
مرسال ابراهٌم عمٌل
مرسال بطرس خضٌر
مرسال جورج جبور
مرسال زاكً جرٌج
مرسال زٌاد ابو كروم
مرسال سابا رعٌدي
مرسال سلٌم جٌراٌل
مرسال شكر هللا حدّاد
مرسال شكٌب مطر
مرسال عزت مطر
مرسال عمٌل حطٌط
مرسال مالن عبود
مرسال محمود كنعان
مرسال مخائٌل حداد
مرسال منصور الكن
مرسال مورٌس لطٌؾ
مرسال نبٌل الحاج
مرسال نجٌب صوما
مرسال نموال دٌاب
مرسل جرجس لرلماز
مرسٌل جورج الرٌاشً
مرسٌل زهٌر عٌد
مرسٌل شوكات ناصر الدٌن
مرسٌل عز الدٌن بو ذٌاب
مرسٌل علً أبو زور
مرسٌل لبالن بشارة
مرشد مطانٌوس معوض

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
مرشه طانٌوس ٌوسؾ
مرضٌة دمحم سعد
مرعب عبداللطٌؾ عوض
مرعً أحمد ٌحً
مرعً دمحم السكرٌة
مرؼرٌت شلٌطا عبد هللا
مرؼرٌت عبد الرحٌم علوان
مرؼرٌت ماجد ؼالً
مرؼرٌتا موسى مهنا
مرؼو مطانس لٌشع
مرفت ابراهٌم رمٌح
مرفت احمد بٌه
مرفت امٌن البلوز
مرفت أحمد بكور
مرفت أمٌن الصاٌػ
مرفت أمٌن دٌب
مرفت بهٌج الشمٌطلً
مرفت توفٌك كنعان
مرفت حبٌب الرشعٌنً
مرفت سلمان جودٌه
مرفت سمٌر عوض
مرفت عبد الكرٌم دٌب
مرفت عدنان فواز
مرفت عصام ابً جمعة
مرفت عصام حالوه ؼصن
مرفت علً حرب
مرفت علً هرموش
مرفت فوزي الدٌن عالء الدٌن
مرفت متعب المطان
مرفت دمحم شمس الدٌن
مرفت دمحم شمص
مرفت دمحم عٌسى
مرفت محً الدٌن السن
مرفت مصطفى كنفانً
مرفت هانً سرور
مرفت ٌوسؾ جرٌس
مركرٌت ٌوسؾ ٌعموب
مركو ٌوسؾ ٌوسؾ
مرالن جرجس عطا هللا
مرالن مخاٌل رعد
مرالن نعمه عٌّاش
مرلٌن جورج مخول
مرلٌن عساؾ عبدو
مرلٌن عفٌؾ ٌعموب
مرلٌن دمحم التٌشوري
مرلٌن مٌشال عبدو
مرمر جوزٌؾ زؼٌب
مرون
مرن أنور ّ

ن
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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مرن ٌوسؾ بو خلٌل
مروا عبد الرحمن عبد المادر
مروا مصطفى لطٌش
مروا منٌر دٌاب
مروات أحمد الكنج
مروان اسكندر الحلبً
مروان بدر الدبل
مروان بسام لزٌحة
مروان حسٌن خٌرالدٌن
مروان حمود المٌس
مروان رٌاض عبد الصمد
مروان سالم الخوري
مروان سلٌمان أبو كمر
مروان شولً مراد
مروان طانوس علم
مروان عادل توبه
مروان عاطؾ أبو دهن
مروان عبد المادر الخباز
مروان فارس مسعود
مروان فهد فرح
مروان كامل كنعات
مروان كمال حسن
مروان دمحم خلٌل
مروان محمود حسامً
مروان مصطفى أبو حسن
مروان معروؾ أبو شاهٌن
مروان ناٌؾ حٌدر
مروان نجٌب علبً
مروان ٌوسؾ الحاٌن
مروة أحمد جمول
مروة جمال المصري
مروة جمٌل دروٌش
مروة حاتم لبعٌطة
مروة حسٌن ؼملوش
مروة حسٌن لمر
مروة حمد ناصر
مروة خضر العكاري
مروة سعدهللا االسعد
مروة صبحً صلح
مروة صفوح سعادة
مروة عبد الحمٌد عراج
مروة عبد الرحمن عبٌد
مروة عثمان دٌب
مروة علً العزٌر
مروة علً سرور
مروة علً شوٌخ
مروة علً لمٌحة
مروة علً هرموش
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مروة عمر دلً
مروة عٌاد وهبً
مروة فهٌم لاسم اسعد
مروة كمال المهتدي
مروة مالن علٌوة
مروة دمحم الحاج
مروة دمحم حاموش
مروة دمحم علً
مروة دمحم فرحات
مروة محمود أبو طً
مروة محمود معتوق الصباغ
مروة مصطفى طالب
مروة مصطفى علً لنا
مروة منٌؾ جبور
مروة نجٌب ابوشمرا
مروة واصؾ خضر
مروه ابراهٌم حمود
مروه احمد حسون
مروه احمد سعد
مروه احمد عباس
مروه توفٌك رئٌس المٌنا
مروه جمال بوتاري
مروه جوزؾ مصروعة
مروه حسٌن خلٌل
مروه حسٌن شومان
مروه خالد هداٌا
مروه خلٌل العوطه
مروه سعد الدٌن ابو زٌنب
مروه طالل فران
مروه عدنان ٌاسٌن
مروه عمر ناجٌا
مروه فؤاد ضاهر
مروه دمحم الحمٌصً
مروه دمحم طوٌل
مروه دمحم علً سلمان
مروه دمحم كمال الدرزي
مروه مصطفى طراد
مروه موسى طاهر
مروه ٌوسؾ كنج
مروى ابراهٌم فمٌه
مروى احمد ابراهٌم
مروى احمد امٌن
مروى اٌلً سعدهللا
مروى جورج الصٌداوي
مروى حسن علوان
مروى حسن عٌسى
مروى حسٌن رضى
مروى حسٌن ماجد
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مروى خالد داود
مروى ذٌب عطوي
مروى سرحان مسلمانً
مروى عبد الساتر حسٌن
مروى عبدالحك عنتر
مروى عبدالرحمن طالب
مروى عبدالرزاق سٌور
مروى علً األمٌن
مروى علً ّ
حالل
مروى علً كورانً
مروى عٌسى خفاجه
مروى فاروق الحراش
مروى كرم طالب
مروى دمحم الحجٌري
مروى دمحم خالد شعرانً
مروى دمحم عكوش
مروى دمحم عواد
مروى دمحم نذر
مروى محمود الحجٌري
مروى محمود درباس
مروى مدحت مصطفى
مروى مٌخائٌل اٌوب
مروى نبٌل عودي
مري ادٌب الراعً
مري الٌاس ابراهٌم
مري الٌاس عبدهللا
مري بسام سمر
مري جان شكري الخوري
مري ضومٌط أٌوب
مري طراؾ طرفة
مري معروؾ مشٌلح
مري نبٌل الحاج
مري نعمان اسحاق
مري ٌوسؾ طعوم
مرٌان حنا العمٌل
مرٌان سمٌر ابو ملحم
مرٌانا احمد شٌت
مرٌانا الٌاس سعد
مرٌانا جرجس التوم
مرٌانا حسٌن فمٌه
مرٌانا سالم زوٌهد
مرٌانا سلٌمان سلوم
مرٌانا عبد الرحٌم رحال
مرٌانا عبد هللا مرتضى
مرٌانا عدنان دروٌش
مرٌانا علً دلماق
مرٌانا دمحم فرحات
مرٌانا مخائٌل صوان
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مرٌانا مروان اسطه
مرٌانا ٌوسؾ لحود
مرٌزة حسن صالح
مرٌم ابراهٌم حمد
مرٌم ابراهٌم زٌبارة
مرٌم ابراهٌم سٌاال
مرٌم ابراهٌم صالح
مرٌم ابراهٌم صفً الدٌن
مرٌم ابراهٌم عنٌسً
مرٌم ابراهٌم فمٌه
مرٌم احمد الحاج حسن
مرٌم احمد الخطٌب
مرٌم احمد السٌد
مرٌم احمد النمر
مرٌم احمد امامه
مرٌم احمد جفال
مرٌم احمد حسن لاسم
مرٌم احمد حمزه
مرٌم احمد زبٌب
مرٌم احمد سرور
مرٌم احمد شمره
مرٌم احمد عبد البالً
مرٌم احمد عفان
مرٌم احمد عواضه
مرٌم احمد لطٌش
مرٌم احمد كساب
مرٌم احمد مدنً
مرٌم احمد مكً
مرٌم احمد نجدي
مرٌم اسماعٌل إبراهٌم
مرٌم اسماعٌل عٌسى
مرٌم الشرٌؾ دمحم األمٌن
مرٌم العبد ناصر
مرٌم الٌاس سلوم
مرٌم انطون باسٌل
مرٌم اٌوب منعم
مرٌم أحمد الحج
مرٌم أحمد الزٌن
مرٌم أحمد عوالة
مرٌم أسعد سعد
مرٌم أمٌن سعد
مرٌم أنٌس رحال
مرٌم بالر بري
مرٌم بولس صٌداوي
مرٌم تامر تامر
مرٌم تركً العكاشه
مرٌم توفٌك حبشً
مرٌم جان بو ٌاجٌان
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مرٌم جرجس الشباب
مرٌم جرٌس حبٌب
مرٌم جرٌس نداؾ
مرٌم جمال الرفاعً
مرٌم جمعة نصر الدٌن
مرٌم جمٌل الحمدانٌة
مرٌم جنٌد ٌوسؾ
مرٌم حبٌب سعد
مرٌم حسن الحاج
مرٌم حسن السمروط
مرٌم حسن الصفاوي الدٌرانً
مرٌم حسن الكردي
مرٌم حسن جزٌنً
مرٌم حسن حجازي
مرٌم حسن حطٌط
مرٌم حسن حناوي
مرٌم حسن درؼان
مرٌم حسن سعد
مرٌم حسن شكر
مرٌم حسن شمس الدٌن
مرٌم حسن شمص
مرٌم حسن طرابلسً
مرٌم حسن طراد
مرٌم حسن عاصً
مرٌم حسن عباس
مرٌم حسن عبد الكرٌم
مرٌم حسن عوض
مرٌم حسن فمٌه
مرٌم حسن لنٌن
مرٌم حسٌن الحاج حسن
مرٌم حسٌن السٌد
مرٌم حسٌن بلوط
مرٌم حسٌن حجازي
مرٌم حسٌن حمزه
مرٌم حسٌن شحٌمً
مرٌم حسٌن ضاوي
مرٌم حسٌن ضٌا
مرٌم حسٌن عواضه
مرٌم حسٌن عٌاد
مرٌم حسٌن لاسم
مرٌم حسٌن لصاب
مرٌم حسٌن لعفرانً
مرٌم حسٌن لمر الدٌن
مرٌم حكمت خلؾ
مرٌم حمد سرور
مرٌم حمزي جونً
مرٌم حنا أندراوس
مرٌم خالد الزعبً
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مرٌم خالد أٌوب
مرٌم خالد تلجة
مرٌم خالد خدوج
مرٌم خالد رمضان
مرٌم خالد طالب
مرٌم خالد كنعان
مرٌم خضر خالد
مرٌم خضر فتاح
مرٌم خلٌل ابراهٌم الدبك
مرٌم خلٌل جبارة
مرٌم خلٌل شبارو
مرٌم خلٌل ضاوي
مرٌم خلٌل عبد الخالك
مرٌم خلٌل مرجً
مرٌم خلٌل وهبً
مرٌم دٌب البصار
مرٌم دٌب أسعد
مرٌم ذٌب نموال
مرٌم راجح لشالش
مرٌم رضا خلٌفة
مرٌم رفعت األحمد
مرٌم رفٌك خضر
مرٌم رٌاض سٌؾ الدٌن
مرٌم سامر ذوق
مرٌم سعد لاسم
مرٌم سعٌد الداهون
مرٌم سعٌد سرور
مرٌم سلبم علً
مرٌم سلمان جوهرة
مرٌم سلٌم السٌد
مرٌم سلٌم رافعً
مرٌم سلٌم شمس الدٌن
مرٌم سلٌمان حسٌان
مرٌم سلٌمان عون
مرٌم سمعان سعٌد
مرٌم سمٌر مصري
مرٌم شامل برهون
مرٌم شرٌؾ ابراهٌم
مرٌم شمدٌن حمود
مرٌم شمص شمص
مرٌم شٌحان سٌؾ الدٌن
مرٌم صالح ٌاسٌن
مرٌم صفوح ناجً
مرٌم صالح الحاج
مرٌم طارق الحاٌن
مرٌم عادل صالحه
مرٌم عادل ؼدار
مرٌم عباس حاجً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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مرٌم عباس شومان
مرٌم عباس عساؾ
مرٌم عباس عمٌل
مرٌم عباس عوده
مرٌم عباس ؼزاله
مرٌم عبد الحسن عمار
مرٌم عبد الحلٌم شمٌسانً
مرٌم عبد الحمٌد عطٌة
مرٌم عبد الرحمن المصري
مرٌم عبد الرحمن بٌضون
مرٌم عبد الرحمن دٌب
مرٌم عبد الرحمن سكرٌة
مرٌم عبد الرحٌم الجوهري
مرٌم عبد الرحٌم شحرور
مرٌم عبد الؽفار دندش
مرٌم عبد الؽنً الؽربً
مرٌم عبد المادر لمر الدٌن
مرٌم عبد المادر هندي
مرٌم عبد الكرٌم صمر
مرٌم عبد هللا مراد
مرٌم عبد المجٌد ٌونس
مرٌم عبد المنعم شلهوب
مرٌم عبد النبً الحمود
مرٌم عبد الهادي شرلاوي
مرٌم عبدالرحمن الزعبً
مرٌم عبدالرحمن بارودي
مرٌم عبدالرؤوؾ دروٌش
مرٌم عبدالمادر كرٌمة
مرٌم عبدالكرٌم السٌد
مرٌم عبدهللا االسمر الحموي
مرٌم عبدهللا الشٌخ
مرٌم عبدهللا حاجعلً
مرٌم عبدهللا صفً الدٌن
مرٌم عبدهللا طراؾ
مرٌم عبدهللا مؽربل
مرٌم عبده الفؽالً
مرٌم عبده بوجرجس
مرٌم عبدو بو انطون
مرٌم عدنان خضر
مرٌم عدنان سمحات
مرٌم عزالدٌن مسلمانً
مرٌم عصام رمال
مرٌم علً ابراهٌم
مرٌم علً الدنا
مرٌم علً الرٌحانً
مرٌم علً الدمحم
مرٌم علً توبً
مرٌم علً حجازي

ن
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مرٌم علً حالوي
مرٌم علً حمادي
مرٌم علً دلدوق
مرٌم علً دكروب
مرٌم علً ذٌب حجازي
مرٌم علً رمال
مرٌم علً رمال
مرٌم علً سبٌتً
مرٌم علً سوٌدان
مرٌم علً شحادة
مرٌم علً شعٌب
مرٌم علً شلهوب
مرٌم علً شمص
مرٌم علً شهاب
مرٌم علً شهال
مرٌم علً شور
مرٌم علً صالح
مرٌم علً عبٌد
مرٌم علً عطاٌا
مرٌم علً عواضة
مرٌم علً عودة
مرٌم علً لانصو
مرٌم علً لشمر
مرٌم علً مرتضى
مرٌم علً مهتدي
مرٌم علً مهنا
مرٌم علً هاشم
مرٌم عمر الصٌاح
مرٌم عمر سعود
مرٌم عمر ٌوسؾ
مرٌم عمران نسر
مرٌم فضل حمام
مرٌم فهد صالح
مرٌم فوزي خلٌل
مرٌم فؤاد دبوق
مرٌم فؤاد سرحال
مرٌم لاسم حاجً
مرٌم لاسم دٌاب
مرٌم لاسم شمص
مرٌم لاسم عامر
مرٌم لاسم ٌاسٌن
مرٌم لاسم ٌونس
مرٌم كاظم منانا
مرٌم كاظم ٌونس
مرٌم كامل البابا
مرٌم كامل رله
مرٌم كامل شعٌتلً
مرٌم كامل شور

ن
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مرٌم كامل ناصر الدٌن
مرٌم كامل نحال
مرٌم كمال زرلط
مرٌم كمال شرؾ
مرٌم كمٌل نجٌم
مرٌم ماجد عبد الرحمن
مرٌم محسن حسٌن
مرٌم مح ّمد صبره
مرٌم دمحم اخضر
مرٌم دمحم االشمر
مرٌم دمحم األكومً
مرٌم دمحم الحاج سلٌمان
مرٌم دمحم الخالد
مرٌم دمحم الخطٌب
مرٌم دمحم العثمان
مرٌم دمحم اللّدن
مرٌم دمحم المصري
مرٌم دمحم حلمً البراج
مرٌم دمحم خشفة
مرٌم دمحم داوود وهبً
مرٌم دمحم دلبانً
مرٌم دمحم رمال
مرٌم دمحم زكً دوؼان
مرٌم دمحم زٌن الدٌن
مرٌم دمحم ضاهر
مرٌم دمحم طرفة
مرٌم دمحم ظاهر
مرٌم دمحم عجمً
مرٌم دمحم عساؾ
مرٌم دمحم عصمان
مرٌم دمحم عطوي
مرٌم دمحم عالء الدٌن
مرٌم دمحم علٌان
مرٌم دمحم فرفور
مرٌم دمحم فضل الدٌماسً
مرٌم دمحم لاسم
مرٌم دمحم لمرالدٌن
مرٌم دمحم محفوظ
مرٌم دمحم مرعً
مرٌم دمحم مناع
مرٌم دمحم نجمه
مرٌم دمحم نزها
مرٌم دمحم هاشم
مرٌم دمحم وهبً
مرٌم محمود الكردي
مرٌم محمود الناظر
مرٌم محمود إسماعٌل
مرٌم محمود حمدان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
مرٌم محمود حٌدر
مرٌم محمود سالم
مرٌم محمود سرور
مرٌم محمود سٌؾ الدٌن
مرٌم محمود شلهوب
مرٌم محمود ضحى
مرٌم محمود عثمان
مرٌم محمود علٌان
مرٌم محمود عٌتانً
مرٌم محمود فٌاض
مرٌم محمود لمر
مرٌم محمود محمود
مرٌم محمود مهدي
مرٌم محمود وهبً
مرٌم مرتضى جواد
مرٌم مرتضى رضا
مرٌم مصطفى الحسٌنً
مرٌم مصطفى الدرزي
مرٌم مصطفى المحامٌد
مرٌم معروؾ حنٌنه
مرٌم معن صؽٌر
مرٌم مفٌد زهوه
مرٌم ممدوح الفلٌطً
مرٌم منصور لشمر
مرٌم منصور وهبة
مرٌم منٌر الخنسا
مرٌم موسى األشمر
مرٌم موسى ركٌن
مرٌم ناٌؾ طحٌنً
مرٌم نبٌه بلحص
مرٌم نجٌب بٌضون
مرٌم نجٌب حماده
مرٌم نخله حنا
مرٌم ندٌم حداد
مرٌم نصرالدٌن أبو ظهر
مرٌم نظمً دبلٌز
مرٌم نظٌم سعاده
مرٌم نعمه نعمه
مرٌم نمر الحسٌن
مرٌم نور الدٌن الشٌخ
مرٌم هانً بٌضون
مرٌم هانً رومٌة
مرٌم هشام الممهور
مرٌم هٌكل الٌاس
مرٌم ودٌع الزٌن
مرٌم ولٌد عجاج
مرٌم ولٌد لرطبانً
مرٌم وهٌب الحزوري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
مرٌم ٌاسٌن حورانً
مرٌم ٌحً حمزه
مرٌم ٌحً مملد
مرٌم ٌحٌى حمزة
مرٌم ٌوسؾ الخنسا
مرٌم ٌوسؾ جمعه
مرٌم ٌوسؾ دكروب
مرٌم ٌوسؾ ركٌن
مرٌم ٌوسؾ صلح
مرٌم ٌوسؾ مروانً
مرٌم ٌوسؾ مٌدانً
مرٌم ٌونس ٌونس
مرٌنا سعد شاهٌن
مزاحم علً مزاحم
مزٌن حبٌب صفا
مزٌن حسٌن لاسم
مزٌن عبداللطٌؾ معنى
مساء ابراهٌم البشواتً
مساء ابراهٌم دمحم
مساء صٌاح ابو زور
مساء فاٌز حمود
مرون
مسرة أنور ّ
ّ
مسرة حامد أبو شاهٌن
مسره دمحم ؼمراوي
مسعدة ٌوسؾ العمار
مسعود شفٌك الشعار
مسعود دمحم الحجٌري
مسعود نعمان العلمان
مسعودة سلٌمان الضناوي
مسعودة محمود هرموش
مشلٌن جوزٌؾ المالٌة
مشلٌن مٌشال عاد
مشهور شٌخ الدوٌري
مشهور دمحم جانبٌن
مشٌره رشٌد ابو ظهر
مصطفى ابراهٌم اسطٌؾ
مصطفى ابراهٌم حجازي
مصطفى احمد الجاسم
مصطفى احمد بدوي الدٌماسً
مصطفى احمد خلٌفه
مصطفى احمد عمل
مصطفى امٌن حمزه
مصطفى امٌن مصطفى شمٌر
مصطفى أحمد أٌوب
مصطفى أحمد حسون
مصطفى أحمد حسون
مصطفى أحمد حسٌن
مصطفى بطٌن العلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
مصطفى توفٌك شحاده
مصطفى جواد ترشٌشً
مصطفى حسن الربٌع
مصطفى حسن بزٌع
مصطفى حسن حمادي
مصطفى حسن علم الدٌن
مصطفى حسٌن شرٌؾ
مصطفى حسٌن علوٌة
مصطفى خالد دمج
مصطفى خضر الكردي
مصطفى خضر طالب
مصطفى خضر ٌحٌة
مصطفى خلٌل مصطفى
مصطفى خلٌل مصطفى
مصطفى رشدي لانصوه
مصطفى سالم لشالن
مصطفى سلمان الجونً
مصطفى سمٌر الحٌدري
مصطفى عادل صلح
مصطفى عباس الراعً
مصطفى عباس دهٌنً
مصطفى عبد الحسن سعٌد
مصطفى عبد السالم الضناوي
مصطفى عدنان آدم
مصطفى عطٌه المصطفى
مصطفى علً صالح
مصطفى علً علوان
مصطفى علً ؼضبان
مصطفى علً كنعان
مصطفى فوزي دمشك
مصطفى لاسم ترحٌنً
مصطفى متعب العلً
مصطفى دمحم الحجٌري
مصطفى دمحم الدٌرانً
مصطفى دمحم برٌدي
مصطفى دمحم تركمانً
مصطفى دمحم حسٌن
مصطفى دمحم حمود
مصطفى دمحم خضر المطار
مصطفى دمحم دروٌش
مصطفى دمحم رٌمه
مصطفى دمحم سعٌد عبدالمادر
مصطفى دمحم عبدالرحمن
مصطفى دمحم عواد
مصطفى دمحم عٌسى
مصطفى دمحم لبالن
مصطفى دمحم كرٌم
مصطفى محمود اسماعٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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PV#

اإلسم الثالثي
مصطفى محمود زكرٌا
مصطفى ناصٌؾ شٌا
مصطفى نزٌه الزٌن
مصطفى نعمة زٌن
مصطفى ٌعرب الكنج
مصظفى دمحم جود
مصعب أحمد زٌن الدٌن
مصعب دمحم معن ذٌب
مضر مصطفى عبارة
مضر وجٌه بكار زكرٌا
مطانٌوس حنا سابا
مطانٌوس لٌصر ناعسً
مطانٌوس مخاٌل االحمر
مطٌعة عبدالسالم دٌب
مطٌعة علً عبد الساتر
مطٌعة دمحم رهٌؾ النعوشً
مطٌعة ناٌؾ حسٌن
مطٌعه زكً المولى
مطٌعه شرٌؾ الحلبً
معتصم باهلل سعٌد السبسبً
معد رأفً حمادة
معروؾ حسن ضاهر
معروؾ دمحم تمً فضل هللا
معروؾ دمحم مشٌن
معن دمحم الممداد
معن دمحم محمود شوام
معن محمود الحالق
معٌن رضوان نصرهللا
معٌن سعد عبدهللا
معٌن سلمان صعب
معٌن عادل الشٌخ
معٌن عزات ابو نجم
مفٌد جرجً خطار
مفٌد عبد المادر الدهبً
مفٌدة عبدو بلوط
مفٌدة دمحم حاطوم
ممبولة دمحم الحجٌري
ممبولة دمحم سارة
ممبولً رضوان عساؾ
مكارم موسى لطاٌا
مكرم رجا مالعب
مكرٌس حارس عوٌس
مالن ابراهٌم ابراهٌم
مالن ابراهٌم جفال
مالن ابراهٌم لبٌسً
مالن احمد عزالدٌن
مالن احمد كالكش
مالن ادٌب مداح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
مالن أسعد طفٌلً
مالن تحسٌن الخطٌب
مالن جعفر الجٌبلً
مالن حبٌب جانبٌه
مالن حسن سعادي
مالن حسن سعد
مالن حسن عالم
مالن حسٌب الظاهر
مالن حسٌن الحسٌن
مالن حسٌن حدٌد
مالن حسٌن علم الدٌن
مالن حسٌن معتوق
مالن حسٌن هاشم
مالن خلٌل برجً
مالن دٌب شومان
مالن راتب الحاج سلٌمان
مالن رباح مسلمانً
مالن رضا رحٌل
مالن زكً حالل
مالن سمٌح نورالدٌن
مالن سمٌر شبلً
مالن طالل الشرٌؾ
مالن عادل توبة
مالن عادل ؼصٌن
مالن عباس دروٌش
مالن عباس ركٌن
مالن عبد األمٌر عٌسى
مالن عبد األمٌر نزال
مالن عبد الرحمن العلً
مالن عبد الرزاق الضناوي
مالن عبد لانصو
مالن عدنان دبوس
مالن عدنان عز الدٌن
مالن عطاهلل العلً
مالن علً بزي
مالن علً جابر
مالن علً حناوي
مالن علً سلهب
مالن علً ضٌا
مالن علً عباس
مالن علً عبدهللا
مالن علً عساؾ
مالن علً عمل
مالن ؼالب ماضً
مالن فضٌل حب هللا
مالن فؤاد حماده
مالن فؤاد كالس
مالن فؤاد مالعب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
مالن لاسم العمار
مالن لاسم كاعٌن
مالن ماجد صاٌػ
مالن مالن ابوفاعور
مالن مالن ٌاؼً
مالن مجدي لبٌسً
مالن دمحم ابراهٌم
مالن دمحم الدٌماسً
مالن دمحم العوطة
مالن دمحم المادري
مالن دمحم حجازي
مالن دمحم حسون
مالن دمحم حمادي
مالن دمحم سلٌم
مالن دمحم شحاده
مالن دمحم عنتبلً
مالن دمحم ملحم
مالن محمود خروبً
مالن محمود عسٌلً
مالن مصطفى شعبان
مالن مصطفى ناصر
مالن مفٌد فمٌه
مالن موسى شٌت
مالن موسى كورانً
مالن ناصر بٌطار
مالن نصر حٌدر
مالن نصر عٌسى
مالن نواؾ احمد
مالن ولٌد ؼدار
مالن ٌوسؾ منصور
ملحم ابراهٌم كامل
ملحم خلٌل ناصر
ملفً أدٌب مسعود
ملفٌنا سهٌل عاكوم
ملفٌنا شفٌك موسى
ملفٌنا ؼازي حرٌمه
ملن حسٌن حٌدر
ملن علم الدٌن علم الدٌن
ملن علً جعفر
ملن عمر شرؾ الدٌن
ملن دمحم سعٌد شهال
ملن دمحم عثمان
ملكان حنا ٌوسؾ
ملكة ابراهٌم جونً
ملكة اسماعٌل الحاج اسماعٌل
ملكة أحمد ممساسً
ملكة حسن شعٌتو
ملكة خالد بعٌون

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
ملكة زهدي ابً نادر
ملكة طانٌوس جرجً
ملكة عبدالرحمن هرموش
ملكة علً بكور
ملكة علً ؼدار
ملكة علً ناصر
ملكة ؼسطٌن نجم
ملكة مارسال المرعان
ملكة مالن كساب
ملكة دمحم شكر
ملكة دمحم فٌصل الحسن
ملكة نخلة حنا
ملكه ابراهٌم ؼدار
ملكه احمد طراد
ملكه بطرس عٌروت
ملكه حسن الكلل
ملكه ربٌع خاروطه
ملكه فهد ٌاؼً
ملكه محمود نابلسً
ملكه ٌوسؾ بو موسى
ملون دمحم آؼا
ملون دمحم دٌب محرز
ملون مخائٌل حنا
ملٌانو أنٌس ابو متري
ملٌحة رفٌك البنا
ملٌحه اكرم ابً حسٌن
ملٌكة سعد هللا الحسن
ملٌكة علً جمول
ممتاز احمد ؼمراوي
ممدوح ابراهٌم جراد
ممدوحة ظهٌر األسعد
منا عباس الحسٌنً
منا عبد هللا علٌك
منا دمحم ضو
منا ٌوسؾ ؼانم
منار اسماعٌل خضر
منار أحمد الدمحم
منار أحمد خضر
منار بهٌج زهر الدٌن
منار جورج الدٌن
منار رٌاض جعفر
منار سعد عبدهللا
منار عبد الرؤوؾ الضناوي
منار عبدالحمٌد حسون
منار عثمان ذٌاب
منار عصمات الجعٌد
منار عطاهللا عطاهللا
منار عفٌؾ شومان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
منار علً التؽلبً
منار علً حجٌج
منار علً حسٌن
منار علً الؼا
منار عماد الحلبً
منار دمحم االحمد
منار دمحم المراد
منار دمحم طوط
منار دمحم ٌحٌى
منار منٌر بركات
منار ناصٌؾ ابو كروم
منار نزٌه ٌاسٌن
منارفا حبٌب رٌشا
منارفة اسكندر اسكندر
مناع انطون مناع
منال ابراهٌم احمد
منال ابراهٌم الموسوي
منال ابراهٌم عٌسى
منال ابراهٌم فرح
منال ابراهٌم مهنا
منال احسان بٌضون
منال احمد احمد
منال احمد ارنوب
منال احمد االخضر
منال احمد الحسٌن
منال احمد حلمً حلوانً
منال احمد شرؾ الدٌن
منال احمد عزات المٌس
منال احمد ناصر الدٌن
منال اسعد بزٌع
منال الٌاس لبرصً
منال امٌن رمال
منال انطوان بو طاٌع
منال إمٌل مارون
منال أحمد الجمل
منال أحمد الخٌر
منال أحمد إدلبً
منال أحمد حدارة
منال أحمد خوال
منال أحمد صافً حرب
منال أحمد عطوي
منال أحمد هشام جاموس
منال أمٌن ابو شمرا
منال أنٌس عجمً
منال بشٌر حاطوم
منال بطرس رزق
منال بكري الجردي
منال بهٌج الؽرٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
منال توفٌك دروٌش
منال جعفر فرحات
منال جمال اسماعٌل
منال جمٌل المعلم
منال جهاد بلوط
منال جورج جبور
منال جورج حداد
منال جوزاؾ سمعان أبً خلٌل
منال جوزاؾ مخاٌل
منال حافظ شلهوب
منال حسان حالوي
منال حسن ابو سمرة
منال حسن الحلبً
منال حسن السبع
منال حسن العلً
منال حسن حالل
منال حسن حمود
منال حسن حمٌدو
منال حسن دروٌش
منال حسن سلمان
منال حسن سمادي
منال حسن شعٌب
منال حسن شمص
منال حسن صفً الدٌن
منال حسن عبٌد
منال حسن علً
منال حسن لاسم
منال حسن لدوح
منال حسن محمود اسعد
منال حسٌن جنٌد
منال حسٌن حسٌن
منال حسٌن عبدهللا
منال حسٌن مشٌن
منال حسٌن مالح
منال حماد عبد الفتاح
منال حنا جبرائٌل
منال خالد حسٌن
منال خالد خضر
منال خالد محً الدٌن
منال خضر الحولً
منال خضر أحمد
منال خلدون الخالد
منال خلٌل نجدي
منال خٌر هللا امهز
منال خٌرو آؼا
منال دروٌش دروٌش
منال دٌب رعد
منال ذولان ؼازٌه

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منال رباح موسى
منال رسول سوسة
منال رهٌؾ جركس
منال زهٌر ٌونس
منال زٌاد البعٌنً
منال سالم زوٌهد
منال سامً عباس
منال سامً فروخ
منال سعد العلم
منال سعدهللا نسٌم
منال سعٌد شاتٌال
منال سعٌد عبد العال
منال سعٌد مشموشً
منال سلمان توبً
منال سلٌم ابراهٌم
منال سلٌم الشوٌكً
منال سلٌم جبراٌل
منال سلٌم كٌللو
منال سلٌمان صالح
منال سمٌر الحصرونً
منال سٌمون برتزلٌان
منال شربل الملكً
منال شفٌك حداد
منال شكٌب مطر
منال صافً زٌعور
منال صبحً طعمة
منال طالب طالب
منال طنوس عبدو
منال عادل الحسنٌه
منال عاطؾ عبد هللا
منال عباس حجازي
منال عبد الحسن حمدون
منال عبد الحمٌد طالب
منال عبد الحمٌد عٌتانً
منال عبد الرحمن المص
منال عبد الؽنً لرانوح
منال عبد الكرٌم الحاج
منال عبد الكرٌم سعد الدٌن زرٌمه
منال عبد الكرٌم عمار
منال عبد هللا العبد هللا
منال عبد الوهاب الحجٌري
منال عبد الوهاب النابلسً
منال عبدالرحمن البمار
منال عبدالؽنً الجبٌلً
منال عبدالكرٌم شمره
منال عبدهللا الشٌخ
منال عبدهللا الكركً
منال عبدهلل سعٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منال عدنان باشو
منال عصام توفٌك
منال عفٌؾ الجوهري
منال علً البرجً
منال علً الحجٌري
منال علً الدلبانً
منال علً الدٌرانً
منال علً العلمان
منال علً العلً
منال علً الفلٌطً
منال علً جلول
منال علً جمعة
منال علً حارٌصً
منال علً حسن
منال علً حمود
منال علً خلٌفة
منال علً زٌدان
منال علً عبود
منال علً عمر الشٌخ
منال علً لانصوه
منال علً مشٌن
منال علً ناصر الدٌن
منال عمر األعسر
منال عمر الؼا
منال عٌد برلاشً
منال عٌد صلٌبا
منال عٌسى خفاجة
منال ؼازي التركً
منال فارس حدٌفة
منال فاضل حٌدر احمد
منال فاضل مهنا
منال فاٌز شٌا
منال فرحان الؽازي
منال فرٌز سلمان
منال فواز عالم
منال فؤاد حشوش
منال فؤاد كٌوان
منال لاسم عودة
منال لاسم هاشم
منال كامل دٌاب
منال كاٌد فرٌد
منال كمال بولس
منال مالن ٌوسؾ
منال ماوس الخوري
منال محسن عبٌد
منال محسن عسٌلً
منال دمحم اسماعٌل الممدم
منال دمحم الحاج شحادة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منال دمحم الحافظ
منال دمحم الحاٌن
منال دمحم الحاٌن
منال دمحم الشامً
منال دمحم الشعار
منال دمحم العرجا
منال دمحم الؽش
منال دمحم باز
منال دمحم جابر شهٌب
منال دمحم جواد
منال دمحم حاٌن
منال دمحم حسن الصٌادي
منال دمحم دٌاب
منال دمحم دٌاب
منال دمحم رعد
منال دمحم رٌاض الممهور
منال دمحم رٌاض فخران
منال دمحم صادق
منال دمحم ضاهر
منال دمحم عبدالرحمن لاسم
منال دمحم عثمان
منال دمحم علٌك
منال دمحم فاضل طراد
منال دمحم مرعً حسن الحاج نحله
منال دمحم مكً
منال دمحم ملحم
منال دمحم هرموش
منال دمحم ٌاسٌن
منال محمود الزعتري
منال محمود السحمرانً
منال محمود الفلٌطً
منال محمود جمال
منال محمود حمود
منال محمود علوش
منال محمود نعمان
منال مراد لبابٌدي
منال مراد مراد
منال مروان صفصوؾ
منال مصطفى الزٌن
منال مصطفى السمان
منال مصطفى حافضه
منال مصطفى سنتٌنا
منال مصطفى صافً
منال مصطفى عبدهللا
منال مصطفى مرحبا
منال مصطفى هاجر
منال منصور محمود
منال منٌر عزام

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منال منٌؾ خشن
منال مورٌس سابا
منال مٌشال أبو فرح
منال نادر بزي
منال ناظم زهر الدٌن
منال ناٌؾ حمود
منال نبٌه العرٌضً
منال نجٌب ترمس
منال نجٌب حماده
منال نزٌر عانوتً
منال نزٌه عبد هللا
منال نعمان أمٌن
منال نور الدٌن النابلسً
منال هانً ابراهٌم
منال هانً أبو طعام
منال هانً ظاهر
منال هاٌل ابو سعد
منال وسام الحداد
منال وسام الحمصً
منال ٌحى كجن
منال ٌحً المصري
منال ٌحٌا عٌد
منال ٌحٌى عفارة
منال ٌوسؾ رفول
منانا عمر برؼل
مناهل احمد خازم
مناهل ذٌب كرم
مناهل علً بشروش
مناهل دمحم ابراهٌم
مناهل مخاٌل بشاره
مناهل وجٌه طالب
مناي علً زٌن الدٌن
منة علوان علوان
منتصر خالد دٌاب هوشر
منتها احمد عجاج
منتهى الكسً ٌمٌن
منتهى الٌاس عوض
منتهى انطوان بو دٌب
منتهى انطوان ٌمٌن
منتهى انطونٌوس شلٌطا
منتهى أحمد ناجح جمعاوي
منتهى جرجس أٌوب
منتهى حسٌن ٌاسٌن
منتهى خالد بو خلٌل
منتهى خلٌل عبود
منتهى دٌب الذكرة
منتهى عبد الواحد سودا
منتهى عدوان االسعد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منتهى علً فواز
منتهى دمحم حمود
منتهى دمحم رعد
منتهى دمحم سٌد احمد
منتهى دمحم عبد اللطٌؾ ضناوي
منتهى دمحم عواد
منتهى دمحم فتونً
منتهى محمود وهبً
منتورة نصري شعٌا
منتوره جرجس انطون
منجد اكرم شرٌؾ
منجد فواز صمر
منذر احمد حدارة
منذر جمٌل الوراق
منذر حسن خلٌل
منذر حسن عثمان
منذر خالد األذن
منذر خضر الجعٌد
منذر خلٌل اسماعٌل
منذر رضا حجازي
منذر عبد الحسٌن دهٌنً
منذر عبد العزٌز ابو عرٌضة
منصور توفٌك العنز
منصور حسٌن بنوت
منصور مطانٌوس طوق
منصور ٌوسؾ الحكٌم
منؽاال مروان درنٌمة
منكاال راؼب أٌوب
منكاال دمحم سوٌد
منكاال ناٌؾ الجوهري
منه حنا لٌشع
منهل علً بو ذٌاب
منوال كمال عربً
منواال جوزٌؾ ٌونس
منواله مصطفى االٌوبً
منور عصام ضناوي
منوى انٌس البٌطار
منوى مسعد عزام
منى ابراهٌم الرحٌمً
منى ابراهٌم بٌان
منى ابراهٌم رحال
منى ابراهٌم شماط
منى احمد احمد
منى احمد الجواد
منى احمد الخادم
منى احمد المواص
منى احمد تمش
منى احمد حرب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منى احمد حسونه
منى احمد طوط
منى احمد عبدان
منى احمد كمال
منى احمد منصور
منى اسعد خلؾ
منى اسماعٌل األٌوبً
منى اسماعٌل جهمً
منى اسماعٌل زٌن
منى اسماعٌل موسى
منى الدكتور جمٌل أحمد الصٌاح
منى العبد حسٌن
منى الٌاس الفخري
منى الٌاس انطون
منى الٌاس صلح
منى الٌاس عطاهللا
منى امٌن البنا
منى امٌن العلً
منى امٌن اٌوب
منى امٌن خطار
منى اٌمن الكوش
منى إٌلٌا بربر
منى أحمد األٌوبً
منى أحمد المعوش
منى أحمد دٌب
منى أحمد طالب
منى أحمد عزام
منى أحمد مروة
منى أحمد مهنا
منى أسعد ابوزٌد
منى أمٌن شٌا
منى أنور الحجار
منى أودٌشو جٌورجٌوس
منى بدر حنا الخوري
منى بشارة الداٌة
منى توفٌك حدٌفة
منى جرجس جرٌج
منى جرجس جعجع
منى جرجً عٌسى
منى جعفر فحص
منى جمٌل هادي
منى جواد طه
منى جورج رزق
منى جورج عٌد
منى جوزٌؾ لشمر
منى حامد همام
منى حبٌب جفال
منى حسن الحسن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منى حسن الدالً
منى حسن السٌد
منى حسن حسن
منى حسن سلهب
منى حسن سٌؾ الدٌن
منى حسن شكر
منى حسن عالم
منى حسن هاشم
منى حسن وهبً
منى حسٌن زٌن الدٌن
منى حسٌن سمرا
منى حسٌن سمره
منى حسٌن عزام
منى حنا العدس
منى حنا كٌروز
منى حنا نجم
منى حٌدر حٌدر
منى خالد الضاهر
منى خالد حسٌن
منى خالد عبد الرحمن
منى خالد عبدالمادر عٌد
منى خضر الدرج
منى خضر حافظة
منى خضر عجور
منى خلٌل ابراهٌم
منى خلٌل الماضً
منى راجح ؼصن
منى رامز كشور
منى رشٌد الصواؾ
منى رضا الصباغ
منى رضا عٌسى مدللً
منى زكرٌا برؼشه
منى زهٌر الظرٌؾ
منى زٌدان ٌونس
منى سامً سعد
منى سامً لطان
منى سامً كاتبة
منى ساٌد فرنجٌة
منى سعدهللا حمزة
منى سعٌد الؽالٌٌنً
منى سعٌد الفلٌطً
منى سلٌم الدنؾ
منى سلٌم بو فخر الدٌن
منى سلٌم حمزه
منى سلٌم عبود
منى سلٌم مراد
منى سلٌمان ابو شاهٌن
منى سلٌمان شٌخ علً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منى سمعان بولس
منى سمٌر الولً
منى شعبان جوهر
منى شفٌك حداد
منى شفٌك كرجٌة
منى صبري عباس
منى طانٌوس صدلة
منى طنوس صالح
منى عادل شحاده
منى عاطؾ الحج
منى عاطؾ حمزه
منى عبد األمٌر رضا
منى عبد الحفٌظ لصٌر
منى عبد الرحٌم الدمحم
منى عبد الرحٌم عبد الرحٌم
منى عبد الرزاق خضر
منى عبد العزٌز حفار
منى عبد الفتاح الخٌر
منى عبد الفتاح سلٌمان
منى عبد المادر صابونة
منى عبد المادر طه
منى عبد الكرٌم حمٌة
منى عبد الكرٌم سعٌد
منى عبد الكرٌم ماجد
منى عبد هللا ابو فارس
منى عبد هللا سٌور
منى عبد هللا ٌوسؾ
منى عبدالرزاق دٌاب
منى عبدالمادر الخباز
منى عبدهللا سعادة
منى عبدهللا عسٌلً
منى عبدهللا لدوح
منى عبدهللا لشمر
منى عبدو الخوري
منى عثمان جرادي
منى عثمان هزٌمة
منى عدنان عبد هللا
منى عز الدٌن الشامٌه
منى عصام عواد
منى عصام ٌحٌى
منى عصمت التدمري
منى عفاش العٌازرة
منى عفٌؾ جوٌدي
منى علً اسماعٌل
منى علً الشامً
منى علً العلً
منى علً حمد
منى علً زٌون

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منى علً شرؾ
منى علً شعبان
منى علً عنٌسً
منى علً ؼادر
منى علً فرج
منى علً مرعً
منى علً نعمان
منى علً هاشم
منى علً ٌوسؾ
منى عمر الؽوش
منى عمر حاج علً
منى عمر عزٌز
منى ؼازي صاٌػ
منى ؼالب دروٌش
منى ؼسان رمضان
منى ؼورو مخول
منى فارس مارتٌنوس
منى فاٌز االحمدٌه
منى فاٌز حدٌفة
منى فاٌز كامل
منى فهد شعبان
منى فواد ماضً
منى فواز عز الدٌن
منى فٌصل زعٌتر
منى لاسم شومر
منى لاسم عواد
منى كاظم نور الدٌن
منى كامل ابو ذٌاب
منى كرٌم لسطنطٌن
منى كرٌم مزهر
منى كمال صالح عزام
منى متعب االحمد
منى محسن شهاب
منى محسن مكارم
منى دمحم الخٌر
منى دمحم السبع
منى دمحم العثمان
منى دمحم العلً
منى دمحم الفارس
منى دمحم المؽبط
منى دمحم الممدم
منى دمحم اٌوب
منى دمحم أبوزٌد
منى دمحم بدرسطة
منى دمحم تمساح
منى دمحم حب هللا
منى دمحم حسٌن الرشٌد
منى دمحم خلٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
منى دمحم رجب
منى دمحم زكرٌا
منى دمحم سرور
منى دمحم سلٌمان
منى دمحم سمادي
منى دمحم سوٌد
منى دمحم شعالن
منى دمحم ضاهر
منى دمحم طراد
منى دمحم طعان
منى دمحم عاصً
منى دمحم عبد الحمٌد شاهٌن
منى دمحم عبد الواحد
منى دمحم علً احمد
منى دمحم علً عبدهللا
منى دمحم عواضه
منى دمحم عوالً
منى دمحم فرحات
منى دمحم فواز
منى دمحم فٌاض
منى دمحم لدور
منى دمحم محً الدٌن
منى دمحم مصطفى
منى دمحم موسى
منى محمود البنا
منى محمود الحاج
منى محمود أبو حجٌلً
منى محمود برو
منى محمود بو حسن
منى محمود جواد
منى محمود خلٌل
منى محمود سٌفو
منى محمود عثمان
منى محمود عواضة
منى محمود عواضة
منى محمود عٌتانً
منى محمود كسن
منى محمود معتوق
منى محمود مهدي
منى محمود موسى
منى محً الدٌن الشدٌاق
منى محً الدٌن المرعً
منى مخاٌل ساسٌن
منى مرعب الصوص
منى مرعً عبدو
منى مسلم جزٌنً
منى مصباح الزٌن
منى مصطفى السٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
منى مصطفى الظرٌؾ
منى مصطفى العس
منى مصطفى حسن
منى مصطفى خلٌفة
منى مصطفى دبلٌز
منى مصطفى درباس
منى مصطفى سلٌمان
منى مصطفى صافً
منى مصطفى عٌسى
منى معروؾ الضاهر
منى معٌن مصطفى
منى منذر الحجار
منى منٌر صافً
منى مهدي دلول
منى مهدي شحاده
منى موسى االبرٌك
منى موسى الزٌبك
منى موسى هاشم
منى مٌشال ملكً
منى ناجً ناصرالدٌن
منى ناٌؾ شمص
منى نبٌه الحاج
منى نبٌه الخطٌب
منى ندٌم ابوحمدان
منى نزٌه طبوش
منى نسٌب التٌمانً
منى نصر هللا حالوي
منى نظٌر ابراهٌم
منى نظٌم حسون
منى نعٌم جبران
منى نمر شاهٌن
منى نمر ملحم
منى نورالدٌن الخطٌب
منى هانً أبو طعام
منى هٌكل عبدهللا
منى وجٌه ؼضبان
منى ولٌد اللبابٌدي
منى ٌحٌا عاشور
منى ٌوسؾ البحٌري
منى ٌوسؾ البستانً
منى ٌوسؾ الشالوحً
منى ٌوسؾ المصري
منى ٌوسؾ المعلولً
منى ٌوسؾ حمادي
منى ٌوسؾ سعد
منى ٌوسؾ شمٌر
منى ٌوسؾ عواد
منى ٌوسؾ فنٌانوس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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منى ٌوسؾ موسى
منٌبة دمحم البرٌدي
منٌر حسن حاموش
منٌر سلٌم سلوم
منٌر ضٌاء فرحات
منٌر عبد اللطٌؾ دروٌش
منٌر عبدالحمٌد الموسى
منٌر عبداللطٌؾ سنجمدار
منٌر علً حمٌة
منٌر علً كساب
منٌر لاسم الشاعر
منٌرة ابراهٌم فرح
منٌرة إبراهٌم ٌعموب
منٌرة أحمد كشلً
منٌرة جمٌل حرب
منٌرة جمٌل عواد
منٌرة خالد الزعبً
منٌرة خالد اللوٌس
منٌرة رضا جعفر
منٌرة زٌن العابدٌن ابراهٌم
منٌرة سلٌمان وهبً
منٌرة طانٌوس ابً كرم
منٌرة طانٌوس الحداد
منٌرة طه النمس
منٌرة عباس أبو زور
منٌرة عبد هللا محفوظ
منٌرة عبدالفتاح سلٌمان
منٌرة علً إسماعٌل
منٌرة علً حسٌن
منٌرة فاٌز زرٌك
منٌرة دمحم ادٌب بارود
منٌرة دمحم بدرة
منٌرة دمحم حٌدر
منٌرة مصطفى عطٌة
منٌرة ناصر علً
منٌرة نجٌب الزؼٌر
منٌرة وهبً عبد هللا
منٌرفا لبالن العرٌجً
منٌره اسعد عبدهللا
منٌره جمٌل عبٌد
منٌره حسن علوٌه
منٌره حٌدر شاهٌن
منٌره طالل محمود
منٌره عمر خلٌل
منٌره دمحم علً حسن
منٌره دمحم كنج
منٌؾ دمحم أبو سعد
منٌفة احمد فرحات

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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منٌفة بدر الدٌن المعلم
منٌفة دمحم حمٌة
منٌفه علً فؤاد السعودي
مها ابراهٌم حبوشً
مها احمد حمود
مها احمد شعبان
مها احمد طالل الفاضل
مها ادٌب صاٌػ
مها أحمد الحسن
مها أحمد رحال
مها أحمد عبود
مها أنطوان العرجة
مها بالل الحاج شحادة
مها جرجس فرح
مها جمٌل السالم
مها جمٌل نور الدٌن
مها جورج الخزالة
مها جوزؾ نصر هللا
مها حسن ابو حجٌلً
مها حسن البزال
مها حسن البعٌنً
مها حسن الحلبً
مها حسن خضر
مها حسن فوعانً
مها حسٌن داؼر
مها حسٌن وهبً
مها حكمات ممدم
مها حمد سلوم
مها خالد بٌان
مها خالد علً
مها خضر كمال الدٌن
مها رفٌك عبدهللا
مها زهٌر حلٌحل
مها سامً عجٌب
مها سماح زٌدان
مها صالح ابراهٌم ٌوسؾ
مها طالل درؼام
مها عبد الرحمن شهاب
مها عبد الكرٌم الرفاعً
مها عبدالكرٌم سعٌد
مها عدنان جونً
مها علً الزٌن
مها علً زٌن الدٌن
مها علً شكر
مها علً فرحات
مها ؼازي ابو ؼٌدا
مها ؼالب صبرا
مها فاٌز حدٌفة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
مها كمال كسحة
مها متري أبوفٌصل
مها دمحم الرفاعً
مها دمحم المهور
مها دمحم برهان عدرة
مها دمحم عبد الواحد
مها دمحم علً فواز
مها دمحم محً الدٌن
مها دمحم نابلسً
مها دمحم فرخ
مها محمود حاٌن
مها مسعد سعد
مها موفٌد باز
مها ناٌؾ ٌحً
مها نعمان متى
مها نهاد الكاخً
مها هانً المسلمً
مها وائل خزعل
مهاب طلٌع المهتار
مهانا حلٌم مراد
مهانة سعٌد مهنا
مهانً علً ٌاسٌن
مهدا دمحم الخٌر
مهدي ابراهٌم حسٌن
مهدي احمد العطار
مهدي جواد شبل
مهدي حسٌن جعفر
مهدي حسٌن حمزه
مهدي حسٌن منصور
مهدي عباس العمار
مهدي عبد الكرٌم لرعونً
مهدي علً الضٌمة
مهدي علً العٌتاوي
مهدي علً الفوعانً
مهدي علً حرلوص
مهدي علً زعٌتر
مهدي علً ؼزال
مهدي علً هٌكل
مهدي كاظم جعفر
مهدي دمحم الحاج دٌاب
مهدي دمحم جعفر
مهدي دمحم حسٌن
مهدي دمحم علوش
مهدي دمحم ناصر الدٌن
مهران أحمد الكسار
مهند طارق ٌاسٌن
مهند محمود الحاج سلٌمان
مهى ابراهٌم فرج

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
مهى احمد الحلو
مهى احمد امٌن
مهى احمد حبلً
مهى احمد منصور
مهى أحمد الزٌن
مهى أحمد علوان
مهى أحمد ؼمراوي
مهى أسعد أسعد
مهى بطرس داؼر
مهى بهٌج عٌاش
مهى توفٌك حدٌفة
مهى توفٌك كالكش
مهى جرجس اسبر
مهى جمٌل الخطٌب
مهى جورج شبابً
مهى حبٌب المرتضى
مهى حسن الحاج شحادة
مهى حسن ناصر
مهى حسٌن تامر
مهى حسٌن عجور
مهى حسٌن فواز
مهى حنا كٌروز
مهى خالد صبره
مهى خالد عمر
مهى خلٌل ؼرٌب
مهى دومٌط أبوعمل
مهى دٌب المبسوط
مهى دٌب كمون
مهى رضا حومانً
مهى رفعات مالط
مهى سامً الفمٌه
مهى سامً وهبه
مهى سعٌد شرؾ
مهى سلٌم الحاج
مهى سلٌمان برجً
مهى شحادة خضر حمود
مهى شفٌك ثابت
مهى صبحً مراد
مهى طالل ترحٌنً
مهى عباس العمار
مهى عباس لبوط
مهى عبد هللا عالمة
مهى عبد الوهاب مرجان
مهى عبداللطٌؾ طبوش
مهى عبدهللا المرعبً
مهى عبدهللا الٌوسؾ
مهى عثمان األدٌب
مهى عدنان ساعاتً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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مهى عدنان شعٌب
مهى عدنان لبانً
مهى علم الدٌن ٌاسٌن
مهى علً السٌد
مهى علً جٌدة
مهى علً حراجلً
مهى علً حمادة
مهى علً شمس
مهى علً فٌصل
مهى علً ٌاسٌن
مهى فرٌد سعٌد
مهى لاسم عطوي
مهى لبٌب الٌاس
مهى لبٌب شلهوب
مهى محسن ؼرٌب
مهى دمحم السمرجً
مهى دمحم إبراهٌم فواز
مهى دمحم أبو شاهٌن
مهى دمحم جعفر
مهى دمحم حمزه
مهى دمحم حمود
مهى دمحم خزعل
مهى دمحم عبد الجلٌل
مهى دمحم عالم
مهى دمحم ؼندور
مهى دمحم فضل المصري
مهى دمحم كنعان
مهى دمحم مرتضى
مهى دمحم مرٌم
مهى دمحم هٌسم دندشلً
مهى دمحمعلً جفال
مهى محً الدٌن مزهر
مهى مدحت الصفدي
مهى مصباح الناظر
مهى مصطفى السٌد
مهى مصطفى الشٌخ
مهى مصطفى حجازي
مهى مصطفى حمود
مهى مصطفى خالد ؼنوم
مهى مصطفى كٌلو
مهى مفٌد ابو سعد
مهى مهدي السٌد
مهى مهدي شحاده
مهى مٌالد الزاٌد
مهى ندٌم نصر
مهى نعٌم العرٌضً
مهى هشام األٌوبً
مهى وفٌك لاطرجً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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مهى ٌحٌى حسٌن
مهى ٌوسؾ الخنسا
مهى ٌوسؾ كنج
مهٌبة بهجت البنا
مهٌبة فهد المصري
مهٌبة لاسم الحاج حسن
مهٌبه علً الحاج حسن
مهٌبه ماجد ؼرٌزي
مواصؾ رضوان الحاج ٌوسؾ
مواصؾ دمحم عامود
مواهب شرٌؾ عبد الخالك
مود زخٌا رٌشا
موره ٌوسؾ ٌوسؾ
مورٌس الٌاس المورانً
مورٌس فرحان الرشٌد
مورٌس فوزو ؼضبان
مورٌس منٌر الصٌاح
مورٌل ماجد ؼالً
موسى ابراهٌم سالمه
موسى ابراهٌم مسلمانً
موسى احمد الشحٌمً
موسى ادٌب العوابده
موسى اسكندر الطوٌل
موسى امٌن سعد
موسى أحمد دنكور
موسى حسن بلحص
موسى حسن سلمان
موسى حسن طراد
موسى حسٌن دعموش
موسى حسٌن شاهٌن
موسى خالد عبد الواحد
موسى خلٌل دبوق
موسى عبدالرزاق دمحم
موسى عبدو المسلمانً
موسى عدنان االشمر
موسى علً زعٌتر
موسى علً مهدي
موسى ؼسان هواري
موسى دمحم بزٌع
موسى دمحم دٌب محفوظ
موسى دمحم عبد علً
موسى دمحم علً شعٌتو
موسى دمحم موسى
موسى نمر شمٌر
موسى ٌحً عون
موسى ٌوسؾ شعٌتو
موفك ٌحً عبد الؽنً
مونال محمود شاذبن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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موندا مٌشال الحاصبانً
موندل طانٌوس بولس
مونً ٌوسؾ صفٌر
مونٌكا روسا ٌوسؾ المشرفٌة
مونٌكا سٌمون الهبر
موها هٌكل الٌاس
موهام ودٌع جبراٌل
موهانا حاتم ابراهٌم
موهانا ٌوسؾ متري
موهانة دمحم عجرم
موٌا جمٌل متٌرن
مؤتمل البٌر عروق
مؤمنة حسٌن الشهال
مؤمنة عبد هللا الؼا
مؤمنه عبدهللا الؼا
مؤٌد سعٌد عامر
ً عمر درزي
م ّ
مٌّا بشاره الطنب
مٌّادة دمحم علً
مً احمد بختً
مً احمد عنتبلً
مً اسعد ٌونس
مً اسماعٌل الحالق
مً الٌاس كفرونً
مً امٌن موسى
مً انطون سلٌمان
مً انٌس عبٌد
مً أحمد الجعٌد
مً أحمد مسلمانً
مً بهٌج مالعب
مً تامر الرشاد
مً تامر جعفر
مً جرجً شلهوب
مً جرجً عطاهللا
مً جمٌل المصري
مً جمٌل داود عون
مً جوزؾ الحداد
مً حسان حمود
مً حسن جمول
مً حسن حرز
مً حسن شكرون
مً حسن هرمنانً
مً حنا نعوس
مً خلٌل االعور
مً خلٌل كنعان
مً رفٌك ابو عاصً
مً رفٌك أبو صالحة
مً زكرٌا حٌدر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
مً سامً عجٌب
مً سامً ٌوسؾ الحشٌمً
مً سري الحسامً
مً سلٌم الطبال
مً سلٌم ضو
مً سلٌم للماس
مً سلٌم مشلب
مً سلٌمان خضر
مً سمٌح ابو شمرا
مً سمٌر سنجب
مً شحاذه خٌرالدٌن
مً شفٌك حسون
مً شفٌك محمود
مً شكٌب أبو زور
مً ضاهر مكروس
مً طالل عبدو
مً عبد الجبار المطب
مً عبد السالم حداد
مً عبدهللا البشواتً
مً عدنان لاسم
مً علً الحاج
مً علً الخازن
مً علً الشرلاوي
مً علً فنٌش
مً فاٌز حدٌفة
مً فواز واكٌم
مً فؤاد ابو متى
مً فؤاد االسطا كٌروز
مً فؤاد شحاده
مً فؤاد عواد
مً لاسم العفً
مً لاسم هاشم
مً كلٌم النبوت
مً كمال العزي
مً دمحم السنٌح
مً دمحم الشمرة
مً دمحم امون
مً دمحم حسٌن مروة
مً دمحم سمٌر المواس
مً دمحم صالح
مً دمحم طمطك
مً دمحم علً حشوش
مً دمحم عوٌدات
مً دمحم عٌد
مً دمحم دمحم
مً دمحم محٌش
مً دمحم ملحم
مً دمحم منٌب سوبرة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
مً دمحم نعمه
مً مزٌد خوٌص
مً مزٌد مؽامس
مً مصطفى شرؾ الدٌن
مً ملحم مصلح
مً منٌر حمزه سنو
مً مورٌس كمٌد
مً ناٌؾ زرلطة
مً نجٌب صالح
مً نجٌب موسى
مً نعمان نصر
مً نور زٌعور
مً ولٌد عمٌش
مً ولٌد ٌاسٌن
مً ٌوسؾ الخطٌب
مً ٌوسؾ المزح
مً ٌوسؾ موسى
مٌا اٌلً ؼانم
مٌا دمحم رباح
مٌا ٌوسؾ داؼر
برو
مٌادا سلمان ّ
مٌادة اٌمن بو ؼادر
مٌادة أحمد حسٌن
مٌادة حسن المٌش
مٌادة حسٌن الشاكوش
مٌادة خالد الشٌخ
مٌادة خالد سٌؾ
مٌادة خضر االبراهٌم
مٌادة ركان سٌؾ الدٌن
مٌادة سعٌد ظرافة
مٌادة سلٌم رافعً
مٌادة سلٌمان سلٌمان
مٌادة شكٌب أبو زور
مٌادة طالل المٌر
مٌادة عبد الرحمن فتفت
مٌادة عبد المحسن كوثرانً
مٌادة عمر الدرٌعً
مٌادة فاٌز سٌور
مٌادة فواز السحمرانً
مٌادة دمحم سلٌمان
مٌادة دمحم كمال الدٌن
مٌادة دمحم ٌونس
مٌادة محمود السلٌمان
مٌادة محمود العاشك
مٌادة مروان حمدان
مٌادة مزٌد ابولنصور
مٌادة مصطفى خلٌفة
مٌادة ندٌم الذٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
مٌاده حسن المسمار
مٌاده خالد حمود
مٌاده خضر ابو لاسم
مٌاده راشد الصدٌك
مٌاده شفٌك محمود
مٌاز سعدهللا حمزة
مٌاسة شولً دروٌش
مٌاسة صالح عامر
مٌاسة عبد الرزاق احمد
مٌاسة علً ضٌا
مٌاسة دمحم حسٌن
مٌاسة دمحم طلٌس
مٌاسة مصباح الحداد
مٌاسة مصطفى رباح
مٌاسة مصطفى زرٌمة
مٌاسة ٌوسؾ أبو زور
مٌاسه خالد ثلٌجة
مٌة علً موسى
مٌثاء ابراهٌم ٌاسٌن
مٌثاء حاتم ضو
مٌثاء دمحم كنج
مٌثم حسٌن مظلوم
مٌثم دمحم عزالدٌن
مٌرا الٌاس مرعً
مٌرا اٌلً بعبداتً
مٌرا أحمد الخنساء
مٌرا جوزؾ الفرن
مٌرا حرب حرب
مٌرا حنا صهٌون
مٌرا رٌاض مزهر
مٌرا طانٌوس صوما
مٌرا طالل ضاحً
مٌرا عادل سعود
مٌرا عصام حسٌن الخربطلً
مٌرا علً هٌكل
مٌرا عماد المصري
مٌرا عٌاد السٌد
مٌرا فوزي حٌدر
مٌرا كمال محً الدٌن
مٌرا دمحم الحاج
مٌرا مروان الرٌس
مٌرا مصطفى برجً
مٌرا مٌشال بو فرنسٌس
مٌرا نجٌب بو جابر
مٌرا نجٌب موسى
مٌرا نزار مخدر
مٌرا ٌوسؾ حنوؾ
مٌراث دمحم عوض

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
مٌرال الٌاس المبرصً
مٌرالدا حبٌب عبدو
مٌرهللا جوزؾ كفوري
مٌراندا جوزٌؾ عتٌك
مٌراي ابراهٌم نادر
مٌراي الٌاس رزق
مٌراي الٌاس منصور
مٌراي امٌل طربٌه
مٌراي انطوان صفٌر
مٌراي اٌلً سعد
مٌراي إبراهٌم جرمانوس
مٌراي أحمد حٌدر
مٌراي أنطونٌوس شدٌد
مٌراي بدوي الرزي
مٌراي بطرس الدوٌهً
مٌراي بطرس بلمٌس
مٌراي بطرس مظلوم
مٌراي بٌزانت كلكول
مٌراي جرجً شما
مٌراي جلٌل بٌطار
مٌراي جمال ابراهٌم
مٌراي جهاد طاٌع
مٌراي جورج ابو عسلً
مٌراي جورج السنكري
مٌراي جورج حداد
مٌراي جوزؾ رفمة
مٌراي جوزٌؾ الشحمٌنه
مٌراي حنا الفحٌلً
مٌراي حنا حبٌب
مٌراي حنا نعمه
مٌراي خلٌل الشوباصً
مٌراي ساٌد نكد
مٌراي سمٌح موسى
مٌراي طنوس ضاهر
مٌراي عادل ازعور
مٌراي عاطؾ مخول
مٌراي عبود عبود
مٌراي علً العلً
مٌراي علً أسعد
مٌراي ؼابً صٌاح
مٌراي فوزي فرح
مٌراي كاٌد سعد
مٌراي كلٌم ندور
مٌراي لوران ساعود
مٌراي مارون سعد
مٌراي مارون فارس
مٌراي دمحم ابراهٌم
مٌراي مخاٌل الون

ن
ن
ن
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اإلسم الثالثي
مٌراي مرزوق الؽصٌن
مٌراي مرعً الحاج
مٌراي مٌشال نجٌم
مٌراي نزٌه عٌد
مٌراي نموال الٌنً
مٌراي ودٌع لطٌؾ
مٌراي ولٌد سعاده
مٌراي ولٌم أبً راشد
مٌراي ولٌم عودة
مٌراي ٌوسؾ صوما
مٌرة ٌوسؾ رمضان
مٌرفا مخاٌل حنا
مٌرفات امٌن الشامً
مٌرفت احمد حمد
مٌرفت احمد ضاهر
مٌرفت احمد عجاج
مٌرفت احمد مرعً
مٌرفت ادٌب نصر
مٌرفت الٌاس العبد هللا
مٌرفت أحمد أحمد
مٌرفت أحمد زٌن
مٌرفت أحمد عباس
مٌرفت أمٌن كٌللو
مٌرفت برهان رعد
مٌرفت بهٌج حاطوم
مٌرفت جودات منصور
مٌرفت حسن برق
مٌرفت حسن شكرون
مٌرفت حسن شمس الدٌن
مٌرفت حسٌن العلً
مٌرفت حسٌن توبه
مٌرفت داؼر البٌطار
مٌرفت سامً الدبس
مٌرفت سعد طراد
مٌرفت سلٌم سعٌد
مٌرفت شامل رمضان
مٌرفت شلٌطا رعٌدي
مٌرفت صبري علً
مٌرفت طالل الصاٌػ
مٌرفت عاطؾ أبو عمر
مٌرفت عباس عباس
مٌرفت عبد الحسٌن برو
مٌرفت عبد الحلٌم حرب
مٌرفت عبد الحمٌد الزعبً
مٌرفت عبد المادر عمر
مٌرفت عبد المجٌد الممداد
مٌرفت عبدالرحمن عبدالمادر
مٌرفت عبدو االحمد نشار
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اإلسم الثالثي
مٌرفت علً حسٌن
مٌرفت علً عساؾ
مٌرفت علً ٌونس
مٌرفت عٌاص األحمد
مٌرفت فخري شعبان
مٌرفت فرج صافٌتلً
مٌرفت فوزي جبور
مٌرفت لاسم عطوي
مٌرفت لٌس لٌس
مٌرفت كمال عٌسى
مٌرفت دمحم أٌوب
مٌرفت دمحم بدر مرعب
مٌرفت دمحم حمزه
مٌرفت دمحم حمود
مٌرفت دمحم حٌدر احمد
مٌرفت دمحم خالد العلً
مٌرفت دمحم شلهوب
مٌرفت دمحم عابدٌن
مٌرفت دمحم علً أٌوب
مٌرفت دمحم ؼمراوي
مٌرفت محمود تامر
مٌرفت مرعً بكور
مٌرفت ناصر طالب
مٌرفت ناٌؾ ابو دله
مٌرفت نزٌه جٌدة
مٌرفت نسٌم حسٌن
مٌرفت ٌعموب بٌطار
مٌرفت ٌوسؾ دلماق
مٌرفت ٌوسؾ ٌونس
مٌرن جرجس ساسٌن
مٌرنا ابراهٌم الترن
مٌرنا ابراهٌم الشعبانً
مٌرنا ابراهٌم جانبٌه
مٌرنا ابراهٌم خطاب
مٌرنا ابراهٌم ناصر
مٌرنا احمد الحاج
مٌرنا ادوار ضو
مٌرنا اكرم شرٌؾ
مٌرنا الخوري الٌاس صعب
مٌرنا الٌاس العرجا
مٌرنا الٌاس خٌرهللا
مٌرنا الٌاس سعد
مٌرنا الٌاس لبالن
مٌرنا انطوان كالسً
مٌرنا انطونٌوس الشدٌاق
مٌرنا انور موسى
مٌرنا اٌلٌا نادر
مٌرنا أنطوان الخوري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
مٌرنا باسم ؼندور
مٌرنا باهر الٌونس
مٌرنا بسام عٌد
مٌرنا بشارة الخوري
مٌرنا بهٌج مالعب
مٌرنا توفٌك ضاهر
مٌرنا جرجس حداد
مٌرنا جرجس سعٌد
مٌرنا جرجس لحوش
مٌرنا جرجً منصور
مٌرنا جعفر مستو كردي
مٌرنا جمال عمار
مٌرنا جمٌل الزهر
مٌرنا جهاد العالوي
مٌرنا جورج بو نموال
مٌرنا جوزؾ ابو نكد
مٌرنا حاتم راضً
مٌرنا حبٌب سابا
مٌرنا حسن سلٌمان
مٌرنا حسن شكرون
مٌرنا حسن فاضل
مٌرنا حسن كالكش
مٌرنا حسن ّ
نزال
مٌرنا حسٌب احمد االٌوبً
مٌرنا حسٌب بسمة
مٌرنا حسٌب عاصً
مٌرنا حسٌب مخلوطه
مٌرنا حسٌن الدبل
مٌرنا حسٌن بٌضون
مٌرنا حسٌن جبارة
مٌرنا حسٌن جرادي
مٌرنا حسٌن طوٌل
مٌرنا حسٌن محسن
مٌرنا حنا الشماس
مٌرنا حنا أنطون
مٌرنا حنا فرح
مٌرنا حٌدر زٌعور
مٌرنا حٌدر مرجً
مٌرنا خالد الٌوسؾ
مٌرنا خالد عبدو
مٌرنا خضر الرفاعً
مٌرنا راؼب جواد
مٌرنا رامز المعلم
مٌرنا رشاد الحاج شحادة
مٌرنا رضوان أسعد
مٌرنا رٌمون مشحم
مٌرنا زخٌا ابً رعد
مٌرنا سعٌد ضاهر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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مٌرنا سعٌد عبود
مٌرنا سلٌم ٌونس
مٌرنا سمعان سابا
مٌرنا سمٌر الكعكاتً
مٌرنا سمٌر بري
مٌرنا سمٌر دحنون
مٌرنا سمٌر دؼٌم
مٌرنا سمٌر ؼرٌب
مٌرنا شاكر العلم
مٌرنا شحادة فرحات
مٌرنا شربل الخوري
مٌرنا شهٌد النداؾ
مٌرنا شولً األمٌن
مٌرنا شولً مسعد
مٌرنا صالح الدٌن الحاج
مٌرنا صالح جرجً
مٌرنا ضاهر حمورة
مٌرنا طانٌوس صلٌبا
مٌرنا طالل اندراوس
مٌرنا طالل سلهب
مٌرنا عامر المصري
مٌرنا عباس ابو حمدان
مٌرنا عباس طلٌس
مٌرنا عبد الرحمن الحجار
مٌرنا عبد السالم بلطجً
مٌرنا عبد الؽنً ناصر
مٌرنا عبد المادر ضاهر
مٌرنا عبد هللا نجار المصٌر
مٌرنا عبدالحلٌم ابو عمل
مٌرنا عبدالؽنً كبارة
مٌرنا عبدالكرٌم شرٌؾ
مٌرنا عبود النبوت
مٌرنا عدنان حنٌنً
مٌرنا عدنان خلٌل
مٌرنا عدنان فواز
مٌرنا عدنان مراد
مٌرنا عصام ٌاسٌن
مٌرنا عفٌؾ حومانً
مٌرنا علً االشرفً
مٌرنا علً حماده
مٌرنا علً صبح
مٌرنا علً عمر
مٌرنا علً مكحل
مٌرنا عمر التركمانً
مٌرنا عمر شمس الدٌن
مٌرنا عٌاد عالمه
مٌرنا ؼازي ؼضبان
مٌرنا ؼالب شٌا
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ن
ن
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مٌرنا ؼسان االحمدٌة
مٌرنا ؼسان حمزة
مٌرنا فاروق الحلوة
مٌرنا فاضل صالح
مٌرنا فاٌز عون
مٌرنا فوزي خٌر
مٌرنا فؤاد زٌعور
مٌرنا فؤاد صباح
مٌرنا كرم حرٌمة
مٌرنا مارون مارون
مٌرنا مالن هرموش
مٌرنا دمحم الحاج شحادة
مٌرنا دمحم الدمحم
مٌرنا دمحم امٌن ٌموت
مٌرنا دمحم بهجت ضناوي
مٌرنا دمحم جعفر
مٌرنا دمحم حمندي
مٌرنا دمحم دروٌش
مٌرنا دمحم دعٌبس
مٌرنا دمحم دٌب بخٌت
مٌرنا دمحم رضا وهبة
مٌرنا دمحم رومانً
مٌرنا دمحم عبدهللا
مٌرنا دمحم علً ناصر
مٌرنا دمحم ؼزاوي
مٌرنا دمحم منذر مسٌكه
مٌرنا دمحم ٌاسر الحداد
مٌرنا محمود الحرٌري
مٌرنا محمود المؽبط
مٌرنا محمود عاصً
مٌرنا محً الدٌن عباس
مٌرنا مراد مراد
مٌرنا مصطفى حمزة
مٌرنا مصطفى زرٌمه
مٌرنا معٌن سمٌا
مٌرنا مفٌد خلٌل
مٌرنا منٌر الخوٌري
مٌرنا منٌر المنطار
مٌرنا منٌر حالل
مٌرنا منٌر عٌسى
مٌرنا مهدي دلول
مٌرنا مٌشال السرؼانً
مٌرنا مٌعاذ الحاج شحادة
مٌرنا نبٌل ابو عجرم
مٌرنا ندرة مراد
مٌرنا نزار األدهمً
مٌرنا هاشم العٌاش
مٌرنا هاٌل ابو دهن
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مٌرنا وحٌد الحاماتً
مٌرنا ولٌد عبد البالً
مٌرنا ولٌد ممصود
مٌرنا ٌحً فرٌج
مٌرنا ٌحٌى المصري
مٌرنا ٌوسؾ المنواتً
مٌرنا ٌوسؾ ضاهر
مٌرنا ٌوسؾ عبود
مٌرنا ٌوسؾ علوٌة
مٌرنه دمحم الداود
مٌروب حنا مارون
مٌري نصرهللا حالوي
مٌرٌا راشد مظلوم
مٌلاير حنا عاد
مٌلاير عبدو الحاج
مٌلاير نجٌب المصٌفً
مٌرٌام أنطونٌوس طوق
مٌرٌام حسن حالل
مٌرٌام زاكً التن
مٌرٌام مورٌس خٌرهللا
مٌرٌام مٌالد ٌمٌن
مٌرٌانا سمٌر ٌوسؾ
مٌرٌانا مٌشال الحداد
مٌرٌال حنون شاهٌن
مٌرٌال سركٌس الست
مٌرٌلال سركٌس الست
مٌرٌلال دمحم سمعان
مٌرٌم انطوان الماصوؾ
مٌرٌم انطونٌوس هالل
مٌرٌم جرجس فرح
مٌرٌم مٌشال نصار
مٌزا دمحم دٌب لوٌدر
مٌزي ابراهٌم الممدسً
مٌساء ابراهٌم السمروط
مٌساء ابراهٌم عبود
مٌساء احمد اٌوب
مٌساء احمد حسون
مٌساء احمد فرحات
مٌساء احمد ناصر الدٌن
مٌساء ادٌب علً
مٌساء اسعد حمٌة
مٌساء اسماعٌل الحالق
مٌساء الٌاس وهبه
مٌساء أحمد الجباوي
مٌساء أحمد بٌروتً
مٌساء أحمد بٌطار
مٌساء أحمد خضر
مٌساء أحمد نصر
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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مٌساء أدٌب العرٌضً
مٌساء أكرم الحجار
مٌساء أمٌن فٌترونً
مٌساء بهٌج مكً
مٌساء تٌسٌر شبو
مٌساء جعفر ٌحفوفً
مٌساء جهاد كٌوان
مٌساء جهجاه مشٌن
مٌساء حسان حٌدر
مٌساء حسن الحجٌري
مٌساء حسن الظفٌر
مٌساء حسن حلوم
مٌساء حسن عالم
مٌساء حسن فروخ
مٌساء حسٌن المسمار
مٌساء حسٌن جباره
مٌساء حسٌن زعرور
مٌساء حسٌن فرحات
مٌساء حسٌن مخلوؾ
مٌساء خالد الٌوسؾ
مٌساء خالد ٌوسؾ
مٌساء خضر الصٌاح
مٌساء دروٌش جوٌدي
مٌساء رٌاض ٌونس
مٌساء سالم بو خلٌل
مٌساء سعٌد الدهٌبً
مٌساء سلمان جوهرة
مٌساء سلمان زٌن الدٌن
مٌساء سلٌمان الؽازي
مٌساء سلٌمان عدوٌة
مٌساء شبٌب الشبٌب
مٌساء شرٌؾ ناصر
مٌساء عادل صالحة
مٌساء عباس الدمحم
مٌساء عباس فمٌه
مٌساء عباس مهدي
مٌساء عبد الجواد حسون
مٌساء عبد الحفٌظ لاسم
مٌساء عبد السالم شاتٌال
مٌساء عبدالحمٌد الحسن
مٌساء عبدالرحمن سعدالدٌن
مٌساء عثمان مراد
مٌساء عدنان عزو
مٌساء عصام ابوصالح
مٌساء علً العرجا
مٌساء علً أٌوب
مٌساء علً جمعة
مٌساء علً دروٌش
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مٌساء علً زٌن الدٌن
مٌساء علً شهال
مٌساء علً شوٌخ
مٌساء علً ؼندور
مٌساء علً لانصو
مٌساء علً ٌونس
مٌساء عمر االسمر
مٌساء عمر الؽزٌري
مٌساء عمر علوش
مٌساء ؼسّان زهر
مٌساء فواز ابو صالحه
مٌساء لممان بركات
مٌساء مالن مالن
مٌساء ماهر مطر
مٌساء مجدي جصطن
مٌساء محسن زٌن الدٌن
مٌساء دمحم احمد
مٌساء دمحم الحمٌد
مٌساء دمحم الرفاعً
مٌساء دمحم الفرخ
مٌساء دمحم المصري
مٌساء دمحم اٌوب
مٌساء دمحم حبلص
مٌساء دمحم حجازي
مٌساء دمحم حرلوص
مٌساء دمحم حمزة
مٌساء دمحم حمود
مٌساء دمحم حٌدر
مٌساء دمحم سٌؾ الدٌن
مٌساء دمحم عمٌل
مٌساء دمحم علً عانوتً
مٌساء دمحم عمرٌة
مٌساء دمحم لرنفل
مٌساء دمحم مرشد
مٌساء دمحم مصطفى
مٌساء محمود الخطٌب
مٌساء محمود سلٌمان
مٌساء محمود عطٌة
مٌساء محمود علٌك
مٌساء محمود لدوح
مٌساء محمود نجدي
مٌساء مرعً ضاهر
مٌساء مرعً علً
مٌساء مرعً مرعً
مٌساء مصطفى الحاٌن
مٌساء مصطفى صافً
مٌساء مهدي البواري
مٌساء موسى ابو عجوي
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مٌساء نجٌب البحري
مٌساء هانً الدمحم الحر
مٌساء هٌسم الدهٌبً
مٌساء ٌاسٌن الؽندور
مٌساء ٌحً عرٌؾ الؽزال
مٌساء ٌوسؾ علوه
مٌساء ٌوسؾ عمار
مٌسان احمد الخطٌب
مٌسان علً سلٌمان
مٌسر علً حمود
مٌسر مصباح الحداد
مٌسر ناصر الصالحً
مٌسر ولٌد العٌتانً
مٌسلون عبداللطٌؾ لاسم
مٌسلون نبٌل ٌعموب
مٌسلون ٌوسؾ زٌدان
مٌسم احمد درٌس
مٌسم اسعد عبدو
مٌسم بسام المصري
مٌسم جمال ٌاؼً
مٌسم حسان الحجار
مٌسم حٌدر ظاهر
مٌسم سمٌر ابو شمرا
مٌسم صافً ؼملوش
مٌسم عبدالناصر الشٌخ علً
مٌسم ؼالب حمزه
مٌسم فرحات شومان
مٌسم دمحم الحجٌري
مٌسم دمحم شمص
مٌسم دمحم ظاهر
مٌسم دمحم عونً المصري
مٌسم ناظم زهر الدٌن
مٌسم ندٌم شعبان
مٌسم نزار حٌدر
مٌسم نظٌر عمار
مٌسه فاضل مهنا
مٌسون الٌاس سلمان
مٌسون حافظ األحمدٌة
مٌسون حسٌن الخٌرات
مٌسون حسٌن مخ
مٌسون حمد الحاج سلٌمان
مٌسون زاهد حمادة
مٌسون سلمان ابو ؼادر
مٌسون شهاب العوام
مٌسون طاهر سلٌما
مٌسون عباس حاج سلٌمان
مٌسون عباس زعٌتر
مٌسون عبدهللا علً احمد
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مٌسون عصام حمدانٌة
مٌسون علً رضى
مٌسون علً زٌن الدٌن
مٌسون فوزي حمدان
مٌسون كمال كمال
مٌسون دمحم ابراهٌم صلح
مٌسون دمحم أٌوب
مٌسون دمحم علو
مٌسون دمحم مروان نجم
مٌسون مروان زٌدان
مٌسون ناصر نورالدٌن
مٌسون نزٌر شرؾ الدٌن
مٌسون نزٌه العرٌان
مٌسون نعٌم العرٌضً
مٌسون ٌوسؾ البنا
مٌسون ٌوسؾ نصر
مٌشال اسعد عساؾ
مٌشال الٌاس الخوري
مٌشال الٌاس حٌار
مٌشال الٌاس عبود
مٌشال الٌاس منصور
مٌشال انطوان البركس
مٌشال اٌلٌا شرٌم
مٌشال بدٌع المصٌفً
مٌشال بسام خوري
مٌشال جان جرجً ٌونس
مٌشال جرجس التونً
مٌشال جورج الدوٌهً
مٌشال جورج المطرٌب
مٌشال جوزاؾ رستم
مٌشال جوزاؾ مالن
مٌشال جوزؾ سعد
مٌشال جوزؾ معماري
مٌشال سجٌع داؼر
مٌشال سعٌد الخوري
مٌشال طانٌوس مخلوؾ
مٌشال فواد نصر
مٌشال لزحٌا الؽصٌن
مٌشال لٌس الحشاش
مٌشال مٌالد ناصٌؾ
مٌشال ٌوسؾ الشماعً
مٌشال ٌوسؾ بطرس
مٌشال ٌونس سعد
مٌشل انطوان ابو بطرس
مٌشال ٌوسؾ بطٌش
مٌشلٌن ابراهٌم عبدهللا
مٌشلٌن الفراد السمرانً
مٌشلٌن الٌاس صعب
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مٌشلٌن انطانٌوس الدؼل
مٌشلٌن انطانٌوس الشامً
مٌشلٌن اٌلٌا عون
مٌشلٌن بشٌر نموال
مٌشلٌن بطرس سالمه
مٌشلٌن جرجس خٌرهللا
مٌشلٌن جورج الحورانً
مٌشلٌن جورج الخوري
مٌشلٌن جورج المطرٌب
مٌشلٌن حنا مطر
مٌشلٌن شهٌد عكاري
مٌشلٌن طانٌوس اندراوس
مٌشلٌن فوزي الشباب
مٌشلٌن كابً صابر
مٌشلٌن مٌشال الفرن
مٌشلٌن مٌشال خٌرهللا
مٌشلٌن ندٌم فرٌفر
مٌشلٌن ٌعموب ابً نادر
مٌشلٌن ٌوسؾ رحال
مٌشلٌن ٌوسؾ شاهٌن
مٌشٌال جان شهوان
مٌن بطرس طربٌه
مٌكال عبدالحسن خرٌس
مٌكال مخاٌل ساسٌن
مٌال ناصر عالءالدٌن
مٌالد بوسؾ مراد
مٌالد كرم هللا سعٌد
مٌالد نادر حرب
مٌالد نعمة هللا ؼانم
مٌالد نموال متري
مٌالد ٌوسؾ جرجس
مٌالد ٌوسؾ داوود
مٌالدة عفٌؾ ٌوسؾ
مٌالده جرجس داود
مٌالده جرجس موسى
مٌالده خلٌل محفوظ
مٌالده ٌوسؾ المرجً
مٌالؼرو واكٌم الشٌخ
مٌالنة حسٌن مسلمانً
مٌالنه سركٌس الدرجانً
مٌالنً احمد لمر
مٌلودٌا مٌالد الحاج
مٌلٌا أنٌس عمرو
مٌلٌا جرجً بشاره
مٌلٌا جمٌل زؼٌب
مٌلٌا حسٌب الحوٌن
مٌلٌا رامز درؼام
مٌلٌا طانٌوس الناكوزي
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مٌلٌا فاٌز العٌاص
مٌلٌسا طونً عزٌزة
مٌلٌسا لوٌس نعمةهللا
مٌمونة احمد دمحم
مٌمونة دمحم صالح
مٌمونة دمحم دمحم
مٌمونه مشهور ؼبار
مٌمً الٌاس جحا
مٌنارفه ٌوسؾ ساسٌن
مٌناس احمد نصر
مٌناس حسنً نصرهللا
مٌناس علً حوري
مٌنرفا بدٌع لرلماز
مٌنرفا جمٌل نهرا
مٌنرفا ؼطاس نصار
مٌنرفا دمحم الطمش
مٌنولٌا لوٌس عٌد
ناتاشا امٌل صلٌبا
ناتالً انٌس الحاج
ناتالً بهاء الدٌن شمس الدٌن
ناتالً توفٌك الخضر
ناتالً جمال الدٌن السٌد
ناتالً حبٌب سلٌمان
ناتالً رائؾ أبو سعٌد
ناتالً ساٌد شدٌد
ناتالً سعود الحارس
ناتالً سلٌم مطر
ناتالً طالل مطر
ناتالً طنسً سلٌمان
ناتالً عازار عبود
ناتالً عٌد لضمانً
ناتالً فٌلمون مراد
ناتالً محسن الجمال
ناتالً منٌر جابر
ناتالً ندٌم كرم
ناتالً ٌعموب فتوش
ناتالً ٌوسؾ مزوق
ناتالٌن الٌاس الٌان
ناتلٌن كمال منذر
ناجح دمحم الرفاعً
ناجً اسطفان الحواط
ناجً جبران جبران
ناجً حبٌب بو ؼصن
ناجً حكمت طوٌل
ناجً شعالن نصرهللا
ناجً علً اسماعٌل
ناجً فواز المٌس
ناجً محمود حسنً
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ناجً نجٌب فرحات
ناجً ٌوسؾ ٌاسٌن
ناجٌة دمحم عبدهللا الحلبً
نادا مارون الخوري
نادر احمد الحسٌن
نادر اسماعٌل جلول
نادر انور الحاج
نادر اٌمن تلحوق
نادر جمال سعد
نادر حسن صباغ
نادر حنا مخول
نادر رجاء الفداوي
نادر سعٌد حمد
نادر علً الحجٌري
نادر علً بلٌبل
نادر علً توبة
نادر فرٌد رضا
نادر دمحم اللمٌس
نادر ملحم مالعب
نادر وسام عٌسى
نادرة حسن فرحات
نادرة حنا فرح
نادرة عبد الحفٌظ الحجار
نادرة دمحم الصمدي
نادرة موسى المادري
نادره علً عبدهللا
نادو عادل محفوض
نادٌا ابراهٌم رمضان
نادٌا احمد سلٌم بزي
نادٌا احمد شداد
نادٌا احمد عبد الكرٌم
نادٌا احمد عمر
نادٌا احمد ؼازي
نادٌا احمد كاعٌن
نادٌا احمد مرعً
نادٌا اسعد حٌدر
نادٌا الٌاس داوود
نادٌا الٌاس كامل
نادٌا أحمد رضا
نادٌا أحمد ٌحً
نادٌا أدٌب سعادة
نادٌا أسعد الٌاسٌن
نادٌا بدر الدٌن بلٌبل
نادٌا بطرس عون
نادٌا جرجً عساؾ
نادٌا جمٌل رمال
نادٌا جواد ابً نعمه
نادٌا جواد رمال
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نادٌا حسن شعٌب
نادٌا حسن عباس
نادٌا حسن لٌس
نادٌا حسٌن حماده
نادٌا حسٌن عبود
نادٌا حمدان المادري
نادٌا حمزه ابراهٌم
نادٌا حمزه جواد
نادٌا حنا ابً زٌد
نادٌا خالد السٌد
نادٌا خالد بٌان
نادٌا خلٌل اسحك
نادٌا دٌب شرؾ
نادٌا رزق هللا نموال
نادٌا رضى فاضل
نادٌا رٌمون ابو ٌزبن
نادٌا سلمان ٌحٌى
نادٌا سلٌم البٌطار
نادٌا سلٌم الحاج
نادٌا سلٌمان خلؾ
نادٌا شحادة ٌونس
نادٌا طلٌع مالعب
نادٌا عباس فرحات
نادٌا عبد الحسن ٌوسؾ
نادٌا عبد الرحمن دباجة
نادٌا عد هللا حنا
نادٌا عدنان الشامً
نادٌا علوان كنعان
نادٌا علً األكومً
نادٌا علً الحمرا
نادٌا علً الفلٌطً
نادٌا علً خزعل
نادٌا علً دخل هللا
نادٌا علً سرور
نادٌا علً سعٌد
نادٌا علً شعٌتو
نادٌا فرٌد اسطفان
نادٌا فؤاد الحلبً
نادٌا لاسم خبٌز
نادٌا محسن نكد
نادٌا دمحم الحلفاوي
نادٌا دمحم الشاب
نادٌا دمحم إبراهٌم
نادٌا دمحم أبو دهن
نادٌا دمحم بدوي
نادٌا دمحم خزعل
نادٌا دمحم رمضان
نادٌا دمحم صالح
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نادٌا دمحم فمٌه
نادٌا دمحم كبارة
نادٌا دمحم مراد
نادٌا دمحم نصار
نادٌا محمود رٌمان
نادٌا محً الدٌن صالح
نادٌا مصطفى علوش
نادٌا مطانبوس فرح
نادٌا ناٌؾ سلمان
نادٌا ناٌؾ هجاج
نادٌا نبٌه ٌحٌى
نادٌا نجٌب صلٌبا
نادٌا نزٌه ابوظهر
نادٌا نعٌم حٌدر
نادٌا وفٌك ناصر
نادٌا ٌاسٌن الزعرت
نادٌا ٌحً ٌحفوفً
نادٌا ٌعموب ابراهٌم
نادٌا ٌوسؾ سري الدٌن
نادٌا ٌوسؾ طوق
نادٌا ٌونس الخطٌب
نادٌة حسن الحجٌري
نادٌة حسن ناصر
نادٌة علً العبود
نادٌة علً جمعة
نادٌة دمحم أرزونً
نادٌن الٌاس نخلة
نادٌن أحمد الجندي
نادٌن أحمد شعبان
نادٌن أحمد صفوت الحلوة
نادٌن أكرم الحجار
نادٌن أوساما برٌش
نادٌن بهٌج مالعب
نادٌن توفٌك الخضر
نادٌن توفٌك برجاوي
نادٌن توفٌك نجم
نادٌن جمٌل مروة
نادٌن حسان البستانً ابو ٌاسٌن
نادٌن حكمت فرحات
نادٌن خالد عنتر
نادٌن رفٌك صبح
نادٌن رفٌك مطر
نادٌن رٌاض مخٌبر
نادٌن رئٌؾ الٌاس
نادٌن سعود الحارس
نادٌن سمٌر سروجً
نادٌن سمٌر طربٌه
نادٌن طانوس موسى
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نادٌن عامر ابو حسن دروٌش
نادٌن عز الدٌن بعٌون
نادٌن علً الدٌرانً
نادٌن علً حلوم
نادٌن علً مظلوم
نادٌن عٌسى حاج سلٌمان
نادٌن ؼسان مصلح
نادٌن دمحم اسماعٌل
نادٌن دمحم الدروبً
نادٌن دمحم الطمش
نادٌن دمحم العرٌضً
نادٌن دمحم الؽول
نادٌن دمحم المصري شعرانً
نادٌن دمحم جاجٌة
نادٌن دمحم حالل
نادٌن دمحم صالح الدٌن الكوسا
نادٌن دمحم علً
نادٌن دمحم لانصوه
نادٌن دمحم وهبً
نادٌن دمحم ٌاسٌن
نادٌن محمود ذي الفمار المصري الشعرانً
نادٌن محمود شحاده
نادٌن منٌر زٌتونً
نادٌن مهدي نسر
نادٌن موسى نجدي
نادٌن ناٌؾ سعسوع
نادٌن نبٌل الحسٌنً
نادٌن نزار عٌاش
نادٌن نعٌم جرٌج
نادٌن هشام التٌمانً
نادٌن وهٌب المادر
نادٌن ٌاسر فٌاض
نادٌن ٌوسؾ طربٌه
نادٌن ٌوسؾ عبود
نادٌن ٌوسؾ كنعان
نادٌه انور شعراوي
نادٌه خلٌل الحرشً
نادٌه عبدالحسن الحسٌنً
نادٌه نور الدٌن فضل هللا
نادٌه وهٌب الخوري
ناردٌن ماجد محفوظ
نارما سالم البازي
نارمٌن توفٌك الخضر
نارمٌن حسن البستانً
نارمٌن حٌدر زٌعور
نارمٌن عبد الحلٌم طٌبه
نارمٌن عبدالرزاق حافضه
نارمٌن دمحم حسن
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نارمٌن مرهج الخوري
نارمٌن مصطفى المصري
نارٌمان ابراهٌم ابو سمرة
نارٌمان احمد أمهز
نارٌمان احمد دٌاب
نارٌمان أحمد صلح
نارٌمان جمٌل الدنؾ
نارٌمان حبٌب صبرا
نارٌمان حسن الحاج حسن
نارٌمان حسنً عون
نارٌمان رضوان فارس
نارٌمان سلٌم شاهٌن
نارٌمان سمٌر ابو حمزه
نارٌمان عبد المادر مرلباوي
نارٌمان علً ابراهٌم
نارٌمان علً مراد
نارٌمان علً ٌحٌى
نارٌمان ؼسان الحمصً
نارٌمان ؼسان خداج
نارٌمان لاسم جمعة
نارٌمان محسن شكر
نارٌمان محسن عبٌد
نارٌمان دمحم العجمً
نارٌمان دمحم المراد
نارٌمان دمحم المصطفى
نارٌمان دمحم خضري
نارٌمان ندٌم أبو كنج
نارٌمان وفٌك اللمٌس
نارٌمان ولٌد العوٌن
نارٌمان ٌاسر دٌاب
ناز حمدي برؼل
نازن جوهر الجوهري
نازن حسن العلً
نازن خالد الخطٌب
نازن سلمان بدٌر
نازن عبدالناصر الدمحم
نازن علً إبراهٌم
نازن دمحم أحمد
نازن دمحم سعٌد عبد هللا
نازن دمحم مرعب
نازن نمر حسون
نازن وسام وهبً
نازٌة دمحم عدنان الفٌاض دندشً
ناستازٌا ماهر الحلبً
ناسرٌن كمال صعب
ناسرٌن محمود عاصً
ناسرٌن ٌاسر التوم
ناصر احمد شموا
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ناصر أحمد الظنط
ناصر حسام خضر
ناصر حسن حجازي
ناصر حسن مشورب
ناصر حسٌن الحاج حسن
ناصر حسٌن نون
ناصر حمود النمر
ناصر خضر المرحانً
ناصر سعٌد بو نصر الدٌن
ناصر سعٌد خلٌل
ناصر طراؾ حٌمور
ناصر عبدهللا بلٌبل
ناصر عبدهللا حسان
ناصر علً عبد هللا
ناصر علً علً
ناصر علً محً الدٌن
ناصر عمر أبو ضاهر
ناصر كاظم شور
ناصر كامل ؼبرٌس
ناصر دمحم لدور
ناصر محمود الشٌخ
ناصر مصطفى البراج
ناصر مصطفى سٌور
ناصر هاشم دمحم
ناصره علً المولى
ناصٌؾ الٌاس حنا
ناظن منصور بهجة
ناظم احمد المادري
ناظم احمد عبدالرحمن
ناظم رٌاض بو ؼنام
ناظم نصوح المادري
نافذ علً جعفر
نافٌن أٌوب الشامً
نافٌن رجب ابراهٌم
نافٌن فارس ابورافع
نافٌن نواؾ ابو عرم
نالة عبد هللا ضناوي
نالة دمحم نبٌل سفرجالنً
ناللً مخاٌل نعوم
نالً اسبر النبوت
نالً توفٌك طربٌه
نالً كرام شاهٌن
نالً موسى حالحل
نانا محسن مرعوش
نانسً الشٌخ جود عبدو
نانسً الٌاس الٌاس
نانسً الٌاس أبو مرعً
نانسً انطوان عبد الكرٌم
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نانسً انطوان كساب
نانسً أحمد عجاج
نانسً بدوي معوض
نانسً بسام عبٌد
نانسً جان نهرا
نانسً جرجس البستانً
نانسً جورج النجار
نانسً جورج لبس
نانسً جورج ٌعموب
نانسً جوزؾ زٌتونً
نانسً جوزٌؾ داؼر
نانسً حسن العظمً
نانسً حسن رباح
نانسً حلٌم طنوس
نانسً حنا الشلبً
نانسً سبع الزٌات
نانسً سجٌع عٌد
نانسً سعدون نصرهللا
نانسً سلٌمان علً
نانسً شوكات المصري
نانسً ضومٌط ٌوسؾ
نانسً طنوس جرجس
نانسً عارؾ زرٌمة
نانسً عبدهللا الحاج عبٌد
نانسً عبدهللا بو زٌد
نانسً عبدهلل ابو رافع
نانسً عدنان اٌوب
نانسً علً العلً
نانسً ؼازي ابو كرم
نانسً ؼازي ابً بدرا
نانسً ؼسان بدوي
نانسً فؤاد الشٌخ
نانسً دمحم حاجعلً
نانسً دمحم حٌدر
نانسً دمحم صالح
نانسً دمحم ؼصن
نانسً محً الدٌن حبوس
نانسً مرتضى شومان
نانسً مورٌس الحاٌن
نانسً مٌشال النؽٌوي
نانسً ناٌؾ حسٌن ابو صالح
نانسً نبٌل حلٌمه
نانسً وجٌه ماضً
نانسً وسٌم ابً فرج
نانسً ٌوسؾ بو نادر
نانسً ٌوسؾ نهرا
ناهد احمد المصطفى
ناهد بري اسماعٌل
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ناهد جمال دلة
ناهد جهاد بلوط
ناهد حسٌن درؼام
ناهد حسٌن فاضل
ناهد حنا برهون
ناهد خالد عبدالحمٌد
ناهد خضر خضر
ناهد سالم ابو ساري
ناهد سامً لطٌش
ناهد عبد الرحمن العرجا
ناهد عبد اللطٌؾ بكداش
ناهد عفٌؾ ادرٌس
ناهد علً نصر
ناهد ؼازي الكاٌد
ناهد فاروق علم الدٌن
ناهد لاسم حاج سلٌمان
ناهد كامل ناصر الدٌن
ناهد دمحم االحمد
ناهد دمحم الجمل
ناهد دمحم الخطٌب
ناهد دمحم اللمٌس
ناهد دمحم الموسوي
ناهد دمحم خالد الحج
ناهد دمحم شحٌمً
ناهد دمحم عبٌد
ناهد دمحم عثمان العش
ناهد دمحم عرابً
ناهد دمحم عمٌل
ناهد مفٌد خشن
ناهد نزٌه نموزي
ناهد نعمان أمٌن
ناهد نواؾ جمال
ناهد وجٌه عوض
ناهد ٌاسر عدره
ناهدة احمد الشبٌب
ناهدة اسامة عبد الساتر
ناهدة الرفاعً الرفاعً
ناهدة امٌن عطوي
ناهدة بدر الدٌن السٌد
ناهدة بدٌع عٌاش
ناهدة جمٌل مراد
ناهدة حسٌن حاٌن
ناهدة سركٌس سركٌس
ناهدة سلٌمان الطوٌل
ناهدة سهٌل مراد
ناهدة شفٌك األحمدٌة
ناهدة شفٌك فٌاض
ناهدة شومان فواز
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ناهدة طنوس المر
ناهدة عبد اللطٌؾ المر
ناهدة عبد المسٌح راشد
ناهدة عدنان السبالنً
ناهدة علً رمال
ناهدة علً فرحات
ناهدة عمر طه
ناهدة فوزي أبو زور
ناهدة محسن ملحم
ناهدة دمحم األحمد
ناهدة دمحم الدؼٌلً
ناهدة دمحم العلً
ناهدة دمحم زوٌهد
ناهدة دمحم زٌن الدٌن
ناهدة دمحم سلٌمان
ناهدة موسى شوربا
ناهدة نجٌب شرٌم
ناهده ابراهٌم متٌرن
ناهده جوزاؾ الدوٌهً
ناهده عادل الحسنٌه
ناهده عادل سرور
ناهده عبد المحسن حجازي
ناهده علً اسماعٌل
ناهده علً بركات
ناهده علً شعٌتو
ناهده علً مظلوم
ناهده دمحم بلٌبل
ناهضة موسى دٌاب
ناهً دٌاب دلول
ناهً عبدالحك الحاج
ناهٌة فرنسٌس هندٌة
ناهٌة مخاٌل لبشً
ناهٌة نعٌم شعٌا
ناهٌة ٌوسؾ زٌدان
ناهٌده نظٌر صالح
ناهٌل فٌاض علوش
ناهٌل موسى حسٌن
ناهٌل نزٌه حلٌحل
ناهٌه دمحم مزهر
ناهٌه ٌوسؾ الرشٌدي
ناٌؾ عبد السالم ٌاسٌن
ناٌفة احمد ملحم
ناٌفة توفٌك عبٌد
ناٌفة حسٌن رٌدان
ناٌفة حمزة ابو ترابً
ناٌفة داوود فمٌه
ناٌفة عثمان إبراهٌم
ناٌفة دمحم عمار
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ناٌفة مصطفى اللمٌس
ناٌفه ابراهٌم جابر
ناٌفه خلٌل ركٌن
ناٌفه دمحم حاوي
ناٌلة دمحم شكري
ناٌله ادوار مورانً المعروؾ مارون
ناٌله طانٌوس شعٌا
ناٌله فارس أبً ٌونس
نائلة حسن رومانً
نائلة خالد الحامض
نائلة عباس سٌؾ الدٌن الملمب بمرواش
نائلة عفٌؾ ؼانم
نائلة علً ٌحفوفً
نائلة مخاٌل الٌاس
نائله منٌر السبع
نبال حسٌن رمضان
نبال سعٌد العرٌضً
نبال علً خلٌل
نبال علً رمضان
نبال كمٌل حمزة
نبال محمود بو عز الدٌن
نبال ناٌؾ طربٌه
نبال ٌاسٌن الحشٌمً
نبراس عبدالعزٌز جمال الدٌن
نبوغ ٌاسر الحسنٌه
نبٌل اسماعٌل اسماعٌل
نبٌل الٌاس جبور
نبٌل انٌس ابو حسن
نبٌل أحمد عمٌل
نبٌل أنٌس بو سعٌد
نبٌل بهاء كحٌل
نبٌل جرجس الصٌفً
نبٌل جمٌل الدلس
نبٌل حسن الماروط
نبٌل حسن علوٌة
نبٌل حكمت ابو خلٌل الشاوٌش
نبٌل سعٌد ؼانم
نبٌل سلمان العنز
نبٌل شحادة مطر
نبٌل عبدالسالم الرفاعً
نبٌل علً ابراهٌم
نبٌل عمر صبحٌه
نبٌل فاٌز سنان
نبٌل فرج عٌسى
نبٌل فوزي سعٌد
نبٌل فؤاد حمزه
نبٌل لاسم الفرخ
نبٌل دمحم االدرع
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نبٌل دمحم الشٌخ علً
نبٌل دمحم رمضان
نبٌل دمحم سعٌد رومٌه
نبٌل دمحم علً مصطفى الحاج شحادة
نبٌل مدحت لزٌحة
نبٌل ملحم عباس
نبٌل ملحم نهرا
نبٌل ناجً ٌونس
نبٌل نعٌم طراؾ
نبٌال حسن جمعة
نبٌال نعمة باجوق
نبٌلة ابراهٌم نصار
نبٌلة أحمد هوشر
نبٌلة أدٌب لبٌسً
نبٌلة خالد االعور
نبٌلة رٌاض ظاهر
نبٌلة شفٌك مالح
نبٌلة عارؾ منذر
نبٌلة عبد الرحمن العرجا
نبٌلة عبد المعٌن عبدهللا
نبٌلة عدنان المادري
نبٌلة عدنان محمود
نبٌلة علً ترمس
نبٌلة علً طٌبا
نبٌلة فضل شحادة
نبٌلة دمحم بابتً
نبٌلة دمحم عجرم
نبٌلة دمحم عواضة
نبٌلة دمحم ٌزبن
نبٌلة محمود حمود
نبٌلة مصطفى عبد الؽفور
نبٌلة نبٌل الحداد
نبٌلة ٌوسؾ بو درؼم
نبٌله بشٌر زٌدان
نبٌله حسن االدرع
نبٌله حسٌن حناوي
نبٌله رتٌب الجوهري
نبٌله عبد الكرٌم العرب
نبٌله عفٌؾ ؼصن
نبٌله دمحم علً سلمان
نبٌله ندٌم الدبس
نبٌه حسٌن زناتً
نبٌه علً حمود
نبٌه علً مروة
نبٌه ندٌم عز الدٌن
نبٌها أمٌن لازان
نبٌها حمزه دروٌش
نبٌها سالم االشمر
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نبٌها عمر دمحم عمر
نبٌها دمحم علً بزٌع
نبٌهة ابراهٌم الزهوري
نبٌهة احمد عدرة
نبٌهة الٌاس الشامً
نبٌهة صبحً الخطٌب
نبٌهة عمٌل بزي
نبٌهة دمحم طه كرنبً
نبٌهه اٌلٌا عون
نبٌهه رفٌك أبو شمرا
نبٌهه علً خطار
نبٌهه مصطفى السباعً
نتاشا جمال شبلً
نتالً جرٌس الحاج
نتالً جورج النجار
نتالً حنا روفائٌل
نتالً رزق هللا نموال
نتالً عامر الحسنٌة
نتالً عبدهللا أحمد
نتالً علً اللمٌس
نتالً ؼالب ؼصن
نتالً دمحم زٌدان
نتالً مخاٌل العرجا
نتالً نموال الخوري
نتالٌا ابراهٌم عبده
نتالٌا مصطفى عبد الفتاح
نتالٌن ادٌب المزي
نتالٌن مٌشال الحداد
نتالٌن نموال فارس
نجا حنا نخله
نجا وجٌه فمٌه
نجاة ابراهٌم بدران
نجاة ابراهٌم راجحه
نجاة احمد الحجار
نجاة احمد جندل
نجاة احمد مراد
نجاة اشرؾ نصر الدٌن
نجاة العبد لدوح
نجاة انطون ؼانم
نجاة أحمد حمدان
نجاة توفٌك الؽصٌنً
نجاة جوزاؾ لرلماز
نجاة حامد الصفدي
نجاة حسن حالل
نجاة حسن عساؾ
نجاة حسٌن العنداري
نجاة رٌمانوس خطار
نجاة سالم شربل
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نجاة شحاده فرنسٌس
نجاة شرٌؾ رافع
نجاة عبد الحفٌظ فواز
نجاة عبد الرحمن الخالدي
نجاة عبد هللا الماسم
نجاة عدنان شعبان
نجاة عفٌؾ خداج
نجاة علً العلً
نجاة علً المصري
نجاة علً طراؾ
نجاة علً عواله
نجاة علً نجم الدٌن
نجاة عٌسى ابو عٌسى
نجاة فرحات فرحات
نجاة دمحم البستانً
نجاة دمحم حرب
نجاة دمحم عفٌؾ الالز
نجاة دمحم وهبة
نجاة محمود سلٌمان
نجاة مشهور ضاهر
نجاة مٌشال البٌطار
نجاة مٌشال الشالوحً
نجاة مٌالد صدلة
نجاة ناصر خداج
نجاة نعٌم كوثرانً
نجاة هٌكل فرج
نجاة وهٌب لرضاب
نجاة ٌوسؾ األشمر
نجاة ٌوسؾ عبد المسٌح
نجات احمد زٌن
نجات أنطونٌوس سنجب
نجات رؤوؾ سعود
نجات كنج التمً
نجات محمود محسن
نجاح ابراهٌم مزهر
نجاح انٌس راشد
نجاح أحمد موسى
نجاح أحمد ناصر الدٌن
نجاح أسعد الحاج
نجاح جرجس جرٌج
نجاح جرجس نجم
نجاح جهاد منٌمنة
نجاح حسن ابو عاصً
نجاح حسٌن طباجه
نجاح داوود اسطفان
نجاح دٌاب رزق
نجاح دٌب حرب
نجاح رافع البنا
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نجاح سعدهللا البشراوي
نجاح سلٌم منذر
نجاح سلٌمان عامر
نجاح سمعان جرٌج
نجاح صبري عباس
نجاح عبد الحفٌظ سرور
نجاح عبد الحلٌم الحاج شحادة
نجاح عبد رمضان
نجاح عبدالمادر الزعبً
نجاح علً الحاج دٌاب
نجاح علً كساب
نجاح فرنسٌس الٌاس
نجاح فضل حجازي
نجاح لطؾ هللا الصراؾ
نجاح محسن زٌن
نجاح دمحم المصري
نجاح دمحم عواد
نجاح دمحم كنعان لاولجً
نجاح دمحم هشام الجردي
نجاح محمود الجمل
نجاح محمود جزٌنً
نجاح مصطفى شبو
نجاح منٌؾ شبانً
نجاح موسى دروٌش
نجاح ناجح عكاري
نجاح نبٌه الفخري
نجاح نبٌه شهدا
نجاح نعمان نصر
نجاح ٌعموب دٌب
نجاح ٌعموب ٌعموب
نجاح ٌوحنا مشٌلح
نجاح ٌوسؾ احمد
نجاح ٌوسؾ جرجس
نجاح ٌوسؾ طوق
نجدا سمٌر السمرجً
نجدت مصطفى الشعار
نجدٌن علً مرتضى
نجال الٌاس األشمر
نجال الٌاس بو شاهٌن
نجال سعدهللا الحالنً
نجال سمٌر أبو علٌوي
نجال سمٌر سمهون
نجال شكرهللا حلٌس
نجال طانوس فرح
نجال ظافر عباس
نجال عباس ؼزالة
نجال عفٌؾ العكاري
نجال لوٌس خلٌل
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نجال مطانٌوس جرٌج
نجال نموال دٌاب
نجال همام مرلص
نجال ٌعموب ٌعموب
نجال ٌوسؾ المصري
نجالء خالد ناصر
نجالء راجً شبل
نجالء راضً شعشوع
نجالء سلٌمان المحمود
نجالء شوكت ؼرٌزي
نجالء عبد الحمٌد سعادة
نجالء علً الحجٌري
نجالء فرحان بو حمدان
نجالء دمحم العزنكً
نجالء مٌشال نعمه
نجلة جمٌل الموسى
نجلة كاظم نورالدٌن
نجله خضر مرعً
نجله دمحم نعٌم توكل
نجلى محمود بدور
نجمة العبد شعٌتو
كروم
نجمة حسٌب ابو ّ
نجمة دٌب دٌاب
نجمة سركٌس اسحاق
نجمة عبود االحمر
نجمة فوزي ابو ٌاسٌن
نجمة نجٌب شرانك
نجمه ٌوسؾ نعمه
نجوا ابراهٌم الحاج شحادة
نجوا مزٌد باز
نجود اسعد ٌاسٌن
نجود سعٌد دهمان
نجود سلٌم أحدب
نجود عباس مصطفى
نجود علً حسن
نجود فاٌز الدهبً
نجود دمحم الطعٌمً
نجود دمحم حمود
نجود موسى مؽربل
نجود ناصر الخضر
نجوه بدٌع شاهٌن
نجوه حسٌن زعٌتر
نجوى ابراهٌم الشتوي
نجوى ابراهٌم الصوص
نجوى احمد الحصري
نجوى احمد حسٌن
نجوى احمد لبالن الحاج شحادة
نجوى اسماعٌل ابراهٌم
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نجوى العبد ؼضبون
نجوى الٌاس حسون
نجوى امٌن دهٌنً
نجوى انور حمدان
نجوى انٌس حدٌفه
نجوى أحمد حمودان
نجوى أسعد الطفٌلً
نجوى أسعد عزام
نجوى بدر الدٌن لداح
نجوى بربر جرٌج
نجوى بهٌج البنا
نجوى توفٌك عالمة
نجوى جرجس ابو شعر
نجوى جرجس السٌملً
نجوى جورج الخزالة
نجوى جورج بعٌنً
نجوى حسن السمروط
نجوى حسن جابر
نجوى حسن عالم
نجوى حسن فالحة
نجوى حسٌن سرحال
نجوى حسٌن عزام
نجوى حسٌن عساؾ
نجوى حسٌن كركى
نجوى حسٌن هدوان
نجوى حنا الخوري
نجوى حنا مسعد
نجوى حٌدر الموسوي
نجوى خضر حمود
نجوى خضر مرعً
نجوى خلٌل شهاب
نجوى خلٌل متى
نجوى زكرٌا حجازي
نجوى زكً خرٌس
نجوى سعٌد العجٌل
نجوى سعٌد العرٌضً
نجوى سعٌد شكر
نجوى سلٌم الؽزال
نجوى سلٌم علم الدٌن
نجوى سلٌم ع ّمار
نجوى سلٌم لصٌر
نجوى سلٌمان الرفاعً
نجوى سلٌمان سلٌمان
نجوى سلٌمان علً
نجوى شكر شكر
نجوى صالح الدٌن شرٌتح
نجوى طالل االحدب
نجوى طالل جاسر
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نجوى عادل طرودي
نجوى عبد الجلٌل علٌك
نجوى عبد هللا فرح
نجوى عبد النبً حدرج
نجوى عبدهللا كرٌكر
نجوى عبده رباح
نجوى عثمان عمار
نجوى عدنان ٌوسؾ
نجوى عصام سراٌا
نجوى علً الحاج عمر
نجوى علً جراح
نجوى علً حمود
نجوى علً سلمان
نجوى علً شمس
نجوى علً ؼرٌب
نجوى علً لرعونً
نجوى عمر ابو علً
نجوى فضل حرب
نجوى فهٌم كمال الدٌن
نجوى فؤاد زٌن الدٌن
نجوى فؤاد شٌا
نجوى لاسم دلً
نجوى كامل العرٌضً
نجوى كمال صبح
نجوى مجٌد حجاز
نجوى دمحم اسماعٌل
نجوى دمحم الحاج شحاده
نجوى دمحم الحسنٌه
نجوى دمحم الدالً
نجوى دمحم الزٌباوي
نجوى دمحم الشامً
نجوى دمحم الشامً
نجوى دمحم المادري
نجوى دمحم الماضً
نجوى دمحم أبو شاهٌن
نجوى دمحم حمود
نجوى دمحم دٌب
نجوى دمحم علً سرور
نجوى دمحم فارس
نجوى محمود دنً
نجوى محمود لضمانً
نجوى معروؾ ابو ابراهٌم
نجوى ملحم عودة
نجوى مٌشال خٌرهللا المعلوؾ
نجوى مٌالد منصور
نجوى ناٌؾ حسٌكً
نجوى نجٌب نبهان
نجوى نسٌب بو علً
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نجوى نعمى نعمة
نجوى نموال طوٌل
نجوى هانً ابو ابراهٌم
نجوى ودٌع عطاهلل
نجوى وهبه ارزونً
نجوى ٌوسؾ بركات
نجوى ٌوسؾ سري الدٌن
نجوى ٌوسؾ ؼٌا
نجٌب بربر نجٌب
نجٌب حسٌن سلٌمان
نجٌب دٌب شمٌره
نجٌب طلٌع سنجد
نجٌبة اسبر سكاؾ
نجٌبة انطونٌوس نموال
نجٌبة جرجس العامود
نجٌبة حسن عبد الكرٌم
نجٌبة سركٌس سعد
نجٌبة شرٌؾ ٌاسٌن
نجٌبة عطا حرب
نجٌبة دمحم جعفر
نجٌبة دمحم شرانك
نجٌبة دمحم عاصً
نجٌبة دمحم عجاج
نجٌبة مصطفى المادري
نجٌبة مصطفى حمزة
نجٌبه ابراهٌم نموال
نجٌبه احمد كرٌم
نجٌبه جواد شهال
نجٌبه حسن منصور
نجٌبه عكرما حبشً
نجٌبه مورٌس المعراوي
نجٌبه نجٌب المعلوؾ
نجٌحا محً الدٌن صالح
نجٌحة أحمد سعدي رٌفً
نجٌحة عبدالرزاق ؼمراوي
نجٌحة علً البعرٌنً
نجٌحة دمحم نهاد الشعرانً
ندا زٌن شهاب الدٌن
ندا سالمً سالمه
ندا سلٌم ابو عرم
ندا عبد االمٌر عٌسى
ندا عثمان حبلص
ندا عصمت الفطاٌري
ندا علً البزال
ندا علً عبد هللا
ندا فؤاد سلمان
ندا دمحم كنعان
ندا دمحم مكً
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ندا مرتضى وهبً
ندا هانً مصطفى
ندا وجٌه ٌونس
نداء ادمون كرم
نداء أسعد الدندشلً
نداء جمال المصري
نداء خالد نعمان
نداء خلٌل لوصان
نداء راجح لشالش
نداء رفٌك الشامً
نداء سعٌد سالمً
نداء عبد الحلٌم صافً
نداء فٌلمون الٌازجً
نداء كمال نصر
نداء دمحم دٌاب
نداء دمحم رضا ؼملوش
نداء نجٌب طالب
نداء هشام جاسر
نده حسٌن مرعً
نده دمحم كنج الخٌر
ندوة عاطؾ ابو خلٌل
ندوة دمحم االدرع
ندوه احمد الحلبً
ندوه بهٌج العٌاش
ندوى انٌس مصلح
ندوى سلٌم الربٌع
ندوى عبد الحسٌب شاهٌن
ندوى ؼالب الحسنٌه
ندوى فؤاد حٌدر
ندى ابراهٌم ابو سعد
ندى ابراهٌم البنا
ندى ابراهٌم الزهران
ندى ابراهٌم المدٌسً
ندى ابراهٌم سمسوق
ندى ابراهٌم سلٌمان
ندى ابراهٌم كساب
ندى ابراهٌم مازح
ندى ابراهٌم مصومعً
ندى ابراهٌم نموال
ندى احمد الحبوشً
ندى احمد الرفاعً
ندى احمد حمزة
ندى احمد حمود
ندى احمد راتب شربجً
ندى احمد شمٌسانً
ندى احمد صباغ
ندى احمد عجاج
ندى احمد مراد
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ندى اسبر منصور
ندى اسكندر طنوس
ندى اكرم زبٌب
ندى الخوري حارث خلٌل
ندى الشٌخ محمود هرموش
ندى الٌاس الحمصً
ندى الٌاس ؼضبان
ندى الٌاس مارون ٌوسؾ
ندى امٌن حسن
ندى انطون انطون
ندى انطون انطون
ندى انطونٌوس الخوري
ندى انور اشرالٌه
ندى أحمد األحمد
ندى أحمد الذهبً
ندى أحمد أعفرانً
ندى أحمد خالد
ندى أحمد دبلٌز
ندى أحمد زعٌتر
ندى بدر رفول
ندى بطرس الحاٌن
ندى بطرس بطرس
ندى بهجات الحاٌن
ندى بهجت عربٌد
ندى بولس ناصٌؾ
ندى بٌار سعد
ندى توفٌك بدوي
ندى جرجس توما
ندى جرجس صلٌبا
ندى جرجس كنعان
برو
ندى جمٌل ّ
ندى جمٌل خلٌل
ندى جواد جابر
ندى جورج شبابً
ندى جورج مخول
ندى حافظ مطر
ندى حسن ابو إبراهٌم
ندى حسن حٌدر
ندى حسن حٌدر
ندى حسن رائؾ بركه
ندى حسن سلٌمان
ندى حسن صادق
ندى حسن عبده
ندى حسن عواله
ندى حسن عٌاد
ندى حسن فواز
ندى حسٌن الحاج
ندى حسٌن الحجٌري
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ندى حسٌن اٌلٌا
ندى حسٌن جبر حدٌفة
ندى حسٌن حسٌن
ندى حسٌن حمودي
ندى حسٌن درؼام
ندى حسٌن سعد
ندى حسٌن شندر
ندى حسٌن عزالدٌن
ندى حسٌن مرعً
ندى حسٌن ناصر
ندى حسٌن ناصر دٌن
ندى حسٌن نعمة
ندى حسٌن وردانً
ندى حسٌن ونسه
ندى حمدان هاجر
ندى حنا الكعدي
ندى حٌدر حجازي
ندى خلٌل الدلس
ندى خلٌل بو صالح ؼنام
ندى خلٌل جابر
ندى خلٌل دٌاب
ندى خلٌل سالمه
ندى خلٌل مدنً
ندى خلٌل هاشم
ندى رامز حسن
ندى ربٌع شعبان
ندى رشٌد زٌدان
ندى رضا االمٌن
ندى رضا عاصً
ندى رفٌك نجارٌن
ندى رؤوؾ جمال
ندى رؤوؾ عزام
ندى رٌاض الؽرٌب
ندى رٌاض حالق
ندى رٌاض مواس
ندى رٌشار ؼطاس
ندى زكرٌا ؼمراوي
ندى سامً بصبوص
ندى سعدهللا نسٌم
ندى سعٌد ابوبكر
ندى سعٌد اللداوي
ندى سعٌد مطر
ندى سلمان أبو الحسن
ندى سلمان حمدان
ندى سلٌمان دالل
ندى سلٌمان ذبٌان
ندى سلٌمان زاكً
ندى سلٌمان فردوس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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PV#

اإلسم الثالثي
ندى سلٌمان لاسم
ندى سمٌح حمودي
ندى سمٌح لاسم
ندى سمٌر ابً حٌدر
ندى سمٌر شعٌتو
ندى شاكر ابو خزام
ندى شحادة ابو عمل
ندى شحاذه خٌرالدٌن
ندى شفٌك شاتٌال
ندى شكٌب ابو حمدان
ندى شولً الشوباصً
ندى صالح عامر
ندى صالح مكً
ندى صبري الصوفً
ندى طعان جرٌج
ندى عادل بو حمدان
ندى عادل عفٌؾ
ندى عارؾ زٌتونً
ندى عباس رمضان
ندى عبد الحً الطبشه
ندى عبد السالم لزٌحه
ندى عبد المادر مبرون
ندى عبد الكرٌم مصطفى
ندى عبد هللا الصؽٌر
ندى عبد هللا ٌوسؾ
ندى عبدالرحمن السمره
ندى عبدالرحمن بلبل
ندى عبدالرحمن حسٌن
ندى عبدالرحمن مالط
ندى عبدالكرٌم البماعً
ندى عبدهللا شهاب
ندى عثمان األشرفً
ندى عدنان طرٌؾ
ندى عز الدٌن الصاٌػ
ندى عصام الدنؾ
ندى عفٌؾ ابو ؼادر
ندى عفٌؾ العرٌضً
ندى عفٌؾ سوبرة
ندى عفٌؾ مكروس
ندى علً ابوزٌد
ندى علً الصٌّاح
ندى علً جمال
ندى علً حدرج
ندى علً خمٌس
ندى علً شحوري
ندى علً عبٌد
ندى علً عمٌس
ندى علً عٌتانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
ندى علً ؼطٌمً
ندى علً فحص
ندى علً مصطفى
ندى علً ٌزبن
ندى عمر االٌوبً
ندى عمر موصللً
ندى ؼازي منصور
ندى ؼسّان ن ّمور
ندى ؼسان السبعلً
ندى فاٌز فمٌه
ندى فرٌد الحداد
ندى فرٌد ضاهر حساوي
ندى فهد زٌن الدٌن
ندى فوزي النجار
ندى فوزي طالب
ندى فؤاد العٌاش
ندى فؤاد حسن
ندى فؤاد رسامنً
ندى فؤاد شرؾ
ندى فٌاض الحلبً
ندى لاسم دلماق
ندى لاسم رافع
ندى لاسم لوبر
ندى لاسم نصر الدٌن
ندى لبالن الحجار
ندى لبالن الحصنً
ندى كمال عاشور
ندى لطؾ هللا عجٌمً
ندى محسن رعد
ندى دمحم احسان موسى
ندى دمحم اسماعٌل
ندى دمحم اإلسبر
ندى دمحم الجبلً
ندى دمحم الحلبً
ندى دمحم الحولً
ندى دمحم الزعبً
ندى دمحم الطحان
ندى دمحم العرب
ندى دمحم اٌوب
ندى دمحم بدر الحاج عمر
ندى دمحم جابر
ندى دمحم حج دمحم
ندى دمحم حمود
ندى دمحم حموضة
ندى دمحم خالد
ندى دمحم خضر
ندى دمحم خلٌفه
ندى دمحم دروٌش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
ندى دمحم رضا
ندى دمحم سالم زٌنً
ندى دمحم سرور
ندى دمحم شراره
ندى دمحم شرتونً
ندى دمحم شٌا
ندى دمحم عبد الرؤوؾ عرفان
ندى دمحم عبد العزٌز عبٌد
ندى دمحم علً صباغ
ندى دمحم ؼرٌب
ندى دمحم ؼنٌم
ندى دمحم فاروق البستانً
ندى دمحم لاسم
ندى دمحم مزاحم
ندى دمحم منٌر العبود
ندى دمحم منٌر ّ
مزٌن
ندى دمحم هدال
ندى دمحم ٌاسٌن
ندى دمحم ٌحٌا
ندى محمود بربارة
ندى محمود حرب
ندى محمود رضا
ندى محمود كسن
ندى محمود محً الدٌن
ندى مرتضى سعد
ندى مصباح سلهب
ندى مصطفى الزٌن
ندى مصطفى السٌد
ندى مصطفى العوٌشً
ندى مصطفى المراد
ندى مصطفى بماعً
ندى مصطفى حدارة
ندى مصطفى فواز
ندى مطاوع مطاوع
ندى مفلح بوٌونس
ندى ممبل صالحة
ندى ممدوح حاطوم
ندى منصور نصر
ندى منٌؾ عبد الحسٌن
ندى مهدي رعد
ندى موسى الحاماتً
ندى موسى حمود
ندى موسى صبرا
ندى موسى مخول
ندى مٌشال التن
ندى ناصر نافع
ندى نبٌه اسحاق
ندى نجٌب صالحة

ن
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اإلسم الثالثي
ندى ندٌم حمزه
ندى ندٌم كرامة
ندى نعٌم بشنك
ندى نعٌم عرابً
ندى نموال البٌسري
ندى نموال طالب
ندى نمر الحاج
ندى نمر العٌاش
ندى نهاد بستنجً
ندى نواؾ مالعب
ندى نٌازي دندش
ندى هاشم شرؾ
ندى هٌثم لبده
ندى وجٌه اسماعٌل
ندى ودٌع ابو شمرا
ندى وفٌك مصلح
ندى ٌاسر مواس
ندى ٌوسؾ الحجار
ندى ٌوسؾ الخنسا
ندى ٌوسؾ الناشؾ
ندى ٌوسؾ دلدوق
عبدّللا
ندى ٌوسؾ
ّ
ندى ٌوسؾ كمال
ندى ٌوسؾ وحود
ندى ٌونس الممداد
ندٌده جمٌل كلش
ندٌده مخاٌل ابً شاهٌن
ندٌم جودات عبد الخالك
ندٌم رفٌك مطر
ندٌم شبٌب منصور
ندٌم عارؾ احمد
ندٌم فٌلٌب ؼانم
ندٌم دمحم حاٌن
ندٌم نواؾ دربٌه
ندٌمة احمد الصائػ
ندٌمة خالد المراد
ندٌمة عبدالمتعال الرفاعً
ندٌمة دمحم ؼادر
ندٌن الٌاس ؼاضٌة
ندٌن الٌاس نوفل
ندٌن أمٌن الهبش
ندٌن بسام عبود
ندٌن توفٌك عبد المجٌد
ندٌن حسان ٌزبن
ندٌن حسٌن بدران
ندٌن حسٌن رمضان
ندٌن خالد حبال
ندٌن خلٌل سعد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
ندٌن خلٌل عاشور
ندٌن خٌر ابو حٌدر
ندٌن رابح األسعد
ندٌن رٌاض الكوى
ندٌن سامً عٌتانً
ندٌن سلٌمان السولً
ندٌن طانٌوس فارس
ندٌن عبد الرزاق عبدو
ندٌن عبد هللا االسطه
ندٌن عبدالحمٌد حالق
ندٌن عدنان حاطوم
ندٌن عفٌؾ ابو حمدان
ندٌن علً أبو رٌا
ندٌن علً حمٌدان
ندٌن علً لاسم
ندٌن عٌسى الملعجً
ندٌن فندي شمس الدٌن
ندٌن كمال فارس
ندٌن مارسل سالمه
ندٌن دمحم السٌد
ندٌن دمحم سرحال
ندٌن دمحم عواد
ندٌن مشهور دندش
ندٌن مصطفى مصلح
ندٌن موسى دٌبانً
ندٌن نجٌب االمٌن
ندٌن وفٌك المسلمانً
ندٌن ولٌم الشباب
نرجس حسان الرفاعً
نرجس حسن أمهز
نرجس حسٌن عالء الدٌن
نرجس علً الخشن
نرجس فوزي ٌحٌى
نرجس مصطفى مرٌم
نرجس نور الدٌن السٌد
نردٌن دمحم نعمان
نرمٌن رشٌد ضاهر
نرمٌن عثمان المعلم
نرمٌن ؼسان الدندشً
نرمٌن دمحم المعلم
نرمٌن مصطفى العبٌد
نرمٌن ندٌم الحسن
نرمٌن نظٌر دٌوب
نرٌسا جان بدر
نرٌمان جمٌل المعلم
نرٌمان راشد كرباج
نرٌمان علً الخٌر
نرٌمان دمحم علً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
نرٌمان ٌونس زهوة
نرٌمه شكٌب مؽامس
نزار احمد حجٌري
نزار أمٌن حٌدر
نزار حسن سلٌمان
نزار حسٌن صالح
نزار صالح الدٌن شرٌتح
نزار فضل هللا البطحٌش
نزار فواز حٌدر
نزار فؤاد لوبر
نزار محسن خورخه ٌمٌن
نزار دمحم اسماعٌل
نزار دمحم الزٌن
نزار دمحم السٌد
نزار دمحم خٌر الدٌن
نزار دمحم رسالن
نزار دمحم عثمان
نزار نجٌب بو ؼنام
نزار وفٌك بو فخر الدٌن
نزها اسعد حسٌن
نزها أحمد الحاج سلٌمان
نزها حبٌب عبدهللا
نزهات دمحم حجازي
نزهة الٌاس النشار
نزهة علً صبح
نزهة فؤاد رباح
نزهة مٌالد نعوم
نزهه اسماعٌل لدوح
نزهه الٌاس الحولً
نزهه أنور ابو حمده
نزهه عدنان البزري
نزهه دمحم المل
نزهه دمحم ؼٌث
نزٌه جودت عبد الخالك
نزٌه حسن عبدهللا خفاجا
نزٌه خضر مثلج
نزٌه دهام معدرانً
نزٌه عبد هللا الصؽٌر
نزٌه علً حمدان
نزٌه دمحم ابو لٌس
نزٌه دمحم حسون
نزٌه دمحم عبد الرحمن الطبال
نزٌه ناصر طالب
نزٌه ٌوسؾ مصطفى
نزٌها اسعد السلوم
نزٌها خلٌل فرحات
نزٌها سعٌد حبشً
نزٌها شحاده مراد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
نزٌها ندٌم ابً نادر
نزٌها ٌوسؾ زٌتونً
نزٌهة جرجس انطون
نزٌهة جوزٌؾ ٌاؼً
نزٌهة لزحٌا حمادة
نزٌهة دمحم الحسن
نزٌهة دمحم مسلمانً
نزٌهه ادٌب وهبه
نسب توفٌك سلوم
نسب جرجس طوق
نسب حسٌن رمضان
نسب خالد نعمان
نسب رٌاض عبود
نسب شفٌك بو فخر الدٌن
نسب عبد هللا الدندشً
نسب ؼالب األحمدٌه
نسب فهمً كوجه
نسب نصر الشٌخ
نسرٌن ابراهٌم اسماعٌل
نسرٌن ابراهٌم الؽضبان
نسرٌن ابراهٌم حجازي
نسرٌن احمد الدبل
نسرٌن احمد السٌد
نسرٌن احمد المصري
نسرٌن احمد حمودان
نسرٌن احمد داعوق
نسرٌن احمد رمضان
نسرٌن احمد شخٌدم
نسرٌن احمد صالح
نسرٌن احمد نسر
نسرٌن اسامه ابو زٌد
نسرٌن امٌن ٌحٌى
نسرٌن انور الحاج
نسرٌن إبراهٌم السبالنً
نسرٌن إبراهٌم إبراهٌم
نسرٌن أحمد الحسن
نسرٌن أحمد بكور
نسرٌن أحمد حامو
نسرٌن أحمد ضافر
نسرٌن أحمد فٌاض
نسرٌن بدر رفول
نسرٌن بدٌع العنداري
نسرٌن بركات الماروط
نسرٌن بهٌج ضو
نسرٌن بهٌج مكً
نسرٌن تٌسٌر الدرزي
نسرٌن جادهللا زٌعور
نسرٌن جرجس طعمة

ن
ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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نسرٌن جمٌل البندر
نسرٌن جواد الؽصٌنً
نسرٌن جود األحمد
نسرٌن جوزؾ كفوري
نسرٌن حسان المصري
نسرٌن حسن البستانً
نسرٌن حسن الحمٌصً
نسرٌن حسن الرفاعً
نسرٌن حسن الضٌمة
نسرٌن حسن دروٌش
نسرٌن حسن عالم
نسرٌن حسن محسن
نسرٌن حسٌن رمال
نسرٌن حسٌن شعٌب
نسرٌن حسٌن ٌزبن
نسرٌن حكمت رزوق
نسرٌن حٌدر دروٌش
نسرٌن خالد الدٌدي
نسرٌن خالد إبراهٌم
نسرٌن خالد ضاهر
نسرٌن خالد عبد الواحد
نسرٌن خالد لزٌه
نسرٌن خضر الشرلاوي
نسرٌن خضر بو عرم
نسرٌن دٌب الدبس
نسرٌن دٌب راٌد
نسرٌن راجح راجح
نسرٌن رامز األحمدٌة
نسرٌن رامز بو رسالن
نسرٌن رامز فٌاض
نسرٌن رجا ابو عاصً
نسرٌن رفٌك حدرج
نسرٌن رهٌؾ ابو شمرا
نسرٌن رٌاض الخلٌلً
نسرٌن رٌاض المطب
نسرٌن رٌاض مخٌبر
نسرٌن رٌمون ابً نادر
نسرٌن زهٌر الشعار
نسرٌن زهٌر اٌوب
نسرٌن زٌاد سلمان
نسرٌن زٌاد مالعب
نسرٌن زٌنو بنوت
نسرٌن سامً بو صالح
نسرٌن سامً حمزة
نسرٌن سامً ذو العنى
نسرٌن سلٌم شوي شوي
نسرٌن سلٌمان صعب
نسرٌن سمٌر الحاج شحادة
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
نسرٌن سمٌر بوسابا
نسرٌن سمٌر شبلً
نسرٌن سمٌر نادر
نسرٌن سهٌل وهبً
نسرٌن شعالن الصمد
نسرٌن شولً الؽضبان
نسرٌن شوكت عزام
نسرٌن صائب محفوظ
نسرٌن طالل زٌدان
نسرٌن طلٌع رافع
نسرٌن طونً بركات
نسرٌن عبد المادر الحاج
نسرٌن عبد المادر لمر الدٌن
نسرٌن عبد الكرٌم الخطٌب
نسرٌن عبد الكرٌم الؽش
نسرٌن عبد هللا حمود
نسرٌن عبد هللا صؽٌر
نسرٌن عبدالرحمن الفرخ
نسرٌن عبدهللا دٌب
نسرٌن عبدهللا ظاهر
نسرٌن عبدالوهاب عمر
نسرٌن عبدهلل هادي
نسرٌن عثمان الرفاعً
نسرٌن عدنان دبوس
نسرٌن عزالدٌن االذن
نسرٌن عصام النجار
نسرٌن عصام أبو شمرا
نسرٌن عصام سٌؾ الدٌن
نسرٌن عفٌؾ نور الدٌن
نسرٌن علً الترشٌشً
نسرٌن علً الحسٌنً
نسرٌن علً الرز
نسرٌن علً بزي
نسرٌن علً جونً
نسرٌن علً حٌدر
نسرٌن علً شاهٌن
نسرٌن علً صائػ
نسرٌن علً طبارة
نسرٌن علً عنٌسً
نسرٌن علً عٌد
نسرٌن علً ؼصه
نسرٌن علً لانصو
نسرٌن علً دمحم
نسرٌن علً مشٌن
نسرٌن علً منصور
نسرٌن عمر طلٌس
نسرٌن ؼازي المصري
نسرٌن ؼسان ٌونس
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نسرٌن فاروق الداٌة
نسرٌن فاروق لعلع
نسرٌن فاضل البلبل
نسرٌن فتحً الضو
نسرٌن فرج بزي
نسرٌن فهد مؽربل
نسرٌن فؤاد ابو حمدان
نسرٌن فؤاد البنً
نسرٌن فؤاد بو رسالن
نسرٌن فٌروز دٌب
نسرٌن لاسم طلٌس
نسرٌن لاسم نبعة
نسرٌن كامل بو ذٌاب
نسرٌن كامل حجازي
نسرٌن كرٌم عبد هللا
نسرٌن كمٌل عبده شاهٌن
نسرٌن كمٌل عالمة
نسرٌن ماجد عثمان
نسرٌن مالن حمزة
نسرٌن ماهر حمٌدان
نسرٌن ماهر زٌدان
نسرٌن مأمون بارودي
نسرٌن دمحم ابراهٌم
نسرٌن دمحم األسعد
نسرٌن دمحم البٌطار
نسرٌن دمحم الحاج
نسرٌن دمحم الحجار
نسرٌن دمحم الخنسا
نسرٌن دمحم السبع
نسرٌن دمحم امٌن كزبور
نسرٌن دمحم أحمد
نسرٌن دمحم بابتً
نسرٌن دمحم حالوي
نسرٌن دمحم خضر
نسرٌن دمحم دمج
نسرٌن دمحم دٌب
نسرٌن دمحم سالم
نسرٌن دمحم سرحال
نسرٌن دمحم سعٌد ابراهٌم
نسرٌن دمحم شعبان
نسرٌن دمحم صالح المدومً
نسرٌن دمحم عبد الخالك
نسرٌن دمحم عبد هللا الحلبً
نسرٌن دمحم عراج
نسرٌن دمحم علً هاشم
نسرٌن دمحم فرحات
نسرٌن دمحم فٌصل األحدب
نسرٌن دمحم لاسم
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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نسرٌن دمحم كنعان الصٌادي
نسرٌن دمحم محامٌد
نسرٌن دمحم نبٌه العتر
نسرٌن دمحم ٌاسٌن
نسرٌن محمود الرفاعً
نسرٌن محمود الشعبان
نسرٌن محمود بعجور
نسرٌن محمود شعبان
نسرٌن مراد مراد
نسرٌن مصطفى حمود احمد حمود
نسرٌن مصطفى درباس
نسرٌن مصطفى شري
نسرٌن منٌر رحال
نسرٌن منٌر ٌحً
نسرٌن مهدي عبد هللا
نسرٌن موسى لصٌر
نسرٌن ندٌم أبو كنج
نسرٌن نزار دمشمٌة
نسرٌن هٌثم ابو ضاهر
نسرٌن واكٌم أسعد
نسرٌن وفٌك وهبة
نسرٌن ولٌد جمعه
نسرٌن ولٌد زرلوت
نسرٌن ولٌم كنعان
نسرٌن وهٌب الدٌب
نسرٌن ٌوسؾ طه
نسرٌن ٌوسؾ ؼمراوي
نسرٌن ٌوسؾ لٌال
نسرٌن ٌونس الخطٌب
نسطا جرجس الهاشم
نسمة سعدون الحالنً
نسمة علً الحاج حسن
نسمة دمحم خزعل
نسمة دمحم سوٌد
نسمة محمود هاجار
نسمه فتحً الؽندور
نسٌان علً الحناوي
نسٌب ٌزبن بطٌش
نسٌبة مصطفى سلمى
نسٌبه امٌن طربٌه
نسٌم اٌلً صلٌبا
نسٌم شئٌم عراجً
نسٌم دمحم علً حسٌن
نسٌم نعٌم بزٌع
نسٌمة أحمد المصري
نسٌمة سلٌم عودة
نسٌمة مٌشال المر
نسٌمه دمحم عدنان صبوح
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نسٌمه نعمان رزق
نشامة احمد عبد المادر
نشأة دمحم رمضان
نشأت حسن الحاج علً
نشوان ابراهٌم السبع اعٌن
نشوة خالد االحمد
نصر الدٌن أحمد عبد هللا
نصر الدٌن دمحم الحسٌنً
نصر توفٌك علً
نصر لاسم شون
نصر محمود فتفت
نصرات حسٌن لشالش
نصرالدٌن احسان مرتضى
نصرة أسعد دٌاب
نصرة جبور الحداد
نصرة خلٌل ابو شز
نصره حسن حاٌن
نصري سلٌمان سلمان
نصري سمٌر حبوش
نصري عباس فارس
نصري علً شعٌب
نصرٌة بدر دبوسً
نضال احمد الموسوي
نضال احمد عبد هللا
نضال ادٌب العمدي
نضال الٌاس العلم
نضال الٌاس أنطون
نضال بولس رٌشا
نضال توفٌك بوعزالدٌن
نضال جمٌل حمد
نضال جورج المبرصً
نضال حسٌن راٌد
نضال حسٌن سمحات
نضال رفٌك مالعب
نضال زاكً جرجس
نضال صبحً هزٌمه
نضال عباس سرور
نضال عبد الكرٌم عبد هللا
نضال عبدالرحمن سعد الدٌن
نضال عبدالرحمن لوطه
نضال عطاهلل المولى
نضال عفٌؾ شومان
نضال عفٌؾ عباس
نضال عمر شبلً
نضال فرٌد ٌونس
نضال فؤاد المالح
نضال كمال ٌحً
نضال دمحم لوصان
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نضال دمحم مصطفى
نضال محمود بدّور
نضال محمود عطاٌا
نضال محمود هارون
نضال مخاٌل عٌس
نضال مصطفى اسكندر
نضال مهنا ابوابراهٌم
نضال ناٌؾ عائٌل
نضال نجٌب شاعر
نضال نزٌه الحسنٌه
نضال نمر جعفر
نضال ٌوسؾ ابو ابراهٌم
نضرة انٌس المعلوؾ
نظار حسٌن دٌب
نظام األمٌر حسٌن األٌوبً
نظام عبدهللا ابو انطون
نظام ؼالب سراٌا
نظام مصطفى ضاهر
نظمٌة حبٌب رشٌد
نظمٌة لاسم جندل
نظمٌه موسى شعبان
نظٌرة بركات حنا
نظٌرة توفٌك الشامً
نظٌرة وهٌب الحواط
نظٌرة ٌوسؾ رزق
نظٌرة ٌوسؾ ضناوي
نظٌره امٌن عواد
نظٌره بطرس الحاج
نظٌره فضل هللا حامد
نظٌره فوزه جنبالط
نظٌره مصطفى شبو
نظٌره نعٌم جبراٌل
نظٌم مصطفى علً
نظٌمة مورٌس مالن
نعم أحمد جونً
نعم عصام لاسم
نعم ؼازي ناصر الدٌن
نعماة حسٌن فمٌه
نعمات ابراهٌم طالب
نعمات حسٌن فواز
نعمات عادل عدرة
نعمات عاطؾ عواضه
نعمات عدنان زهره
نعمات دمحم شحاده
نعمات محمود عبدالخالك
نعمان خضر كساب
نعمان دمحم توفٌك فرحات
نعمة هللا جرٌس عون
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نعمة الٌاس كرم
نعمة حسٌن أمهز
نعمة خلٌل سنتٌنا الجركس
نعمة عادل عٌسى
نعمة دمحم الحجار
نعمة ناصر ناصر
نعمة نعٌم صلح
نعمة ٌوسؾ الشٌخ علً
نعمت اسماعٌل ابو مرعً
نعمت أحمد شحادة
نعمت توفٌك ٌمٌن
نعمت جمٌل معتوق
نعمت حسن عمار
نعمت رضا حسٌن
نعمت سمٌر المعلم
نعمت صالح الشامً
نعمت عبد السالم معربانً
نعمت عبدو فخر الدٌن
نعمت عثمان شمٌط
نعمت عثمان وزي مكحل
نعمت عز الدٌن الشامٌه
نعمت علً عوالة
نعمت علً فمٌه
نعمت علً فؤاد السعودي
نعمت دمحم عمار
نعمت محمود كبارة
نعمت مٌالد حزوري
نعمت نزٌه شالال
نعمت ٌوسؾ ساروفٌم
نعمه جبر الجبرٌن
نعمه محمود صالح
نعمى مصطفى عبد الحً
نعمى نظار شلك
نعٌم فرحان ابو فاعور
نعٌمة اٌلً شلهوب
نعٌمة حسن علً
نعٌمة حسٌن شكر
نعٌمة حسٌن هاشم
نعٌمة سعدهللا ابراهٌم
نعٌمة علً الحاج
نعٌمة علً الخٌر
نعٌمة محمود األٌوبً
نعٌمه الٌاس مسلّم
نعٌمه بطرس المطار
نعٌمه حسٌن شكرون
نعٌمه راتب نون
نعٌمه نبٌه دنً
نؽم انور الصاٌػ
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نؽم إبراهٌم سعد
نؽم أسعد فاعور
نؽم بسام الدنؾ
نؽم بهجت المشموشً
نؽم جهاد ذبٌان
نؽم جود األطرش
نؽم جورج الحاج
نؽم جورج الٌوسؾ
نؽم حسن حطٌط
نؽم حسن خلٌل
نؽم حسن سلهب
نؽم حسنً زهري
نؽم حسٌن دالل
نؽم حكمت البتدٌنً
نؽم خلٌل كٌوان
نؽم رجاء بو نجم
نؽم رؤوؾ ابو علً
نؽم سلٌم الصباغ
نؽم سلٌم حالوي
نؽم عبدهللا سعٌد
نؽم علً احمد
نؽم علً اسماعٌل
نؽم علً حمدون
نؽم علً عبانً
نؽم علً عبٌد
نؽم علً عجب
نؽم علً عزالدٌن
نؽم عمار عمار
نؽم ؼانم حرب
نؽم ؼسان نمور
نؽم ؼطاس عجوب
نؽم لاسم نور الدٌن
نؽم كامل ؼرزالدٌن
نؽم كرم ابو شمرا
نؽم كمال الرمضان
نؽم كمال شاهٌن
نؽم دمحم الحجار
نؽم دمحم درؼام
نؽم دمحم عوٌدات
نؽم مصباح علوش
نؽم معروؾ بركات
نؽم نبٌل خضر
نؽم نجٌب ابو دهن
نؽم نعٌم االحمدٌه
نؽم ولٌد الخطٌب
نؽم ٌعموب ابراهٌم
نفٌسة أحمد النموزي
نفٌسة زٌاد الترن
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نفٌن شولً الرٌس
نفٌن دمحم الكردي
نفٌن نبٌه زٌنه
نفٌن ٌحً الصٌاد
نموال الٌاس حداد
نموال سهٌل الحداد
نموال شحاده ناهوم
نموال موسى العجٌمً
نموال ناظم زؼٌب
نمٌة فهٌم هانً
نمٌة نسٌب نصرهللا
نال علً بكور
نال ناٌؾ هوشر
نللً أحمد الحاج شحادة
نلً ابراهٌم كرم
نلً جورج خٌر
نلً جوزؾ حجار
نلً فوزي النجار
نلً مخائٌل الحاٌن
نمر بولس بولس
نمر خالد خضر
نمر علً عبدهللا
نمر محمود حمدان
نمرة ٌسٌن ضاهر
نمري بولس بو ضاهر
نمري دمحم عبد خلٌل نجدي
نها احمد مرعب
نها احمد ملص
نها جوزؾ سالمه
نها حافظ أبو شمرا
نها حسن طٌبة
نها رشٌد الكردي
نها شكٌب مالعب
نها علً أبو مالن
نها علً موسى
نها دمحم ٌحً
نها ٌوسؾ البحٌري
نهاد ابراهٌم بزي
نهاد احمد دروٌش ابو خلٌل
نهاد الٌاس السٌملً
نهاد الٌاس العجٌل
نهاد الٌاس الممدسً
نهاد الٌاس شلهوب
نهاد انطونٌوس الجمٌل
نهاد إبراهٌم عواضة
نهاد بطرس موظاٌا موظاٌا
نهاد جرجً اسطفان
نهاد جوزاؾ الحموي
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نهاد حسن فواز
نهاد حسٌن ذٌاب
نهاد حنا نصار
نهاد خطار ناصر الدٌن
نهاد خلٌل عبد الخالك
نهاد خلٌل كنعان
نهاد دٌاب وهبة
نهاد دٌب سكاؾ
نهاد دٌب فارس
نهاد ساٌد لبشً
نهاد سلمان ٌحٌى
نهاد سلٌم الحاج
نهاد سمٌر ركاب
نهاد شاهٌن سٌؾ
نهاد شفٌك سعد
نهاد صالح الحسن
نهاد عبد اللطٌؾ xxx
نهاد عبد هللا الحالق
نهاد عبد هللا ؼابً
نهاد عبود حموده
نهاد عفٌؾ عواضه
نهاد علً زٌتون
نهاد لاسم جبارة
نهاد كامل ابو حمره
نهاد دمحم الجباوي
نهاد دمحم الحج
نهاد دمحم اللدن
نهاد دمحم حمٌة
نهاد مخاٌل خٌر هللا
نهاد منٌر سالم
نهاد مٌشال التن
نهاد وهٌب مطر
نهاد ٌوسؾ االسمر
نهاد ٌوسؾ سبلٌنً
نهال ابراهٌم الكردي
نهال توفٌك الحمصً
نهال حسن السمروط
نهال حسٌن دنً
نهال حسٌن شحادة
نهال سامً المنواتً
نهال شفٌك زٌن الدٌن
نهال علً رشٌد
نهال دمحم بصل
نهاوند أحمد عاصً
نهاٌة احمد الضاحً
نهاٌة علً الضٌمة
نهاٌة لاسم مهدي
نهاٌة دمحم مشموشً
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نهاٌه نعمه علوٌة
نهدا دمحم علوان
نهدة بدٌع سالمه
نهدة سعٌد المضمانً
نهدة علً الحاج حسن
نهدٌة حسٌن سبٌتً
نهال احمد دنكر
نهال أحمد علً الحاج
نهال حبٌب موسى
نهال حسن حمود
نهال خضر الراوي
نهال خضر بكور
نهال دٌب مرٌم
نهال سالم بردلان
نهال سجٌع المصري
نهال سلٌمان الرفاعً
نهال شفٌك صافً
نهال عباس دمحم
نهال عبد الكرٌم زرٌك
نهال عبد الكرٌم عبد الرحمن
نهال عبدو ملص
نهال عدنان حبلص
نهال علً اسماعٌل
نهال علً الخطٌب
نهال علً الصافً ونوس
نهال علً عبد هللا
نهال علً عتر
نهال علً ٌحٌى
نهال عمر العلمً السبع
نهال عمر النابوش
نهال ؼالب جمال الدٌن
نهال فاٌز خلٌل
نهال لطٌؾ مخول
نهال دمحم ابو شمرة
نهال دمحم ادٌب الحلبً
نهال دمحم السمرا
نهال دمحم المصري
نهال دمحم خٌر حنٌنه
نهال دمحم زاكً حافظ
نهال دمحم شحادة
نهال دمحم طالب
نهال دمحم عٌسى
نهال مصطفى الخضر
نهال ندٌم الحمصً
نهال نعٌم كاسوحة
نهال وفٌك مصلح
نهال وهبً وهبً
نهلة سعٌد الداهون
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نهلة فاروق الماري
نهلة دمحم هشام بكري
نهله عارؾ سمعان
نهله دمحم ابراهٌم
نهله دمحم الزعبً
نهله دمحم رضا العسٌلً
نهله محمود عوض
نهواند عبدالعزٌز خلٌل
نهوند مالن رزق
نهى ابراهٌم فاعور
نهى ابراهٌم فمٌه
نهى احمد ابراهٌم
نهى احمد البستانً
نهى احمد الجمل
نهى احمد الخادم
نهى الٌاس جرٌج
نهى امٌن شعٌتو
نهى إبراهٌم رجب
نهى أحمد دروٌش
نهى أحمد زٌدان
نهى أحمد مرتضى
نهى أنور حكم
نهى جبران نادر
نهى جمٌل معلوؾ
نهى جوزؾ الحداد
نهى جوزٌؾ معماري
نهى حسن راٌد
نهى حسن سرور
نهى حسن عٌسى
نهى حسٌب نصار
نهى حسٌن حمزه
نهى خالد الضاهر
نهى خالد شٌخ عثمان
نهى خضر عجور
نهى خلٌل اسطفان
نهى ذولان الدبٌسً
نهى رامز عٌوش
نهى زٌد دروٌش
نهى سجٌع ضو
نهى سلٌمان نموال
نهى صبحً شعبان
نهى طنوس منصور
نهى عباس العمار
نهى عبد الحسن محفوض
نهى عبد الحمٌد عباس
نهى عبد الرحمن كرنٌب
نهى عبد المادر الخباز
نهى عبد المادر عربس
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نهى عبدهللا التراس
نهى عثمان شمٌط
نهى علً الحاج سلٌمان
نهى علً الضٌمه
نهى علً المصري
نهى علً الموسوي
نهى علً طبوش
نهى علً عٌسى
نهى عمر اللبابٌدي
نهى فرج مرلص الدوٌهً
نهى فرٌد العازار
نهى فوزي الصراؾ
نهى فؤاد الخوري
نهى فؤاد شفشك
نهى لاسم الخطٌب
نهى لاسم ٌونس
نهى لهرمان شٌرازي
نهى كامل ناصر الدٌن
نهى كمال ابو شكر
نهى مارون نعمً الحاٌن
نهى مجٌد العٌاص
نهى محسن فرنجٌه
نهى دمحم الساحلً
نهى دمحم ترو
نهى دمحم حسن مرتضى
نهى دمحم خضر الحجار
نهى دمحم سلٌم
نهى دمحم علم الدٌن
نهى دمحم فاروق البستانً
نهى دمحم لشالش
نهى محمود ترشٌشً
نهى محمود جنون
نهى محمود سعدٌه
نهى مخاٌل الٌاس
نهى مخائٌل مهنا
نهى مزٌد الدندشلً
نهى مسلم عزالدٌن
نهى مصطفى احمد
نهى مصطفى األٌوبً
نهى مصطفى حلوانً
نهى مصطفى خوال
نهى مصطفى علم الدٌن
نهى مصطفى ناصر الدٌن
نهى منٌر الماردٌنً
نهى مهٌب كٌروز
نهى موسى سالم
نهى ناٌؾ مهنا
نهى نجاح برعط
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نهى نسٌب فٌاض
نهى نمر حبٌب
نهى هاشم رفراؾ
نهى هولو حسن لاسم
نهى وفٌك مصلح
نهى ٌوسؾ الزؼبً
نهى ٌوسؾ مارون
نهٌا اسعد الحاج موسى
نهٌده أحمد الحجً
نهٌده خضر بري
نهٌل الٌاس نصر
نوار حمد حسن
ّ
نوار األمٌر جمال االٌوبً
نوار علً حمزة
نواعم انطونٌوس سنجب
نواؾ جمعة حسٌن
نواؾ دمحم رمضان
نوال ابراهٌم دٌاب
نوال ابراهٌم زٌعور
نوال ابراهٌم طنوس
نوال ابراهٌم مكارم
نوال احمد االدرع
نوال احمد الرفاعً
نوال احمد المادري
نوال احمد رزق
نوال احمد مهدي
نوال احمد ٌحً
نوال اسماعٌل ماجد
نوال العبد شعٌتو
نوال الٌاس صادق
نوال الٌاس مارون
نوال الٌاس ٌوسؾ
نوال امٌن حامد
نوال انطونٌوس الدرجانً
نوال انٌس الدلدولً
نوال أحمد سعد
نوال أدٌب شاذبن
نوال أسد خلٌل
نوال أسعد شرٌم
نوال جابر جابر
نوال جاد الكرٌم شٌا
نوال جمٌل صبرا
نوال جمٌل كرم
نوال حبٌب العكاري
نوال حسن حماده
نوال حسن شرٌم
نوال حسٌن الحاج شحادة
نوال حسٌن الحاج علً
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نوال حسٌن أبو عمار
نوال حسٌن ٌاسٌن
نوال حنا منصور
نوال خالد الحاج
نوال خالد المحامٌد
نوال خضر الرفاعً
نوال خطار نوفل
نوال دٌب شاهٌن
نوال ذٌب كرم
نوال رامز المعمور
نوال روبٌر الصهٌونً
نوال رٌمون عماد
نوال زٌدان ٌاسٌن
نوال سعٌد رٌشا
نوال سلمان الحكٌم
نوال سلٌمان حمزة
نوال سمٌح ٌاؼً
نوال عادل الجوهري
نوال عادل عبد هللا
نوال عادل عٌسى
نوال عاطؾ رمال
نوال عبد هللا نصر
نوال عبدالسالم حلوم
نوال عدنان أبو ٌاسٌن
نوال عفٌؾ العلً
نوال علً حمادي
نوال علً سعد
نوال علً عالمً الدٌن
نوال عمر الصٌاح
نوال ؼسان لاسم
نوال ؼصن الهاشم
نوال فواز علوه
نوال فؤاد الطحش
نوال فٌصل ٌوسؾ
نوال فٌلٌب الحواط
نوال لاسم بٌضون
نوال لاسم لاسم
نوال كرٌم نزال
نوال كمال المصري
نوال لوٌس الحجار
نوال متري مجدالنً
نوال دمحم السٌد
نوال دمحم جابر
نوال دمحم حجازي
نوال دمحم خضر االدرع
نوال دمحم رباح
نوال دمحم عباس
نوال دمحم كلوت
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نوال دمحم كنعان
نوال دمحم معلم
نوال دمحم موسى
نوال مخائٌل رزق
نوال مصطفى حسن لاسم
نوال ملحم بشٌر
نوال مهدي الحكٌم
نوال موسى الؽربً
نوال موسى شلهوب
نوال مٌالد صدله
نوال ناظم حمادة
نوال ناٌؾ عماد
نوال نبٌه أٌوب
نوال نجٌب أبو شمرا
نوال نجٌب بو عز الدٌن
نوال نجٌب صالحة
نوال نزٌه عزٌزه
نوال نسٌم الرباحً
نوال نضال شما
نوال نعمة ممبل
نوال وسام درؼام
نوال وفٌك مصلح
نوال ٌوسؾ الماضً
نوال ٌوسؾ جونً
نوال ٌوسؾ حداد
نوال ٌوسؾ شكٌب
نوال ٌوسؾ منصور
نوال ٌونس عبدهللا
نور ابراهٌم حٌدر
نور احمد جرادي
نور احمد سرور
نور احمد عباس
نور الدٌن ابراهٌم حوحو
نور الدٌن أحمد حسون
نور الدٌن علً شرٌؾ
نور الهدى ابراهٌم حمزه
نور الهدى رٌمون الحاج شحادة
نور الهدى سعٌد اللحام
نور الهدى علً دندش
نور الهدى علً مرفوسه
نور الهدى عمر الٌمن
نور الهدى دمحم الحرشً
نور الهدى دمحم عبد الرحمن
نور أنور برٌش
نور بهٌج العرٌضً
نور حسن هادي
نور حسٌن حرٌري
نور حسٌن حسن
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نور حسٌن حكٌم
نور حسٌن زٌن الدٌن
نور حسٌن فرحات
نور حٌدر كوثرانً
نور خالد الطلٌانً
نور خالد ملص
نور خداج خداج
نور خضر عبد الرزاق
نور خلٌل بعلبكً
نور رمزي بومؽلبٌه
نور سعدهللا المولى
نور سعٌد الموصً
نور شاكر عماد
نور صافً عامر
نور صالح عالم
نور طالل ٌاسٌن
نور عادل دٌاب
نور عادل سالمً
نور عامر زٌاده
نور عباس شمص
نور عبد الرحمان سبٌتً
نور عبد العزٌز العلً
نور عبد اللطٌؾ لطٌفً
نور عبد المنعم بشناتً
نور عبدهللا عزالدٌن
نور عبدالمجٌد عفان
نور عمٌل علوه
نور علً الحجٌري
نور علً الدٌماسً
نور علً أٌوب
نور علً حٌدورة
نور علً خرٌس
نور علً ذٌب
نور علً سبٌتً
نور علً طفٌلً
نور علً عز الدٌن
نور علً هاشم
نور عٌد الحاج
نور ؼانم شبشول
نور ؼسان شعبان
نور فتحً الموسى
نور فرٌد هالل
نور فؤاد السوسً
نور لاسم حاجً
نور كاظم همام
نور كامل ؼدار
نور كمال المٌسً
نور دمحم جرادي
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نور دمحم جمال
نور دمحم حرٌري
نور دمحم حسن
نور دمحم حسٌن
نور دمحم حمزة
نور دمحم رٌشه
نور دمحم شٌا
نور دمحم صالح
نور دمحم طلٌس
نور دمحم علً
نور دمحم علً احمد
نور دمحم علً دمحم
نور دمحم ماضً
نور دمحم نور الدٌن العشً
نور محمود كحٌل
نور مروان الحجار
نور منٌر حرب
نور ناجً رمضان
نور ندٌم البنا
نور نسٌم حالوي
نور نمر فواز
نور نهاد زهر الدٌن
نور ولٌد الزهٌري
نور ٌوسؾ ابً المنى
نور ٌوسؾ االحمدٌة
نور ٌوسؾ لاسم
نورا الٌاس دوره
نورا بدر الدٌن المادري
نورا حسن المص
نورا حسن فخر الدٌن
نورا حٌدر مرعب
نورا خالد الحاج شحاده
نورا خالد العلمان
نورا ربٌع انطونٌوس
نورا زٌن خلٌفة
نورا سامً ذو الؽنً
نورا سلمان وهبه
نورا سلٌم مبٌض
نورا سمٌر ؼجر
نورا شفٌك رافع
نورا عباس العرٌضً
نورا عبد الحسن عمار
نورا عطٌه الجضم
نورا علً ؼنوي
نورا علً نزال
نورا عمار شهٌب
نورا فارس علود
نورا فوزي حمدان
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نورا لٌصر عاللة
نورا محسن لاسم
نورا دمحم الوردانً
نورا دمحم خالد
نورا دمحم مهدي عبدهللا
نورا محمود الناظر
نورا محمود بالل
نورا مصطفى الرفاعً
نورا مصطفى مرعً
نورا نجٌب السبعلً
نورا ندٌم حرب
نورا نعمان رزق
نورا ولٌد حمزه
نورة إبراهٌم حمود
نورة ؼازي فرحات
نورة موسى بحمد
نورة ٌاسر عوض
نوردة نعمة جعفر
نورس أحمد خضر
نورما ابراهٌم الحمٌرة
نورما اسكندر الحداد
نورما الٌاس بوال لحود
نورما الٌاس زوٌتٌنً
نورما الٌاس فضول
نورما انطوان الشاماتً
نورما اٌلٌا البٌطار
نورما أحمد فمٌه
نورما توفٌك برباري
نورما جرجس الخوري
نورما جرجس حنا
نورما جوزؾ بوشً
نورما جوزؾ شربل
نورما حسٌن ناصر الدٌن
نورما خضر دمحم رشاد خضر
نورما رباح جابر
نورما زخور فرح
نورما سلٌم حرب
نورما سلٌمان الملكً
نورما سلٌمان علً
نورما طنوس فرنجٌه
نورما عارؾ الحمٌدي
نورما عاطؾ متري
نورما عدنان حاطوم
نورما عمل المبرصً
نورما علً الخطٌب
نورما علً اٌوب
نورما علً دٌاب
نورما ؼسان زٌن الدٌن
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نورما ؼنطوس المصري
نورما فارس المهتار
نورما فاروق حمزه
نورما فاٌز زلزله
نورما كمٌل شمٌط
نورما دمحم جواد نصرهللا
نورما دمحم نجم
نورما مصطفى الرفاعً
نورما مطانٌوس الماضً
نورما منٌؾ سكرٌة
نورما مٌشال ؼفري
نورما مٌشال ممبل
نورما نعمه مرعب
نورما ولٌد ابو حاطوم حماده
نورما ولٌد الرمش
نورما وهبً وهبً
نورما ٌوسؾ أبو صبحة
نورما ٌوسؾ ناصٌؾ
نورما ٌونس زهوة
نورمان دمحم البستانً
نورمه باسٌال باسٌال
نورمه هانً لمر
نوره امٌن زٌن الدٌن
نوره أحمد ٌوسؾ
نوره جرجس الدٌري
نوره جمٌل الحسنٌه
نوره حسن الحجار
نوره حسٌن ترحٌنً
نوره خلٌل فاخوري
نوره سعٌد شون
نوره شولً سراي الدٌن
نوره عادل ؼدار
نوره عبد الرسول امهز
نوره عبدو خالد
نوره علً ٌوسؾ
نوره فرحان بو فخر الدٌن
نوره موسى طعمه
نورهان جواد مطر
نوؾ أنٌس بٌضون
نوؾ فهد نعمه
نوؾ محسن عبٌد
نوفة طوٌرش المحمود
نوفل اكرم ناصرالدٌن
نوال جمٌل الزهر
نوال ؼالب ؼانم
نوها اسعد بولس المكاري
نوها حسن العتر
نوهاد معروؾ رزق
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نٌا جوزؾ صواٌا
نٌاظ عبدالحمٌد مبٌض
نٌبال حسن الحاٌن
نٌبال دمحم طه
نٌبال مرشد الحاج حسن
نٌبراس دمحم حدارة
نٌران جوزؾ ضرؼام
نٌرمٌن حافظ رعد
نٌروز عاطؾ لبالن
نٌفال محً الدٌن صبرا
نٌفٌن الٌاس اسطفان
نٌفٌن أحمد أبوزٌد
نٌفٌن باسم فخر الدٌن
نٌفٌن حسان ضاهر
نٌفٌن حسن إسماعٌل
نٌفٌن حسٌن نعمً
نٌفٌن رشٌد الصاج
نٌفٌن زٌاد الشعرانً
نٌفٌن زٌاد نابلسً
نٌفٌن سلٌم سلٌم
نٌفٌن سمٌر صلٌبا
نٌفٌن عصام زهرة
نٌفٌن علً المظلوم
نٌفٌن علً جمعة
نٌفٌن علً طراد
نٌفٌن علً عبد هللا
نٌفٌن علً نعٌم
نٌفٌن عمر محفوض
نٌفٌن مارون الحورانً
نٌفٌن دمحم احمد
نٌفٌن دمحم فاتح دحروج
نٌفٌن منذر نصار
نٌفٌن مورٌس حواط
نٌفٌن نصر علً
نٌفٌن نموال عبد هللا
نٌفٌن وجٌه سعد الدٌن
نٌفٌن وجٌه فاخوري
نٌفٌن ولٌد الخطٌب
نٌفٌن ولٌد زرلوت
نٌفٌن ٌاسٌن دمحم
نٌڨٌن حسن شومان
نٌمال حنا فضول
نٌمول جوزٌؾ نادر
نٌمول فكتور مطر
نٌڨٌن كمال حمادي
نٌكال احمد عمار
نٌكول اٌلً عبسً
نٌكول بشارة لطار

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
نٌكول جرجس الطوٌل
نٌكول جرٌس صلٌبا
نٌكول جمٌل االشمر
نٌكول رٌمون الحداد
نٌكول سمٌر ؼجر
نٌكول سٌمون دحدح
نٌكول صالح اٌوب
نٌكول كمٌل ٌزبن
نٌكول منصور العمٌمً
نٌكول نصري روكز
نٌكوال حنا مدور
نٌللً ابراهٌم ٌشوع
نٌللً حسٌن الدمحم
نٌللً رفٌك سمور
نٌللً شهٌد زؼٌب
نٌللً علً ؼمراوي
نٌللً لبالن عون
نٌللً ٌوسؾ رزوق
نٌلى انٌس ٌحً
نٌلى نعٌم سالم
نٌلً جورج الحداد
نٌلٌان زٌعور زٌعور
نٌنا ادٌب منصور
نٌنا اسماعٌل جراد
نٌنا امٌل رزق
نٌنا أسعد فاعور
نٌنا بشاره لطار
نٌنا بولس الماضً
نٌنا جرجس ٌاؼً
نٌنا جوزؾ النجار
نٌنا سجٌع الحسنٌة
نٌنا سعد صبحٌة
نٌنا شاس بركات
نٌنا عاطؾ الحسنٌه
نٌنا عبد الحً دباغ
نٌنا عبدهللا جرٌج
نٌنا فاروق جنٌد
نٌنا فؤاد خلٌفة
نٌنا كامل ٌحٌى
نٌنا كمال عماد
نٌنا دمحم علً مروة
نٌنا مصباح سلهب
نٌنا مٌشال االسطا
نٌنا مٌشال حنا
نٌنا مٌالد حورانً
نٌنا نسٌم نصر
نٌنا نعمة نعمة
نٌنا نواؾ العرجا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
نٌنات كرٌم صالح عفٌؾ
نٌنار نجٌب سنان
نٌنسً جرجس نادر
نٌنوى علً نزها
نٌهال أحمد هزٌم
نٌوزا عطٌة منصور
هاجر احمد الهاشم
هاجر رضا زٌعور
هاجر عادل عبد الساتر
هاجر عبد هللا الحجٌري
هاجر عزالدٌن عواضه
هاجر دمحم الحاج
هاجر دمحم الشعار
هاجر دمحم عماد بن حفصة
هاجر دمحم عٌسى
هاجر دمحم ٌحٌى
هاجر محمود الؼا
هاجر مصطفى الكورانً
هاجر مصطفى عبدالمجٌد
هاجر ٌوسؾ ٌوسؾ
هادي احمد البدوي حمود
هادي أنطوان حبٌب
هادي حسان حب هللا
هادي حسٌن الحجار
هادي دخٌل عجمً
هادي رامً الشرٌؾ
هادي دمحم بسما
هادي نجٌب موسى
هادٌا حسن الحاج حسٌن
هادٌا حسٌن ابورافع
هادٌا شفٌك أبً صعب
هادٌا عبد الحمٌد العلً
هادٌا عبدالرحٌم حمود
هادٌة أحمد طراد
هادٌة حسن حمود
هادٌة حسٌن الحاج سلٌمان
هادٌة حسٌن محمود
هادٌة خالد سعود
هادٌة سلٌمان ؼبار
هادٌة منٌؾ خداج
هادٌة نجٌب االشهب
هادٌة نعٌم الشوفً
هادٌه عبدالرحمن حمزة
هادٌه محمود صافً
هادٌه نسٌب مالعب
هازار دمحم العبد
هاسمٌن سلٌم حمٌه
هاشم لاسم عمٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
هاشمٌة السٌد اسماعٌل لاسم
هاشمٌة محسن نور الدٌن
هاال إٌلً مرهج
هاال جرجس اللحام
هاال حلٌم ابو رافع
هاال سلٌم فٌاض
هاال طلٌع مالعب
هاال عارؾ ممصود
هاال علً عتر
هاال كمٌل عبد الصمد
هاال دمحم مالعب
هاال مشهور عون
هاال نموال سمٌا
هالة ابراهٌم اٌوبً
هالة ابراهٌم شمٌطلً
هالة احمد عباس
هالة أحمد بسما
هالة حافظ الخطٌب
هالة حسن نصري
هالة حسٌن عبود
هالة سلٌم ٌحً
هالة صبحً بلوق
هالة صبحً عرابً
هالة عارؾ ابو سعٌد
هالة عدنان محمودي
هالة ماجد بزٌع
هالة دمحم أمٌن
هالة دمحم سلٌم عبس
هالة دمحم شمص
هالة دمحم علً لزٌك
هالة مزٌد ابو ربٌعة
هالة هاشم الحسٌنً
هالة وجدي المؽربً
هالة وجٌه الحاج
هالة ٌوسؾ الفاخوري
هالن ابراهٌم الشماس
هاله حسٌن طرابلسً
هاله عبد الكرٌم سالمه
هاله عبد اللطٌؾ حموده
هاله عصمت حسن
هاله علً الشٌخ علً
هاله كاظم الموسوي
هاله محمود منمارى
هاله ٌوسؾ مراد
هانبا عبد الحلٌم دبلٌز
هانً احمد هشام ناجً
هانً جودات ابو ابراهٌم
هانً حسن الرٌس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
هانً حسن عٌسى حمود
هانً سامً المرق
هانً عبد الهادي الخطٌب
هانً لبٌب عٌسى
هانً محفوظ سالمً
هانً دمحم الدندشلً
هانً دمحم خلٌل
هانً محمود شرٌتح
هانً نصٌر عمون
هانً ٌاسٌن رجب
هانً ٌحٌى بو درؼم
هانٌا خضر الحلو
هانٌا دمحم الطري
هانٌة بشٌر الضٌمة
هانٌة عمر عٌسى
هانٌه عبد اللطٌؾ مخلوؾ
هانٌه فاٌز زلزلة
هبا احمد طالب
هبا ادمون فارس
هبا حسٌن مازح
هبا سعٌد طه
هبا عدنان سرحان
هبا عصمت صعب
هبا لاسم رمال
هبا دمحم الحاج حسن
هبا دمحم سعد
هبا محمود عصفور
هبات إبراهٌم حالوي
هبة ابراهٌم رضا
هبة ابراهٌم صبرة
هبة احمد الحجٌري
هبة احمد جابر
هبة احمد جعفر
هبة احمد ٌعموب
هبة اسماعٌل مهدي
هبة اكرم الرفاعً
هبة السٌد شحادة الرفاعً
هبة هللا دٌب العنان
هبة انطون آالؼا
هبة إبراهٌم عفارة
هبة أحمد رباح بكري
هبة أحمد صبرة
هبة أسد الحاج شحادة
هبة أنٌس حومانً
هبة بسام الدمحم
هبة بالل بدٌر
هبة توفٌك الخلٌلً
هبة جمال حنوؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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اإلسم الثالثي
هبة جمعة محرم
هبة حسام الدٌن حسٌن
هبة حسن الذهب
هبة حسن فرج
هبة حسن لدوح
هبة حسن وهبً
هبة حسٌن الشامً
هبة حسٌن بٌضون
هبة حسٌن زرزور
هبة حسٌن فواز
هبة حكمت عواد
هبة حٌدر ؼدار
هبة خالد الرفاعً
هبة خالد المصطفى
هبة خضر زٌن
هبة خلٌل المصطفى الدمحم
هبة خلٌل معدرانً
هبة خلٌل ٌاؼً
هبة رشٌد المادري
هبة رشٌد الكردي
هبة رشٌد مرشاق
هبة رٌاض عٌسى
هبة سعٌد حٌمور
هبة سعٌد فواز
هبة سلٌم العٌتانً
هبة سمٌح النعمانً
هبة شرٌؾ الكوكاش
هبة صالح الدٌن فٌاض
هبة عادل البواري
هبة عبد الحمٌد لاسم
هبة عبد اللطٌؾ لاسم
هبة عبدالمادر صالح
هبة عبدالكرٌم لانصو
هبة عدنان سالم المصري
هبة عصام المؽربً
هبة عصمت الحكٌم
هبة عطا توفٌك
هبة علً الحاج
هبة علً الحاج سلٌمان
هبة علً الدرٌعً
هبة علً الهادي بزي
هبة علً بو دهن
هبة علً جونً
هبة علً حسن
هبة علً درؼام
هبة علً علً حسن
هبة علً متٌرن
هبة علً ٌوسؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
هبة ؼازي عواد
هبة فادي الجمٌل
هبة فارس سنان
هبة فرحان مالعب
هبة فضل أحمد الحاج
هبة فواز المصري
هبة فؤاد العٌاش
هبة كمال ضو
هبة كنعان كبارة
هبة دمحم اسامة الرفاعً
هبة دمحم الحجٌري
هبة دمحم الزعبً
هبة دمحم الطري
هبة دمحم أخضر
هبة دمحم بٌز
هبة دمحم ترحٌنً
هبة دمحم رٌاض عبدهلل
هبة دمحم سلٌمان
هبة دمحم عدنان سكرٌة
هبة دمحم فٌاض
هبة دمحم محٌش
هبة دمحم مهدي
هبة دمحم نجدات الزعبً
هبة دمحم ندٌم الزعٌم
هبة محمود بزي
هبة محمود حالق
هبة محمود دٌب
هبة محمود رسالن
هبة محمود شبٌب
هبة محمود عباس بارودي
هبة محمود ؼالٌنً
هبة مدحت داؼستانً
هبة مرعب لبالن
هبة مرهؾ الكالس الحلبً
هبة مصطفى ٌحٌى
هبة موسى صالح
هبة نافذ حبلص
هبة ناٌؾ المٌس
هبة نزٌه سعد
هبة نمر خشاب
هبة نهاد بو شاهٌن
هبة هانً عباس
هبة هولو فرج
هبة وائل خزعل
هبة ولٌد ؼمراوي
هبة ٌوسؾ ٌاسٌن
هبه ابراهٌم ٌزبن
هبه اجود العرٌضً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
هبه احمد الشٌخ
هبه احمد زكرٌا
هبه احمد عباس
هبه ادمان ابً ؼصن
هبه اسعد صبرا
هبه اسماعٌل حٌدر
هبه هللا حسن نحاس
هبه اٌلٌا اٌلٌا
هبه توفٌك جونً
هبه حبٌب محفوظ
هبه حسام بمسماطً
هبه حسن الكلش
هبه حسن بٌطار
هبه حسن مرجً
هبه حسن وهبه
هبه حسٌن حٌدر
هبه حسٌن ؼانم
هبه حسٌن ناصر الدٌن
هبه حسٌن ناصر دٌن
هبه داود الحاج داود
هبه سلٌم حمدانٌة
هبه سمٌر الجردي
هبه صالح الؽرٌب
هبه عاطؾ الحاٌن
هبه عبد الساتر الحجٌري
هبه عبد العزٌز الرفاعً
هبه عبد اللطٌؾ الشمٌطلً
هبه عبد اللطٌؾ كوثرانً
هبه عبد الوهاب الحجٌري
هبه عبدالؽنً حمزه
هبه عبدهللا شكرون
هبه عزام الرمضان
هبه علً برو
هبه علً دبوق
هبه عماد لانصون
هبه فارس صفا
هبه فاروق زٌدان ناصر
هبه فوزي هانً
هبه فؤاد المكحل
هبه لاسم ؼدار
هبه ماجد ؼمراوي
هبه ماجد هالل
هبه محسن بدره
هبه دمحم االحمد
هبه دمحم أنور عبس
هبه دمحم حاوٌن
هبه دمحم حٌدر
هبه دمحم شاهٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
هبه دمحم شطح
هبه دمحم عبد الرحمن الزعبً
هبه دمحم علً البدوٌه
هبه محمود كاشٌر
هبه مصطفى شبو
هبه مصطفى شمٌطان
هبه مصطفى كمال طراد
هبه مهدي مؽنٌه
هبه ندٌم بو حاطوم حماده
هبه نزٌه مسلمانً
هبه نصري الجباوي
هبه ٌوسؾ النشار
هبه ٌوسؾ عٌد
هبى أحمد الخطٌب
هبى حسٌن حلوم
هبى فاروق البمار
هبى ٌوسؾ داؼر
هتاؾ بدٌع حٌدر
هتاؾ حاتم بو ناصر الدٌن
هتاؾ حبٌب لطٌش
هتاؾ حسنً سعد
هتاؾ سجٌع العرم
هتاؾ دمحم دوٌن
هتاؾ مرتضى مرتضى
هجٌمة دمحم مرعب
هداٌا عادل جبر
هدبة مسعود الحجٌري
هدله هانً رومٌه
هده دمحم السٌد
هدى ابراهٌم بزي
هدى ابراهٌم زعتر
هدى ابراهٌم طه
هدى ابراهٌم ؼنوي
هدى ابراهٌم وهبً
هدى احمد ابراهٌم
هدى احمد المكاري
هدى احمد المٌس
هدى احمد باز
هدى احمد حمٌة
هدى احمد خوال
هدى احمد شحاده
هدى احمد شحود
هدى احمد صبرا
هدى احمد عمٌل
هدى احمد علً احمد
هدى ادٌب جانبٌه
هدى اسعد الصؽٌر
هدى الٌاس الخوري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
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هدى الٌاس عون
هدى امٌن األعور
هدى إبراهٌم إبراهٌم
هدى أحمد البب
هدى أحمد الحاج شحادة
هدى أحمد السبع
هدى أحمد المص
هدى أحمد بكور
هدى أحمد جندل
هدى أحمد خلٌل
هدى أحمد عزمً خٌاط
هدى أحمد محمود دروٌش
هدى أحمد هوشر
هدى أسد ابً فراج
هدى بطرس نخلة
هدى بهٌج الصاٌػ
هدى توفٌك ابو ابراهٌم
هدى توفٌك زٌدان
هدى جرجس ابو عطاهلل
هدى جرجس جرٌج
هدى جرجس كامل
هدى جرمانوس عون
هدى جمٌل عطوي
هدى جواد الشعار
هدى جواد صبرا
هدى جورج بو بطرس
هدى جورج حنا
هدى حسن اسبر
هدى حسن اسعد
هدى حسن الزٌنوا
هدى حسن العاشك
هدى حسن الهك
هدى حسن جزٌنً
هدى حسن زله
هدى حسن سرور
هدى حسن سٌؾ الدٌن
هدى حسن علّوه
هدى حسن عمار
هدى حسن فواز
هدى حسن ماهر
هدى حسن هاشم
هدى حسٌن حاٌن
هدى حسٌن عجرم
هدى حسٌن معتوق
هدى حلٌم الفرخ
هدى حلٌم بو ناصر الدٌن
هدى خضر الخضر
هدى خضر خضر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
هدى خضر مزهر
هدى خلٌل خنافر
هدى خلٌل زٌعور
هدى درؼام حداد
هدى ذٌب بلحص
هدى رامز بلوط
هدى رامز كمال الدٌن
هدى ربٌع شعبان
هدى زٌاد النابلسً
هدى زٌاد شهاب
هدى سعٌد سعردي
هدى سلوم العاكوم
هدى سلٌم عبد
هدى سلٌمان متواري
هدى سمعان الشعار
هدى سمٌر الجردي
هدى شعبان جوهر
هدى شعبان سمور
هدى شولً االحمد
هدى صادق ٌاؼً
هدى صادق ٌوسؾ مشالً
هدى صبحً الحداد
هدى عارؾ صعب
هدى عاطؾ الحج
هدى عباس رعد
هدى عبد الحسن جفال
هدى عبد الحسن حمدان
هدى عبد الحسٌن فواز
هدى عبد الحلٌم السٌد
هدى عبد الرحمان عجاج
هدى عبد الرحمن االسعد البكري
هدى عبد الرحٌم سكاؾ
هدى عبد الستار مرعشلً
هدى عبد الؽنً عبد الواحد
هدى عبد الكرٌم بو صالح
هدى عبد هللا مصطفى
هدى عبد هللا هرموش
هدى عبدالرحمن عتر
هدى عبدالمادر الحاج
هدى عبدالمادر خباز
هدى عبدالكرٌم دٌب
هدى عبدهللا ابو علً
هدى عبدهللا كوثرانً
هدى عبدهللا ٌوسؾ
هدى عدنان شعبان
هدى عدنان كرٌم
هدى عفٌؾ مطر
هدى علً البٌاع

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
هدى علً الخطٌب
هدى علً الشبٌب
هدى علً الهادي
هدى علً ترحٌنً
هدى علً ترحٌنً
هدى علً جابر
هدى علً جابر
هدى علً جزٌنً
هدى علً حاٌن
هدى علً حٌدر أحمد
هدى علً خلٌل
هدى علً ؼرٌب
هدى علً فحص
هدى علً فرحات
هدى علً نجدي
هدى عمر طالب
هدى عٌسى ابو عٌسى
هدى ؼازي الزهران
هدى ؼازي شعبان
هدى فارس عثمان
هدى فارس لسطنطٌن
هدى فاروق عمٌري
هدى فاٌز نجدي
هدى فرحات الحاٌن
هدى فهد سلٌمان
هدى فهمً المولى
هدى فواز الحسٌن
هدى فوزي الحاج سلٌمان
هدى فؤاد فٌاض
هدى فٌاض مرعً
هدى لاسم العلً
هدى لاسم بابٌر
هدى لاسم كرٌمة
هدى لاسم ٌاسٌن
هدى لزحٌا علم
هدى كرم لرٌانً
هدى كمال بو مؽلبٌه
هدى لطفً خلٌل
هدى مجٌد حاطوم
هدى مح ّمد بدٌع لطٌش
هدى دمحم الرفاعً
هدى دمحم الطفٌلً
هدى دمحم الكجن
هدى دمحم الموسوي
هدى دمحم بدر الحسٌنً
هدى دمحم بالؼً
هدى دمحم تامر
هدى دمحم حسٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
هدى دمحم حسٌن األمٌن
هدى دمحم حمود
هدى دمحم حٌدر
هدى دمحم خضر
هدى دمحم دٌب ٌونس
هدى دمحم رشاد زٌادة
هدى دمحم سعٌد صبلوح
هدى دمحم سوٌدان
هدى دمحم شهاب
هدى دمحم ؼٌاض
هدى دمحم فخرو الحلبً
هدى دمحم فمٌه
هدى دمحم فٌاض
هدى دمحم فٌصل جمعة
هدى دمحم لانصوه
هدى دمحم لمر الدٌن
هدى دمحم كشكول كاطع
هدى دمحم لمٌس
هدى دمحم مزلزق
هدى دمحم ناصر السنكري
هدى دمحم نبٌل سنجمدار
هدى دمحم نعمان الرفاعً
هدى دمحم ٌحٌى الٌوسؾ
هدى محمود بارودي
هدى محمود حمادي
هدى محمود حموضة
هدى محمود سلٌمان
هدى محمود عزالدٌن
هدى محمود فرحات
هدى محمود ندٌم بركة
هدى محمود ٌزبن
هدى مرتضى سعد
هدى مصطفى الحاج أحمد
هدى مصطفى خالد
هدى مصطفى سامً زٌنً
هدى معروؾ الٌوسؾ
هدى معٌن كرٌم
هدى منٌؾ عبد الحسٌن
هدى مورٌس ابً ضاهر
هدى ناظر حمادة
هدى نجٌب ابو الحسن
هدى ندٌم التالوي
هدى ندٌم أمون
هدى ودٌع نصرهللا
هدى ٌوسؾ الشل
هدى ٌوسؾ جودٌة
هدى ٌوسؾ حنا
هدى ٌوسؾ كلٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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هدى ٌوسؾ مطر
هدى ٌوسؾ معوض
هدى ٌونس الرفاعً
هدى ٌونس ٌونس
هدٌان دمحم أحمد
هدٌة احمد المٌس
هدٌة حاتم ابراهٌم
هدٌة سعٌد علً
هدٌة علً فرحات
هدٌة دمحم حلبً
هدٌة دمحم علوان
هدٌدة علً دٌب
هدٌر عامر علً احمد
هدٌل حسٌن البزال
هدٌل حسٌن عٌسى
هدٌل عبدالحسن جفال
هدٌل علً شكرون
هدٌل ؼازي الزؼبً
هدٌل لاسم اسطنبولً
هدٌل ناصر بشاره
هدٌل نظٌم ملص
هدٌه علً كمال الدٌن
هزار خالد الرفاعً
هزار دمحم حافظة
هزار دمحم حلٌحل
هزار نعٌم شمٌر
هشام ابراهٌم سبٌتً
هشام احمد ابراهٌم
هشام احمد دٌرانً
هشام احمد سلٌمان
هشام تٌسٌر للوط
هشام حسن لبٌسً
هشام حسٌن ؼنوم
هشام خالد علً
هشام خضر مراد
هشام خلٌل لطٌش
هشام رامز بلوط
هشام رامز ؼرٌزي
هشام سعٌد فضه
هشام سلٌم عوض
هشام شولً كرامه
هشام عبد الؽنً خضر
هشام عبدالرحمن السبسبً
هشام عبدالكرٌم سالم
هشام عبدو ٌونس
هشام عطٌة المصطفى
هشام عطٌه حٌدوره
هشام علً شداد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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هشام علً علٌان
هشام فؤاد خشاب
هشام كامل سلٌما
هشام دمحم الحسٌنً
هشام دمحم حسٌن
هشام ملحم شٌا
هشام مهدي الزٌن
هشام نجٌب مفـادي
هشام نسٌب ابو شمرا
هشام ٌاسٌن سكرٌة
هشام ٌوسؾ عطوه
هال ابراهٌم البٌطار
هال ابراهٌم عبدهللا
هال احمد االسمر
هال احمد الدسولً
هال احمد حبٌب كزبور
هال احمد خالد الحسن
هال احمد خدوج
هال احمد سلٌم
هال احمد شندب
هال احمد ناصر
هال احمد ٌاسٌن
هال اسعد االسعد
هال اسعد لٌكانً
هال األمٌر رشٌد األٌوبً
هال الٌاس المر
هال الٌاس بٌطار
هال الٌاس عٌسى
هال الٌاس لسطنطٌن
هال امٌن الجمال
هال امٌن الممدسً
هال انطوان عماد
هال انور ابو زكً
هال إبراهٌم الوردانً
هال إبراهٌم فاعور
هال أحمد األٌوبً
هال أحمد الحسن
هال أحمد الزعبً
هال أحمد حنٌنً
هال أحمد خضر
هال أحمد زٌن الدٌن
هال أحمد عبٌد
هال أحمد لمز
هال أنٌس أبو خزام
هال بدٌع عٌاش
هال بشٌر درنٌمة
هال توفٌك الحج
هال توفٌك الحمٌري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
هال توفٌك عبد هللا
هال جبران مطر
هال جعفر خلٌل
هال جعفر فحص
هال جودت الخازن
هال جورج رحمه
هال حسن بو ؼنام
هال حسن ضاهر
هال حسن عبد الصمد
هال حسن ؼمراوي
هال حسٌن الخطٌب
هال حسٌن الؽول
هال حسٌن سرور
هال حسٌن ؼندور
هال حسٌن مرعً
هال حسٌن ناصر دٌن
هال حنا الكوسا
هال خالد الباؾ
هال خالد الرفاعً
هال خالد المدنً
هال خالد خدوج
هال خالد هندي
هال خلٌل البٌطار
هال ذٌب حٌدر
هال راؼب اٌوب
هال رامز كمال الدٌن
هال رأفت علوش
هال رجا بو صالح
هال رستم حداد
هال رشٌد جرجس
هال رشٌد زٌدان
هال رضوان هاشم
هال رفٌك المصري
هال سعٌد المؽربً
هال سمٌح أبوشمرا
هال شهاب ؼانم
هال شولً االحمدٌة
هال صالح الحاج حسٌن
هال صالح مكً
هال صائب لاسم
هال عباس عباس
هال عبد الحسن فران
هال عبد الحفٌظ الحجار
هال عبد المادر دمج
هال عبد المحسن كوثرانً
هال عبدهللا عزالدٌن
هال عبدهللا ؼابً
هال عبده رباح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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هال عثمان العرب
هال عزات خرٌس
هال عزام بوذٌاب
هال علً جمعة
هال علً حجازي
هال علً حمود
هال علً خلٌل
هال علً سلٌمان
هال علً طفٌلً
هال علً عبدهللا
هال علً مروة
هال ؼسان مسعود
هال فاٌز الحلبً
هال فاٌز شمسٌن
هال فاٌز كبورة
هال فخر الدٌن طلٌس
هال فهد فرٌجة
هال فواد ضاهر المصري
هال فواز المكحل
هال فؤاد حنا
هال فؤاد الون
هال فٌاض فٌاض
هال فٌروز المعلم
هال لاسم الجرمانً
هال لاسم شندر
هال لاسم صعب
هال كرم سعاده
هال كمال الخوري
هال كمٌل ذكور
هال لطٌؾ ٌوسؾ
هال دمحم ابواسماعٌل
هال دمحم البعرٌنً
هال دمحم الجوهري
هال دمحم السحمرانً
هال دمحم السٌّد
هال دمحم العلً
هال دمحم المص
هال دمحم الماروق
هال دمحم المواس
هال دمحم أبو نمري
هال دمحم بسام شفشك
هال دمحم حب هللا
هال دمحم حجازي
هال دمحم خالد السلطً
هال دمحم رباح
هال دمحم سراج
هال دمحم سعٌد طه الجندي
هال دمحم سمٌر جاجاتٌة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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هال دمحم شحٌطة
هال دمحم صٌحً الحجار
هال دمحم علوه
هال دمحم علً ؼطٌمً
هال دمحم فلحة
هال دمحم لشمر
هال دمحم موسى
هال دمحم هرموش
هال دمحم هزٌمة
هال دمحم وهبه
هال محمود اسماعٌل
هال محمود الكلل
هال محمود المكحل
هال محمود خالد
هال محمود دٌاب
هال محمود كركً
مروة
هال مرتضى ّ
هال مسعد نموال
هال مسعود النشمً
هال مصباح النحاس
هال مصطفى عثمان
هال مصطفى علً احمد
هال مصطفى فواز
هال مصطفى هرموش
هال مطانٌوس ٌعموب
هال مهدي منصور
هال موسى المصري
هال مؤٌد شعبان
هال ناصر صورانً
هال نجٌب شمٌط
هال نجٌب ؼرزالدٌن
هال نجٌب ناصرالدٌن
هال ندٌم حداد
هال نزار شرٌؾ
هال نزٌر الدهٌبً
هال نسٌب ابو نجم
هال نعمةهللا ٌونس
هال نعٌم اندراوس
هال نعٌم زعرور
هال نعٌم عٌد
هال نموال زرزور
هال هاٌل العسل
هال ولٌد الجبة
هال وهٌب االحمدٌة
هال ٌوسؾ ابً المنى
هال ٌوسؾ شاهٌن
هالل جمٌل زرٌك
هالل رباح سوٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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هالل شاهٌن البعٌنً
هالل علً الشٌخ
هالل دمحم العلً
هالل محمود فتال
هالل منٌر سالم
هلده حكمت مالعب
هلن رٌمون نهرا
هلون جبران ابو عزٌز
هلوند علً شمص
هلى محرز اسحك
همام حنا سعد
همسه سلٌمان الصلح
هنا ابراهٌم خوال
هنا احمد رستم
هنا تركً سعد
هنا حسن حجٌج
هنا حمزة االٌوبً
هنا حنا كنعان
هنا خلٌل نصار
هنا راشد ؼادٌة
هنا عباس اٌوب
هنا عبد الرحمن دنكر
هنا عثمان حسٌن آؼا
هنا ؼازي صورانً
هنا لاسم زٌون
هنا دمحم عباس
هنا دمحم علً
هنا ناٌؾ رهٌجه
هنا نجٌب ٌمٌن
هناء ابراهٌم العسل
هناء ابراهٌم برجاوي
هناء ابراهٌم حداد
هناء ابراهٌم رضا
هناء احمد باز
هناء انطانٌوس شلٌطا
هناء انطوان جبران لسطنطٌن
هناء انور ابو الحسن
هناء انٌس صادر
هناء إبراهٌم نبها
هناء أحمد الضناوي
هناء أحمد حمدان
هناء أحمد طالب المهتدي
هناء بسام حمٌدان
هناء بالل الزٌتونً
هناء توفٌك شاكر
هناء حسن الحاج
هناء حسن الصالح
هناء حسن العمر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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هناء حسن خازم
هناء حسن عبد الرحمن
هناء حسن لاووق
هناء حسن ٌاسٌن
هناء حسٌن صالح
هناء حسٌن صوفان
هناء حنا الؽزي
هناء حٌدر لطٌش
هناء خالد حمٌدو
هناء خالد ٌوسؾ
هناء خضر عجور
هناء خلٌل شمس الدٌن
هناء دٌاب سلوم
هناء رامز مهدي
هناء رضا عطٌة
هناء زاهً شدٌد
هناء سامً حمود
هناء سبع فضول
هناء سلٌمان األحمد
هناء سلٌمان العمر
هناء سلٌمان عبد الحمٌد
هناء سمٌح حوٌجً
هناء شرٌؾ الحسٌنً
هناء شولً عوٌدات
هناء صالح الدٌن عبود
هناء عادل ابً عرم
هناء عبد االمام فاعور
هناء عبد الحسٌن عباس زٌن
هناء عبد الحلٌم حٌدر
هناء عبد الكرٌم عبد الفتاح
هناء عبد اللطٌؾ السٌباسً
هناء عبد المجٌد ماضً
هناء عبدالسالم عربس
هناء عبدالمادر الخباز
هناء علً أحمد
هناء علً جعفر
هناء علً طفٌلً
هناء علً كنعان
هناء علً محبوبة
هناء فرحان الؽازي
هناء فواز الحسٌن
هناء فواز حمزة
هناء كمال شرؾ
هناء دمحم ابراهٌم
هناء دمحم البعرٌنً
هناء دمحم الممصود
هناء دمحم الممهور
هناء دمحم أدٌب كبارة

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
هناء دمحم بدر الحسٌنً
هناء دمحم بناكلش
هناء دمحم جودت حلوانً
هناء دمحم حاتم زٌلع
هناء دمحم حسٌن دٌب
هناء دمحم خالد الٌمن
هناء دمحم دله
هناء دمحم راٌد
هناء دمحم سنجر
هناء دمحم سوٌد
هناء دمحم طارق المرعبً
هناء دمحم ظاهر
هناء دمحم عبد الواحد
هناء دمحم علوٌه
هناء دمحم علً الصباغ
هناء دمحم عواال
هناء دمحم ؼملوش
هناء دمحم ممصود
هناء دمحم منذر
هناء محمود بركات
هناء محمود جونً
هناء محمود درباس
هناء محمود سٌؾ الدٌن
هناء مصطفى خلٌفة
هناء مصطفى ٌاسٌن
هناء مكاٌل صالح
هناء منٌر برق
هناء موسى سبلٌنً
هناء نبٌه ابً فراج
هناء نخلة وهبة
هناء نورس العبدهللا
هناء هاٌل ؼبار
هناء وفٌك حرفوش
هناء ٌوسؾ البعٌنً
هناء ٌوسؾ حمدان
هناء ٌوسؾ فواز
هناء ٌونان فرح
هنادة ابراهٌم السٌد
هنادي ابراهٌم ترمس
هنادي ابراهٌم زٌن الدٌن
هنادي ابراهٌم مراد
هنادي احمد حسٌن
هنادي احمد حمودان
هنادي احمد خٌر هللا
هنادي احمد شاهٌن
هنادي البار ابراهٌم
هنادي أحمد زهور
هنادي أحمد فاروق شمص

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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هنادي أحمد مشٌن
هنادي باسم الحجار
هنادي حافظ عوض
هنادي حسان ضاهر
هنادي حسن االعرج
هنادي حسن آؼا
هنادي حسن خلٌفً
هنادي حسٌن عالم
هنادي حكمت طوٌل
هنادي خالد العبود
هنادي خالد الهواري
هنادي رائؾ ابو خلٌل
هنادي ربٌع بو زٌدان الرحبانً
هنادي رٌاض االسٌر الحسٌنً
هنادي زكً حدرج
هنادي زٌن الحر
هنادي سالم للمونً
هنادي سلمان شٌا
هنادي سلٌمان سلٌمان
هنادي سلٌمان لرضاب
هنادي طالب زرٌمه
هنادي عامر ملحم
هنادي عبد العزٌز ؼرابً
هنادي عبد المادر شمس الدٌن دبرنً
هنادي عبد اللطٌؾ كوثرانً
هنادي عبدهللا عطٌة
هنادي عثمان ذٌاب
هنادي عدنان حمزة
هنادي علً الحاج
هنادي علً الزٌن
هنادي علً جابر
هنادي علً حسٌن
هنادي علً رباعً
هنادي علً رٌدان
هنادي علً محبوبه
هنادي علً مشٌن
هنادي فاروق الرز
هنادي فمٌه فؤاد فمٌه
هنادي فواز أمهز
هنادي فؤاد حسن
هنادي فؤاد زٌدان
هنادي مالن المراد
هنادي دمحم االسمر
هنادي دمحم البندر
هنادي دمحم العلً
هنادي دمحم حسٌن الصفح
هنادي دمحم حمود
هنادي دمحم حوٌجً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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هنادي دمحم دالل
هنادي دمحم سالم الرمٌحً
هنادي دمحم سعد الدٌن
هنادي دمحم ضاهر
هنادي دمحم طرابلسً
هنادي دمحم عبد العزٌز الشٌخ
هنادي دمحم عواد
هنادي دمحم فهدا
هنادي دمحم لاطبً
هنادي دمحم ملً
هنادي دمحم هشام عٌسى
هنادي محمود حٌدر
هنادي محمود سلٌمان
هنادي محمود ممصود
هنادي مروان المصري
هنادي مصطفى برؼل
هنادي مصطفى حجازي
هنادي مهدي البرٌدي
هنادي موسى خالد
هنادي مٌسرة تراوي
هنادي نزٌه الساحلً
هنادي ٌوسؾ الهبري
هند ابراهٌم شرؾ الدٌن
هند الٌاس الخوري
هند الٌاس المبطً
هند أحمد عدنان حداد
هند توفٌك هالل
هند جرجس فهد
هند جرجً العضٌمً
هند جمٌل حمد
هند جمٌل شمٌط
هند حسٌن حسٌن
هند حلٌم ابو الحسن
هند خالد الؼا
هند راجً سعد
هند رفعت الصفدي
هند رؤوؾ زٌدان
هند رٌاض عجاج
هند سعٌد الممت
هند سمٌر ؼرز الدٌن
هند سمٌر كبارة
هند شعالن خضر
هند عبد الحفٌظ الحسن
هند عبد السالم عٌد
هند عبدهللا الترس
هند عبدهللا عبدهللا
هند عبدو وهبً
هند عفٌؾ البتدٌنً
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
هند علً الخطٌب
هند علً الصافً ونوس
هند علً بو زٌد
هند علً محٌدلً
هند علً مهنا
هند فهد مكارم
هند لٌاس عبد النور
هند ماجد مولوي
هند مجٌد كرامة
هند دمحم إسماعٌل
هند دمحم دعموش
هند دمحم طه
هند دمحم عبد المادر
هند دمحم علً ٌاسٌن
هند دمحم عوض
هند دمحم عٌسى
هند دمحم واصؾ شنبور
هند محمود الشل
هند منٌر السنٌوره
هند مهدي الحاج دٌاب
هند مٌشال حداد
هند ناٌؾ الحلبً
هند نجٌب ابو اسماعٌل
هند نجٌب حمادة
هند ندٌم األٌوبً
هند ندٌم الحسن
هند نزٌه مالعب
هند نمر الدنؾ
هند هوشر الشٌخ
هند ٌحً الدركوشً
هند ٌوسؾ مرعً
هندٌة خضر الكردي
هنري حسٌب نعمة
هنري نموال الحداد
هنوى محمود الشامً
هنى جمال عٌسى
هنى دمحم سالم الحلبً
هنٌة اسماعٌل منصوري
هنٌة صالح ابو ؼوش
هنٌة دمحم الطمش
هنٌة مشهور الجاسم
هنٌة ناصٌؾ بسما
هنٌدة خالد ؼصة
هنٌدة خالد الؼا
هنٌدة راشد عٌواظة
هنٌدة عثمان عثمان
هنٌدة دمحم المصطفى
هنٌدة دمحم هٌشام نجارٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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هنٌده خضر فٌاض
هودا علً صافً
هودى الٌاس شبل
هوال جرجس سلٌمان
هوال سلٌمان شمص
هونا عبدو البوٌز
هوٌدا أحمد شرٌتح
هوٌدا حامد مصطفى
هوٌدا حسن طربٌه
هوٌدا خالد مصطفى
هوٌدا زكً بكري
هوٌدا سعٌد حسن
هوٌدا سلٌمان اشتً
هوٌدا شبٌب شبٌب
هوٌدا شكٌب روكس
هوٌدا طه األفٌونً
هوٌدا عباس ترشٌشً
هوٌدا عباس منذر
هوٌدا عبد السالم بلطجً
هوٌدا عبدالرحمن سعٌد
هوٌدا علً دروٌش
هوٌدا علً شور
هوٌدا علً عبد الفتاح
هوٌدا لاسم أحمد
هوٌدا لاسم بركات
هوٌدا كاظم ٌونس
هوٌدا كامل سلوم
هوٌدا دمحم فرٌدي
هوٌدا دمحم مسعود
هوٌدا محمود بلوط
هوٌدا مصطفى الصمد
هوٌدا معروؾ الخطٌب
هوٌدا نسٌب ابو نجم
هوٌدة علً شرؾ الدٌن
هوٌدة علً فتفت
هوٌده دمحم فخر الدٌن
هوٌده دمحم ٌوسؾ
هوٌدى محمود العثمان
هٌا اسعد االسعد
هٌا جواد علً احمد
هٌام ابراهٌم عبود
هٌام احمد الحالنً
هٌام احمد الرفاعً
هٌام احمد صالح
هٌام احمد عسٌلً
هٌام احمد فحص
هٌام احمد فٌاض
هٌام احمد مشموشً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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هٌام احمد ٌاسٌن
هٌام اسعد االحمدٌه
هٌام اسعد مكنا
هٌام الٌاس ساسٌن
هٌام امٌل سرحال
هٌام انطانٌوس شلٌطا
هٌام انطون معوض
هٌام انطونٌوس متري
هٌام أحمد الحجٌري
هٌام أحمد حمدانٌة
هٌام بدٌع الحداد
هٌام بركات حبشً
هٌام توفٌك الطفٌلً
هٌام توفٌك محمود
هٌام جان جرجورة
هٌام جودات المعمور
هٌام حامد جبر
هٌام حبٌب الشنبور
هٌام حسن زٌات
هٌام حسن فواز
هٌام حسن لاروط
هٌام حسٌن برو
هٌام حسٌن حمزه
هٌام حسٌن دٌاب
هٌام حسٌن عالم
هٌام حمدي ٌوسؾ
هٌام دعاس شحود
هٌام زاكً رباحً
هٌام زهٌر فوزي
هٌام سالم المؽربً
هٌام سامً ٌحفوفً
هٌام سعد الشٌخ
هٌام سلٌمان عربً
هٌام سلٌمان نبهان
هٌام سمعان سمعان
هٌام صالح بزي
هٌام صبحً هزٌمة
هٌام ضاهر العبدهللا
هٌام طالب عكوش
هٌام عادل عزالدٌن
هٌام عادل مالعب
هٌام عادل ٌزبن
هٌام عبد الكرٌم ؼزله
هٌام عبد الوهاب مرجان
هٌام عثمان دهٌبً
هٌام علً الحاجً
هٌام علً دعٌبس
هٌام علً شبلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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هٌام علً صالح
هٌام علً للوط
هٌام علً لٌدوح
هٌام عمر عبد الرحٌم
هٌام ؼازي شومان
هٌام ؼالب زعٌتر
هٌام فارس بو سلٌمان
هٌام فارس لٌس
هٌام فرٌد ضاهر
هٌام فرٌد لٌامً
هٌام فٌاض الهبر
هٌام مح ّمد عٌسى
هٌام دمحم الحاج علً
هٌام دمحم الخٌر
هٌام دمحم حمزه كوجا
هٌام دمحم سابك
هٌام دمحم شرانك
هٌام دمحم ظاهر
هٌام محمود الشٌخ
هٌام محمود شهاب
هٌام محً الدٌن السكافً
هٌام مزٌد الخطٌب
هٌام مصطفى طه
هٌام مصطفى ؼبرٌس
هٌام مصطفى لانصو
هٌام معروؾ شرٌم
هٌام منصور برهان
هٌام موسى معنى
هٌام مٌشال الدبس
هٌام نبٌه سلٌمان
هٌام ندٌم فهد
هٌام نموال حٌدر
هٌام ودٌع الخوري
هٌام ٌوسؾ بو فرنسٌس
هٌام ٌوسؾ حسٌن
هٌام ٌوسؾ سلوم
هٌام ٌونس المطان
هٌبات عبد المحسن ح ّمود
هٌبة عبدالرحمن المصري
هٌبة محً الدٌن عبدالمادر
هٌثم أحمد نجا
هٌثم جوزؾ الهاشم
هٌثم حبٌب توبه
هٌثم حسٌب شعٌب
هٌثم حسٌن جعفر
هٌثم خلٌل ابراهٌم الؽالً
هٌثم رحٌل الحمادى
هٌثم سلٌم وطفا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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هٌثم سلٌمان عدوٌة
هٌثم عبد الحسن معاز
هٌثم عبد الحلٌم الحاج شحادة
هٌثم عبدهللا المنال
هٌثم علً حٌدر
هٌثم علً ضباب
هٌثم فرٌد ٌحفوفً
هٌثم دمحم الحاج
هٌثم دمحم فواز
هٌثم محمود ؼنً
هٌثم نبٌل المصري
هٌسم حسٌن رضى
هٌسمة علً عبدهللا
هٌفا أحمد حمود
هٌفا جرجس ابراهٌم
هٌفا حسن رضوان
هٌفا صبحً ابو رفول
هٌفا عبد الحمٌد ؼرٌب
هٌفا علً حدٌفه
هٌفا فاٌز الزعر
هٌفا فوزي مرتضى
هٌفا مصطفى ٌاؼً
هٌفا ٌحٌى الحمرا
هٌفا ٌوسؾ ماضً
هٌفاء ابراهٌم ٌحً
هٌفاء احمد ابو خلٌل
هٌفاء احمد سوٌد
هٌفاء احمد عزالدٌن
هٌفاء أسعد شعالن
هٌفاء بهٌج إسماعٌل
هٌفاء جودات السمروط
هٌفاء حسٌن خلٌل
هٌفاء خلٌل المصري
هٌفاء رضا حوٌال
هٌفاء رضا شومان
هٌفاء رضى شومان
هٌفاء رؤوؾ زٌدان
هٌفاء رؤوؾ ماضً
هٌفاء زكرٌا إسكملجً
هٌفاء سعٌد شهاب
هٌفاء صالح السحمرانً
هٌفاء عادل منصور
هٌفاء عبد هللا بلٌبل
هٌفاء عدنان لاسم
هٌفاء ؼازي مهنا
هٌفاء فوزات أبو ابراهٌم
هٌفاء فؤاد ذٌاب
هٌفاء كامل مالعب
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ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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هٌفاء دمحم حمدانٌه
هٌفاء دمحم زٌن الدٌن
هٌفاء دمحم علوه
هٌفاء دمحم مرعً
هٌفاء محمود سلٌمان
هٌفاء مسعود ابو خزام
هٌفاء مصطفى الحاٌن
هٌفاء منٌر البالنً
هٌفاء موسى داؼر
هٌفاء ناٌؾ بركه
هٌفاء نجٌب لطان
هٌفاء نور الدٌن االسعد
هٌفاء ٌوسؾ علوه
هٌفاء ٌوسؾ معراوي
هٌال احمد حمٌة
هٌال محمود سالمه
هٌال نزٌه مؽامس
هٌالن الٌاس الحلو
هٌالنة جرجس حروق
هٌالنة جمٌل سابا
هٌالنة شحادة كرم
هٌالنة عبد المسٌح كحالً
هٌالنة ؼوركً زخور
هٌالنة دمحم سوٌدان
هٌالنه كرم هللا رزق
هٌالنً احمد ؼدار
هٌالنً رٌمان ٌحٌى
هٌالنً نسٌم نصر
هٌلدا أمٌن حسن
هٌلدا بهجت ابو حسن
هٌلدا توفٌك نادر
هٌلدا خالد األحمد
هٌلدا رؤوؾ لٌس
هٌلدا علً ابو سعد
هٌلدا دمحم جعفر
هٌلدا ناٌؾ سجد
هٌلدا نعمه ابراهٌم
هٌلن أكرم حمزة
هٌلٌن وجدي ؼانم
هٌماء حسٌن اسماعٌل
هٌمانة رضا مشٌن
واثك خضر حٌدر
وائل أحمد دافعه
وائل حسن عزالدٌن
وائل حسن نعمة
وائل خالد المصري
وائل رؤوؾ نافع
وائل سلمان الدهبً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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وائل صبحً جزٌنً
وائل عفٌؾ سمالوي
وائل علً الٌوسؾ
وائل علً شمٌسانً
وائل فارس سنان
وائل دمحم زعٌتر
وائل دمحم نور الدٌن
وائل ّ
هزان زرلط
وائل ولٌد أبو شمرا
وائله عباس مرعً
وجدان جاد هللا مكة
وجدي احمد ٌزبن
وجدي خالد الحسٌن
وجدي خالد الؼا
وجدي ساٌد الخواجة
وجدي شفٌك عبد الخالك
وجدي كرم دندش
وجدي مصطفى حمٌة
وجٌها رفعت المٌس
وجٌها ؼازي المادري
وجٌها دمحم العبدهللا
وجٌهة عبدهللا االسعد
وجٌهة ٌوسؾ خلٌفة
وحٌدة خالد حلبً
وحٌدة وسٌم عبد الصمد
وحٌدي خالد العٌط
وداد ابراهٌم الشدٌاق
وداد ابراهٌم أنطون
وداد احمد ؼزاوي
وداد اسماعٌل هانً
وداد امٌن البراج
وداد أحمد المعلم
وداد أحمد جرادي
وداد بسام الجم
وداد بشٌر شعار
وداد توفٌك جابر
وداد جرجس شحادة
وداد جوزاؾ سعد
وداد دٌاب شاهٌن
وداد زعل هاجر
وداد زهٌر عوض
وداد سعٌد ضومط
وداد سمعان الدوٌهً
وداد سمٌر الؽضبان
وداد شرٌؾ ر ّمال
وداد عبدالفتاح االٌوبً
وداد عبده الزٌن
وداد عزام مطر
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وداد عصام حمدان
وداد علً المصري
وداد علً حاٌن
وداد فاروق سعود
وداد فرنسٌس الحكٌم
وداد فؤاد سوبره
وداد دمحم اسماعٌل
وداد دمحم ؼرٌب
وداد محمود جحا
وداد محمود مشموشً
وداد مخول المزح
وداد هانً العرٌضً
وداد ٌوسؾ عبدهللا
وداد ٌوسؾ معراوي
وداع وجٌه حمادي
ودٌان عباس صلح
ودٌان عصام ؼبد الخالك
ودٌان لزحٌا ابو اسبر
ودٌان نعٌم جونً
ودٌع أحمد الحجٌري
ودٌع جرجً الحولً
ودٌع ؼازي طربٌه
ودٌع مخائٌل ازعور
ودٌعا خلٌل سلٌمان
ورد حسٌن مرشاد
ورد رئٌؾ فاعور
ورد كرٌم المصري
ورد هاٌل هانً
وردة اسعد ٌوسؾ
وردة إبراهٌم عبد الرحمن
وردة خالد عثمان
وردة عبد الرحٌم سرحال
وردة علً الحجٌري
وردة مخاٌل سمعان
وردشان دمحم جرادي
ورده احمد سرعٌنً
ورده أنطونٌوس شدٌد
ورده بطرس بو ضاهر
ورده حسن الداود
ورده خضر عطوي المعروؾ بزون
ورده عبدالحمٌد التالوي
ورده دمحم لوبر
وردي احمد نور الدٌن
وردي مصطفى فواز
ورود حسان سالمه
ورود خالد صالح
ورود داود السبع أعٌن
وسام ابراهٌم ملص
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وسام احمد السنكري
وسام احمد حٌدر
وسام الٌاس المزي
وسام امٌن عدلونً الملمب رنو
وسام أحمد خلٌفة
وسام أحمد عمر
وسام أحمد فاروق نحاس
وسام أحمد مرتضى
وسام بشٌر البٌروتً
وسام جمٌل العنداري
وسام جمٌل حامد
وسام حبٌب الخوري
وسام حسن خشاب
وسام حسن علوٌه
وسام حسن عوض
وسام حسٌن الحمصً
وسام حسٌن بنوت
وسام حنا اندراوس
وسام خالد الضاهر
وسام رٌاض شهٌب
وسام رٌمون ضاهر
وسام سامً الطنبور
وسام سامً ٌحفوفً
وسام سعد هللا طالب
وسام سلمان ؼازي
وسام سماح االعور
وسام عبد الرحمن ؼضٌة
وسام عبدالكرٌم بحسون
وسام عبدهللا بالً
وسام عدنان حمٌد
وسام عزٌز الحصري
وسام عمل حبشً
وسام علً معالوي
وسام علً همدر
وسام فارس االحمدٌة
وسام فرٌد بوادي
وسام فوزي واكد
وسام لاسم ابوسعد
وسام كمال ٌاسٌن
وسام مجٌد سري الدٌن
وسام دمحم حاالت
وسام دمحم سعد
وسام دمحم شعبان
وسام دمحم لاسم
وسام محمود الفران
وسام محمود أبو عمر
وسام محمود مسلمانً
وسام مخائٌل رعد
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وسام مهنا نصر
وسام نموال سابا
وسام نموال نعوس
وسام نواؾ عواد
وسام هولو حسن لاسم
وسام ٌوسؾ مخاٌل
وسٌلة ابراهٌم ابودلة
وسٌلة ادٌب ابو سعٌد
وسٌلة حسن عٌتانً
وسٌلة رشٌد ٌموت
وسٌلة علً إبراهٌم
وسٌلة نسٌب الشمعة
وسٌم ابراهٌم اسطٌؾ
وسٌم أحمد فرخ
وسٌم بسام الحاج شحادة
وسٌم جرجً الحولً
وسٌم حسن شمٌسم
وسٌم حسن مهنا
وسٌم حنا اسحك
وسٌم راشد صورانً
وسٌم سعد الدٌن رمضان
وسٌم سعدالدٌن خالد
وسٌم سلٌم سلٌما
وسٌم سلٌمان وهبه
وسٌم سمٌر بالن
وسٌم طانٌوس خٌر هللا
وسٌم عبد هللا محسن
وسٌم عصام ؼانم
وسٌم عفٌؾ ٌعموب
وسٌم علً ؼنوم
وسٌم علً لاسم
وسٌم فرج هللا محفوض
وسٌم دمحم الحلبً
وسٌم دمحم المانع
وسٌم دمحم رمضان
وسٌم دمحم نصار
وسٌم مدحاة كنج
وسٌم ناٌؾ شحادة
وسٌم نجٌب ابو حجٌلً
وسٌم نجٌب الدنؾ
وسٌم نجٌب المادري
وسٌم نعٌم الكوسا الملمب بالباشا
وسٌم وجٌه ٌاؼً
وسٌم ٌوسؾ جرٌج
وسٌمه توفٌك هالل
وصال ابراهٌم عمل
وصال احمد طالب
وصال احمد عباس
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
وصال بسام المرعبً
وصال بسام هوشر
وصال حسن حسٌن موسى
وصال حسن موسى
وصال خالد طاهر
وصال سعٌد حمد
وصال شهٌر عبٌد
وصال عبد الوهاب الزٌن
وصال عز الدٌن أبو خضر
وصال دمحم حٌدر أحمد
وصال دمحم عبد الرزاق حسن
وصال دمحم علً صالح
وصال مرعً طه
وصال مصطفى حمدان
وضحه خضر اٌوب
وضحى عٌسى شلحة
وطفا مصطفى طالب
وطفة احمد العاكوم
وطفى نخله اٌوب
وعد احمد سنجر
وعد بطرس حبوب
وعد جان شبل
وعد حسن علوه
وعد حسن مرتضى
وعد حسٌن العثمان
وعد حسٌن عواضة
وعد خالد احمد
وعد خالد حسٌن
وعد خالد فهد
وعد خٌرهللا االسعد
وعد رامز ندور
وعد رائؾ المصري
وعد سالمه ابو زور
وعد سلمان علود
وعد صالح شروؾ
وعد عادل شهٌب
وعد عبد الرحمان خٌر
وعد عبدالهادي عبدالهادي
وعد عثمان الرفاعً
وعد عمل ابو حٌدر
وعد علً عماشا
وعد عمر رزاق
وعد فؤاد احمد
وعد دمحم المصري
وعد محمود شاهٌن
وعد مروان حسن
وعد مروان زٌدان
وعد مصطفى العٌش
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وعد مفلح علوه
وعد نبٌه محال
وعد ٌاسٌن الٌاسٌن
وفا جودات النبوت
وفا عثمان كسن
وفا مخاٌل نبأ
وفا مٌشال نموال
وفاء ابراهٌم اسعد
وفاء ابراهٌم سالمً
وفاء احمد الحلو
وفاء احمد امامه
وفاء احمد حسٌن
وفاء احمد حلبلب
وفاء احمد حٌدر
وفاء احمد دانٌل
وفاء احمد صعب
وفاء احمد عبد الرحٌم
وفاء احمد عبد الكرٌم
وفاء احمد لدوره
وفاء احمد مزاحم
وفاء اسعد سرحال
وفاء انٌس رشٌد
وفاء إبراهٌم حطٌط
وفاء أحمد الحاج حسن
وفاء أحمد حمزة
وفاء أحمد شحاده
وفاء أحمد عبد هللا
وفاء أحمد لدور
وفاء أحمد كاتور
وفاء أدٌب ناصرالدٌن
وفاء أسعد الٌاسٌن
وفاء أسعد فرحات
وفاء أمٌن خٌر الدٌن
وفاء بدر شخٌدم
وفاء بري االحمد
وفاء جان زؼٌب
وفاء جواد فضل هللا
وفاء جورج البٌطار
وفاء جورج الجمٌل
وفاء جورج جرٌج
وفاء جورج صلٌبا
وفاء حافظ العٌاص
وفاء حسن الحاراتً
وفاء حسن العلً
وفاء حسن حمٌة
وفاء حسن حمٌدان
وفاء حسن كساب
وفاء حسن مصطفى
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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وفاء حسن منصور الكرشت
وفاء حسن وهبً
وفاء حسن وهبً
وفاء حسٌن الرشعٌنً
وفاء حسٌن الشعار
وفاء حسٌن الؽضبان
وفاء حسٌن جمال
وفاء حسٌن حنجول
وفاء حسٌن سكٌكً
وفاء حسٌن شاهٌن
وفاء حسٌن صوفان
وفاء حسٌن لحاؾ
وفاء حسٌن مروه
وفاء حلٌم نصر
وفاء حمود حمود
وفاء حنا دٌب
وفاء حنا سعد
وفاء خالد عكاري
وفاء خضر لعلع
وفاء خلٌل بلوط
وفاء خلٌل عبدو
وفاء داود وهبً
وفاء دٌب ٌوسؾ
وفاء ذٌاب زٌادة
وفاء رزق هللا بدوي
وفاء رسمً الحالق
وفاء زٌن نصٌر
وفاء سبع صالح
وفاء سجٌع ابو الحسن
وفاء سلمان أبو طرابً
وفاء سلٌم ؼطٌمً
وفاء سلٌم محسن
وفاء سمٌر فرح
وفاء شامل وهبة
وفاء شفٌك المكاري
وفاء شفٌك بلوق
وفاء صبحً مرتضى
وفاء صالح االسمر
وفاء عادل بو حمدان
وفاء عادل مسلم
وفاء عارؾ االشمر
وفاء عباس حمزة
وفاء عبد الحمٌد حاوي
وفاء عبد الؽنً الدح
وفاء عبد المادر خباز
وفاء عبد المادر مكاري
وفاء عبد اللطٌؾ فرج
وفاء عبد هللا لاسم
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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وفاء عبد الهادي علوان
وفاء عبد وهبً
وفاء عبدالكرٌم عوٌدات
وفاء عبدهللا ابو فارس
وفاء عبدهللا حامد
وفاء عبدهللا عبد النبً
وفاء عبدهللا لدوح
وفاء عبدالهادي نورالدٌن
وفاء عثمان امان الدٌن
وفاء عدنان أبو عرب
وفاء عدنان طٌرانً
وفاء عزالدٌن بركات
وفاء عطا هللا سلٌمان
وفاء عفٌؾ ناصر الدٌن
وفاء عمل المر
وفاء علم الدٌن حمزة
وفاء علوان علوان
وفاء علً الحاج علً
وفاء علً الحسٌنً
وفاء علً الشٌحان
وفاء علً العرٌضً
وفاء علً المضمانً
وفاء علً سلٌمان
وفاء علً شعٌتو
وفاء علً عجمً
وفاء علً عراج
وفاء علً علوش
وفاء علً نعمان
وفاء علً هزٌمة
وفاء عماد الدٌن خالد
وفاء عمر احمد
وفاء عمر سعود
وفاء ؼازي الخلٌل
وفاء ؼازي فاخوري
وفاء فاٌز ابو حجٌلً
وفاء فاٌز منذر
وفاء فضل هللا زٌن الدٌن
وفاء فوزي ؼزٌل
وفاء فؤاد ابو زكً
وفاء فؤاد حرب
وفاء لاسم حمادي
وفاء لاسم ناصر
وفاء كامل سوٌد
وفاء كرٌم العنداري
وفاء كمال صٌاؼة
وفاء محسن محسن
وفاء دمحم الحاج حسن
وفاء دمحم السٌد
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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وفاء دمحم الشمٌك
وفاء دمحم العفً
وفاء دمحم أسمة
وفاء دمحم باز رضوان
وفاء دمحم بنوت
وفاء دمحم حجازي
وفاء دمحم حمود
وفاء دمحم خاطر
وفاء دمحم خضر
وفاء دمحم رشاد علماوٌه
وفاء دمحم سري العبود
وفاء دمحم طارق الفنج
وفاء دمحم طالب
وفاء دمحم طرابلسً
وفاء دمحم عبد الساتر
وفاء دمحم لاووق
وفاء دمحم محمود كركً
وفاء دمحم مظلوم
وفاء دمحم منذر
وفاء دمحم نزار صٌاد
وفاء دمحم نسٌب مرتضى
وفاء محمود اخضر
وفاء محمود بوذٌاب
وفاء محمود حجازي
وفاء محمود رسالن
وفاء محمود زنكر
وفاء محمود شٌخون
وفاء محمود صعب شامً
وفاء محمود علم الدٌن
وفاء محً الدٌن حمٌدي صمر
وفاء مخٌبر سجد
وفاء مصطفى حٌدر
وفاء مصطفى خزعل
وفاء مصطفى ضاهر
وفاء مضحً سعٌد
وفاء معروؾ ابو ابراهٌم
وفاء منٌر ماضً
وفاء مهنا أبو ابراهٌم
وفاء نبٌل شعبان
وفاء نجٌب ٌوسؾ
وفاء نسٌب خداج
وفاء نسٌب سلهب
وفاء نعٌم خرٌس
وفاء نمر النعٌمً
وفاء نور الدٌن نده
وفاء نورس العبدهللا
وفاء هاشم خضر
وفاء هانً ابو العز
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وفاء هانً فحص
وفاء هانً فمٌه
وفاء هاٌل الحسنٌة
وفاء وجٌه الدهٌبً
وفاء وهٌب ناصر الدٌن
وفاء ٌعموب خٌر هللا
وفاء ٌوسؾ السرٌس
وفاء ٌوسؾ جابر
وفاء ٌوسؾ حنا
وفاء ٌوسؾ موسى
وفاء ٌوسؾ ٌوسؾ
وفٌك إحسان خشن
وفٌك سالم الحسن
وفٌك سامً البتدٌنً
وفٌمة دعٌبس الحكٌم
وفٌمة عبد الكرٌم أبو مرعً
وفٌمة دمحم الدٌرانً
وفٌمة موسى الحالنً
وفٌمه دمحم السكافً
وفٌمه هانً حمٌه
والء جمال دٌب
والء حسن دمحم علً
والء خالد لمر الدٌن
والء عادل ابراهٌم
والء عبد الرزاق مرٌم
والء عصام عٌسى
والء علً العلً
والء علً عبدهللا
والء ؼسان شاهٌن
والء فاٌز فخر الدٌن
والء لاسم جمعة
والء كامل ابراهٌم
والء محسن السٌد
والء دمحم احمد
والء موسى موسى
والء نبٌل بو شمس الدٌن
والء نبٌل فواز
والء نزٌه زٌن الدٌن
والء ٌاسر ابو لنصور
ولهى ولهان الحلو
ولٌد ابراهٌم عٌد
ولٌد احمد الزٌن
ولٌد احمد علً مصطفى
ولٌد احمد ٌاسٌن
ولٌد اسعد كنعان
ولٌد الٌاس طنوس
ولٌد أحمد مرعً
ولٌد بهجات خداج
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ولٌد جورج ضو
ولٌد حسن ابو حمد
ولٌد حسن الحجٌري
ولٌد حسن الطفٌلً
ولٌد حسن حمود
ولٌد حسن كنعان
ولٌد حسٌب االمٌن
ولٌد حسٌن بدر سطه
ولٌد حنا فرسان
ولٌد خالد خلٌفً
ولٌد خضر بكور
ولٌد رٌاض رشوان
ولٌد سعٌد دٌاب
ولٌد سلٌم دله
ولٌد سلٌمان مشٌن
ولٌد شحادة اللمٌس
ولٌد عبد الؽنً الحجٌري
ولٌد عفٌؾ سلٌمان
ولٌد علً علوان
ولٌد علً دمحم
ولٌد لاسم الخوٌر
ولٌد كمال األشمر
ولٌد دمحم ابو ابراهٌم
ولٌد دمحم حسٌن
ولٌد دمحم نمٌر
ولٌد محمود حمود
ولٌد محمود دٌاب
ولٌد محمود رحٌمً
ولٌد مروان نصر
ولٌد مصطفى ناصر
ولٌم رزق هللا صلٌبا
وهٌب حسن زرلط
وهٌب دٌب نون
وهٌبة احمد ساري
وهٌبة جودت ؼمراوي
وهٌبة حسن صالح السٌد
وهٌبة خالد سعد
وهٌبة سعد فرح
وهٌبة سهٌل الفلٌطً
وهٌبة فرٌد المرعبً
وهٌبة دمحم مندو
وٌسام دمحم عباس
وٌسام نمر الؽضبان
وٌلدا ابراهٌم عبدهللا
وٌلدا جورج خلؾ
وئام بشارة زؼٌب
وئام بهجات خداج
وئام عبد الرحٌم المصري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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وئام عبدالرحٌم المصري
وئام علً فرحات
وئام محسن أحمد
وئام دمحم راٌد
وئام محمود خضر
وئام ٌوسؾ شرٌم
ٌارا الٌاس الخوند
ٌارا انطوان سلّوم
ٌارا حسٌن الشل
ٌارا سركٌس عبود
ٌارا عبدهللا خلٌل
ٌارا فادي ؼطاس
ٌاسر اسماعٌل حسٌن
ٌاسر جمٌل حامد
ٌاسر جودات جواد
ٌاسر حسن علٌان
ٌاسر سعد هللا زؼٌب
ٌاسر صالح حمود
ٌاسر عبد الحسٌن داؼر
ٌاسر عبد النبً طلٌس
ٌاسر علً الشٌحان
ٌاسر علً عبٌد
ٌاسر دمحم الملط
ٌاسر مصطفى سرور
ٌاسر موسى فحص
ٌاسمٌن ابراهٌم بكار
ٌاسمٌن احمد الرفاعً
ٌاسمٌن اسماعٌل مجٌر
ٌاسمٌن أمٌن شهال
ٌاسمٌن جرجس خلٌل
ٌاسمٌن جمٌل الزرعونً
ٌاسمٌن حسن كركً
ٌاسمٌن حسٌن عنكلٌس
ٌاسمٌن حسٌن ونسة
ٌاسمٌن خالد الحسٌن
ٌاسمٌن خالد العلً
ٌاسمٌن خلٌل أبو دلة
ٌاسمٌن رٌاض الكسار
ٌاسمٌن سلٌم ابورافع
ٌاسمٌن عبد الرحٌم الكسار
ٌاسمٌن عبد هللا دبوق
ٌاسمٌن عدنان عالمه
ٌاسمٌن عطٌة الٌوسؾ
ٌاسمٌن علً الفحل
ٌاسمٌن علً حرشً
ٌاسمٌن علً سلٌمان
ٌاسمٌن علً شرٌم
ٌاسمٌن فؤاد ٌوسؾ
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ٌاسمٌن فٌصل عباس
ٌاسمٌن دمحم دروٌش
ٌاسمٌن دمحم ٌاسٌن
ٌاسمٌن محمود رجب
ٌاسمٌن محمود عٌد
ٌاسمٌن ناٌؾ فرنسٌس
ٌاسمٌن ولٌد دٌري
ٌاسمٌن ٌوسؾ الدبٌسً
ٌاسمٌن ٌوسؾ ٌمٌن
ٌاسٌن الرشٌد حسان المرعب
ٌاسٌن حسن ؼزال
ٌاسٌن دمحم سمر
ٌاسٌن نعمة علوه
ٌاسٌن هانً رومٌه
ٌامن أحمد نعمة
ٌامن علً طافش
ٌامن ٌونس األحمد
ٌانا جواد ابو شمرا
ٌثرب احمد المصري
ٌحً اسعد سمالوي
ٌحً زكرٌا حجازي
ٌحً صابر سراٌا
ٌحً صالح اسماعٌل
ٌحً عثمان العثمان
ٌحً علً الشٌخ
ٌحً فهد رومٌه
ٌحً نبٌل كٌاره
ٌحٌا عبدالرحمن عواض
ٌحٌى احمد الٌحً
ٌحٌى احمد سعٌد المؽربً
ٌحٌى أحمد خالد
ٌحٌى حفٌظ رعد
ٌحٌى عبد هللا خضر
ٌحٌى عبدهللا العسكر
ٌحٌى علً عبد هللا
ٌحٌى ؼازي السٌد
ٌحٌى دمحم حجٌج
ٌحٌى دمحم ركٌن
ٌحٌى دمحم شمٌط
ٌحٌى دمحم علً شعٌب
ٌحٌى دمحم عواد
ٌحٌى دمحم ممدوح معصرانً
ٌحٌى محمود صالح الدٌن
ٌحٌى محمود موسى
ٌحٌى ٌوسؾ علبً
ٌدى مرتضى رضا
ٌرانوهً الٌاس لوالنجٌان
ٌسار مالن فمٌه
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ٌسر مختار الشدٌاق
ٌسرا ابراهٌم توبً
ٌسرا أحمد السٌد
ٌسرا حسن كرٌم
ٌسرا علً صبرا
ٌسرة خضر حسون
ٌسره أحمد ضاهر
ٌسره حسٌن سعٌد
ٌسره علً خالد
ٌسره علً ٌحٌى
ٌسره وائل الٌاسٌن
ٌسره وجٌه كساب
ٌسرى احمد احمد
ٌسرى احمد ملص
ٌسرى أحمد زاكً
ٌسرى توفٌك رمٌح
ٌسرى حسن سمعان
ٌسرى حسن عدي
ٌسرى خضر حاراتً
ٌسرى رضوان علم الدٌن
ٌسرى صالح سلٌمان
ٌسرى عدنان ٌونس
ٌسرى علً الحاج حسٌن
ٌسرى فرٌد شٌا
ٌسرى لاسم الخطٌب
ٌسرى مارون اسطفان
ٌسرى دمحم حمود
ٌسرى دمحم عبٌد
ٌسرى دمحم عٌاد
ٌسرى منصور البٌطار
ٌسرى نجٌب ؼرز الدٌن
ٌسرى هانً خٌر
ٌعموب سمٌر شبلً
ٌعموب دمحم حسن
ٌمامة جمٌل سرور
ٌمامة خالد حدارة
ٌمن احمد طارق الكردي
ٌمن أحمد علوان
ٌمن خالد عنتر
ٌمن رشٌد الحولً
ٌمن دمحم الرفاعً
ٌمن دمحم المصري
ٌمن دمحم عباس
ٌمنا كمال مركٌز
ٌمنا مصطفى خالد
ٌمنا مهدي شدٌد
ٌمنا نسٌب الشمعة
ٌمنه حسن ح ّمود
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ٌمنه نبٌه الحلبً
ٌمنه ٌوسؾ العراوي
ٌمنه ٌوسؾ شومان
ٌمنى احمد عبود
ٌمنى الفرز طوق
ٌمنى الٌاس ابً ؼانم
ٌمنى امٌن حمود
ٌمنى أمٌن حاج علً
ٌمنى بدٌع األعور
ٌمنى جمال ٌاسٌن
ٌمنى حسن لبٌسً
ٌمنى حسٌن حاٌن
ٌمنى حنا اسطفان
ٌمنى راؼب مكً
ٌمنى سعد هللا سلوم
ٌمنى سلمان االمٌن
ٌمنى شولً سلٌمان
ٌمنى صالح اسعد
ٌمنى صالح الشامً
ٌمنى ضاهر عوٌدات
ٌمنى عبد الرحمن بعٌون
ٌمنى عبدهللا جركس
ٌمنى علً صلح
ٌمنى دمحم عدنان فوال
ٌمنى دمحم ؼسان الناظر
ٌمنى دمحم فاروق علم الدٌن
ٌمنى دمحم لدوح
ٌمنى دمحم مخ
ٌمنى نسٌب سلمان
ٌنال دمحم صلح
ٌهٌجة دمحم شومان
ٌوري سلٌمان ابورجٌلً
ٌوسؾ ابراهٌم سلوم
ٌوسؾ اسحاق دردرٌان
ٌوسؾ اسماعٌل ابراهٌم وهبً
ٌوسؾ الٌاس بو حٌدر
ٌوسؾ انٌس حنا
ٌوسؾ اٌلٌا رفول
ٌوسؾ إبراهٌم شعبان
ٌوسؾ بدر الدبل
ٌوسؾ بدٌع سرحال
ٌوسؾ بهٌج بنجن
ٌوسؾ توفٌك اٌوب
ٌوسؾ جرجس حرب
ٌوسؾ جمٌل سرحال
ٌوسؾ حامد عثمان
ٌوسؾ حسن بري
ٌوسؾ حسن دٌب الجاجٌة
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ٌوسؾ حسٌن سرور
ٌوسؾ حسٌن صفٌة
ٌوسؾ حسٌن كلوت
ٌوسؾ حنا الحداد
ٌوسؾ حنا ٌوسؾ حنا
ٌوسؾ خلٌل كسروان
ٌوسؾ داود طانٌوس
ٌوسؾ دٌب حجازي
ٌوسؾ رضا الجوهري
ٌوسؾ سامً ساطً
ٌوسؾ سعٌد ٌونس
ٌوسؾ سلٌم مالن
ٌوسؾ شكري بو عٌسى
ٌوسؾ صالح صالح
ٌوسؾ صبحً كنعان
ٌوسؾ صالح موسى
ٌوسؾ عباس الحاج
ٌوسؾ عباس حمادي
ٌوسؾ عبد الحسن نور الدٌن
ٌوسؾ عبدهللا ابو انطون
ٌوسؾ علً الحاج حسن
ٌوسؾ علً الحاج حسن
ٌوسؾ علً بري
ٌوسؾ علً حمادي
ٌوسؾ علً شعٌتو
ٌوسؾ علً عطوي
ٌوسؾ فاٌز دلدوق
ٌوسؾ فٌصل صمر
ٌوسؾ دمحم ابو ٌاسٌن
ٌوسؾ دمحم اسماعٌل
ٌوسؾ دمحم الراعً
ٌوسؾ دمحم الموسوي
ٌوسؾ دمحم جمال
ٌوسؾ دمحم جمول
ٌوسؾ دمحم سعٌد
ٌوسؾ دمحم شعٌتانً
ٌوسؾ دمحم فران
ٌوسؾ دمحم مسلمانً
ٌوسؾ محمود أٌوب
ٌوسؾ محمود شلهوب
ٌوسؾ محمود نعمان
ٌوسؾ مصطفى برو
ٌوسؾ مطانس مطر
ٌوسؾ موسى سعد
ٌوسؾ نجٌب بسام
ٌوسؾ نجٌب زلؽوط
ٌوسؾ نخلة طوق
ٌوسؾ نسٌب محمود
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ٌوسفٌة حسٌن الفلٌطً
ّ
ٌوال هواش وهبة
ٌوال ابراهٌم بوفٌصل
ٌوال ابراهٌم نموال
ٌوال ادٌب العمدي
ٌوال البٌر نصر هللا
ٌوال الٌاس اٌوب
ٌوال الٌاس صلٌبا
ٌوال انطوان المعمر
ٌوال انور فارس
ٌوال بطرس الحاج
ٌوال بطرس المزي
ٌوال جرجس رعد
ٌوال جورج الحداد
ٌوال جورج عبده
ٌوال جوزؾ جرٌصاتً
ٌوال حنا رفول الخوري
ٌوال سلمان زخٌا الدوٌهً
ٌوال صالح العسل
ٌوال عادل عدره
ٌوال عاطؾ الحسنٌة
ٌوال عبد المجٌد الممداد
ٌوال عبدالكرٌم بؽدادي
ٌوال عبدهللا طنوس
ٌوال ؼازي صالح
ٌوال ؼسان عجٌمً
ٌوال فٌلٌب صوما
ٌوال كرم آدم
ٌوال كمٌل ابراهٌم
ٌوال دمحم دوالنً
ٌوال مزٌد الؽور
ٌوال معروؾ امان الدٌن
ٌوال نعمه ابورجٌلً
ٌوال نعٌم الٌاس
ٌوال نموال الخوري
ٌوال ٌوسؾ ابراهٌم
ٌوال ٌوسؾ جبور
ٌوالند سرحان طراد
ٌوالندا بطرس الجمٌل
ٌوالندا دمحم تامر
ٌونان عبدهللا عبدهللا
ٌونان ٌوسؾ بورعد
ٌونس احمد زرٌمه
ٌونس خضر خلؾ
ٌونس شعبان االحمد
ٌونس عابد الدمحم
روان رٌمون الكوسا
نورما ٌعموب ٌعموب
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سهام علً خالد مستو
سهٌر علً الزروي
ؼادة حسٌن حجازي
نادٌا امٌن حجٌج
طالل دمحم لاسم
ابتسام حسٌب ؼبره
ماجده طلٌع الؽرٌب
دالل فضل هللا بو مجاهد
خالد حسن حسن
سوزان صالح الدٌن الحلبً
روال ٌوسؾ طولان
منى هاشم عبد الرحٌم
روٌدا شفٌك التكه جً
مصباح عثمان دٌاب
دمحم دٌب عبد الرحمن دٌاب
فاطمه رٌاض اللمٌس
سلٌمان عٌسى الدمحم
جمٌلة عباس عبود
حسن احمد خضور
مارٌه عبد الكرٌم الخطٌب
هٌفاء دمحم علً المبو
وفاء دمحم علً المبو
ندٌم ٌحً عٌتانً
كفاح محمود عساؾ
عناٌه احمد حجازي
هادٌه احمد زعٌتر
لٌالً ناٌؾ عائٌل
دمحم فضل نصار
زٌنب علً الزٌن
علً حسن مرعً
زٌنب احمد نصار
اٌمان عبد الؽنً كنوج
حوى عبد المجٌد درؼام
صباح احمد عبد العال
ضحى دمحم عبد الخالك
مٌساء حسن المر
أفواج ٌوسؾ ذٌب
كوثر حسٌن كمال الدٌن
ناهدة نبٌه ٌاسٌن
حسن دمحم شبمجً
االء أحمد عماشة
خدٌجة دمحم سلٌمان
زٌنب حسن نزال
زٌنب عبد النبً خلٌل
سهى حسٌن الحمد
علٌة دمحم حجازي
ؼناء عبد النبً خلٌل
نجٌب ابراهٌم ترمس
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
هدى مصطفى فواز
هال دمحم ارزونً
فاطمة علً عٌاد
بتول حسٌن الزٌن
ساره ابراهٌم ذٌب
جنى محمود دهٌنً
جنان دمحم عنٌسً
آٌات احمد علٌان
حسن حسٌن معنى
خدٌجة عبدهللا فارس
رشا حسن شبمجً
زٌنب علً ممداد
ؼدٌر سعد الزٌن
فاطمة أحمد رضا
جهان فخري المصري
وفاء ادٌب الشعار
ٌونس فارس سعٌد
صبحٌة رمضان العٌسى
جومانه هانً كسر
باسمه لاسم المكحل
صبرٌه دمحم حمد
سالم عبدالرحٌم المصري
فاطمه دمحم احمد
عتاب دمحم احمد
عامر ؼازي االسمر
شفٌمه مصطفى اسعد
منار سمٌر الرز
مٌاده احمد المصري
ادونٌس ٌوسؾ انطونٌوس
اٌمان ابراهٌم خربوطلً
امون حسن البعرٌنً
حسٌن دمحم البعرٌنً
علٌا دمحم البعرٌنً
ولٌد دمحم البعرٌنً
جولٌا ابرهٌم حدٌد
جمال عبد الحسٌن ٌاؼً
فاطمه عماب شحرور
سعاد حسن معلم
بتول وهبً شعٌب
خضر مصطفى عطوي
علً أحمد حرب
علً ٌوسؾ عطوي
مرٌم سلٌمان بواب
مصطفى عبد شرٌؾ هاشم
حسن دمحم برو
فادٌا الٌاس تابت
رٌم علً زٌن الدٌن
مروه رفٌك حمزه
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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سارة محمود البسط
حسٌن دمحم جزٌنً
علٌه احمد شنبوره
علٌا مالن حرب
مرٌم عاطؾ هانً
محاسن خلٌل زرلط
سانتا عادل جعفر
راشد نعمه جعفر
دمحم علً جعفر
ٌاسٌن علً جعفر
زهر البان دمحم جعفر
مأمون علً جعفر
سلوى دمحم جعفر
نبٌه علً جعفر
خالد علً وهبه
مصطفى خالد وهبه
فدوا علً حسٌن
زانه عبدالرحٌم حمد
محمود ؼسان الصدٌك
عبد الناصر دمحم الصدٌك
رشاد علً جوهر
فاتن علً الذٌب
ذباح عبد الكرٌم المولى
فرح بسام معربانً
جوٌل بسام عبود
حنان خالد هرموش
ملكه دمحم عٌد دروٌش
عبٌر أحمد حسون
نجود دمحم بكور
سعاد دمحم سلٌم ممصود
وطفة دمحم شهاب
جهان دمحم فاروق الزامل
فاطمة عطا هللا جباعً
رٌهام مصطفى حمود
علً فوزي لصٌر
خلود ؼازي الخضٌر
نوال أمٌن ؼسانً
راؼدة دمحم نجم
رائدة دمحم العلً
زلفى حسن لاسم
جورجٌت مورٌس الموزي
ابتهاج دمحم بركشتو
وصال إبراهٌم زٌتونٌة
ناصر الدٌن فاروق األٌوبً
وفاء عبد الحمٌد حمٌصً
مروان خالد ابراهٌم
ربٌع سلٌمان ابراهٌم
آمنة علً أٌوب
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إٌمان ولٌد علً
رزان دمحم رستم
علً عبد الرحمن الظنط
زٌنب محمود عبدو
كامل عبد الحكٌم كامل بٌضا
ضحون أحمد البٌضا
وفاء إسماعٌل دروٌش
باسم عبد المادر الخباز
طلعت خضر الدهٌبً
مارٌو ماجد الحاٌن
صفاء احمد مرعً الخلؾ
ابتسام خالد ناصر
لٌال علً حمزة
لؤي كامل الخٌر
نافذ كامل الخٌر
لٌال محمود الحسٌن
زٌنب حسٌن الحامد
علً دمحم ابو دله
ساندي مخاٌل الٌاس
حسن حمٌد سٌؾ
خالدٌة محمود سٌؾ
هاجر دمحم سٌؾ
مرٌم لاسم سٌؾ
ٌاسر دمحم حاوٌن
لٌا راذن االبراهٌم
علً حسن شعٌتانً
حسٌن دمحم شمس الدٌن
رباب سلٌمان سلٌمان
خلود ٌوسؾ علٌك
فرح حسٌن حسون
نادٌا دمحم حرب
فاطمة دمحم االشهب
ؼضبان دمحم الممداد
ٌسره فهد حسن
اعتدال دمحم الممداد
احمد فؤاد سلمان الحركة
زٌنب نعمة لرٌانً
زٌنب كامل الماضً
منى كامل لاضً
عبد هللا سمٌر نعمة
زٌنة عصام الحصري
خالد محمود كمال الدٌن
سمٌرة اسماعٌل نده
حمزة دمحم المؽشوش
زٌنة حسن الدبل
ؼادة احمد سعاده
مروان دمحم جوهر
رٌما عوض الضاهر
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فوزي خلٌل عبد الخالك
نبٌال لبالن عبد الخالك
باسمه سلٌم مطر
عال حمدان زٌن الدٌن
ؼوى خلٌل جابر
فلاير محمود لرضاب
أكرم بدٌع زٌدان
لمى أدٌب ؼنام
هتاؾ كمال ابو عساؾ
مً شفٌك ناصر الدٌن
هشام كمال ابو شكر
هدٌه محمود محمود
منال مصطفى الحامو
عمر دمحم موسى
أحمد دمحم فخر الدٌن
جعفر علً شمص
هٌام علً فخرالدٌن
علً دمحم ناصر الدٌن
حسٌن احمد علً حسن
زٌنب دمحم عودة
فاطمه دمحم ناصر
شادٌا دمحم األسمر
فاطمه دمحم السمج
هوٌدة دمحم سمج
آمنة أحمد خضر
لٌندا نبٌه بو عز الدٌن
عبٌر فاضل فاضل
سامٌه دمحم صادق
نوال منٌر العبد
بتول علً فرحات
هبه حسٌن اسعد
زٌنب عزٌز عباس
احمد دمحم عبد الساتر
هنٌه حسن الحاج حسٌن
منتها دمحم مشٌن
احمد دمحم األطرش
سبتة دمحم أبو فارس
خالد دمحم الفلٌطً
مرٌم علً االطرش
عدلة حسن األطرش
دمحم خضر حمود
اٌمن سالم السٌد
ؼنوى محمود الطحان
هدى مهدي الفوعانً
زٌنب أحمد الطحان
عٌشه حسن حمود
زٌنه عبد هللا المؽربً
حسٌن علً الحسن
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ابراهٌم ٌوسؾ المصري
ولٌد مصباح ابو سلطانٌة
فرح سعد الدٌن معتوق
اسما عبد هللا المؽربً
نور سلٌم أبو سعد
رجاء فهٌم الفٌاض
ساره ٌاسر زرلطة
ابراهٌم علً حطٌط
رانٌه علً حطٌط
كمٌل عدنان عبدهللا
ابراهٌم حسان فٌاض
اسرار عبد المحسن بصل
عمار عدنان خزعل
حلٌمة أحمد حسن
حمٌدة دٌاب شخٌدم
ضحى محمود طراد
حنان دمحم عز الدٌن
عدنان محمود بو ناصٌؾ
نعمه دمحم لرضاب
فطوم حسٌن ٌوسؾ
نسرٌن عدنان علولو
باسمة عزت لبابٌدي
هنا محمود بزال
سمٌرة خالد شما
مارٌا خالد العسكر
رٌان عبد الناصر الدلدولً
منال سمٌر الدنؾ
فٌكتورٌا جورج ابو حبٌب
نجوى عزات ؼرٌزي
عائدة حسن خداج
رملة دمحم مرتضى
علً دمحم الحاج حسن
مصطفى عدنان عٌتانً
هاجر ٌحٌى الذهبً
هناء زكرٌا بشاشً
رنده رؤوؾ األعور
رنده دمحم رهاوي
سناء دمحم الرواس
دانٌال معٌن سلٌمان
إٌمان عبدالمادر أمٌن
جمانة ٌحٌى شهال
عدنان محمود حمد
امال عبد الحً االٌوبً
فاطمه محمود ؼوانً
وسٌم مهنا فلٌحان
أدهم ؼازي عالمة
أمٌمة خٌر شمٌر
هنادي أكرم الصاٌػ
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حنان رفٌك العسراوي
دالٌا أنٌس السولً
لٌلٌان نبٌل ؼرز الدٌن
جهان كمٌل حٌدر
سمٌره ٌوسؾ صفا
سوسن راؼب اسعد
عالء ناجً البعٌنً
احمد ٌحً جمعة
حسن كمال شعٌب
رهام وحٌد ماضً
دالل ٌوسؾ ابو عمر
رجا نجٌب الكاخً
نجاة رضا شكر
شٌراز عدنان لبٌسً
أمل مهدي عبد النبً
دانٌا حسان جواد
زٌنب احمد عنٌسً
رشا جعفر فروخ
مً نور الدٌن طربٌة
ساره ندٌم ابً علً
حسن سعٌد مسعود
ثناء علً الباشا
بشرى حسن ابو ضاهر
عائشه ٌحً لفوره
نؽم علً ابو ضاهر
عبٌر راتب الزلك
رانٌة محمود خرده جً
بدّور دمحم الحجٌري
امٌنة احمد مؽنٌة
زٌنب حسٌن طه
كلود خضر ناصر الدٌن
جاكلٌن دعاس الرشعٌنً
حسٌن لاسم ناصر الدٌن
خدٌجة عبدهللا الساحلً
ربٌع احمد دندش
نجٌبة رفٌك فرحات
منال زٌدان فهد
سلمى دمحم النحٌلً
ُحسن ؼازي الناٌؾ
زكٌه نعٌم جحا
مٌرنا هشام عزام
علً سلٌمان المصري
دعاء طالل الضاٌع
شادٌه فضل الؽزاوي
فوزٌة خالد اؼبر
هٌام ناظم الخشن
نمٌه نبٌه دمحم
ؼاده حسٌن علً حسن
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لٌلى هاشم االمٌن
علً كمال ملحم
زٌنب عبدو ماجد
سحر عاطؾ الرٌس
ؼصٌنه زٌد العمبانً
وسام حسٌن شوي
سمر دمحم منٌب المرحانً
امٌره عبد الرحمن كردي
حنان عبد الرحمن كردي
زٌنب محمود عبدو
امنة دمحم الحاج
سحر عبد المادر عربس
عزت حسن ابولحاؾ
فاطمة علً كنعان
مٌشال انطون امٌن
خضر عمر االعسر
برنادٌت ابراهٌم طعوم
لورٌن عبدو صوما
هالل سمٌح الراوي
رٌم فٌصل العمر
نضال أحمد الطواشً
حفٌظة دمحم البحري
إخالص مروان حافظ
نجاح علً المصطفى
دعاء دٌب المصري
نورا علً مراد
رنا حسٌن نجم
منٌفه خلٌل ٌحً
فاطمة محمود حٌدر
علً مصطفى لوصان
ؼنوى علً نصار
اٌمان حسٌن لازان
نور الدٌن جهاد مرلباوي
هناء عبد الرحمن احرق
علً مصطفى الدهٌبً
رواق عبد الرحمن احرق
سمٌره علً كسروانً
محاسن دمحم كامل محفوض
دمحم احمد عمل
زٌنب دمحم العلً
مرٌم رضوان عز الدٌن
دمحم وسام جابر
هداٌه احمد عزالدٌن
خدٌجه علً كوثرانً
زٌنب دمحم زبٌب
سناء دمحم نجم
شرٌفه عٌسى جٌزي
عبٌر دمحم كنج الدمحم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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علً حسن صالح
علً دمحم ضٌا
فاطمة دمحم ضٌا
فاطمة ناٌؾ زبٌب
لاسم حسن عزالدٌن
جوزٌان عادل الحاٌن
هٌام سلٌمان حلٌحل
سٌده ٌوسؾ حلٌحل
سٌنتٌا جان عفلك
عائشه اشرؾ بصل
حمٌده مصطفى البماعً
فاطمه مصطفى البماعً
حٌات وهٌب نجم
تراز ٌوسؾ الجوهري
فادي حسٌب سري الدٌن
ندٌن حمٌد ٌحً
ماهر فندي ابً ؼنام
شمة دٌب نزها
فاتن زٌدان الدنؾ
وعد زهٌر خلٌفة
رٌانه سمٌر الدنؾ
سومٌة دمحم كنعان
سعٌده دمحم كنعان
دالل حسٌن هزٌمً
زٌنب دمحم خازم
بهٌه دمحم ؼدار
علً لاسم حجازي
علً دمحم ناصر
عائشة دمحم اسماعٌل
أحمد دمحم اٌوب
ابتسام دمحم عبدالرزاق
سهٌر فاٌز الممطرن
دمحم ظاهر أٌوب
هال خالد التراس
سارة حسن إبراهٌم
فاطمه موسى اٌوب
محمود احمد جوجو
تانٌا سعاده الزؼبً
جومانا فؤاد نصار
كارال ودٌع فرح
نور مروان الحاج عبٌد
بتول دمحم أمٌن
زٌنب حسن شمٌسانً
سكٌنه حسن عٌسى
سماح علً دروٌش
علٌا نزٌه اٌوب
ؼدٌر محمود ٌاسٌن
كامل عبد هللا الساحلً
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لمٌاء حسٌن جفال
محمود حسن أمٌن
نور منٌر حمود
جمانه احمد ناصر
حنان احمد ناصر
فاطمه حسٌن الزرٌؾ
حنان سمٌر نورالدٌن
رجاء حسن جواد
رنا احمد حمادي
رٌما طه عبد هللا
زهره حسن امٌن
زٌنب عباس حرٌبً
سلٌمان مزٌد ؼشام
كمالٌا علً خضر
الهام حسٌن الحرفاوي
رفاء حمد دلٌمان
نبٌله سلمان سرحال
ربٌع سلٌم نصر
نوفه سلٌمان االشمر
هناء حسن زٌن الدٌن
سناء عزة فخر
سمٌره ٌحً ضاهر
محمود عبدو عواضه
وسٌم حسن نزها
سوزان علً حمود
ماجده حبٌب فران
حسن دمحم سعٌد حمود
سهام دمحم سعٌد حمود
زهره عباس خروبً
فادٌا دمحم الخشن
رلٌة صمر العكاري
ماجد جابر جابر
إٌمان دمحم الخشن
فاطمة علً عربس
سعاد عثمان االسمر
أمٌا دمحم الحاج احمد
محً الدٌن احمد الؽول
دمحم علً الشرلاوي
عمر دمحم زود
اكرام احمد االطرش
زٌنه أحمد الفلٌطً
عبدالعزٌز هانً الحجٌري
مدٌحه دمحم الفلٌطً
مرٌم نمر البرٌدي
معٌن نواؾ برٌدي
نجله دٌب عودي
نور حسٌن كرنبً
ٌوسؾ شحاده ؼدادة
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اإلسم الثالثي
اٌمان حسن االطرش
اٌمان حسٌن الحجٌري
تؽرٌد دمحم عزالدٌن
جمانا عبدهللا البرٌدي
حسٌن عبدالرحمن الصمٌلً
حلٌمة أحمد الحجٌري
دٌنا اسماعٌل المسلمانً
رنا محمود الفلٌطً
عبد المادر هداٌا هداٌا
عٌشة حسٌن الخطٌب
بوالت الٌاس خٌر
زلفا علً دمحم
سهام علً دمحم
عامر عبود طعمة
فاطمة علً دمحم
ٌوسؾ رٌاض طعمة
ازدهار احمد اسماعٌل
محسن محمود حسن
مٌاسة شعبان سلٌمان
هنا حسٌن الجردي
علً دمحم مسلمانً
فاطمة حسٌن حاٌن
امٌره خالد عكاشة
بدرٌه حسن فاضل
آمنة خالد النمٌري
دمحم محمود عجمً
رسمٌه خلؾ الدمحم
آمنه محمود البضن
دمحم ظافر البحصه
هوٌدا محمود عثمان
حسن احمد البحصة
شمسه شامان والً
منى لاسم المصري
نظٌر محمود ٌزبن
حسٌن علً طبٌخ
سهى سعد شهٌب
سوزان دمحم لبابٌدي
دانٌا محمود حمود
سماهر علً حمود
سهٌر أحمد ٌاؼً
دمحم فواز حموضة
فادٌا عبد الرزاق عبود
لورات جرجس إسبر
مً مٌشال حداد
نجاح بدر عجم
نجٌب حسٌن احمد لاسم
عمر احمد عجم
سمر محمود حمدان

ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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أمانً مصطفى صالح
فاطمه مظهر الصمد
ؼنى عدنان كنعان
فاطمه رضا رضا
والء صفوت حالوي
حنان ابراهٌم الشناوي الخضر
معروؾ دمحم كساب
آمنه توفٌك الحج
سالم دمحم الحاج
رٌم وسام هزٌمه
زٌنب حسن عٌتاوي
اكرام عبد الرضا حسن
عدنان حسٌن ٌاسٌن
لٌال عدنان أمهز
احمد دمحم دٌاب
هنادي احمد منصور
جعفر دمحم فضل هللا
مروا حٌدر الٌوسؾ
خدٌجة عطاهلل شما
ؼادة علً حسٌن
كوثر حسٌن كوثرانً
دمحم فوزي حمود
أحمد دمحم علٌان
هاجر دمحم زلؽوط
عذرة عبدو ماجد
حفٌظه دمحم الكافً
تفاحة حسن لدوح
زٌنة محمود دبوق
أمٌرة صالح السٌد
رامً بسام حسٌن
وصال دمحم العباس
عمر محمود اسماعٌل
منى دمحم العباس
خالد بسام حسٌن
علً دمحم المصري
ؼدٌر حسن سبسبً
ناهض دٌاب علً
جنان احمد عبدالوهاب
نؽم جمال فاترونً
فاطمة بري مصطفى
بسام محمود عبدالمادر
تؽرٌد عائد برٌش
سعده سلٌمان اسعد عالء الدٌن
دمحم خالد حٌدر
روٌدة محمود أحمد
زٌاد أحمد المصري
سلوى دمحم الحجار
فاطمة حسن عز الدٌن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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محاسن حسن ؼالٌٌنً
وفاء مصطفى الدٌماسً
ٌوسؾ عبد الحفٌظ العتر
أمل حكمت لطب
جمانه بهجات عرابً
هٌثم دمحم ابو خانة
رامز كرم حسن
مرٌم خلٌل دمحم
سعدٌه محمود حسٌن
نجاة احمد الحسٌنً
دمحم علً شكر
زٌاد دمحم العجمً
زٌد حسن الؽبره
دمحم احمد حمزة
سٌنت الٌاس االترم
ناٌفه الٌاس االترم
نسٌمه حسن حمادي
سماما حسٌن الممداد
دمحم خلٌل منٌمنه
حفٌظه خالد جعفر
خالد سعد الدٌن لمٌرة
لورا مارٌا اٌلً الفتً
مرسال ادٌب فهد
بتول أحمد الحسٌنً
اسراء جعفر سعٌد
شذا حٌدر الدر
مرٌم حسن عباس
عمر حسن دمحم
خالد ذٌب صالح
اسماء ابراهٌم نسبٌه
فاطمه دمحم سبٌتً
دمحم ٌوسؾ سبٌتً
رفعه حسٌن حمود
ٌاسٌن علً االدرع
حسن اكرم عالء الدٌن
مرٌم عطا لمر
هدٌل دمحم العمار
نوال دمحم مزنر
حوراء علً نزال
إٌمان دمحم صباح
زٌنب عبد الكرٌم األمٌن
لاسم دمحم معتوق
زٌنب ضاهر زعٌتر
اموال عبد هللا فرحات
سمر حسٌن امهز
نٌفٌن علً فواز
رزان حسن فواز
جالل دمحم ٌحٌى
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ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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محمود دمحم شٌت
ٌارا دومٌط دومٌط
هٌام حسٌن خمٌس
نجٌب شفٌك الرٌس
نسرٌن حمد شلؽٌن
جمال احمد مكً
أحمد إسماعٌل كمال
حسٌن دمحم جواد فاضل
علٌه علً اٌوب
حنان علً معنى
اٌفا علً ٌاسٌن
لٌلى دمحم عالء الدٌن
مرٌم حسٌن زٌن الدٌن
لٌلى دمحم فحص
لطٌفة عبد الرضى رحال
منٌره دمحم المعاز
حنٌن بسام بو شمره
مارون طونً بوؼزاله
سمٌرة طانس ابو عمل
منال خالد العبد
وفاء علً مستو
صباح شامل خلٌل
زٌنة ٌحٌى فنٌش
الٌاس لاسم عزالدٌن
لٌلى علً رزق
فاتن حسٌن بعلبكً
علً حسن عٌسى
ؼاده ٌحً دهٌنً
اٌه حسٌن الزٌن
حسٌن علً طفٌلً
آمنه علً سبٌتً
سمر جواد ترحٌنً
سعاد جمٌل طفٌلً
ناصر احمد علوش
راسٌل حسٌن كلوت
طارق دمحم البابا
عاٌدة ٌوسؾ ابراهٌم
منٌرة منٌر الرواس
لٌنا السٌد عبد وهبه
منى جالل المرضعه
زهره علً دمج
بدٌعة محمود ؼٌث
دٌانا علً سلوم
احمد موسى بسمه
علً دمحم سكٌكً
زٌنب فضل جابر
فدوات حسن اسماعٌل
مرٌم علً الرجبٌة
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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بسمه دمحم فاروق بٌروتً
صهٌب ٌحً شعبان
بدٌعة عبدالوهاب شحادي
فاطمة علً حبلص
منال خالد الحواش
دمحم حسن الزعبً
فادٌا خالد شعبان
جهاد أحمد علوش
عبٌدة جمال شعبان
محمود علً عمر
سعود عبد العزٌز حٌدر
رنا خالد ابراهٌم
زٌاد بري خلٌفة
مٌساء سعد خلٌل
هٌفاء شحادة الدمحم
حسنه احمد السعٌد
علً احمد حٌدر
فلاير رضوان االشمر
رٌوؾ حسٌن الراضً
حنان حسٌن الراضً
عارؾ محً الدٌن هاشم
حنان أحمد حسٌن
سمٌره مصطفى خضر
سٌدة جرجس جبور
فاطمه حسن ٌونس
زٌنه عفٌؾ كمون
سٌده حنا بوصادر
مسعود ندٌم حجار
نادٌه الٌاس بو راشد
ماٌا ماجد فمٌه
زٌنب دمحم شدٌد
فاطمة دمحم علوش
فاطمة دمحم رضا عباس
زٌنب حمزة ٌونس
لاسم عباس عباس
حسن دمحم ٌونس
زهراء علً ٌونس
راؼدة لاسم سلٌم
كاتٌا خلٌل وهبه
دمحم زهٌر وهٌب الحلو
روعة محمود مكاوي
رنا طه تدمري
عمر عبدالحً طبشة
هوٌدا دمحم صبحً عبدهللا
فاطمة دمحم مصطفى
عاهدة علً خضر
زٌنة أحمد دمحم
مٌرفت علً دروٌش فضه
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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ربٌع دمحم درؼام
سهى مجٌد كمال الدٌن
نهاد أحمد محرز
آمال دمحم هزٌم
نورا خضر هزٌم
دٌبه علً هزٌم
دروبٌة سعد أحمد
خضر عبد هللا عبد هللا
خضر دمحم عٌتاوي
صدٌمه خالد علً
حسٌن دمحم ماضً
مٌساء فادي شعشوع
اٌلٌسا دٌاب نعٌمه
رٌما دمحم عبدهللا
ناهدا فارس ابو ؼٌدا
زٌنة دمحم المصري
ماري ابرهٌم السكاؾ
مها سمعان كعدي
عصام خلٌل فرح
سناء جورج عساؾ
راؼدة اكرم اللمٌس
روال مخاٌل ابً طنوس
بشرى عدنان ؼٌّة
رنا صالح الشٌخ
روال سلٌم نابلسً
سالم طاهر الؼا
عمر بدر عواد
ؼنوى محمود الٌخنً
نورا صالح الحسن
ٌثرب دمحم خضر
علً كامل كرنٌب
منال عدنان منصور
دمحم سمٌر سمٌر طالب
رٌم احمد مهنا
فاطمه سلمان حمد
مرٌم حسن رحمه
ظرٌفه الٌاس لربه
فاطمة راشد الوهم
عمر معروؾ الدكوٌر
سمٌرة سرحان حٌدر
خضر حسن علً
ؼادة كامل حسن
فاطمة سعٌد درؼام
زٌنة سعد سلوم
ولٌد احمد مطر
ؼانم منٌر الرشٌد
زٌنه رضوان حنوؾ
خالد عبد هللا لرٌطم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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سحر عبد هللا لرٌطم
عائشه عبد هللا لرٌطم
رامٌه دمحم كنوج
حلٌمه عبده دروٌش
رأفت احمد مصري عتال
ٌحً علً شماع
عبد الباسط مروان حمود
سامً دمحم الحاج أحمد
منال سمٌر دمحم
احمد خالد دٌب
دٌاال دمحم عوض
رامٌة فاٌز زفتاوي
دمحم فهد عمران
ناتالً جمال ٌوسؾ
نور الدٌن محمود طٌبة
هٌام صالح حمد
نورا انتصار فارس
سوزان محمود سلٌمان
رجب علً اسعد
سهٌله احمد سالمه
أمٌنة علً رزق
رجاء ٌوسؾ ضاهر
منٌفه احمد سالمه
دمحم العبد فوز
علً حسٌن فخر الدٌن
بدٌعة حنا منصور
مٌساء أحمد الحاج خلٌل
اٌمان نموال الحداد
سندرا الخوري ٌمٌن
عدال هواش فرشخ
ابراهٌم دمحم الزٌن
هٌام علً فارس
فاطمة أسعد علً الدٌن
دمحم عباس عصفور
سلٌم دمحم عز الدٌن
حسٌن دمحم سعد
صونٌا حسن زٌات
علٌا عٌسى الساحلً
هاجر احمد ناصر الدٌن
هدٌة زٌن عواضة
علً نعمة علوٌة
محمود علً كردي
نصرة صالح المصلح
هند حسٌن رشٌد زٌات
علً عصام الموسى
امل عمر العاصً
زهى عبد الحلٌم زرزور
فرٌحة موسى الخطٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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زٌنه سمٌر الحاج
بشرى دمحم الجاري
باسمه جرجس عساؾ
علً مصطفى عواضة
هال موسى شور
زٌنب دمحم مسلمانً
لٌلى موسى شور
صبحٌه دمحم زٌون
رٌان امٌن مملون
آمنه على عالم
ؼسان مصطفى شبٌب
فضٌله مرشد كنج
حنان علً مؽربً
علً حسٌن ٌاسٌن
علً منٌر بالن
حسٌن نمر مطر
مرٌم عبد الحسٌن جزٌنً
دمحم علً زٌن
امٌره حسٌن فرحات
اكرام دمحم مسلمانً
فاطمة محمود فاضل
سركٌس بوؼوص هولٌكٌان
حمزه فضل عباس
سمٌة سلمان نصرهللا
نسرٌن علً عباس
أمٌنة حسن كرٌم
فاطمة جمال مخلالتً جدى
رلٌة ممدوح النجار
عباس محسن لطاٌا
حٌدر محمود زعٌتر
نبٌلة حسن زعٌتر
سمٌرة حمد الحاج حسٌن
رتٌبه حسن الحاج حسن
زٌنب رٌاض الجوهري
انٌسة منٌر احمد علٌك
سمٌح عبدهللا نعٌم
هانً دمحم وهبه
عباس خلٌل مسلم
امانً حسن صاٌػ
مرٌم حسن مارونً
زٌنب عفٌؾ حمدان
ولٌد دمحم أبو دله
بتول علً رعد
اعتدال علً الترشٌشً
خالد علً لمرا
سمٌه اسعد الحاج حسن
هدى خضر سلٌمان
عفه علً شداد
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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بامٌال اٌلً عواد
راجٌة حسٌن األصٌل
سلمان احمد علبً
هانً ٌوسؾ فاٌك
اٌهاب سلٌمان محمود
نادٌن عامر اسماعٌل
سهام لاسم أبو شامً
تؽرٌد عبدالؽنً الصباحً
جهٌنة جمٌل الصباحً
منار بسام مرعً
حنان احمد عثمان
بارعة دمحم كمال الدٌن
صالح فادي الجعٌدي
دمحم عبد الرحٌم حبلص
طلعت دمحم مكً
آمنه فضل بلوط
دمحم ذكً حبٌب
اٌمان دمحم الحاج حسن
سعاد سلٌمان كرم
تمال مسعود علم
منى فؤاد رعد
سوزان عباس حسون
مروه دمحم خضر
جمٌله محمود خضر
خدٌجة علً حسن
عمر دمحم خضر
أحمد خالد مكون
ناهدة دمحم جوٌدي
سمٌر وسام المصري
رٌما وفٌك حرب
منال علً بؽدادي
احمد حسٌن ابو حمدان
ربٌعة احمد ابو حمدان
رفاء عباس شبلً
بتول احمد بو حمدان
مرٌم سلمان ابو حمدان
علً دٌاب شلهوب
حمٌدي دمحم ركٌن
ساجده علً الجبر
لٌلى ٌوسؾ الزؼبً
نوال توفٌك اوزا
فاطمه دمحم ؼدار
امٌرة نواؾ كٌوان
نهٌل كمٌل ضو
زٌنب علً السبالنً
حنٌن علً السبالنً
فاطمة دمحم السبالنً
زهراء نبٌل ٌزبن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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دٌب علً السبالنً
نور الهدى مهدي الضٌمة
حسن نزٌه شرٌؾ
نهده علً عساؾ
آمنة حسن حسٌن
نهى أحمد حمزه
روال صباح الممشر
مرسال ٌوسؾ الحاج
ناهٌة أنطونٌوس ؼنام
ندى ناصٌؾ العكاري
كاتٌا رستم جرٌج
الٌنا جورج فٌلكو
زٌنب خالد خضر
سعاد احمد اسعد
كتٌبه احمد الفحل
آمنه دمحم سعد
خوله شحاده سالم
سامٌه دمحم ٌاسٌن
دمحم لاسم ندي
احمد ٌحٌى عزب حسٌن
جومانه حسٌن خزعل بدوي
رٌم مروان فواز
ظرٌفة حسن زنتوت
فضل هللا حسٌن ٌوسؾ
محمود عبد الحً ماضً كرٌم
هدى دٌب ٌموت
دمحم مالن بؽدادي
رنده زكرٌا الحلوانً
علً حسٌن رضا
جٌهان لاسم الزٌن
لطٌفه عبدهللا شحاده
محمود علً حمد
حمٌدة حماده هرموش
فاطمه حسٌن كرٌم
نسرٌن حسام عدوج
ملكة دمحم عٌد دروٌش
روٌدا علً الؼا
هند دمحم اسبر
فاطمة أحمد الجبٌلً
جمٌلة علً حروق
دمحم محمود السٌّد
لٌلى عبد هللا علً
عمار دمحم الشعبً
وفٌه دمحم السوٌد
عصام ابراهٌم السوٌد
اٌة ناظم العكاري
سوزان نعمة هللا سالمه
نعمات احمد عنٌسً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
مرٌم حسن ابراهٌم
دمحم كرم عبدالعال
آٌة خلٌل المادري
عمر هٌثم المادري
مصطفى محمود بنجن
اٌمان ابراهٌم الحورانً
زٌنب دمحم مسلمانً
اعتدال علً مسلمانً
نتالً بشارة مٌسً
فادٌا مصطفى رٌحاوي
روبً ابراهٌم خلٌل
اكرم ابراهٌم ٌاسٌن
زٌنب دمحم موسى
سمر محمود كمال
سوسن سالم سبٌتً
فاطمه احمد مصطفى
فاطمه عفٌؾ ماجد
لٌال دمحم موسى
نجاح دمحم حسن الموسوي
لٌلى علً شعٌب
فادٌة علً الٌخنً
هناء لطفً كردي
صبرٌن احمد الشرٌؾ
مهى وجٌه حبلص
عالء دمحم فاٌز الصباغ
هناء عبد الرحمن االسعد
نوال محمود فرحت بدٌعه
نبٌل دمحم مبسوط
فاطمة احمد ممدم
سعاد احمد ؼنوم
بدر احمد راعٌه
جٌهان زكرٌا موسى
بارعة احمد المٌر
ناصر سعد تكرٌتً
عصام فاٌز حدٌفه
لٌندا محمود جبر حدٌفه
مٌال احمد منصور
حسن عبد الناصر احمد
نسرٌن علً رمضان
هنا احمد منصور
عباس برهان صوفان
كوثر عماد زٌدان
زٌنب ابراهٌم وهبه
سارة نبٌل صوفان
فاطمة حسن سعٌدي
اٌمان منٌر مرزا
جهاد حمد حمٌه
علٌه كمال حالوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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علً مصطفى الترشٌشً
عباس علً صالح
زٌنب عباس المكحل
علً دمحم الموسوي
عاٌده ٌوسؾ شكر
ندى محسن نور الدٌن الموسوي
اٌمان عدنان اٌوب
حمامه محمود امون
إنعام حسٌن عزالدٌن
فاطمة شحادة الحجٌري
وداد دمحم راٌد
حسٌن حسن حمٌد
فاطمة دمحم كرنبً
ناٌفه دمحم خلؾ
زٌنب علً سعاده
رٌمه عبدالحسن سعاده
هنادي حسن مخدر
نجوى علً الماسم
كارول نعٌم حٌدر احمد
زٌنب دمحم مشٌن
دالل خضر فخر الدٌن
علً إبراهٌم نور الدٌن
كارٌن عثمان رحٌمه
برباره سلٌمان مطر
جوزؾ بٌار مطر
دالل خضر فخرالدٌن
مٌشلٌن جورج حورانً
امٌنة دمحم األحمد
مروه مشهور خضر
خالد أحمد عجم
كمٌلٌه خالد التركمانً
سهام سعٌد شٌخ الزور
عامر دمحم خالد ابراهٌم
ابراهٌم رضوان عبدهللا
الهام أحمد الرفاعً
مدٌحة أحمد عبدالرزاق
دمحم عبد الكرٌم الدالً
كمٌل ٌوسؾ ابو نصر
ناٌفه علً تفاحه
مارلٌن شاكر داؼر
سلفانه شٌبان مسعود
رانٌا جورج مطر
وداد خالد عزو
الٌاس حلٌم مطر
جونً طنوس زخٌا الدوٌهً
لٌلٌان حنا عبود
زٌزٌان حارس جنٌد
فلاير أمٌن مرعً هرموش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
رلٌه علً طباجه
حنان دمحم بلحص
دالل أنٌس بٌضون
مالن دمحم الحاج
اٌمان علً بعلبكً
صبحٌه محمود فمٌه المعروؾ بعٌسى
مرٌم موسى نزال
سلمى علً محمود
كرٌستل انطوان كبلاير
جرجس ٌزبن بو سمره
امل فارس ضو
دمحم رأفت ٌاسٌن
احمد محمود طراد
احمد علً عبد الرحمان دٌب
محمود حسٌن ناصر
الٌاس نمر نمر
جوزٌان جورج نوره
سوزان نعمة هللا سالمة
سهام محمود لاسم
شادي اسعد كالكش
امال خالد السٌد
دمحم محً الدٌن مروان سٌور
أحمد أسعد سعٌد
نجٌب كامل علم الدٌن
سمٌر عبد المادر فاهمه
امانً ابراهٌم حمود المصري
احمد ولٌد علوان
رنا ابراهٌم دٌاب
احمد هٌسم المصري
جومانا احمد درؼام
رٌمه خالد خلؾ
اٌمان بشٌر درزي
لٌنا اسماعٌل الجخلب
حنٌن عبدالسالم الؽندور
عبدالرحمن عمر السٌد
نسرٌن عثمان عبدالرزاق
بهاء علً لبالن
عمر دمحم كنعان
احمد عبد الرحمن السٌد
أمٌرة خالد الشٌاح
عبدهللا عباس لطاٌا
فاطمة احمد رعد
كوثر خضر والً
لٌنا دٌاب خٌامً
حوراء دمحم شحاذه
جولٌات ٌوسؾ فواز
للٌانا خلٌل ملحم
ٌوسؾ احمد مملد
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ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
هدى علً محسن
زٌنب ابراهٌم االخرس
فاطمه دمحم فواز
رٌم دمحم حمود
أمل ابراهٌم حجازي
ربٌع احمد عبدالحً
جان جمٌل سلوم
رٌما حنا السالن
مرٌم مصطفى ابراهٌم
خالدٌه دمحم نادر
جورج انطون جرجس
نهاد بشاره زؼٌب
عباس مصطفى عبدهللا
إبراهٌم حسن حطٌط
علً ٌحً رضا
جرجس سركٌس لٌشع
جوزافٌن جرجس عساكر
دمحم خالد ٌوسؾ
لاسم دمحم ٌوسؾ
مرٌم علً عٌسى
سعدى محمود هزٌمة
حسن حسٌن عٌسى
مرٌم نمر عٌسى
خالد علً جعفر
علً دمحم جعفر
فاطمة مهدي جعفر
ڤٌرا مهدي جعفر
دالٌه مهدي جعفر
جرجس سمٌر الحورانً
ٌاسمٌن مصطفى مظلوم
دمحم حسن صالح
خلود دمحم علً شمٌر
زهٌة مرعً والً
سمٌرة احمد الحاج حسن
عباس سلٌمان عثمان
دمحم صالح الطفٌلً
دمحم مرعً والً
احمد عبدالرزاق لاسم
هوٌدا دمحم إسماعٌل
دنٌا احمد لرحانً
شادي دمحم ابو خالد
عواطؾ دمحم المرحانً
نواؾ احمد لاسم
مرٌم خالد ابراهٌم
فاطمه عبد المعٌن دٌاب
أمٌن عبدو نعمان
لٌلى خالد ٌوسؾ
مرٌم خلٌل وهبً
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ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
حنان انطونٌوس مرلباوي
اٌلٌانا جورج ضاهر
حنان سامً مالعب
نجود حمد ؼانم
فاتن فؤاد الدنؾ
إٌمان دروٌش السمرة
دانه ولٌد الحرٌري
كامله دمحم الخالد
جنى نضال لٌس
أمون مرشد ضناوي
جمٌله علً ٌاؼً
علً دمحم ٌاؼً
فاطمه علً حروق
مروى دمحم ضاهر
آمنه حسٌن حروق
خضر برهٌم خضر
رنى لٌصر صافً
سوزان عبد الباسط االٌوبً
فاٌزه دمحم السمروط
حلٌمه دمحم االحمد
رانٌه احمد اٌوب
لٌدٌا علً اٌوب
ماجدة دمحم العفش
مرعً لاسم اٌوب
نوره علً اٌوب
رنا علً أبو نوح
مرٌم مصطفى السٌد
نوه كرم جٌدر
عفاؾ خضر الضاهر
وفاء احمد دمحم
زهرة خضر العلً
هنادي مٌسور الحمٌصً
منتهى حسٌن الحالق
جمال احمد الضاهر
ساره بشٌر الخطٌب
ساره مٌالد صعب
امنة مصطفى عبد هللا
نهى دمحم واكد
احمد دمحم واكد
سناء علً واكد
دمحم ذٌب كاعٌن
زهٌه دمحم عكرة
سحر عفٌؾ العبد
ردٌنه حسٌن عكاشه
رنا احمد الشهاب
زٌنب حسٌن سمالوي
رواد علً دٌب
ٌسره عز الدٌن حواط

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
هدال جرجس المبوط
مٌرفت خضر السلٌم
جمال محً الدٌن دمج
خدٌجة دمحم الحاج
نوؾ احمد شعٌتو
هبه نبٌل مالعب
رباب امٌن مالعب
اٌمان امٌن الجرمانً مالعب
راؼدة سعٌد العرٌضً
ٌالوت ولٌد مالعب
أرٌج أمٌن الجرمانً مالعب
أكرم ٌوسؾ مالعب
روٌده أجود مالعب
ٌسرى سامً مالعب
صفاء طالل سالمة
لٌنا ناٌؾ حسن
محمود حسٌن مالعب
ماجده سمٌر مالعب
مسٌحٌة شلٌطا عبٌد
إٌمٌه ٌوسؾ سابا
سمر مٌشال تمال
نادٌا جرجوره رزق
جون شفٌك دنكور
مٌراي سلٌم عبود
رانٌا علً خلٌل
مصطفى عبد الرحٌم حسٌن
روال باخوس أبً منصور
جوزؾ ؼصن باسٌلٌوس شالال
لودي عزٌز الجزار
ماجدة عٌسى بو فرنسٌس
منال بطرس سلٌم
مورٌس كامل كامل
طونً سمعان منصور
سنتٌا طنوس النشمً
فادٌا عصام تاج الدٌن
سهٌال ابراهٌم دٌب
سعاد ابراهٌم دٌب
آمنه دمحم ماضً
عباس شبلً ناجً
عبٌر إبراهٌم شهاب
وفاء دمحم البستانً
سامٌة دمحم المدنً
مٌرنا خالد الالذلانً
نادٌا علً اسعد
جمانه محمود العباس
هند وجٌه الزاهد
صفاء احمد خضر
امنة عمر الشٌخ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
جهاد لاسم صالح
وفاء احمد بزٌع
مرٌم خالد عراج
مرٌم احمد شامً سلطان
بسٌمة جهاد االٌوبً
فاتن دمحم فؤاد دبوسً
هدى دٌب االحدب
منى راشد بشناتً
رحمة خالد عراج
عمر علً اسعد
هنا عبد المجٌد عواد
سلٌما سمٌر معالٌمً
ؼوى دمحم شرؾ الدٌن
لٌال دمحم بله
فرح عبد الرحٌم شمرة
نور مروان السبٌنً
دمحم علً حومانً
عامر عزات أسعد
محمود دمحم حجازي
سمر دمحم زبٌب
فاطمة ؼالب حرب
اٌمن سامً ابً صعب
دره ادٌب التٌمانً
نسرٌن جوزؾ لشوع
هال خلٌل عٌد
نعمة دمحم درؼام
عمل دمحم بدره
اسماء عمل بدره
احمد عمل بدره
دمحم احمد حسٌن
دوال الٌاس نصار
راؼده عبد حمود
راؤول جورج رزق هللا
رٌما الٌاس الحكٌم
حنه جرجس دٌب
عائده سعد نادر
مٌشال نعمان بربر
احمد عباس اسعد
علوٌه دمحم مكه
فدوى شعشوع اسعد
حسٌن حمد رزق
ولٌد زكً حوري
ندا دمحم الحجٌري
لمٌا الٌاس الحاج
مٌشال الٌاس نخلى
رجاء خلٌل حمود
مسكٌه خالد حمود
ٌاسمٌن احمد حمود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
مود ادمون ابو ؼزاله
ابتسام حسن كسروان
دمحم حسن فرحات
هناء دمحم فرحات
ناهد ابراهٌم لبوط
عالء حاتم مداح
جمٌلة سلمان محمود
سماح حمد منذر
عبٌر لٌلى هالل عٌد
زٌنب حسٌن فرحات
مرٌم بسام سالمه
علٌا خلٌل ابو زٌد
فادٌا حسٌن بدرانً
روال دمحم دروٌش
مرٌم نجٌب العبد
زٌنب حسن ذٌاب
منال ناصرالدٌن ناصرالدٌن
حنان ابراهٌم ضاهر
لٌلى عبدهللا رزق
خدٌجة محمود سالمة
حسن رضوان فرحات
رفاؾ عبدهللا علً فرحات
دمحم احمد نورالدٌن
ٌاسر نعٌم فرحات
وهٌب حسن رباح
سعدى علً مراد
أكرام داوود رباح
مٌشال جورج طراد
سهٌال حسٌن حسٌن
وفاء عبد المادر بماعً
عبد هللا احمد خضر
امنه خضر حسن
اٌمان دمحم جندل
فطوم دمحم ابراهٌم
زمزم عبدالرحمن عمار
مهى احمد لعلع
اوسٌمه احمد الحسن
حورٌه احمد ٌاسٌن
مسعود حسن الحسن
دمحم احمد حٌدر
آمنة عٌاش المصري
جوهٌنا مروان دٌب
دالل خضر دهبً
سارة حسن عٌد
جنان نزٌر السٌد
مٌرفت فارس نكد
دٌاال ٌحٌى ابً فراج
خلود علً شرؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
فاتن حسن حاطوم
مازن حلٌم ابو الحسن
جمٌله فهد البرلشً
آٌات منذر منذر
احسان عباس الممداد
مروه دمحم الدٌرانً
عمر طه البحصة
مرٌم ابراهٌم عٌش
عمر احمد فوال
زلفا ٌوسؾ بو صوما
جٌنا ٌوسؾ رزق
افلٌن الٌاس الجهجه
وفاء فاٌز مح ّمد
حسٌن رضا دمحم صالح
علً ذٌب الدر
نادٌه احمد وهبً
تالٌن احمد صالح
فاطمه محمود حجازي
زهره عبد هللا صؽٌر
مرٌم صادق كنعان
مرٌم علً اخضر
علً بالل لمر الدٌن
خدٌجة حسٌن حٌدر
صبحٌة عبدالخالك الزاهد
رابعة دمحم المصري
خالد دمر عٌسى
وداد علً عبٌد
مهدي حسن عبود عالمة
سكنه علً سعد
كرٌمه علً لري
لٌلى ٌوسؾ الخوند
الٌاس حنا رومانس
دجونً ٌوسؾ الحلو
خالد محمود موسى
ولٌد محمود موسى
هنادي مصطفى علوان
خولة أحمد كدور
وسٌم بسام علوان
راؼده ٌوسؾ مهنا
مهدي ابراهٌم فاٌك
مادونا وسٌم جودٌه
لٌال انطوان ٌوسؾ
أمل حسٌن حمادي
سعاد عبد هللا عسكر
علً حسٌن شرٌم
رٌّا امٌن شمس الدٌن
مارٌا سعٌد عبد الؽنً
ابراهٌم حسٌن مظلوم
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احمد عدنان الجبٌلً
حاتم حسن ٌاسٌن
فاطمه حسن شبلً
مروه مصطفى البطش
زٌنب كمال جابر
منى عمر النابلسً
زٌنه ناجً الزٌن
جنا حسٌن عبدهللا
لوره شفٌك نون
علً سلٌمان الحاج حسٌن
نوال علً شعٌب
عباس محمود النجار
عماد كامل علً احمد
فاطمة احمد فمٌه
ابتسام دمحم لبٌسً
سمٌرة محمود دؼمان
علً العبد ادرٌس
زٌنه بدٌع الحلبً
سوزان عبدهللا بو مجاهد
بدري علً عزام
وفاء عارؾ صعب
هناء رشٌد ابو فرج
حلٌمه صبحً مصطفى
بٌكا علً الشامً
حٌاة مصطفى العموري
رٌما خضر العلً
جولٌا علً ابراهٌم
دمحم أحمد نبلً
عبد االله علً ٌاسٌن
مٌرنا وسام برؼل
مالن حسٌن محفوظ
فاطمة عبد الكرٌم ترحٌنً
وحٌد علً مصطفى
سمر صبحً سرمٌنً
حسانة دمحم سعٌد الؽطٌس
لٌنا دمحم سعٌد الؽطٌس
مالن عبد اللطٌؾ بلٌك
ؼنى مصباح عربو
هبة جمال شخاشٌرو
ادؼار داود ابو حمد
اسعد علً ؼبار
رمزي عزات فرج
سوسن حسن منذر
مصطفى دمحم فؤاد طٌبا
رابعه دمحم فؤاد طٌبا
دمحم خلٌفة الحسٌن
مرٌم صفوح سعادة
آمنه احمد هرموش
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باسمه فاضل لاضل
ملكه دمحم بكور
عبد الكرٌم عبد الحمٌد حنتٌر
سمٌه دمحم حسن عطوي
فٌروز ٌوسؾ ٌاسٌن
مرٌم علً زٌن
مصطفى محمود العبده
نداء احمد سالم
خالد سمٌر عمر
حزٌمة خالد سالم
روال مصطفى جمال
عسكر خالد المصطفى
جولٌا عبدهللا مصومعً
جورجٌنا جرجس رزق
دمحم عماد الدٌن خالد
رباب ضٌؽم العارؾ
نجوى دمحم العثمان
لٌندا عبد الحمٌد الخالد
طنوس الٌاس البشراوي
فاطمه اسماعٌل حطٌط
اناهٌد وارطان كٌراكوسٌان
رٌتا جورج كٌراكوسٌان
علً شحادة عرفات
نوره دمحم ابو عٌد
سعاد ماجد عٌسى
ناجٌه محامٌد ابو عٌد
مرٌم ؼصن نخل
رباح حسٌن ٌعموب
ولٌد ناصر الحرون
خالدٌة علً عاصً
وزان كرٌم العاصً
ماجد محمود الشٌخ
اسمهان عبد المادر موسى
دمحم حسن طالب
ساٌد ٌوسؾ الممدسً
ماري مخاٌل الجعٌتانً
ٌوسفٌه انطونٌوس الها
دمحم رمضان رمٌتً
أمٌرة ؼازي رمٌتً
فاطمة ٌوسؾ حمادي
حنان علً الراعً
لاسم دمحم عبد الحسٌن
زكٌة عبد الحسٌن حرب
زهراء حسن عواضة
زٌنب سامً دروٌش
اٌمن عبد الحسٌن أبو طعام
سارة دمحم جابر
هبة حسٌن حاٌن
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سماهر سعٌد البنا
ماجد دمحم عبد هللا
عارؾ دمحم خالد
سهٌله احمد الرفاعً
سامر احمد خضر
كفى بشٌر خضر
هنا ٌوسؾ خلٌل
رحمه ناصر المسلمانً
ٌحٌى علً شعٌب
جمٌلة عبد الؽنً بو فارس
تمارا طنوس عبدهللا
خلٌل ابراهٌم الموصلً
لٌلى امٌن عٌسى
زٌنب محمود زهر
حسن اسماعٌل مزرعانً
رٌم علً ادرٌس
زهراء جودت حطٌط
اٌة علً ادرٌس
بتول جعفر شدٌد
أسامة دمحم العلً
نوال رشٌد العلً
جورج مورٌس ملكون البعٌنً
وحٌده ٌوسؾ الخوري
ربى الٌاس البٌسري
مري ٌوسؾ هاشم
فاطمه ابراهٌم علً
دالٌا علً احمد
هدى جمٌل رستم
وعد عٌسى صالح
دالل احمد الشمعه
فادٌا خالد الزهرانً
ناصر حسن الدمحم
زٌنات عطا فاٌد
خضر فارع الصالح
فرح حسن عجور
مالن باسم شبلً
هبه دمحم خلٌفه
دنٌا خالد الذٌاب
سعدات وهٌب المصري
عزٌزه عطٌه المصطفى
فدوى دمحم المصطفى
انعام علً الخالد
صباح احمد السٌد
نجوى دٌب دٌب
سوسن مصطفى حمود احمد حمود
سمر مصطفى اسكندر
سالً رائؾ مؽنٌة
علً رضا بلحص
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حسن فٌاض بلحص
بتول احسان كساب
مصطفى دمحم هاشم
مرٌم ابراهٌم بكري
كرٌستٌان ولٌد بو عٌسى
مٌرنا نعمه ابراهٌم
صباح ٌوسؾ ابراهٌم
مٌشال نعٌم ابراهٌم
جوسلٌن الٌاس ؼانم
فاطمه دمحم لنب
نبٌله جمال الشٌخ
فاطمه عبدالعزٌز الٌوسؾ
برٌه مصطفى المشاط
فتات مصطفى مرعً
دمحم ٌاسر الخلٌل
امل دمحم الشٌخ
مهدي كمال شاهٌن
حسنا عبد هللا بداح
حسٌن علً مدنً
فاطمه ابراهٌم عبد هللا
امنه علً مؽنٌه
رجاء خالد عربس
عائشة عبدالرزاق الشامً
حنان دمحم سٌؾ الدٌن
احمد رٌاض دبوس
فاطمه دمحم رشٌد طراد
فرح محمود شحاده
مرٌم عبد الباسط مصطفى
منى علً الشٌخ
منى ؼازي طراد
وفاء مصطفى الشٌخ
احمد علً الشٌخ
احمد عبد الرزاق حندوش
خدٌجه دمحم الحاج احمد
عبد الرحمن خالد الشٌخ
نادٌه دمحم طراد
هاجر دمحم الحاج احمد
رشا عبد الؽفار الدلور
زٌنب عدنان خضر
رٌان عبدهللا حٌدر
رحمة مصطفى اسوم
امال حافظ محفوض
كاملة طوٌرش الحالج
كاظم عبد الحمٌد علم الدٌن
دمحم مصطفى المصري
احمد دمحم زرٌمه
لٌلى احمد ابراهٌم
هٌثم حسٌن الحالنً
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رابحه دمحم الحالنً
كوكب حسن الحاج حسن
نوال علً عبد الحسٌن
أحمد حسن شكر
هٌرفا علً دٌب
هٌنادا حسن ناصر
ودٌان أحمد سٌؾ الدٌن
بالل عٌسى سلٌمان
رٌما دمحم صابر
رٌمه عبد هللا سالم
زٌن العابدٌن حسن سلٌمان
سٌؾ عصام سٌؾ الدٌن
صباح دعٌبس دعٌبس
محاسن حسن الرمح
الٌصابات الٌاس امٌن
سناء دمحم حمدان
جمٌلة عبدهللا سوٌدان
أمل دمحم عزام
زٌنب حسن سبٌتً
زٌنب احمد عباس
هٌام ٌونس مرعً
وسام علً عبادي
زٌنب محمود حمدان
عمرو ماهر هالل
رٌما محمود صالحه
نجود حمد بدران
كارال ربٌع ابو عباس
نجاح معروؾ حسن
ندى محمود السماره
ٌوسؾ سعٌد عزٌز
كاترٌن نعٌم المصٌفً
مٌالده طانٌوس مارون
فلاير الٌاس ٌونس
ساره دمحم العثمان
هدى سعد طرطوسً
اكتمال علً الدؼٌمان
منى شحادة شحادة
أحمد علً سعد
خضرة أحمد عبدو
دمحم حمد الدالً
عبدالحك دمحم جابر زكرٌا
عاتمة دمحم نضر
علً دمحم زٌعور
خدٌجه كامل نضر
فاطمه دمحم موسى
زٌنب ٌوسؾ زلزلً
فاطمه دمحم األمٌن
حسن عبد العزٌز خلٌل
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علً حسن الممداد
عبٌر علً فرج
أحمد دمحم دروٌش
حمراء مصطفى مصطفى
وعد ولٌد االسمر
دمحم اسامه وجٌه االسمر
لٌنا خالد دمحم
وجٌهة عبد الساتر حسٌن
دمحم مصطفى تركمانً
سالم دمحم الزعبً
ؼسان عبد االمٌر حماده
فاطمه علً الهك
سلمى عبد الرحٌم الحاج حسٌن
روز سٌمون رشٌد
مٌرنا مورٌس جرجس
لٌنا عدنان سلٌمان
دمحم علً خضر
سوسن حسن امهز
خدٌجة عٌسى مدلج
لٌلى ابراهٌم الحسٌنً
دارٌن جهاد حبشً
روز انطوان سعادة
كالرا نزٌه جعجع
الٌاس سمعان لٌشع الخوري
بشره ودٌع كٌروز
رٌما جان مكرزل
سولٌنا سعادة سعادة
ٌوسؾ الٌاس ابً ٌونس
ؼروب دمحم دٌب xxx
هناء عارؾ البرهان
العنود سارة علً عثمان
فطوم دمحم عوض
مٌس دمحم حمود
وسٌم ناجً الدمحم
مٌرٌز جورج اللمٌس
رانٌا ٌوسؾ عبود
سحر ادوار باسٌل
روال مخاٌل ابً طنوس
نوفلٌن جبر الشامً
الٌاس مخاٌل داود
رٌان دمحم لدور
مٌراي رشٌد عبٌد
زهراء ولٌد عجاج
امٌرا مصطفى ؼرٌب
عارؾ حسٌن ناصر
رائدة ولٌد الحسٌن
نعٌمة نعمة العتٌك
عمر ابراهٌم الحسٌن
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سحر علً الزعبً
حسام أسعد البزال
خدٌجة حسن البزال
عبدو حسٌن ناصرالدٌن
امل ٌوسؾ علوه
زٌنب لاسم ناصرالدٌن
آٌة عزالدٌن ناصرالدٌن
آٌه دمحم الظابط
نورا حسام الهواري
سماح هاٌل عطٌه
علً سعد لاسم
خالد خضر خالد
فاطمة مصطفى مرعً
مٌرفت احمد مظلوم
رٌما مروان سمان
شمس سهٌل ابو حٌدر
باترٌسٌا انطوان البعٌنً
ودٌعه خلٌل الحداد
ماجده منذر زعٌتر
سوسن ٌوسؾ خلٌفة
ندى ٌوسؾ خلٌل
توبة حسن شمٌر
لاسم دمحم عباس
زٌنب علً الدر
علً محمود حسون
مصطفى عبد العزٌز حسون
مصطفى نظٌم حسون
روال دمحم حسون
عمر مصطفى السٌد
مٌاده نظٌم حسنه
عائشه نظٌر حسنه
رٌم بشٌر عواد
نارمٌن مصطفى خضر
زكٌة إبراهٌم كرٌم
دمحم أحمد فتفت
دمحم احمد هاشم
نادٌا كامل طلٌس
عائشة دمحم عبد العال
أحمد دمحم السكسن
كرٌمة عبد المادر جعفر
هونٌدا أحمد صبره
سارة أحمد لدور
مٌلاير رشٌد عبٌد
مروه سمٌر صبره
أٌمن دمحم صبره
صباح احمد عجاج
جنان عامر صافً
بدور دمحم األطرش
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احمد دمحم الحجٌري
زٌنب موسى راٌد
صبحٌة خضر راٌد
عبٌر دمحم الحجٌري
علً صالح الحجٌري
أمٌمة لاسم خلؾ
جمانة دمحم البرٌدي
عبٌر عبدهللا عز الدٌن
ماري ادمون بو شبل
جومانا بولص الحداد
منٌره سعد هللا حسن
سالم حسٌن برجً
دمحم اكرم ناصر الدٌن
هناء احمد حلوم
مهى اؼناطٌوس عبٌد
حنى موسى حلو
علوة عبدالرحمن الكوش
دانً مارون أبو طاٌع
فاطمه مصطفى العكاشه
ابتسام علً سالم
نزٌه دمحم الجعفٌل
نسرٌن موسى حماده
جمٌله أحمد البطش
اٌمان محمود مرعً
نضال دمحم خضراوي
رٌان هٌثم عنتر
نبٌل دٌب الخوري
طعمه خضر بالً
ورد علً خلٌل
مرٌم دمحم العس
انطون لوٌس الخوري
دمحم ٌوسؾ بو فدعا المسلمانً
عائشة دمحم الصمدي
فوزٌة ٌحً ناجً ٌحً
مٌرنا عبدهللا داالتً
انعام هاشم الٌخنً
عبٌر محمود عامر الماس
نور علً كنجو
ختام خالد سمره
سمر رشاد رفاعً
الٌسار دمحم ٌاسر الحداد
حوراء حٌدر كحٌل
هنٌة أحمد رومانً
لٌا زهٌر ؼندور
سعٌد دمحم زٌن الدٌن
سهى ابراهٌم داعوق
دمحم خٌر ابراهٌم داعوق
ندى محمود خلٌفه
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ولٌد محمود عبد الملن
الٌاس جورج عبد النور
كرٌس رٌمون ؼرٌب
سلٌم عزت الصاٌػ
احمد جمٌل زؼٌب
فاطمه مهدي صالح
حوراء عادل زؼٌب
خلدون علً حسٌن
زكرٌا احمد احمد
سعٌده ٌاسٌن داود
علً احمد رضا
نهى ٌونس الرز
علً عفٌؾ فتونً
زهراء بسام فتونً
هناء ٌوسؾ داود
ؼسان عبد هللا سٌور
خٌرات حسن األشمر
هوٌدى احمد المسلمانً
دمحم أحمد سٌور
بارعه دمحم الشٌخ
عبد الرحمن دمحم سٌور
خدٌجه مصطفى سٌور
نسٌبه أحمد سٌور
اٌلً مٌشال الخوري
مٌشلٌن ٌوسؾ أبو نكد
ربى ربٌع السؽبٌنً
آمنة مصطفى مرعً
عبٌر مصطفى عربس
أم كلثوم أحمد الحاج
دمحم رشٌد خلو
صباح علً موسى
دٌما خالد عنتر
مالن ابراهٌم الكرجٌه
علٌه دمحم حسن البتكجً
سعد الدٌن عبد الباسط السكافً
امٌن مصطفى لهوجً
حسن دمحم علً حوشو
انعام علً الجعٌص
جمٌله احمد الخلٌل
نجاة حسٌن الخلؾ
حسنه مصطفى الؽرٌب
سالً هالل الحالق
زهره محمود المرص
مرٌم دمحم النمٌري
منال احمد ابو دله
مرٌم احمد شمص
فاطمه خضر الحنٌن
صفٌناز بهجت الفارس
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تهانً محً الدٌن العوجً
شٌرٌن محمود مرجان
مرٌم عٌد سنتٌنا
هال دمحم دالً بلطه
ؼنوه محمود حبلً
رنا علً البٌطار
رمزٌة محمود حبلً
مٌرا زكرٌا بتكجً
هزار دمحم عزالدٌن
آمنة مصطفى كمال الدٌن
معٌنة احمد السٌد
فاطمة عبد الصمد جٌده
دمحم سعٌد سعد
بهٌجة أحمد كنج
دمحم حسن زود
بتول عدنان بزي
حسٌن سلٌمان سلٌمان
حسن ناصر الصؽٌر
خدٌجه ابراهٌم الحورانً
روضه نعمً علوٌة
سمر حسٌن المصري
علً حٌدر ؼازي
لٌنا علً شامً
دمحم عبد علً بٌضون
وئام سلٌمان سمحات
كوثر دمحم حمزة
ناصر علً مروه
زٌنب حسٌن عٌسى
زٌنب فوزي زٌن الدٌن
عبٌر حسٌن عٌسى
دنٌا ابراهٌم الحاٌن
ؼرٌس انطوان طانٌوس
جانٌن طانٌوس الزمار
الٌج الٌاس ٌوسؾ
رٌمً ساٌد خلٌل
نسٌم سمٌح سٌؾ الدٌن
نور الدٌن خالد سعد
محمود احمد حدادة
عبد الناصر رشٌد الخطٌب
سكنة حسٌن فرحات
خضر ابراهٌم عزام
ألطاؾ سلٌمان سري الدٌن
اٌهاب سهٌل الصٌفً
سهام ٌوسؾ ابو رشٌد
جورج مٌشال الدكاش
سالم عفٌؾ حمزة
عماد كابً الدكوم
دمحم عوض الدوٌري
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ورده حسن الحسن
فاطمة احمد البري
انعام لاسم نبعه
شارل مورٌس لٌامً
لٌلى جمٌل الدلنن
دمحم احمد سعٌد
فاتن دمحم عبود
دمحم علً السٌد
ٌاسمٌن احمد مرعب
عبد المادر دمحم السٌد
فاطمة احمد المرعً
مسرة دمحم رشاد العبد
سهٌر دمحم رضوان لندلجً
مرسال كابً بو مراد
حسنة دمحم هزٌم
فاطمه ٌوسؾ شمٌر
مرٌم ولٌد المرعبً
صفاء أحمد ؼصة
زٌنه محمود عبد الواحد
حنان دمحم محً الدٌن
ؼادة حسن العزي
بلمٌس علً ؼندور
صفا محمود سلمان عباس
ٌوسؾ بولس رزق
نبٌله ذٌاب الذٌاب
نجوى طانٌوس زؼٌب
رٌتا عبده خلٌل
سٌنتٌا ٌوسؾ رزق
هٌلدا جرجس الماعً
مرٌم دمحم عدله
رانٌه دمحم العوٌن
امٌنه سعدهللا جلول
زٌنه احمد طٌبا
منال رمزي رضا
امال دمحم العوٌن
عاٌده حنا ماضً
فؤاد ماضً ماضً
بطرس الٌاس دانٌال
بشار خالد حسٌن
عثمان طه الرفاعً
مرزولة حسٌن عباس
سلسبٌل علً الرفاعً
دمحم عبدالواحد الرفاعً
رباب دمحم الرفاعً
فاطمه احمد السٌد
محمود فوزي زهرمان
ادٌبه محمود علً
أحمد فوزي زهرمان
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فدوى خضر الكن
بالل دمحم حسٌن
نزار حسٌن محفوض
احمد علً محمود ناصر
لٌنا محمود نصور
جهان علً حمدان
فهٌمه عبدالستار السٌد
رانٌا دمحم عجاج
رهان خضر دٌب
رهام خالد عباس
مالن ٌوسؾ دٌب
عادل مصطفى عرابً
سمٌر احمد حٌدر
صباح مصطفى عجاج
سلمى عبدالمادر عباس
دوال طنوس ؼالب
هٌام أسعد وهبه
فكتورٌا نسٌم ؼنطوس
مرٌم أحمد حمٌد
لتٌبة احمد الحجٌري
إلهام دمحم الحجٌري
بسمه دمحم الفلٌطً
كفا دمحم خلؾ
خالد دٌب دمحم عودي
محمود أحمد راٌد
أمٌرة ابراهٌم عزالدٌن
زٌنه ٌاسر الحجٌري
هدى دمحم علً الحجٌري
مروى سلٌمان الحجٌري
فطوم حسٌن راٌد
فاطمه عبدالرحمن الحجٌري
زٌنب خالد الحجٌري
فاطمة محمود الحجٌري
راوٌا دمحم اسماعٌل
مرٌم علً مظلوم
بسٌطة دمحم اسماعٌل
سهٌر لاسم االحمر
علً سلٌمان مظلوم
لٌال رفٌك مظلوم
فاطمه عاهد مظلوم
زٌنب سلمان حمد
زٌنب علً حمد
فاطمه ٌوسؾ السٌد
دعاء حسٌن حجازي
رنا عبدالرحٌم الفرخ
ملٌسا عاطؾ لبالن
ؼصون محمود ٌوسؾ
نجوى أحمد درؼام
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عدنان عمر رفاعٌة
لٌلى ابراهٌم كزبور
ربى نمر الحلبً
نعٌمة بدٌع عوض
زٌنب ابراهٌم كمال
حسٌن خلٌل شلهوب
ؼادة عبد حسن عٌاد
حسن طارق العلً
رؼده حسن العلً
جنات ٌوسؾ لحود
اسعاؾ دامس شرؾ الدٌن
بسام دمحم حوري
محمود سعد الحكٌم
عمر خالد جمعه
مٌساء حسن حمٌة
سهر ناظم حرفوش
فاطمة حسن رضوان
فتاة دمحم عربس
منى فٌصل عبد اللطٌؾ
هدى دمحم عبد الخالك
لٌلى فرٌد االحمر
ٌوسؾ عبدهللا كرم
خالد حسن الدمحم الملمب بالدوٌن
علٌا جاسم الحمدي
فطوم محً الدٌن الحمد
نواؾ محً الدٌن الحمد
مٌاده عبدالرزاق العبٌد
فٌروز عبد اللطٌؾ موسى
احمد لاسم عبد الخالك
فاطمه مفٌد عمل
صفٌة دمحم عمل
مرٌم حسن عمل
ابتسام مرتضى عالء الدٌن
اٌمان احمد الشهاب
بشرى علً المصطفى
فاطمة علً مهدي
مهى ٌوسؾ سٌؾ الدٌن
فاطمه سعد الدٌن بشاشه
إٌمان فاٌز شحادة
جمانه دمحم نبعه
ثرٌا عبد المادر الدهٌبً
حنان دمحم العلمٌنً
رٌم خلٌل المصري
سعاد احمد عٌد
عبد هللا وحٌد الدهبً
فادٌا عبد اللطٌؾ فضه
فاطمة دمحم الحكٌم
فاطمة عبدو ملص
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احمد محمود الٌوسؾ
علً ٌوسؾ حسن
الماس عبد الكرٌم عبد الكرٌم
رانٌا احمد الطوٌل
روال علً ٌوسؾ
صفاء ابراهٌم حبٌب
عماد دمحم عالء الدٌن
حسن عدنان دندش
رندة دمحم رحٌل
نور ذٌب هاشم
امال دمحم زهرة
اٌة مرعً كنعان
دٌانا عبد هللا المادري
ؼالٌة فارس نبعة
مرٌم مصطفى ضاهر
دالل احمد دلً
كاتٌا دمحم ؼادر
مادلٌن ٌحى أبو دهن
باسمة هاشم هاشم
مرٌم دمحم صعب
اٌوب محسن حمد
كارولٌن عمر ضاهر
رهؾ باسل صعب
مرٌم اكرم محسنة
سمٌره اسماعٌل األذون
دنٌا سلٌمان خشفة
امال سلٌمان خشفة
مرٌم نواؾ ادرٌس
امال دمحم حٌدر
بدٌعه فٌصل صفٌر
فادي شفٌك شعٌا
احمد عادل المرادي
انتصار صالح صمر
رفٌك دمحم ناصر
امانً احمد شرلاوي
رابحة رضا حازر
ٌوسؾ دمحم ضٌا
جومانة مصطفى حجازي
منال علً بلحص
سارة علً حمادي
أالء دمحم كفل
رضٌة محمود لدوح
علوٌه معروؾ شرارة
مرٌم دمحم علً كرشت
علً ابراهٌم حرب
ابراهٌم حسن كرشت
مروة علً الؽول
مالن وسام مذكور
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خلدون فاروق مشرؾ
منال ٌوسؾ صفا
ماري حبٌب اللمٌس
جوزٌه انطانٌوس رفمه
لمر ؼازي الناٌؾ
عمر عبدالمادر البضن
دمحم نورس العبدهللا
زهٌة حسٌن علً
زٌنب لاسم شرؾ
لاسم حسٌن ٌوسؾ
عباس دمحم دٌبه
شادٌا بطرس جاسر
أسماء عبدالكرٌم أحمد عبد المادر
جمٌلة خالد شخٌدم
سناء عز الدٌن شخٌدم
منى محمود شخٌدم
شادٌة موسى موسى
سهام احمد الشمٌؾ
بالل كمال حلوانً
علً توفٌك مزهر
رنا ولٌد مزهر
ناظم رفٌك فخرالدٌن
منصورة علً ٌونس
زهري محمود فخرالدٌن
عناٌة عبد المجٌد مزهر
نورا نزٌه حمزة
بشرى عثمان مزهر
عبٌر ؼازي فرحات
مالن عزات فلحه
شروؾ
دالٌا خضر ّ
خالدٌة محمود دٌاب
جمال محً الدٌن بشاشه
مرٌم احمد الدلوحً
منال توفٌك شحاده
ؼنى ادٌب حرب
وحٌده ٌوسؾ المحمود
رانٌا جمٌل بو خزام
عبٌر حسن عبد الؽنً
علً أحمد أحمد
سامٌا احمد جدٌد
دالل خضر لاسم
مرفٌت أحمد كنعان
سعده علً بودراع
روكٌه محمود كنعان
ناهً مهدي رحمون
دمحم علً ربٌع المصري
سمر علً الدنا
فاطمة عدنان زعٌتر
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رٌمً ٌاسر زرلطة
نجالء أنطون صوابٌنً
آالء موسى فواز
علً جمٌل فواز
عبٌر احمد العجمً
مرٌم خلٌل فمٌه
امان ٌونس راضً
رٌما موسى سبلٌنً
جنى عبدالمطلب كوثرانً
حبٌب علً جواد
نور عباس حمد
مرٌم خضر فواز
عال عبدالمطلب كوثرانً
ستٌفانً شحاده الشلفه
مٌالد عمل حدشٌتً
سمٌره معوض طوق
امال احمد ابو حمد
دمحم علً فضل الجعفٌل
دمحم احمد نوفل
هنادي دمحم علً علً
سهٌر احمد مهدي احمد
زٌنب دمحم نوفل
نائلة منذر حمد
بدٌعه احمد عطٌه
خالد عبد الكرٌم ملون
حنٌن عصام بلٌبل
فاطمه أكرم ناصرالدٌن
علً خلٌل طه
نوره احمد نون
هدى علً ناصرالدٌن
زٌنب ابراهٌم ناصر الدٌن
سوزان علً ناصر الدٌن
رنا عبد الحسٌن صمر
دمحم محسن طه
نور نادر طه
نجاح دمحم طه
حسٌن حوٌشان طه
جهٌنه دمحم طه
سماهر علً سجد
رشا علً طه
فاطمه فواز ناصر الدٌن
هنادي زكً حجازي
امٌرة فاٌز صعب
عصام نسٌب صعب
خلٌل دمحم المادري
ساره نجٌب اسماعٌل
رودي سمٌر زؼٌب
ماري بدٌع عمانوئٌل
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جاكلٌن سعد هللا خلٌفه
خالد حسن االحمد
وضحه علً علً
خضٌره جاسم حمٌدي
سمر دمحم الخالد
حوا دمحم عباس
رباب حسٌن حمود
خالد دمحم عباس
نزهة مجٌد زكرٌا
زٌنب علً لمٌحة
بالل عدنان المسلم
رضوان خالد عبد الفتاح
لحظة رشٌد ابو عرٌضة
هدوات محمود عبد الفتاح
منذر محمود زكرٌا
مرٌم عبد الواحد شحادة
سمٌرة عبد الفتاح عبد الفتاح
خلود صالح الحسٌن
فاطمة إبراهٌم مرعً
إٌمان أحمد بزي
اٌفا محمود حمود
نادٌن علً حمدان
بتول حسٌن حمادي
فادٌة احمد زٌعور
وسٌم أحمد حمود
امل حٌدر المشوري
مروه عبد الرحمن حمادي
فؤاد عٌسى المٌر
لٌلى علً حماده
سماح خضر حٌدر
علً أحمد تامر
فاطمة دمحم الحوري
دمحم علً رمضان
فاطمة نجٌب اٌوب
فٌروز دمحم حسٌن
خلود دمحم نصرهللا
اسراء محمود هاشم
سارة فرج عوض
فاطمة فادي لطٌش
زٌنب عامر مصطفى
سوسن نزٌه عوض
الرا حسٌن منصور
فاطمة حسن زٌن الدٌن
فاطمه دمحم شرٌم
حسٌن دمحم كركً
زٌنب شرٌؾ الزٌن
سحر خلٌل الشاعر
مالن حسٌن علوش
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هدٌل دمحم مكً
فادٌه علً مالعب
لبنى رامز الدلؽان
حسٌن احمد سرور
زهره حسن حٌدر
حسن سعٌد جمٌل
الرا صبحً عبود
هدى موسى حمود
مً زطام عطاٌا
نور دمحم الشٌاح
تراز طانٌوس فرحات نصر
زهره ٌوسؾ االسمر
عبٌدة علً عبٌد
كرٌمة حسان حبلص
هنادي انٌس طوط
رنا دمحم خداج
نجالء أحمد الطبشة
مهى إحسان حبلص
أدٌب أحمد الطبشة
دنٌا الٌاس صلٌبه
جاكلٌن شاهٌن الحكٌم
جٌزال سركٌس الحكٌم
ملكه جوزؾ ابراهٌم حنا
الخوري جوزٌؾ شاكر اٌوب
محمود حسن جابر
نور الهدا حسن ارطٌل
مهانة علً توبً
آٌه صالح حرب
علً حسٌن محسن
سجود خلٌل محمود
زاهدة صبحً جابر
هبة ناصر خلٌل
سحر مصطفى ناصر
عاهدة صبحً كسحة
علً رٌاض صالح
جمال احمد طرطوسً
فدوى خالد أمٌن
منال خالد أمٌن
نورا ابراهٌم المصٌر
صباح إبراهٌم عٌسى
مارٌا سمٌر صلٌبا
روى فادي لربان
روان نبٌه طربٌه
ساره معٌن احمد
شفٌمه فرنسٌس نجم
نعمة هللا الٌاس دانٌال
ثرٌا الٌاس ٌوسؾ
ساره اٌاد ابو الحسن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
نؽم حمد حمد المنطار
حنان أحمد نموزي
فاطمة أحمد نموزي
نرفت مصباح أبو سلطانٌة
وفاء شحاده وٌس
أسماء ولٌد جرادي
رئٌفة حسن حمود
سلمى دمحم الصباغ
احمد مصطفى المبرصلً
هنٌه مصطفى الرواس
دمحم عبد المطلب الحرٌري
علً عباس صلوب
جنان محمود المجذوب
رٌتا جورج دٌب
نسرٌن صالح حفوضه
هٌثم محمود هاشم
لمى حالد بحلك
زٌنب علً فرحات
زٌنب عمر ؼصن
زٌنة فوزي الزٌن
آٌة دمحم نوفل
انعام حسٌن صعب
احمد لبالن نوفل
دمحم أحمد نوفل
حسٌن لاسم دمحم
مارٌا دمحم ذٌب حسن طربٌه طربٌن
لٌلى دمحم اسماعٌل
ولٌد حسٌن المصري
فاطمة رٌاض اللمٌس
فاطمة عبدالكرٌم العلً
عماب درؼام العلً
سوسن جمال الحداد
حنان عبد الحمٌد العلً
اٌلً حنا مخٌبر
فدوى مهنا سرحال
سهام محمود ابو سعد
سعاد ناٌؾ دعٌبس
سامٌه خالد عٌاش
سالم خالد عٌاش
دمحم حسٌن الممداد
سناء سامً الممداد
اٌناس حسٌن الممداد
نادٌا لاسم الممداد
زهراء صافً الممداد
منال دمحم الممداد
زٌنب علً الممداد
زهراء سعدهللا الممداد
والء حنظل دندش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :
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اإلسم الثالثي
سعاد عبد اللطٌؾ عبد العال
دمحمٌة علً محمود
احمد خٌر هللا االسعد
حسن علً ٌونس
روٌده ٌوسؾ احمد
محمود علً الباشا
حنان دمحم عالل
فاطمة سلٌمان ٌوسؾ
مروى محً الدٌن عباس
علً عبد الكرٌم تمره
تؽرٌد دمحم خضر
دمحم محمود عبدهللا عمار
مرٌم خالد عٌسى
امٌمه دمحم الحاج احمد
جلول دمحم لمز
محمود زٌاد خالد
محمود فهد حلمً
براءة لممان عثمان
احمد دمحم السكسن
لٌلى مرتضى برٌطع
نسرٌن دمحم دمحم
رندا اسعد شحٌتلً
ٌمن عدنان عباس
دمحم طالل رمٌتً
فاطمه حسٌن ابو دٌه
فاطمه حسٌن مصطفى
سوسن مهدي سماحه
دنٌا سعد الدٌن لمٌره
زٌنب علً الخطٌب
هدى علً الخطٌب
مروان عادل العبدهللا
دمحم مصطفى عاصً
فاطمة خالد نجدي
زٌنة خالد نجدي
لٌنا عبدالؽنً العلمان
نوال عارؾ الصاٌػ
كمال نسٌم سلٌم
مازن توفٌك شوي
رانٌا سمٌر عزبه
نجاح شحاذه شوي
زاهرة فواز فارس
فداء خلٌل ٌزبن
حسٌن حسن شمٌر
مهدي سلٌمان عساؾ
فاطمه جهاد المولى
نرجس ؼنام الضٌمة
علً محمود فارس
سلمى حسٌن ٌزبن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ٌاسمٌن حسٌن لٌس
سهٌله احمد حٌدر
دالل حنا ابً حنا
جٌلبرت طنسى معوض مظفر
بسما حنا السمرانً
أكرم ٌاسٌن جعفر
دمحم دباح ناصر الدٌن
امل ؼانم شبشول
جعفر علً خٌر الدٌن
مٌادة عبد المجٌد الداود
ابراهٌم حسن شحوري
حبٌب عباس عصفور
زٌنا مصطفى الشامً
زٌنب حسٌن الحسٌن
عمر سلٌم ممصود
هانً نواؾ مظلوم
عائشة عمر محمود
نوال عثمان شاهٌن
عبٌر علً عثمان
مها عبد الحمٌد الكٌالنً
سارة أحمد الرفاعً
سالم زكً الدهٌبً
عبدالحلٌم زكً الدهبً
عبدهللا حسن الدهٌبً
رٌشار أمٌن ساسٌن
مرٌم أحمد الحسٌن
رٌمً انطوان رومانس
خولة نمر التراس
فاطمه علً سلٌمان
بشره دمحم شمره
دمحم بسام مدلل
شهٌدة فؤاد الحالق
زٌنة خالد الحالق
دمحم عبدالمادر الحالق
عمر خالد العتر
احمد علً الحالق
بتول أحمد طحٌنً
عباس ٌوسؾ دلدوق
دمحم موسى نصار
مرٌم سلٌم طحٌنً
عبٌر فضل الزٌن
زٌنب موسى نصار
وسام فضل نصار
أحمد حسن ناصر
فاطمة علً سلٌمان
علً عبد األمٌر سرور
آمنة محمود الزعبً
فاطمة بدر علوش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
انعام نزٌه كباره
صباح نصوح ؼمراوي
عاٌده نصوح ؼمراوي
نسرٌن نصوح ؼمراوي
فاطمه خالد نعمان
هاجر حسن الدهٌبً
زهرة محمود حسٌن
احسان حسٌن جزٌنً
اٌمان حسن دروٌش
سلمان ابراهٌم دهٌنً
عباس دمحم حسٌن
عدنان دمحم شرٌم
بالل علً طالب
دمحم أحمد هاشم
هبة دمحم صافً
جمال محً الدٌن درباس
رائدة حٌدر حٌدر
سجا خضر فتفت
سماح محمود حٌدر
شماء مدحت درباس
حسٌن علً حسون
نجاة احمد حمٌة
شهناز خلٌل رشٌد
جورج ٌوسؾ سمعان
خالد علً سمر
زٌنب عبد الرزاق سمر
ساره اكرم شٌا
إٌاد علً الدنؾ
نوال نجٌب مالعب
رٌا سلمان شٌا
بسام خالد ؼصن
رجاء نسٌب حمزه
مٌاده عباس صبح
فادٌه امٌن التٌمانً
هانً امٌن حمزه
نهاد كمال الضاروب
فرح عمر المٌس
علً احمد حندوس
عمر عاٌد دمحم
خدٌجه ٌوسؾ ناصر الدٌن
كوالت افرام الشمالً
تراز حنا النشار
طانٌوس حنا السمٌم
مارٌو افرام باسٌل
ماشلٌن فاٌز سماحه
جورج ملحم بو انطون
فرح مٌشال صلٌبا
كوثر حسٌن الحسٌنً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
فاطمه جمٌل فاضل
فاطمه ابراهٌم جلول
زكرٌا دمحم ضاهر الحركه
ماجدة علً لشموش
حسن علً طنانا
ماجدة احمد نسر
باسمه حٌدر سعد
جٌهان عبدالهادي عواضة
الهام عباس لعفرانً
ٌوسؾ كرم الحاج
سمٌره احمد دٌاب
انصاؾ ابراهٌم اعسر
دٌانا خضر كتوب
خدٌجة حسٌن خلٌل
وداد دمحم المواس
بالل احمد صبري ٌوسؾ
دنٌا دمحم الناظر
صبى هٌثم دروٌش
لٌلٌان ٌوسؾ ضو
ماٌه ناصر المرود
عٌد منٌر العٌاش
افراز نزٌه فخر الدٌن
صبحً دمحم البري
هند ناصر المنفً
رٌفا خالد الشمٌؾ
وضحاء نجٌب الماضً
أمٌنة أحمد المسلمانً
جٌداء خالد الخلؾ
امل موسى سالمه
كفى دمحم مصره
مٌرفت دمحم العرب
ٌونس دمحم بركات
اٌلً منصور عزام
زٌنب أحمد سعد
سعدهللا دمحم دندش
سلطانه موسى دهٌنً
سمٌره مصطفى مصطفى
فاطمه كامل بزي
فرح وفٌك لبوط
دمحم حسٌن حمادي
صباح حسن لدوح
عزٌزه جمال العلً
أمٌنة أحمد رضوان
آمنة مرعً الؽول
حنان أحمد رضوان
أمٌرة دمحم هرموش
ؼاده احمد سعاده
ندى علً ناصر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلى أخرس نون
مهدي حسن ناصر
روٌده عبدالسالم عتري
مارٌه خضر مفلح
آمنة ملحم فارس
رسمٌه أحمد زعٌتر
سمر خالد موسى
ماجدة عبدهللا ٌزبن
دمحم ؼضبان الممداد
ٌاسٌن علً العٌتاوي
حسن حسٌن ٌزبن
فاطمة حسن وهبً
احمد عبد الكرٌم العلً
رجب احمد العلً
علٌا مشرؾ األحمد
فوزٌة عبد الكرٌم عبد الحمٌد
فاطمة ٌاسر المصري
مرٌم عدنان السٌد ابراهٌم
حسٌن علً الموسوي
سعدى عبدهللا مراد
فاطمه ملحم ٌوسؾ
آمنة علً محمود
خالد مالن أبو بكر
نفٌسة خالد أبو العائلة
علً دمحم خلٌل جمعه
لٌلى دمحم موسى
دمحم علً سعادة
سلٌمان منٌر حرٌري
صباح علً ترحٌنً
صفٌة أحمد ترحٌنً
عبٌر علً حرٌري
دمحم مصطفى ترحٌنً
أحمد حمزة دٌاب
سلفانه مجدي شعٌتو
سلوى مصطفى الشعبً
علً حسن سمالوي
فوزٌة نمر كرشت
محمود ابراهٌم ابو زٌد
هادي حسٌن سمالوي
عاٌدة علً جابر
خدٌجة حسٌن بسما
وفاء ٌوسؾ رومٌه
دالل محمود مرتضى
ضٌاء علً ممداد
فاطمه أحمد عامر
حلٌمه مصطفى ٌحٌا عبد هللا
سلمى دمحم بدوي
جمال دمحم بنجن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
نور علً وهبً
نارٌمان شبٌب سمالوي
ربى حسن تمً
زٌنب بسٌم عمار
ؼادة جعفر زٌن
حٌدر دمحم زٌن
اخالص علً تمً
زهره حسن عمار
ؼزوى حسٌن حمزي
علٌه احمد ابو رٌه
حنان احمد شمرة
عائشة خالد السعٌد
ثناء عادل رمضان
خدٌجه علً عمٌل
جهاد عبد الحسٌن فحص
منى محمود سلهب
دمحم حسن رسالن
الهام توفٌك عساؾ
حنٌن حسٌن عباس
رٌان دمحم حارٌص
سهٌل بدر خضر االشمر
فاطمة بشٌر األشمر
عبد الكرٌم دمحم رباح
عماد حسٌن مرعً
فادٌة ؼالب حسٌن
وفاء دمحم مصطفى
حنان عثمان رباح
دمحم خضر االشمر
فاطمة عز الدٌن طالب
رشٌدة أحمد سعده
عائشة علً سلٌمان
رشا ماهر الماضً
مٌرنا حسام سابك
نواؾ دمحم عبد الحك
مٌساء خالد ؼنوم
اٌمان دمحم العواد
جمال محمود الهواري
مأمون سلٌمان االحمدٌة
هادٌا ناٌؾ المجً
ؼازٌة مرعً والً
نسرٌن طانوس فرح
رٌتا روكز بطرس
سهام الٌاس جلٌان
نهى عٌد ؼصٌن
مٌالده مٌشال سمعان
مكرم سجٌع عبد الخالك
أمانً سلمان عبد الخالك
فاطمة سلٌمان نجم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
زٌنب عبد العزٌز عمٌل
علً احمد حٌدر
دمحم احمد حٌدر
رٌان حسٌن حٌدر
هال ٌوسؾ فواز
حسن علً مرتضى
نداء ناصر سعٌد
نور احمد سروجً
نادٌن الٌاس الحورانً
عبٌر عبد الرحمن شاهٌن
فادي حسن المطان
باترٌسٌا شربل زعٌتر
ؼسان محمود أبوناصٌؾ
لٌال دمحم تمراز
ندى عبدهللا الحسٌنً
آمنه احمد لاسم
باسم اسامه الحسٌنً
هنٌه دمحم الطفٌلً
رٌهان رضوان بوؼادر
دعاء فوزي االحمدٌة
أحمد علً زهرة
حنان مرعً حسٌن
رٌم كمال ظاظا
دمحم أحمد المؽربً
منى اسماعٌل الطسة
أحمد حسٌن حمود
امل جرجس جرجس
تراز الٌاس بو شدٌد
لمى ماجد ؼمراوي
صباح عبداللطٌؾ الدهٌبً
حلٌمة رشٌد زكرٌا
عواطؾ ممدوح دالل
دمحم دمحم مهنا
جمٌلة علً االؼا
زبٌده صالح صوفً
وفاء عبدالحفٌظ حمٌصً
اٌمان ٌحً ٌوسؾ
رٌم روبٌن زٌنً
رباب محمود حسٌن
وعد مصطفى تبوله
روٌده سعدي مصري
جمٌله توفٌك حرب
لٌلٌان جرجس مطر
سوزان الٌاس حاطوم
هٌفاء جهاد زٌدان
ناصر عبدو كساب
احمد ٌونس الرز
فاطمة ٌاسر سلٌم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
زهراء دمحم تمً
زٌنب علً كورانً
زٌنب حٌدر سرحان
هنادي حسٌن كورانً
سحر عادل لدوح
فاطمة ناصٌؾ كورانً
هال حسٌن معاز
أحمد عٌسى شبلً
ازدهار حسن عامر
خلٌل جمٌل برو
بسام عبدالمتعال الرفاعً
عٌوش عبدالكرٌم منون
جمٌلة دمحم الشٌخ
لوزٌانا أحمد مصطفى
لٌلٌان خلٌل خٌرهللا
حوراء ابراهٌم اسطنبولً
زٌنب علً الزاكري
عباس علً درمسٌس
حمٌدي علً سكٌكً
دمحم صالح نزال
زٌنب دمحمعلً فواز
روى دمحم برٌن
رٌم حارس صعب حرب
ازدهار حسٌن مملد
ؼادة دمحم ٌوسؾ
روٌده رٌاض حٌدر
جواد ابراهٌم داٌخ
رٌم حسن ابراهٌم
ساره بسام حسن
فاطمه حسٌن حجٌج
هاجر حسان ابو علٌوي
ابراهٌم نمر لصٌر
مٌرٌال ٌوسؾ ٌوسؾ
نجال ٌوسؾ عبد النور
روزانا ٌوسؾ عاصً
ؼاده مهدي الشمالً
جمال خضر سلٌمان
ناجً جمٌل الحشٌمً
زٌنب دمحم صادر
علً حسن سندٌان
خلود علً مبارن
حسٌن دمحم مزهر
ندى عبد المجٌد مزهر
وداد ٌونس الشمعه
لٌندا صبحً مزهر
علً احمد زهوي
ٌاسمٌن دمحم مزهر
هدى دمحم لانصو
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اإلسم الثالثي
دمحم ٌحٌى ركٌن
دمحم زكً موسى
اخالص زكً موسى
فاتن محمود دلماق
لاسم دمحم موسى
حسام دمحم ركٌن
زٌنب علً منصور
مٌساء مشهور لانصو
مهى اسعد منصور
حسن دمحم علً نعٌم
مرام لاسم وهبً
منى علً نجم
ماٌا فؤاد حجٌج
روان حسٌن وهبً
نور خلٌل نجم
ابتسام حسن رمضان
زهرة عبدهللا حاوي
منى دمحم صباح
عبٌر دمحم نصرهللا
دمحم امٌن عواضة
ٌوسؾ عبدهللا عساؾ
عبدهللا بهٌج مهدي
مرٌم محمود مصطفى نصار
رمزٌه دمحم العظمة
امانً عبدالحسٌن علول
زهره لاسم ٌونس
فاطمة سالم عبٌد
فاطمة دمحم عباس
منال دمحم حرب
فاطمة حسن سبلٌنً
زهره دمحم عبٌد
فاطمة عباس ٌحً
فاطمة هٌثم ٌونس
حسٌن حسن عامر
احمد دمحم وهبة
جمٌلة ذٌب خرشوم
زهراء ٌوسؾ سرور
وفاء موسى صلوب
عباس ابراهٌم جلول
روٌده عصام الحركه
لٌلى عبد المادر االبرٌك
حنان احمد المصاب
عرنا دٌاب الشٌخ
بول نسٌم فجلون
منار عٌسى مخائٌل
نبٌل دمحم ٌاسٌن
جعفر دمحم الحجار
لمٌاء دمحم عوٌدات
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مارٌانا صفوان محمود
مفٌد علً بو حرب
جومانة شحاذي ابو عسلً
حسٌن احمد مرتضى
حٌدر عبدو عثمان
سحر اكرم مرتضى
علً اكرم مرتضى
روٌدة مبارن عوفة
بتول دمحم كرٌدي
فاتن جاسم العموري
نسرٌن دمحم فاضل
نبٌه سمعان عمٌمً
ندى جرجس الخوٌري
رشا عزالدٌن حداد
عٌشه احمد كوسا
حنٌفه خالد زمزم
احالم عفٌؾ المصري
وفاء عبد الحفٌظ حمٌصً
سالم دمحم مشهور
تمال نوهرا االسمر
سهٌال حسن ابراهٌم
زٌنب حسن رسالن
احمد دمحم ابراهٌم
سكنه علً رمال
جولٌا بالل لوصان
نبٌها ناٌؾ بركات
هٌثم علً حٌدر
علٌا خلٌل أبو زٌد
سماح علً دروٌش
نجوى احمد الحجٌري
الٌاس نموال المشنتؾ
سهٌال جمٌل العاللً
منال دمحم لاسم
ندى دمحم الحناوي
لمٌا علً الؽلطً
هال دمحم ناصر
ؼادة بهجات فرح
زهره صبحً العملً
ركال عبدهللا نصر
ساندرا ابراهٌم سالمه
رٌما دمحم شوكت الداٌة
فكتور شاكر شعٌا
آفا حنا طانس
سهام حسن الحسن
جنات رودلؾ موسى
رفمه جرجس الخوري
علً فٌاض فٌاض
حنان حسٌن عاصً
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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نوال دمحم لصٌبانً
سماح عبد السالم شحادة
إكرام كرم النحاس
علً ذٌب حٌدر
مرٌم أحمد فمٌه
منصوره حسن حورانً
منى دمحم نصرهللا
هناء علً فرفور
والء طالب ٌاسمٌن
ابتهال دمحم عزالدٌن
حسٌن ابراهٌم مسلمانً
خدٌجه احمد جحا
رضوان دمحم فردون
زٌنب حسن حورانً
عبد الرحمن خلٌل المسلمانً
دانً جرجس جرمانوس
عفاؾ رٌمون عساؾ
سابٌن جوزؾ عالم
الٌاس جوزؾ الطوٌل
هناء دمحم ضاهر
سمٌره كاظم لاسم
لبنى علً كنجو
انعام بالل العلً
أحمد دمحم السٌد السبسبً
عبٌر جمال بطش
فاطمة حسٌن زٌتون
مرٌم أحمد سلطان
اكرام حسن دٌب
فاطمة حسٌن نجم
حمدة عبدو الدمحم
خلود ناٌؾ شهاب
ؼنى عبد الؽنً حمزة
مٌشلٌن جرجس صلٌبا
مهٌلة دمحم زٌن الدٌن
علً عبد الرحٌم سعد
زهراء دمحم صعب
رباب دمحم نورالدٌن
نورالهدى ٌاسٌن نورالدٌن
منى علً عالء الدٌن
براء محمود سالمً
ندى دمحم حرب
اٌمان علً حجازي
نعمه سلٌمان دروٌش
جواهر حسٌن طالب
حلٌمة دمحم علً طالب عثمان
دٌنا عمر الحاج
سوزان عبد الرزاق الضناوي
عفراء وجٌه كساب
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مٌساء عبد الوهاب عبد الفتاح
هدى خالد سعود
حمادٌه دمحم دٌب
فٌصل دمحم حماد
جهاد حسٌن فتاح
نهٌده دمحم الضناوي
بدٌعه أحمد عبد الفتاح
هٌثم عبدو خلٌل
إٌمان عبد الرحمن النصبة
نهدات سهٌل الحاج
زاهر ٌاسٌن خلٌل
نمٌه دٌبو المسلمانً
ندوى علً المسلمانً
هارون دمحم خلؾ
فاطمة مهدي المسلمانً
هٌام نجٌب الصفدي
فندي فارس الؽزال
نزٌها صالح عبد الحً
سمر حسٌن حمزه
رائده نجٌب دربٌه
مٌسم علً كوثرانً
رٌما محمود حجازي
حسن حسٌن حجازي
جمانه مصطفى حجازي
امٌره ٌحً حجازي
زهراء عفٌؾ حجازي
انعام حسن حجازي
خدٌجة معروؾ عمٌل
حسٌن حسن حجازي
دمحم حسن بنوت
ٌسرى علً الشرٌؾ
علً احمد حرلوص
لبنان حسٌن عمٌل
نارٌمان حسٌن عمٌل
هدى علً عمٌل
زٌنب حسٌن عاصً
زٌنب دمحم علً عاصً
طانوس جوزؾ الحكٌم
جوٌس سمٌر أٌوب
ماري الٌاس ؼرٌوس
مرٌم مصطفى السٌد
مرٌم ٌوسؾ طمطك
نورا احمد اللوٌس
جلٌله عبد الكرٌم ٌوسؾ
هٌثم محمود سٌؾ الدٌن
علٌا خالد زعرور
لٌال حسٌن الؽصٌنً
نصٌر سامً االعور
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محفوظ سلمان مؽامس
أمٌرة كمال مؽامس
فاطمه دمحم عٌاد
لٌلى دمحم سعد
أدٌبه دمحم ؼزاله
صفٌة حسٌن الماردٌنً
علً عباس نور الدٌن
فاطمه حٌدر جعفر
لٌلى علً عبود
محسن علً سعد
امال رافع العبه
منى خضر خضر
عبد المنعم احمد دمحم
لمر حطاب السٌد
لٌلى ؼازي ملحم
فادٌة أحمد األحمد
زٌنب نجٌب مكً
رٌهام جمٌل شهاب
دمحم محمود فرحات
سنى اسماعٌل رمضان
لمٌس حسٌن اسماعٌل
زٌنب مصطفى حمدان
نجوى دمحم خفاجة
حسن حٌدر حٌدر
أمٌمة علً حمدان
فاطمة دمحم شرٌم
زٌنب دمحم جمعة
مروة أحمد لاسم
والء لاسم جمعة
مرٌم حسن اسماعٌل
فاطمة وسام فمٌه
رشٌده احمد سلٌمان
زكرٌا دمحم الملحم
هادى نصر هللا مشهور الناظر
أسماء عبد الرحٌم صافً
فاطمة عبد السالم صافً
فاطمة مصطفى حٌدر
وسام مصطفى هواش
أمٌنة فواز وردا
جهاد عبد الرحٌم صافً
رٌان علً اسماعٌل
سارة علً صافً
دٌانا موسى العنداري
بحٌى سلٌم عزٌز
رانٌا سلٌم ناجً
سمر سامً بو عاصً
رضوان علً سلمان
معٌنة حسٌب كرامً
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سلوى كرٌم كوكاش
رمزا جرجً خلٌفة
فاتن سلٌمان راحٌل
دمحم داود األحمد
محمود لاسم المحمود
وفاء دمحم الكرٌدي
خالدٌة تركً العكاشه
خالد كاٌد جمعه
منى علً العلً
عبٌر احمد طرطوسً
فاٌدة امٌن مصري النجار
لوكنز دمحم نور كروم
فراس جلٌل جبور
ندى مصطفى ابراهٌم
مكرم دمحم ماجد عٌد
فاطمة علً طاها
عناٌة لاسم ناصر الدٌن
فاطمه احمد طالب
سمٌه عباس عباس
حسٌن مهدي الحالنً
ربا علً درؼام
أمون ٌوسؾ التركمانً
جمٌل علً الحجً
حمده بري البري
رندة علً الحجً
زبٌدة دمحم األسمر
لٌلى مصطفى الشامً
احمد دمحم ٌاسٌن
حسن زاهً ٌاسٌن
خدٌجة عباس الجرممً
زٌنب علً حٌدر
كامل لاسم شحادي
لٌلى موسى نصار
ماي علً حسن
سماح جمال العلً
بارعة عبدالرحٌم شحادة
هال دمحم عبدالرحمن
خدٌجة ٌوسؾ برجً
سمٌر دمحم حمود
سناء وهبً اسماعٌل
مرٌانا حسٌن شعٌب
مرٌم دمحم مزرعانً
وسام شرٌؾ بزون
اسمهان حسٌن حٌدر
فاٌزه دمحم عوض
نجوى نعٌم النمور
شربل امٌل ؼانم
سهى سمٌر ذوالفمار
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
لٌلى ابراهٌم حدٌد
جنان ربٌعة عودة
دالٌا علً عٌسى
زٌنب حسن الٌوسؾ
روٌده حسٌن شلهوب
رؤى علً ٌوسؾ
كاتٌا عادل ناصر
ساجدة مصطفى عبدهللا
ؼفران عبدهللا عبدهللا
حسن إبراهٌم علٌان
علً دمحم علٌان
حسٌن لاسم فمٌه
زهرة دمحم عٌد
هبة احمد عطوي
امل محمود فرج
ناٌفة نواؾ مسلمانً
علٌا علً ابو مصلح
اٌمان عبدالناصر الدالً
علً دمحم العلً
عبدالواحد علً صالح الدٌن
سناء احمد زهرمان
ساحرة فوزي الكن
ٌسرى علً صالح الدٌن
امنة ندٌم اسماعٌل
دمحم عدنان دمحم ابو بكر
نظٌرة دمحم حبلص
شفاء بدر ٌونس
مرٌم خضر حٌدر
رفعت علً البعرٌنً
نفٌسة خالد ابو العائلة
عبداالله احمد ابو العائلة
اعراؾ عبدالكرٌم مصطفى
رشا حكمت زكرٌا
وجٌه علً مصطفى
دمحم محمود عبدالمادر
فطوم مصطفى مصطفى
فاطمة علً اسعد
صونٌا ضاهر ؼرٌب
حسٌن حبٌب أٌوب
حسن عبدالرؤؾ حمزه
صبحٌه أحمد دبوس
فاطمه علً شرارة
جمانة مصطفى حجازي
منال دمحم الدحٌوي
ؼادة عبد الرحمن عٌسى
الرا طارق سعٌد
رٌم سعٌد المؽربً
مٌساء دمحم حاطوم
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دنٌا مبارن مبارن
نهله حسن عباس
محمود موسى نصرهللا
سوسن ابراهٌم الرحٌل
كامل عباس بدوي
ندوى حسن ظاهر
آمنه حسن مناع
فاطمه احمد الدمحم
حسٌن علً طالب
زٌنب طراد الباي
انطون جمال بو انطون
لورا شامل الخوري
سمر خالد عضاضه
حنان ابراهٌم الشوفً
نضال هشام الصاٌػ
سهام عبدالعزٌز اسماعٌل
سعٌدة مارون بو راشد
عبٌر ٌوسؾ بٌضون
فاطمة دمحم عمٌل
حسٌن حسن لدوح
رنا دمحم ؼدار
سمٌرة حبٌب اسعد
جمٌلة فضل عطٌه
نعمت دمحم عواضه
عباس حسن خٌر
اكرام محمود الكوكاش
أنصاؾ دمحم العتٌك
نادٌا مصطفى عبد الرحمن
مازن أحمد الٌوسؾ
مرٌم علً ابو عبود
موسى عبدالؽنً طراد
افا الٌاس دعبول
سمٌرة عبد المجٌد حسٌن
خدٌجه دمحم جابر
أٌمن عبد الحسٌن أبو طعام
امانً احمد حمود
اسعد سلٌم لنبر
وفاء عبدو شبلً
نسام دمحم الموسوي
خلود ٌوسؾ سعٌد
شٌرٌن دمحم حمدون
فاطمة خلٌل حمود
صبحٌه دمحم عواله
لٌال صبحً فٌاض
دمحم موسى عماشا
حنان دمحم زٌتون
زٌنب حٌدر حمود
هدى دمحم مكً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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حسن علً شكرون
فرح شفبك زواوي
بدر علً عالم
زٌنة احمد ابراهٌم
أماره حسٌن دٌب
فاطمة مظهر الصمد
عمر دمحم عٌسى
نجاة علً اٌوب
مٌري الٌاس الخوري مدلج
جمٌل حسن حوري
ذو الفمار عباس سٌؾ الدٌن
نادٌة فٌصل حمادة
ربٌعة أمٌن صالحة
ماهر ٌوسؾ رافع
مٌساء كرم هللا ركاب
نجوى ٌوسؾ علبً
سناء امٌن مصلح
مارون بطرس ابو طاس
جورجٌت بطرس الحاج
مٌادة كمٌل الحاج
فرح شفٌع حلٌحل
منى خضر لاسم
ربٌع حسن الزعبً
عبدالحمٌد منذر حسون
سالمة دمحم الرفاعً
لٌلى أسعد العتر
لٌال دمحم المصري
بتول اسماعٌل اسماعٌل
سهى لاسم عباس
فاطمة علً سٌؾ الدٌن البرجً
مٌسم أحمد علٌك
شادن سلٌمان عساؾ
اسعاؾ حسٌن الجرؾ
هناء أحمد كرٌم
خلود دمحم خالد
سمٌرة عارؾ شالق
سارة فؤاد لوبر
عبٌر معٌن العرٌبً
حسٌن علً سلهب
ندوى احمد المذبوح
خدٌجة ٌوسؾ ناصر
رٌتا جرجس برٌدي
نوال جان بو سٌؾ
علً احمد شمس الدٌن
نهلة دمحمسعٌد بٌطار
زهور دمحم سلٌم بٌطار
هبة أحمد حمزة
ربى دمحمعصام دلماق
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اإلسم الثالثي
جمٌلة دمحم المصطفى
عاهدة حمد شفشك
عمر دمحم لاسم
خالدٌه خضر نٌوؾ
علٌا دمحم المصري
نزٌه أحمد حمادة
نورى احمد محمود
علٌا رشٌد حاطوم
عادل ناصر نور الدٌن
هبه عادل دفدوق
لٌال سمٌح مطر
رانٌه شفٌك الشعار
امنة دمحم الدب
فادٌة علً حامو
عبدالرحمن دمحم االبرش
رواء مصطفى ٌوسؾ
دالل عمر عٌسى
االء احمد سعادة
سلوى دمحم سالم الصوفً
جمٌله عبدو المدور
أمل مصطفى جمٌل
نجاح ابراهام تمو
نسرٌن محمود الحاج
امٌنة علً ابو الرٌش
دروٌشة دمحم لبٌسً
تمارا رفٌك الؽرٌب
عباس هانً زمط
راجٌا نزٌه دمشك
رانٌه علً مسلمانً
انوار نشأت عبٌد
سمٌحة طارق األسمر
نورهان دمحم الحسن
سعاد عثمان األسمر
رامً فٌصل رومٌة
عبٌر احمد سرور
فٌصل بدر رومٌة
آمنه حسن كرٌم
فاطمة علً مرعً
فاطمه دٌب نعمان
سحر دمحم مالط
زٌنب دمحم زكرٌا
حٌاة ٌوسؾ صمر
رندا مزٌد الهاشم
لجٌن محمود عبٌد
فهمً علً عبٌد
فاطمه دمحم عبٌد
عزٌزه عبود شموط
ماري الٌاس مخلوؾ
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نور مٌشال حرٌك
اٌلً جوزٌؾ سالمً
زٌنب دمحم احمد
اٌمان دمحم دمحم صالح
جورج طونً صلٌبا
فادي نموال سابا
نجاح ٌعموب البشواتً
حسنة حسن لاسم
عبدالرحمن علً االٌوبً
فادٌا االمٌر عثمان االٌوبً
هند حسن السلوم
لٌنا دمحم االٌوبً
منى عبدهللا االٌوبً
حٌاة احمد درٌس
خلود رشٌد الحسن
وطفة سلٌمان بري االسعد
فدى خالد ضاهر
سعدة حسٌن حمود
اٌمان ناصر حمود
عٌوش عطٌه االحمد
خالد فاضل االحمد
ثرٌا أحمد صالحة
فاطمة خالد المصطفى
صوفٌا شربل عٌد
مارون نخله رعد
تركمان فخر فخر
نهاد أسماعٌل نده
فاطمة عبدالصمد جٌدة
هبة دمحم هالل زٌادة
زٌنه دمحم سعٌد حسن
عبد الكرٌم دمحم الكردي
رشٌدة عبدو لمر الدٌن
سمٌة محمود ناصر
ؼزوى دمحم علً فوال
مٌسون فواز الجوهري
حنٌن نصر بو شمره
فؤاد محمود زٌن الدٌن
ثرٌا احمد زٌن الدٌن
لٌن حافظ شهٌب
ماجده ندٌم شهٌب
روز احمد منصور
ماؼً كمال الخطٌب
نارمٌن سلٌمان احمد
سمٌه حسٌن رباح
حسٌن عبد الناصر احمد
رٌما علً رمضان
حسن عدنان بحسون
حال علً للٌط
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علً جمال نزال
تموى سمٌر بٌضون
زٌنب ابراهٌم وهبة
زهراء ربٌع دٌب حجازي
لٌلى حسٌن لرٌانً
حسٌن علً عماشا
امل حسٌن ٌوسؾ
ؼنوة خضر حٌدر
زٌنب امٌن خلٌل
عدنان حسن بحسون
احمد ناصر فاخوري
علً العبد عماشا
زهراء علً عماشا
زهراء حسن لمٌس
دٌانا موسى طراد
حسٌن لاسم بٌضون
ساره عفٌؾ شعالن
ؼاده عادل حمود
زٌنب دمحم فرحات
حسن علً شعالن
فٌروز عبد المطلب ٌاسٌن
امل مهدي عبد النبً
وهٌبه محمود شعالن
امال خالد الرفاعً
نوار ناظم سلوم
ندى ٌعموب عربش
محمود ابراهٌم خضر
وفاء هاشم داهٌس
درٌه دمحم تامر
خالدٌه خضر عبد المجٌد
لٌلى زهٌر التوتنجً
باسمة خالد عراج
دالٌا دمحم ولٌد صابونة
زبٌدة فاضل فاضل
زٌنب مصطفى عربس
صباح خالد عراج
امل محمود شمالً
فاطمة علً حسن
دمحم عبدالكرٌم العلً
رودس فارس الخوري
روال جورج لبالن
سعاد أحمد صالح
فلاير لاسم دمحم
دمحم لاسم نسبٌه
نصرات حسٌن نسبٌه
محً الدٌن حسٌن دحروج
مٌساء عبدالستار سرور
لبنى خالد عزالدٌن
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دمحم محمود بحشٌن
زها أحمد شوام
حال أحمد شوام
فاطمة مصطفى الدلوحً
اكمال خالد ٌوسؾ
هناء فوزي طالب
سلطانة علً خضر
سمٌرة حسٌن دمحم
فاطمة عبد الحسٌن مكة
امنه حٌدر دندل
روعه حسٌن لداد
صبحٌه امنه عامر عرب
امال مدحت مطر
وداد زهوان حلٌحل
اسماء علً الزعبً
ساره لاسم سلهب
هانً توفٌك ترشٌشً
نور فؤاد لبٌسً
مٌرفت علً لانصو
مرٌم مرتضى الحسٌنً
هناء علً بهجة
فاطمة علً شبٌب
عاٌده حسن صولً
داود حسٌن شبٌب
سعٌد عبد الحسٌن مصطفى حرب
فاطمه دمحم فحص
مٌلى مصطفى بهجه
هدٌه علً اخضر
نجاح ٌوسؾ رحمه
ٌاسمٌن جمٌل نصر الدٌن
رٌم حسٌن حمادة
لٌال احمد جعفر
نظلٌه محمود محمود
مارٌات بدوي تادرس
دمحم أحمد الحاج حسن
خوال حسن الحاج حسن
محمود حسٌن الحاج حسن
كوسر احمد وهبً
زٌنب احمد الحاج حسن
سارة حسٌن حسٌن
علً خلٌل مصطفى
مرٌم دمحم حجازي
زهره دمحم حجازي
نجاح عبد الحسٌن جابر
علً احمد بزي
رٌان ابراهٌم بزي
نور ناصر ناصر
بركات المصطفى محمود حمزة
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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حسٌن دمحم حمود
حنان دمحم لدوح
خدٌجة احمد حرٌري
هدى لاسم لانصو
صباح عبدالرسول بٌضون
حسٌن نعمه دلماق
ابراهٌم عبد الحسٌن ٌونس
خلٌل ابراهٌم شعبان
ٌونس سلٌمان االحمد
ختام احمد الشمٌؾ
عصام دمحم ؼطمه
دمحم عبد اللطٌؾ طربٌن
نهى علً عساؾ
حلٌمه فهد مكارم
عامر رشٌد حاطوم
هال عادل عمار
وائل دمحم فٌاض
أٌمن دمحم أبو سلهب
نبٌهة فواز الحلبً
دمحم احمد ابوناصٌؾ
نجوى عثمان عثمان
إٌمان علً أمهز
علً أحمد أمهز
سعدى لزحٌا رباح
عبٌر علً امهز
ٌوسؾ نعمان ابً صافً
عائده دٌاب بٌطار
نعٌمة مخاٌل مخول
احمد رٌاض الحمٌصً
مرفت دمحم نور المصري
هدى مصطفى صافً
ابفا عبد العزٌز شمص
مٌرفت صبحً العبدهللا
حسٌن عباس نجم
فاطمة دمحم فاعور
لطٌفه علً طحطح
هال علً طحطح
لطٌفه كامل حمود
كلثوم محمود كربال
فاطمه علً عامر
خزنه دمحم الحجٌري
دمحم محمود حمٌد
عزات احمد الحجٌري
مرٌم عدنان الحجٌري
روال عبد الباسط الفلٌطً
حسن ؼازي دبوس
فادي لاسم جعفر
دوللً رٌمون جرجس
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سمٌره فاٌز معلوؾ
ماكً توفٌك ابو زؼٌب
جرجس فوزي الشٌبانً
الٌان بشاره ناكوزي
وفاء انطوان طانٌوس
روبرت ولٌد بو عٌسى
لولو حنا دٌب
هدى مرعً الؽصٌن
كلودٌا انطوان سركٌس
جورجٌنى ٌعموب الزٌبك
جواهر دمحم أبو زٌد
فاطمة راشد الٌوسؾ
عبدالرزاق دمحم علً
وردة خضر حمٌدان
اٌوب خالد اٌوب
ؼنى سلمان رسالن
نؽم لاسم ملً
دمحم ٌوسؾ حالل
سمٌة دمحم حطاب
دمحم جمال حمٌد
زٌنب جمٌل كرٌم
هنادي حسٌن زرٌك
خضر علً مكً
نادٌا محسن ناصر
مرٌم علً ناصر
بٌان ؼالب دروٌش
مالن محمود نور الدٌن
منى حسن ناصر
حسٌن عبد الحسن شكرون
كلثوم محمود كربلة
ؼانم ماجد عبد البالً
رانٌا سعٌد الداهون
رانٌا محمود زٌن الدٌن
رامً محمود بو كامل
بهاء دمحم عامر
درٌد خلٌل الؽصٌنً
ندا رفٌك ابو شمرا
عبدالهادي محً الدٌن الزٌلع
وسٌم دمحم دلماق
دالل إبراهٌم زٌتونة
رشا سعد الدٌن زمو
هدى دمحم فؤاد طٌبا
إٌفا عبدالعزٌز شمص
عاٌدة ابراهٌم عالء الدٌن
مرٌم جعفر هبش
حسٌن مدحت عالء الدٌن
مٌساء علً عثمان
روٌده علً حبٌب
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ٌوسؾ كمال الفن
نجاة أحمد الحسٌنً
نارٌمان احمد الممداد
دمحم محمود عكره
كامل محمود عكره
دنٌا دمحم المصطفى
مرٌم خلٌل المصطفى الدمحم
فوزٌه حسن الخالد
منى احمد االبراهٌم
ٌاسمٌن عباس كرٌدي
هدى مرعً الدمحم
زٌنب صالح الخلٌل
فاطمة حسن زرٌك
مٌراي محمود عبدهللا
حسن داوود حاٌن
حسن حسٌن ناصر
زٌنب دمحم رمال
جمال حسن حاٌن
زوٌا انطوان عبود
ماؼً حنا مارون
فاطمة مصطفى الحاج
صباح حسن المل
رفعة خضر حمد
خالد مصطفى حمد
رمزي دمحم عٌد الفوال
فاطمة دمحم مصطفى
ذوالفمار علً حسام الدٌن
فاطمه علً علوه
طالل فارس بركه
ٌمنى فٌصل الؽرٌب
مكرم رائد حسن
محمود شاكر ابو لطٌؾ
سهام فوزي خداج
اسماعٌل علً اسماعٌل
سمٌره ابراهٌم خلٌل
سمٌره محمود زٌن
فاطمه محمود زٌن
ٌوسؾ حمٌد معنى
ؼاده علً ؼندور
ضحى محمود الحراز
مصطفى عصام موسى
دمحم حمد ؼرٌب
سامر حسان مهدي
نجاح خالد حاتم
اسماء ٌحً حاتم
مٌلٌا حسن اسحك
رامونا اٌلٌا الخوري
كوزٌت اٌلٌا الخوري
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زٌنب ابراهٌم عبد هللا
شاكر عماد زٌن الدٌن
علٌه مصطفى السلٌمان
هنادي ابراهٌم خلٌل
منى دمحم ابراهٌم
ساره ناظم بركات
عبدالهادي خالد حٌدر
عال دمحم عبد هللا
عبٌر ابراهٌم الممهور
عال دمحم بزي
علً فرج بزي
خالد لاسم النعٌمً
رنا سمٌر األلطً
بتول دمحم العس
خزنه مٌسور الدده
أكرم دمحم الددة
رنا انٌس الحسنٌه
رٌم حسٌب الحسنٌه
خالد أسعد دٌاب
هند أنور سوٌد
رابعة دمحم حسٌن
حسن احمد مٌتا
خالدٌه دمحم خدوج
زمزم خضر رضوان
حفصه ؼٌر مذكور صادق
دمحم حسن ملحم
زكٌه خالد عبد الواحد
دالل حسن شعشوع
دمحم علً حسن ؼملوش
فاطمة دمحم جمعة
ندى دمحم علً دهٌنً
نادٌا حسٌن خفاجا
رٌان صافً ؼملوش
رزان عبد الحسٌن ؼملوش
زهور عباس اسعد
سحر سمٌح صالح
محاسن دمحم خشفة
فاطمة لاسم دهٌنً
حنان اسعد ابو زٌد
جاد جبراٌل العلم
جوزؾ انطوان المزي
ربٌع اكرام عالم
ابتسام حنا كامل
جورج انطون الخوري
جوزفٌن خٌرهللا ابً رعد
لٌلٌان روبٌر ضو
مٌخال امٌن ابراهٌم
ناهٌه فهد الشاعر
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نعمة هللا طانٌوس ابً حنا
سهام مخاٌل جعجع
جوزفٌن سعدهللا اسكاؾ
اٌلً بطرس العلم
لٌال دمحم حسن
طانوس جوزؾ الحكٌم
رٌتا طانٌوس الحاج نموال
مشلٌن جرجس شاهٌن
راشٌل ٌوسؾ خلٌل
روزٌت محروس الحدشٌتً
سٌنا منصور مهنا
ولٌد طانٌوس خلٌل
نوال عبود خلٌل
سلٌم عبداللة زٌدان
رابعه محمود الفٌاض
سارة عامر الزعبً
هال علً دمحم
سماح حسٌن الزمتر
خالد دمحم الحسن
خالد حمد الشٌخ
كفى احمد الصالح
ابتسام دمحم عٌتاوي
امال عبد الوهاب عٌتاوي
رنده خالد دمحم
رواء حسن عٌتاوي
دمحم خالد دمحم
منال ٌحً ٌحً
هٌام دٌاب عٌتاوي
سلوى خالد المرعب
سناء علً حسٌن
تراز مخاٌل الزرٌبً
زكٌه مطانٌوس الجبٌلً
دمحم علً ٌاسٌن
ساره عوٌد االحمد
عمر دمحم دمحم
ؼادة صالح الدٌن سعد
ماهر أمجد الجندي
إبراهٌم دمحم جواد جمال
نجاح علً جمال
سمٌرة علً حاطون
زٌنه حسن جمال
رٌمان ادٌب ضاحً
عبٌر عبد المنعم عبد المنعم
بشرى حسن عباس
مرٌم لاسم حمد
حسن حبٌب لوصان
اٌمان ابراهٌم سالمً
رشا دمحم عاصً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
مروه حسن لوصان
بالل أسعد بركات
ؼزالة درٌد حمٌة
علً عدنان دروٌش
وصال خالد نداؾ
فهٌمة عبدهللا خربطلً
دالل عبد المادر منى
الٌسار دمحم ٌاسر
علً حسٌن بدران
نبٌل علً شاعر
فاطمة علً كالس
فوزٌة دٌب عبدله
ندى محمود الحاج
نهاد عبد العزٌز الصبار
جودي احمد االسود
باسمه عزت لبابٌدي
فوز لاسم حاطوم
اٌلً امٌل نبهان
سماهر ٌوسؾ ابو علً
مصطفى دمحم فوزي المزلزق
فراس ظهٌر السبسبً
ؼزوه مصطفى المزلزق
هنادي احمد منى
فاطمه عبدالمادر دوالٌبً
منى عبدهللا الؽورانً
امنه توفٌك البستانً
جمٌله محمود الحاج مصطفى
دالل حبٌب جرمانس
دمحم جمال شمص
عباس فضل محسن
عبلة مصطفى دروٌش
دالٌدا ذٌب البستانً
عبدو اسعد مهدي
خلٌل محمود خلٌل
فاطمه ابراهٌم طعمه
هٌام محمود خلٌل
فاطمه ابراهٌم مهنا
احمد دمحم مهنا
مٌسم ابراهٌم مهنا
نادٌن حمزه مسلم
احمد مصطفى خلٌل
سمر احمد مهنا
هدى علً خلٌل
كارولٌن ٌوسؾ حداد
بسام فضل هللا لازان
جمول جرجس السلٌمان
اٌلً رجا فرٌجه
سوزان سامً أبورجٌلً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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ٌمنى حسن العتر
سوزان انطوان لبوس
سلوى مصطفى لصاب
رنا مصطفى البطش
حسٌن دمحم توسكا
كارٌن فوزي بعلبكً
فادٌا ٌوسؾ زخرٌا
طانٌوس ٌوسؾ زخرٌا
دالل حسن الخٌر
ثروة أحمد علم الدٌن
فاطمة خلٌل علم الدٌن
فاتن مصطفى الصاج
فخرٌة دمحم جابر ادهم
وسام صالح زرٌمة
فتاة مصطفى دروٌش
فاطمه حسن زٌدان
سناء دمحم فواز
خلٌل علً اسماعٌل
احمد ابراهٌم خلٌل
احمد سلٌم مصطفى
خدٌجة عبد هللا سلٌمان
وفٌمه صبحً بشٌر
ؼادة دمحم فرج
إنعام جمال زكرٌا
عثمان بدر الدٌن االنسً
بدر النعام حسن زؼلول
نظمٌة علً عبٌد
خالد حماده هرموش
سٌدة عزٌز الخوٌري
بٌارات مارون متى
طونً الخوري ٌوسؾ حردان
رانٌا نسٌب احمد
حمٌده عبد الوهاب محفوض
منى زاكً رباع
رحاب هاشم الحالق
ؼانٌه مصطفى حمود
ٌسره طاها اللهٌب
حٌاة عصام زٌن الدٌن
اكرام مصطفى األحمد
كرٌم مصطفى االحمد
علً احمد كحٌل
ملكة احمد سالم الرفاعً
منال احمد الرفاعً
نادٌا دمحم الرفاعً
فاروق عبدالرحمن خالد
ؼٌث عبدالسالم الرفاعً
دالل دمحم الرفاعً
تركٌه ٌحً العثمان
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ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
سعدى شاهر األسعد
علٌا دمحم بكور
نوؾ خضر كنعان
خالد ناٌؾ العزو
روز خلٌل الحداد
علٌا احمد العمر
عمر احمد االحمد
فوزٌه خالد العثمان
دمحم خالد الشٌخ
ؼاده لٌصر مسعد
زهٌه ٌوسؾ رمضان
وداد خضر السكاؾ
دمحم عمر عجاج
دمحم جمال السكسن
دمحم خضر السكاؾ
فاتن مصطفى اسماعٌل
زٌنب صالح الدٌن عالء الدٌن
دمحم خٌر عصمت الصفح
فتاة حسٌن الٌوسؾ
ٌسره عبد اللطٌؾ عثمان
منى احمد رباح بكري
مصطفى علً صبح
هاجر جمال السحمرانً
خالد احمد السحمرانً
عمشة دمحم طالب
وصال دمحم السحمرانً
سٌدي حنا الهبر
كفاح احمد عمار
اٌمن محمود نصر الدٌن
زٌنب صالح ٌونس
ؼاده انور االنور
فاطمة عمر ناصر
سمٌرة عبد الكرٌم اٌوب
سلوى علً اٌوب
نجٌبة طانٌوس شهدان
مارسٌل حنا الخوري
نٌنا جوزٌؾ ابو طاٌع
حسنه محمود مهنا
الرا انطون زؼٌب
مارلٌن سمعان عمٌمً
جومانا ٌوسؾ الماعً
الٌان منصور زؼٌب
رٌتا فرٌد سعاده
نجات علً الناصر
احسان محمود عطاٌا
ُردٌنه فهد الكاظم
امتثال مظهر شما
نداء احمد دروٌش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
وفٌمه عبد الفتاح جلٌالتً
ٌوسؾ ابراهٌم المصري
رامً ابراهٌم الكبش
ٌسر عمر المصري
احسان دمحم ٌونس
منال دمحم الظرٌؾ
مٌسا زكرٌا الحالق
عبد الكرٌم سعٌد الحكواتً
حسٌن علً ضٌا
حسٌن ابراهٌم معتوق
زٌنب دمحم صؽٌر
سهٌلة ابراهٌم مراد
رٌتا الٌاس عواد
منى نعمة اآلؼا
هٌام ٌوسؾ دٌب
مٌاده دمحم البستانً
حسن حسٌن ناصرالدٌن
ٌاسٌن عبدهللا مرتضى
إخالص حٌدر دمحم ناصرالدٌن
علٌا مخٌبر صمر
اٌلً امٌن نوهرا
بولٌن ٌوسؾ صلٌبا
تراز توفٌك طوق
روال شربل ؼانم
لٌلٌان رزق هللا الحاٌن
راؼده اكرم اللمٌس
احمد عبد علً كلش
ارٌج علً الجبٌلً
بال بتٌكٌال بو بٌٌر
ٌوسؾ احمد الزٌن
فطوم مصطفى إبراهٌم
هادي طالل مصطفى
عزٌزه سعد لاسم
عبدهللا دمحم بدر الدٌن زكرٌا
أمٌنة علً الخضر
آمنة حسن برؼل
اٌفا عصام النظام
سمر أحمد الكسار
مروى محمود خلٌل
دمحم فؤاد عٌد
ؼٌث دمحم البستانً
لٌلى ٌوسؾ ابو رجٌلً
هٌام ؼازي نون
لٌال جمٌل زعٌتر
حسنا علً حٌدر
احمد دٌاب مشٌن
علً رفعت زعٌتر
كمال دٌب حمٌة
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ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
دمحم ؼسان حمٌة
منال ٌوسؾ حرٌري
رنده حسٌن فمٌه
رٌموندا انطوان عٌسى
صوفً جورج مبٌض
ناصر سلٌم مهاجر
شفٌمه دمحم رمضان
هدٌل حسن فلٌطً
مروه عبدالمولى عوده
حسن نجٌب فحص
شرٌؾ دمحم فحص
امال محمود احمد
لٌلى دمحم جواد بدر الدٌن
سلوى دمحم فرٌد شهاب
علً محمود عواضة
نٌبال وجٌه حمزه
مٌسون حسٌن بو فخر الدٌن
بهٌا حسن ابو زٌد
احمد سعٌد الحلبً
صابرٌن علً دمحم
ولٌد خضر طرفً
نهاد عبد المادر العلً
فاطمة خالد عٌاش
لٌلى عبد الرحٌم دروٌش
اٌاد عادل المصري
خلٌفة دمحم الطرشة
حنة أسعد الشٌخانً
حسان دمحم علً لصاص
علً دمحم صالح
سوٌده عبدو الماسم
رائده محمود الشٌخ
منال احمد حردان
علً سعٌد خالد
كالرا ٌوسؾ بو رعد
ماٌكل موسى االسمر
سارة دٌب عطٌة
كرجٌة جود جبور طنوس
حسٌن علً الحاج علً حمٌه
فاطمة علً حمٌة
عبد اإلله دمحم الجوهري
عبدهللا اسعد الحاج حسن
سارة احمد حمٌة
كاتٌة حسٌن سلٌمان
سالً أحمد ؼمراوي
مهى أحمد مصري عتال
نوال ممدوح دالل
باسمة سمٌر كسحة
إنتصار خضر عبٌد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
اٌمان ممدوح البدوي
رٌم أحمد بماعً
دالل رشٌد لمر الدٌن
سمٌرة اسعد الشامً
لٌلى مهدي إبراهٌم
عٌاد اسعد المهتار
نسرٌن سمٌر البٌطار
رمال نزار الجوهري
ؼاده كمٌل العرٌضً
حمود جادو الخطٌب
روال جهاد مرسل
علً دمحم سعٌد فرج
علً مرعً حمٌّد
ابراهٌم دمحم ابداح
صالح نبٌه خالد
مها حسٌن فمٌه
نادٌا ٌوسؾ داود
نلً عبد الرحمن الفرخ
انطوان سعٌد منصور
اسعد مخاٌل سمعان
تراز مراد مراد
نبٌله روفائٌل سمعان
سٌمون بولس مخول
سمٌره مصطفى طالب
نجاح خالد طاها
فاطمه دمحم السٌد
مرٌم ٌوسؾ دمحم
نظٌمه محمود دمحم
هند مصطفى اسعد
سمٌه حسٌن الحاج حسن
بدرٌه احمد زعٌتر
محمود دمحم المولى
فاطمه عباس مهدي
فاطمه عبد الكرٌم عمار
زٌنب دمحم الجوهري
رنا محمود كرامً
ملحم دمحم ؼرٌزي
عطاؾ فهد خشفة
فلاير حسٌن ابراهٌم
سكرة محمود خضر
سماهر علً خشفة
حسٌن دمحم ٌاسٌن
زٌنة ٌاسٌن ٌاسٌن
سٌؾ الدٌن حسن إبراهٌم
هنادي محً الدٌن الناطور
فاطمة صالح جندو
زٌنب احمد الحسٌن
رٌتا جورج دٌب

ن
ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
ماري الٌاس نمر
نموال طانٌوس الؽرٌب
انطوانٌت جرجس الؽرٌب
ماشلٌن ندٌم نصر
هناء اسماعٌل صعب
منال جان نمر
اكتمال اسماعٌل الشٌخ
حمٌدة جود حمزة
امل مصطفى جمٌل
احالم مصطفى سعاده
بهٌه مصطفى الحلو
روعه دمحم نظٌم حمود
ؼسان دمحم الحالق
كامله عبد المادر عوض
دمحم حسن الخٌر
دمحم ٌاسٌن مصطفى الخٌر
هدى عبد المادر عوض
ؼاده حسٌن التمً
هادي دمحم فمٌه
علً عبدالرضا رحال
سالم احمد رضا
رحاب علً حجازي
لٌلى ٌوسؾ بري
نسٌم علً عثمان
عبدهللا محمود معاوٌة
شارلوت سمعان الدبس
حبٌب جوزؾ تادي
ٌوسؾ عبد الرحٌم لبٌسً
دمحم عبد اللطٌؾ لبٌسً
هال امٌن صفا
ابراهٌم دمحم عجرم
نعمت حسٌن فمٌه
روٌده لاسم عٌاش
حسٌن حسن صفا
دٌنا عماد لانصو
رباب سلٌمان سلٌمان
رٌم دمحم شكرون
زٌنب جواد مؽربل
سحر عبدهللا حمزة
فاطمه حسٌن لاطبٌه
كمٌل عدنان عبدهللا
محمود حسن خشن
وداد نمر حورانً
لبنى فهد صالح
رانٌا ٌوسؾ رضا
تؽرٌد رامز ابراهٌم
مرٌم حسٌن مدنً
اسراء حسن سعد

ن
ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
عبٌر علً سلطانً
اسراء كمال سرور
فاطمة احمد دروٌش
هادي حسن درباع
سوسن عباس كنعان
حاتم كامل سرور
إٌمان عبد الرحٌم كركً
حسن حسٌن أمهز
علً ابراهٌم جمال الدٌن
دمحم ٌوسؾ جمال الدٌن
مصطفى ابراهٌم جمال الدٌن
علً حسٌن سوٌدان
دمحم علً رضا عساؾ
هٌفاء حسٌن الموسوي
هادي علً زرٌك
فاطمة دمحم كجن
لٌنا حسٌب زرٌك
بتول دمحم الملى
نسرٌن علً لانصو
حمدة حسن الهك
علً عبد الخالك حسام الدٌن
سامٌا ابراهٌم الحسن
جواهر مصطفى جمال الدٌن
مالن مصطفى جمال الدٌن
صالح أحمد خزعل
زٌنب أحمد دٌاب
لٌنا راشد العثمان
نادٌا ابراهٌم النشار
خدٌجه مصطفى ناصر
اسامة احمد البش
هوٌدا صالح حسن
ناٌفه خضر فواز
زٌاد مالن شدٌد
مارٌا مروان لدور
نور منذر البكري
مٌرفت صبحً العبد هللا
رٌم محمود عمار
مرٌم دمحم الشرتونً
زٌنب شولً حمدان
علً دمحم لبالن
نور علً زٌن الدٌن
خدٌجة علً شرتونً
سناء دمحم جواد حٌدورة
دعد راضً لاسم
لٌال دمحم كنج
فاطمة مصطفى الحج
امال حنا هاشم
وردة ٌعموب كٌروز

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
زٌنب فهمات نون
جوزفٌن طونً عماد
مٌشال طانٌوس كٌروز
هٌام علً نصر الدٌن
سارة حسٌن طه
إٌاد ؼسان السنطباي
لٌنا فاضل أبو لطٌؾ
ندوى سلمان زوٌن
ملكة اسماعٌل شباط
هٌسم رشراش حمص
حنان دمحم ورده
علً مصطفى سلٌم
فادٌه دمحم الحمدان
فاطمة خضر ؼصن
نصره ابراهٌم ٌاسٌن
أالء ناجً رمضان
ربٌع احمد العلً
عثمان دمحم الخالد
عدنان احمد االسعد
فاطمه حسٌن حمود
فاٌزه خالد الخالد
فوزٌه مرعً بري الدوٌري
نادٌن عبد الكرٌم العلً
امال حسٌن دمحم
حمادٌه احمد كنعان
ختام احمد الحماده
دعاء احمد العبٌد
سلمى دمحم العبد هللا
دنٌا موسى موسى
ماٌا عبداللطٌؾ طالب
فرٌحه عبدهللا خضر
بسام علً ضاهر
هداٌا خضر مرعً
احمد موسى طحطح
مهى حسن مرعً
حوراء دمحم مكً
خدٌجه علً عساؾ
رشا دمحم زبٌب
سعاد محمود ضاهر
سمٌرة حسٌن عبٌد
رٌم سلٌم فرحات
مٌادة دمحم ظروؾ
آمال دمحم ظروؾ
ضحى علً هرموش
أسماء علً الزعبً
نعمت عزام الوزٌر
كتر انطون العتٌك
باسمة محمود بكور

ن
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ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
هندٌة حسٌن كرٌم
سمٌرة مصطفى خضر
عبٌر إبراهٌم شبو
سمر ٌاسر أبو بكر
سارة عبدهللا ناصر الدٌن
رفٌمة عٌسى ناصر الدٌن
دمحم علً شمص
شفٌك بسام االسمر
خدٌجه جمٌل عبد الكرٌم
فاطمه دمحم النجدي
ؼسان خضر عبد هللا
اٌمن علً الدمحم
حسنه حسٌن العلً
دالل احمد هواري
فاطمه عبدالرحمن حسٌن
حنان علً مؽربً
علً منٌر رباح
دمحم احمد عمار
حسٌن مشرؾ عمار
سناء دمحم ابراهٌم
كوكب هاشم هاشم
مرٌم خالد العلً
امال احمد خضر
دمحم خالد العلً
محمود زٌاد حمزة
فاطمة محمود عبدالرزاق
فاطمة دمحم حمزة
ذكٌة دمحم طالب
حنان رشٌد طالب
ألٌسار دمحم ٌاسر الحداد
دمحم عثمان الحسن
نجوى احمد علً
سعاد دمحم رضوان
رٌتا دمحم سرور
ندى ولٌد رباح
ربٌع شاكر فرج
اجود مصطفى العرٌضً
تحٌه رفٌك العرٌضً
عاٌده سعٌد العرٌضً
ندى ولٌد العرٌضً
وفاء بكر نعٌم
اسامة خٌرهللا الدمحم
جهان احمد اٌوب
ربٌعة جمٌل شومان
ٌوسؾ دمحم زٌتون
زٌنب لاسم الحسٌن
شذى هوشام لمر
أمل حسٌن اسماعٌل
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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روال جواد االسعد
مرٌم حسٌن منعم
زٌنب عطى لمر
عادل حسٌن لمر
فاطمة صالح اسعد
كوكب كرٌّم كرٌّم
فاطمة دمحم شعشوع
جوزفٌن انطونٌوس انطونٌوس هاشم
لٌلً سلٌمان حداد
فاطمة لاسم سبٌتً
إعتدال مرتضى ٌاؼً
جمال حسن حاٌن
اٌمان حسن رحمه
أمال علً سبٌتً
أحمد خضر عٌسى
امون حمزه حمزه
بسمه دمحم احمد
بالل رٌاض دباغ
رٌمه ابراهٌم دٌاب
صباح محمود األرنؤط
عٌشا حمزة حمزة
عامر مهدي خضر
فرح عبد اللطٌؾ مجذوب
أحمد حمد صلٌبً
بالل اسعد بركات
زٌنب علً كورانً
فادٌا بشاره زؼٌب
ستٌفانً جورج شلهوب
دجٌمً إسطفان طنوس
هٌفاء أجود عبد السالم
ابتسام فارس الدلٌك
فاطمة دمحم معتوق
منال محمود الزٌن
أمانً حسٌن كورانً
فاطمة أسعد عالء الدٌن
باسمة علً فاضل
نزٌرة علً ملحم
وسام علً ملحم
بلهه حسٌن الورٌدي
فدعوس جاسم الملحم
خالد عمر ونوس
فادي خضر المصري
وطفه رشٌد حسن عباس
رٌما خالد المبسوط
فادٌة كامل الموتلً
سمر حسن بشتاوي
عصام دمحم المصري
سارة ناظم بركات
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نجاة ابراهٌم سرساوي
حسناء خضر أصالن
اسماء حسٌن العاكوم
دالٌا علً دروٌش
صباح دمحم فاعور
حسٌن محمود سلٌمان
زٌنب علً بزون
علٌا دمحم محسن
مرٌم احمد سلٌمان
ماجد جعفر سلٌمان
محاسن اسماعٌل سلٌمان
كاسرة دمحم الحج
هوٌدا عثمان حبلص
رنا عبدالرحٌم فرخ
مٌراي جرجس نصور
جمال بكري دباغ
فدوى ودٌع شاهٌن
اسً ادٌب سمعان
نجات ادٌب سمعان
دعاء دمحم حمود
هبة صالح محمود
شادٌة احمد شهال
فاطمة حسٌن سحمرانً
اٌمان حسٌن لازان
وفاء دمحم نور الدٌن
زٌنب جمال حمود
هبة هللا مصطفى حالوي
نسرٌن لاسم ٌونس
بٌرال عماد االمٌن
دمحم علً حسٌن فمٌه
فرح عزات ضاوي
كامل حسٌن ادرٌس
نمره دمحم عمار
اطالل عبد العزٌز ابو عباس
نبٌها ناٌؾ بركات
مهى عدنان مصطفى
فادٌا فاضل شلٌوٌط
ولٌد ٌوسؾ طراد
مٌشلٌن الٌاس ٌوسؾ
وسٌم علً حسن
احالم دمحم دٌب العوٌن
جمٌله دمحم دٌب العوٌن
حنان احمد الهضام
رٌما دروٌش دروٌش
صفاء احمد رمضان
فرح دمحم مظلوم
كنوز دمحم لداح
نظٌرا اسكندر الخوٌري
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صوفٌا ٌوسؾ الخوٌري
بالل عبد الوهاب الزٌن
منار سلٌم مٌماتً
جالل صبحً البش
صباح مظهر صابر
اٌمان موسى حرلوص
شهٌره علً دهٌنً
ابراهٌم عبد االمٌر دهٌنً
نوال موسى دهٌنً
رباب حسن شور
هدال علً النحاس
منتهى ابراهٌم كحلول
أدٌب عبد االمٌر دهٌنً
علً ؼازي جعفر
علً دمحم جعفر
وعد ؼالب جعفر
ٌاسٌن عبد هللا مرتضى
دمحم امٌن عثمان
صباح ٌوسؾ علً
هشام علً وهبه
زٌنب حسٌن أبً عباس
فاطمة حسن الحمد
عذابة الدمحم الدمحم
ماري بولس ؼسطٌن
ابراهٌم بشارة السمرا
خالد دمحم حموضة
سكٌنة دمحم علوش
علً حسٌن السٌد دٌب
نئٌلة خالد حموضة
سحاب فؤاد لاسم
جمٌلة محمود رضى
حوراء لاسم عٌدي
حسن حسٌن مرعً
علً محمود حمود
كوثر محمود العمار
علً أحمد المجذوب
سناء كمال هاشمٌه
هدى دمحم أحمد
نوره فواز العموري
رٌا احمد صالح
كاملة خلٌل فارس
خدٌجة فواز عبٌد
مازن وفٌك صفا
علً أحمد كركً
هند حسن أبو زٌد
فدى أحمد البرادعً
جلٌلة دمحم بشٌر عمرو
جمال فهد صفوان
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حنان عاطؾ عٌسى
ماجدة دمحم وجٌه صعب
دمحم ابراهٌم زهوه
نارٌمان دمحم نابلسً
هٌلدا علً بالونً
زٌنب حبٌب المرتضى
نورما جروج عٌسى
منٌرفا توفٌك نادر
رانٌا صباح الممشر
ساره حسٌن حسٌن
فاطمه علً جابر
نجاح عبد الحسن جابر
نجاح دمحم جابر
علٌه أحمد جابر
هٌثم عبدالؽنً الرفاعً
ندى احمد الرفاعً
فاطمة خضر الرفاعً
علً عثمان الرفاعً
جان كلود جورج عاد
لٌالً زٌاد عازار
مارسٌل جرجس فرح
مٌالد اٌلٌا عاد
ٌوسؾ إٌلٌا نعوس
لٌا جان مطر
ؼابرٌاال منصور رزق
جرجس نخلة وهبة
كمٌل جمٌل عوض
حسناء دمحم الشٌخ
أمل علً ع ّمار
حوراء جمال موسى
فاطمة علً موسى
فاطمه حسٌن مكً
فرح علً بدران
سالً وفٌك شعٌب
عبٌر ابراهٌم حماده
زٌنب صافً كمال الدٌن
شهرزاد سلٌمان دمحم
فاتن فاٌز الخلؾ
فتحٌة جاسم الدمحم
دالل جبراٌل ٌمٌن
ابتسام احمد شاهٌن
حسٌبه محمود لزٌحه
فاطمة دمحم علً منصور
لٌنا حسٌن صوفان
محسن أحمد شاهٌن
انعام مصطفى موسى
إٌمان حسن حماده
حسٌن رظا شامً
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سماٌا ٌوسؾ مشورب
رفا حسن مجٌر
زٌنب علً للماس
زهراء ٌوسؾ نابلسً
رٌما حسن جعفر
احمد محمود حرب
انتصار محمود السباعً
سعٌده دٌب المولى
دمحم احمد كنج
رٌم عمر الشٌخ هوشر
هنٌده خضر صبرة
منى احمد نجم
محمود كامل شكر
ٌوسؾ دمحم دروٌش
ساره دمحم رمال
خلٌل دمحم علً رمال
سالً عباس شعٌب
هناء حسٌن عجمً
دنٌا علً الخطٌب
سٌسٌل نبٌل الفؽالً
مشلٌن لوٌس النمنم
برال فادي نهرا
منار جمٌل علوه
زٌنب جعفر الحاج حسٌن
زٌنب حسٌن ناصر الدٌن
عالء احمد عاصً
أسماء محمود سوٌد
ندوى خالد خضر
إنعام علً سعد الدٌن
خالدٌه علً كنعان
محمود كامل الخٌر
صالحة لاسم الحلبً
ابراهٌم خزاعً خمٌس
نٌللً نبٌل مالعب
وفاء حسن مهنا
سلوى احمد خلٌل
اكتمال حسن عزالدٌن
فاطمة حسن عزالدٌن
بالل علً هاشم
علً ٌوسؾ الجندي
فادٌا دمحم العبد
فداء احمد شعٌب
دمحم احمد هاشم
منى دمحم العوض
هبة حاتم الباي
اسماء دمحم العكاشة
ؼالب دمحم المنطار
سمٌرة عبده خلٌل
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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حسنة حسٌن خلٌل
دمحم خلٌل عواضة
ماجده دٌب عطوي
حسٌن علً سرور
حنان دمحم شكرون
ٌاسمٌن هالل ٌوسؾ
جان جرجس كفوري
روبٌر ودٌع صادر
وعد الٌاس الكاٌد
منال هاٌل الكرٌم
منال دمحم كعده
عدنان حسٌن ؼنوم
مروه احمد بزال
دام الهنا دمحم العتٌك
ابتسام دمحم صبحً العبد هللا
حمٌدة حسٌن كرٌم
محمود احمد ٌوسؾ الشٌخ
دمحم هالل عبد الرحمن
مرٌم طالل عسٌلً
نهله دمحم نبوه
رانٌه احمد علً
زٌنب رضوان ٌحفوفً
سلوى دمحم نبوه
عزٌزه دمحم زؼٌب
فاطمه بكري الصفح
عبد هللا عبد الرحمن العتر
نصر ه دمحم دٌب العوٌن
فاطمه عبد المادر عوٌن
سمٌر احمد خوال
هناء دمحم بخاش
جٌهان احمد صالحه
سهام مروان ذبٌان
ساسٌن ادٌب عوض
رلٌة علً دندش
عمرو حسٌن شرٌؾ
فاطمه على صالح
عماد وسٌم بو عماد
سمر نجٌب ابً فرج
خلود نصار الحاج
عهد امٌن ع ّمار
فادٌا فندي ابو للفونً
عاطؾ حسٌن المرحانً
احمد خضر الخضر
رابحه ٌوسؾ الحسن
سابٌن سمٌر خلٌل
ماٌا دمحم رعد
فاطمه عبد هللا فرحات
نجوى عبد هللا فرحات

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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نوال حسن ناصر
عباس دمحم هاشم
جوزٌفا جرجس ٌمٌن
طونً رٌمون العتر
بطرس ٌوسؾ بوضاهر
ٌوسؾ بطرس بوضاهر
سالم طنوس حنا
جمٌله ٌوسؾ فنٌانوس
سعاد نزٌه حرب
رٌنٌه مخاٌل بركات
جوزفٌن ٌوسؾ بوضاهر
رومانوس محسن زخٌا الدوٌهً
ٌوسؾ دمحم نزٌه صورانً
ولٌد سعٌد نصر الدٌن
دمحم فهمً المعلم
سوزان دمحم ؼزال
ٌارا ماهر البنا
ورد دمحم البرجً
حسٌن ٌوسؾ بزي
رحاب حسٌن ؼزاله
سبٌن شولً الدؼٌلً
احمد حمزه شحٌمً
جمانه حسٌن حجازي
جٌزال نصر البطش
مخائٌل الٌاس ساسٌن
سلٌمان مخائٌل ساسٌن
باترا حنا البٌطار
منوه دمحم المعلم
ماهر دمحم الطرشً
رنا سعٌد الحرون
منى مصطفى شهاب
حٌاة علً العموري
مسٌكة توفٌك عثمان
علٌا شهاب الشهاب
عبٌر علً كسروانً
نانسً سامً مجلل
نعمه دمحم االحمد
رنا محمود عباس
راندي عٌسى بوسابا
رباب دمحم كوثرانً
ناهده اٌوب بو مجاهد
فتات توفٌك لحلوح
دمحم عبدالرؤؾ الحالق
زمزم نبٌل الحالق
فاطمة اسماعٌل حوالً
فلاير دمحم طالب
نور علً حٌدر
ناٌفة عطا شرٌؾ
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عبدهللا عبدالجلٌل لاسم
سعده حسن الفضل
هندٌه خالد هالل الفضل
ولٌد دٌاب زعرور
رٌما هالل الفضل
حسٌن علً ملحم
زهره حسٌن وهبً
إٌمان علً فرحات
ضحى حسٌن ضاحً
حسٌن علً مطر
حسن حسٌن مطر
دالل علً ملحم
منصوره اسعد شومر
فاطمة عبد الرزاق مطر
ذٌبه دمحم ٌونس
سهٌل اسعد سبلٌنً
عفٌفه خلٌل عباس
مٌرفت حسٌن عاصً
دٌانا علً جمال
نبٌها حسٌن ملحم
فاطمه علً علً الحاج
ربى ابراهٌم مطر
ترٌز رزق رزق
اٌفا محسن فضل هللا
كرٌستٌان سابا الحالل
رومانوس محسن لنٌعر الدوٌهً
مٌشال طنوس الدوٌهً
لمٌا توفٌك زخٌا الدوٌهً
روان رفٌك زعٌتر
علً أحمد فخر الدٌن
أزهار أسعد سوٌدان
باسل احمد زرٌمة
حنان دمحم توفٌك عرجا
صباح عبد المادر زرٌمة
عمر ندٌم زكرٌا
جان جرجً بو فٌاض كرم
اٌمان دمحم خرٌبانً
امال منصور منصور
امال مصطفى لشمر
ولٌد مصطفى حلوم
جورج بطرس العم
تالٌن هٌراتش خاجٌكٌان
حسٌن علً البرٌدي
دنٌا كرم منصور
ربٌع محً الدٌن العاشك
سبع نصري بو انطون
حسٌن دمحم علً السلوخ
تمٌم رأفت باز
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حسن دمحم شعبان
ماري الٌاس فرنسٌس
فادي صبحً صفٌر
اسامة عبد المادر الزعبً
حسٌن خلٌل فمٌه
عصام فوزي عرابً
حنا جرجس اسحك
دمحم عبد المجٌد الحجٌري
امٌة دمحم طعمة
حسٌن ٌوسؾ دٌاب
احالم مٌالد ضاهر
دمحم عبدالمادر عمل
ؼسان حلٌم بٌطار
شربل جوزٌؾ شاهٌن
ندٌم مخاٌل موسى
جودات دمحم طربٌه
هٌالنة اسعد سٌد احمد
خالد فاروق النخالوي
جوزٌؾ محسن دحدح
علً عوض الفمٌه
دمحم علً طراد شومان
ربٌع احمد عٌسى
مصطفى نجٌب شعٌب
بطرس عادل دؼٌم
نادر الٌاس نادر
جٌلبٌر عارؾ باسٌل
بسام ساٌد دحدح
جو نبٌل الزرٌبً
سامٌا لاسم سعٌد
رضوان سلٌمان صافً
فادي الٌاس سمعان
سارة مهدي دمحم
احمد حسٌن لاسم
الٌان مراد ؼصٌن
الٌاس فرٌد الخوري
اٌلً فواز معلوؾ
الٌاس عمل افرنسٌس
اٌلً ابراهٌم الحكٌم
اٌلً خٌرهللا مارون
ادمون ادوار رعد
ادٌب سامً ناصٌؾ
أحمد فاضل المواس
جمٌل طانٌوس المصٌفً
مٌرنا كمال حبٌب
جورج نعمان ابو جمره
جوزٌؾ جرٌس عتمه
لورة ٌوسؾ نصرهللا
جوزٌؾ عطا االحمر
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جورج مارون عمار
رٌن فؤاد بدران
روال جبرائٌل سعٌد
روال جرجً المعلوؾ
رٌاض سالم الهبر
رجاء عصام السٌار
رٌتا طانوس الحلو
صالح احمد حمزة
صوالنج حنا رزق
صفوات جرٌس سعٌد
ضٌاء حسٌن شعٌب
طونً بطرس العم
طونً روكز نصر
طونً الٌاس الحاج
فادٌا طانٌوس عبد الصلٌب
فادي نبٌه فرحات
فادي نخلة الفرح
فٌاض ٌوسؾ نخول
فدوى دمحم دروٌش الحاج شحاده
فادٌة الٌاس ناصٌؾ
فادي دمحم سوٌد
فدوى عبد الحسٌن رشٌدي
فؤاد حسن حجٌج
دمحم محمود شمس الدٌن
مٌرا علً خلٌل
مارون حلٌم حنا
نظٌر أحمد فارس
نزٌه دمحم ؼمراوي
نورما منذر الحاج
خلٌل أحمد شٌت
دانً سلٌم جبرٌن
احمد دمحم عمل
دمحم إسماعٌل الحسن
ربٌع حسٌن لدور
ربٌع خضر فتاح
رامً عماد الحلبً
عماد ادمون ؼنطوس
فاٌز فوزي زٌن الدٌن
ابراهٌم ٌوسؾ حنا
مٌشال امٌل زهار
حسن سمٌح ناصر
مصطفى أحمد الحجار
دمحم رشٌد سعده
احمد خالد عباس
زٌنة خالد العٌط
حسٌن احمد ابو دٌة
جٌزال فؤاد ابو شحاده
فاطمه عبد اللطٌؾ عبد هللا
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منال حسٌن مراد
اٌلٌان بشارة ٌونس
اٌمن دمحم الحلبً
انعام علً خضر
امل دمحم حمود
مٌشال بطرس كرم
فاطمة خضر دروٌش
حسام سجٌع رشٌد
سوزان أنور الشامً
فاطمة احمد جالل ؼمراوي
عائشة احمد دروٌش
نهاد احمد مطعمة
اسٌا عباس منصور
جٌسكار داالدٌه معوض
احمد دمحم فاضل طراد
فادٌه مصطفى خضر
فدى عبدالرحمن عثمان
ماٌا مزٌد الشوفً
مخلصة علً عمار
فاطمة دمحم عواد
محمود ناصر الكٌالنً
جهان ابراهٌم تنوري
رولى ادٌب موسى
روفٌنا ٌوسؾ مارون
لؤي دمحم البب
دمحم معٌن الرافعً
منى احمد ابو اسعد
لؤي جعفر الٌوسؾ
هال حسٌن العن
محمود حسن فمٌه
نارٌمان نزٌه الحاج ٌوسؾ
هشام حسن الشٌخ
فادي خالد الحسن
دمحم عبدالؽنً خضر
عباس مهدي شرٌؾ
هبا دمحم صبحً الحجار
عباس محمود صالح
اٌهاب دمحم نجم الدٌن
شادي سجعان الحاج
ران ٌوسؾ موسى
مها احمد مجدي جراد
انطوان حلٌم الحداد
حنان حمزة حمادة
كاتٌا نموال مدور
مخاٌل فرٌد بو رجٌلً
لوٌس نعمة منصور
انطوانات ناٌؾ خنفور
لٌلى حسٌن فواز
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سمر انطوان ماجد
عبداللطٌؾ دمحم حٌدورة
حسٌن علً الرشعٌنً
سمٌح ٌوسؾ زٌن
عبد المنعم احمد فواز
ابراهٌم ٌوسؾ دمحم
دمحم عبد الحسن رشٌد
امال عبد اللطٌؾ عبد هللا
عادل فضل هللا شعٌتو
لورٌن جوزؾ الحسٌنً
نسرٌن كرٌم عبدهللا
لٌلى نعمً البٌطار
لٌلى سلٌم خٌرهللا
سمٌر نجٌب خٌر الدٌن
لوٌس الخوري مخائٌل الزرٌبً
حنا عبد المسٌح عبد المسٌح
هدى عزٌز مطر
سالً سركٌس زخٌا
كلود جورج شبل وردي
اٌلونا دمحم االمام فهمً
لٌنا صالح حمود
هٌفاء عبد الحسٌن رشٌدي
دمحم فٌصل خالد
لبنه جرجس معوض
محمود حسن حنٌنو
الٌاس اسعد شمعون
دمحم علً احمد فمٌه
هدى ناٌؾ خنفور
انطوان الٌاس تابت
لٌنا الٌاس عمل
مصطفى أحمد طوط
ماؼً جرجس الٌاس سلٌمان سعد
هٌام جرجس طنوس
عبدالرحمن احمد اسماعٌل
هانً طانٌوس شتت
منى سلٌمان الشوٌري
نهى احمد موسى
هنري انطوان خلٌل
سامٌا عزات فٌاض
لٌلٌان جورج بوحبٌب
علً أحمد اسماعٌل
سهام نور الدٌن خالد الحسن
نازن علً شمص
لٌنا مهدي ؼرٌب
هزاع مدحج دندش
جٌزال ٌوسؾ عون
لطٌفة انطوان لٌشع نوح
هٌام ٌوسؾ عٌتانً
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سهام دمحم مرعً
لٌلٌان عادل آصاؾ
هبة عدنان الورع
اٌمن حسٌن لدور
علً حسٌن شري
مارون ٌوسؾ دٌاب
هناء عبد الرحٌم الهواري
رونً بطرس سلٌمان
عباس حسٌن زهور
نها سلٌمان فرح
عماد سعد زؼٌب
هدى احمد فروخ
الرا ٌوسؾ اسعد
جوزفٌن طنوس مطر
انطوانٌت دٌب العلم
سعٌده بطرس العم
عبود ابراهٌم عبود
لوزان سامً سلٌم
هادي عدنان لرعونً
ؼادة حسن ٌونس
سلٌم حنا ابو حٌدر
علٌاء فوائد نجم
هادٌا جورج توما
بالل دمحم موسى
سلٌم عبدهللا الطوٌل
هاله انطوان لبس
رائدة وجٌه جمال
الرا شربل ٌعموب
هراج نرسٌس كوسه اوؼلً
حسٌن ابراهٌم الموسوي
عادل جرجس ضو
لٌال سٌمون مكنّا
سمٌر علً عبدهللا
الرا حبٌب مرعً
هٌثم احمد احمد
لٌدٌا عادل دروٌش
هانً مخاٌل سعادة
ٌسر علً هالل
حسٌن علً عوده
علً دمحم ابو زٌد
الرا ابراهٌم اسكندر
هبه فاروق الصوص
علً عمٌل منانا
لٌالً زكرٌا ؼمراوي
رجاء منٌر فرح
حنا فارس المعادي
لمٌس مصطفى حومانً
سمر محمود ناظم مجذوب
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علً عبد الهادي خلٌل
وفاء دمحم اسماعٌل
ادٌب ناٌؾ حبٌب
وسٌم محسن محسن
بطرس فوزي ابً نادر
بسام فاٌز جرجور
ساٌد سركٌس بو فرنسٌس
حسن انٌس اسماعٌل
بسام شولً لحود
حسن كامل شكرون
سامر مٌالد ؼناطس
عزت مارون االسمر
مادونا حنا مخول
وسٌم توفٌك دٌب
برتا نصر هللا ابو سلٌمان
حنان دمحم رحًٌل
ماري كلود فٌلٌب ٌاؼً
بسام كامل الكلش
ساٌد باخوس بشارة
دمحم فؤاد علوٌة
بالل حسنً دروٌش
سحر نمر العلم
بولٌتا نمر حبٌب
سالفا حسٌن حٌدر
وفاء اٌلً عبدو
علً احمد شعٌب
حسن دمحم فلٌطً
جانو الٌاس فران
عزام دمحم رهٌؾ لصاب
مرٌم سلٌم دعبول
بول جان عواد
سمٌر سعٌد سعد
شادي فاٌز االسطة
مارن نجم نخلة
رنا احمد عدنان معصرانً
دعد حسن طه
مٌشال حنا الحاج
سحر بسام الحاج سلٌمان
كلود جان ؼانم
حسٌن فاضل الطفٌلً
سوزي سعٌد الحاج
مارلٌن حنا اسطفان
نهى ٌوسؾ ؼضبان
وفٌك فؤاد الزربا
بولٌن مارون حنا
حسن علً عالم
مٌرنا خلٌل الجبور
ولٌد مٌشال الدكاش
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بول جرجس بدور
وافً حسٌن مالط
جٌهان حسٌن عٌسى
مروان عبد الجلٌل ضاٌع
وسام انطوان ابً خلٌل
بادٌة احمد الحاج سلٌمان
اٌناس زكرٌا الشرلاوي
امٌنة ناٌؾ نده
احمد حسٌن عبدهللا
سلٌم الٌاس بارود
وفاء مخاٌل تنوري
خضر ناصر ضٌا
سمنتا ولٌد الحاج شحاده
رلى عبدالطٌؾ زٌادة
ماري انطوان لصٌفً
سوزان مٌشال الحلو
موسى جورج عٌد
مرتى الٌاس بو طاس
سامً مٌشال عرمونً
عمر محمود حمود
حٌان شفٌك سلٌمان
سامر حنا روفائٌل
مٌشلٌن الهام ضاهر
سعٌدة محمود كنج
دمحم سامً ابودٌة
مهدي حسٌن زؼٌب
هنادي مهدي علوه
برنادٌت جرجس طوق
مباركة طانٌوس طانٌوس
سمر نعٌم ٌونس
عماد الدٌن عبد الرحمن الحلوة
تؽرٌد حبٌب فران
سامر ٌوسؾ العمٌل
عبد الرحمن حلمً عبدهللا
باسل احمد ضاهر
مٌادة دمحم الحاج سلٌمان
ٌوسؾ نعمة هللا عون
علً محمود فواز
سمٌرة دمحم الداود
عبود الٌاس شرفان
باسم شولً اسماعٌل
عمل مٌشال حمٌمص
فادٌا عزٌز خٌرهللا
دمحم ضاهر ماضً
شبل عبدهللا تنوري
علً احمد جمول
منٌؾ سعد ماضً
ٌعموب عبدهللا صعب
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برنارد وهٌب وهٌبه
دمحم عبد العزٌز زٌن الدٌن
بسام اسكندر الحاج
شربل انٌس راشد
الٌاس عبد هللا الحاج عبٌد
بسام مارون حنا
اٌمان علً زٌنه
نعاٌم ندٌم ضو
حسنا دمحم ابو كروم
روال ابراهٌم ٌونس
مٌاده دمحم دٌاب
شربل ادوار مسلم
ؼاده عمل طنوس
مونٌت سمعان فرنجٌة
حٌدر أحمد لعفرانً
حسٌن دمحم زهوي
دٌانا رفعت محفوظ
شادٌة جرجس شحود
خٌر الدٌن احمد خضر
وسٌم مضر نافع
صفاء عصام فٌنو
خدٌجة محمود المحمود المراد
دانا جرجس شهوان
شربل ودٌع شكري مرلس
دمحم علً جابر
شكري أحمد الجنون
دمحم اسماعٌل اسماعٌل
تجٌن جرجً المعلوؾ
رمزٌة خلٌل الحاج سلٌمان
تحسٌن عبد الحسٌن دوٌن
آٌة هاشم الحسٌنً
نضال فرز طوق
توفٌك مخاٌل معوض
ماري لوٌس الخوري
شرٌؾ عثمان العاكوم
مرٌم ابراهٌم طالب
سلٌمة احمد ابو حجٌلً
توفٌك احمد اسوم
دعد ٌوسؾ دٌاب
متري حلٌم بوزٌد
ٌوسؾ ناٌؾ مرعً
خالد دمحم األدرع
خالد علً العلً
تاتٌانا حب هللا جرجور
ؼادة خلٌل األخرس
ٌوسؾ حسٌن جونً
خلدون ناصر الكن
سوسن كمال ابوؼطاس
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تامر احمد ذٌاب
دالل حلٌم باز
شاهٌن مٌشال الحداد
عبٌر نمر الصاروط
ٌوالند جان بو منصور
تاال صافً حجازي
ؼابً خلٌل الحاج
محمود عبدهللا الماروط
فاطمة حسن شرٌم
دٌؽول عبود المبٌاتً
شٌمان ٌوسؾ كفرونً
ؼادة جبرائٌل فرح
مالن ابراهٌم ابراهٌم
دعد كرم العمٌل
شادي حفٌظ نصار
داهود كامل اٌوب
ؼنوى مٌالد العمار
منال ضاهر سلٌمان
كارول امٌل رحمه
دالل احمد كركً
شربل ٌوسؾ بطرس
منٌر فٌصل الٌحً
دٌره امٌل ابً شهال
ؼنوة دمحم مصطفى عمٌس
دمحم محً الدٌن صمر
ٌوسؾ عبد هللا مٌالن
رانٌة توفٌك دٌب
شادي جوزؾ خلٌل
ؼزوان علً عالء الدٌن
مٌشال جرجس عبدو
ماجدة دمحم الماعوري
ٌحٌى علً حمدان
رسالن دمحم ابوشاهٌن
رٌما كمال عالمة
زانه عبدالرحمن طالب
دعد دمحم سلٌمان
ٌوسؾ سمعان سمعان
نعمة دمحم عٌسى
ؼسان فاٌز البحري
مارون فارس نجم
ٌاسر احسان مرتضى
ادٌب احمد البعلبكً
رٌحاب حسن الساروط
هنادي دمحم ناصر
ماري ترٌز جوزؾ تران
ٌامن سعد هللا خٌر
جان جمٌل المسٌس
رشٌد ٌوسؾ سروع
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اإلسم الثالثي
ؼرٌس رٌمون حسون
ٌمنى اسماعٌل عواضة
جمٌل مورٌس شامً
ؼسان علً شمرة
فارس ودٌع الحاج
ماري جرجس نهرا
عبداالمٌر دمحم الرمح
جورجٌنا البدوي رزق
ماري نسٌب حداد
دومونٌن عماد العالوري
دورا ساٌد الجر الدوٌهً
مازن ٌعرب الكنج
مارٌنا امٌن مرلص
زٌاد شمس الدٌن
فرٌح جورج موسى
امل محمود المراد
فٌفٌان الٌاس حنا
روز ماري حنا الخوري
مازن مٌالد لسطنطٌن
سعٌد عبد هللا عبد هللا
سها عمر االٌوبً
جورج مطانٌوس ٌوسؾ
ٌوال حسن كٌوان
فدى ٌاسر مواس
جورج ابراهٌم نٌسً
فادي الٌاس شعٌا
ماهر ؼسان األعور
مٌرنا فؤاد عطٌة
جورج امٌل بو فاضل
فرج محسن لبالن
ماٌا ندٌم المر
جوزٌؾ مٌشال السخن
فرٌد احمد دروٌش
عباس فضل عباس
رٌما أحمد زٌدان
مٌرنا أحمد ناظم الزعبً
جورج عادل خوري
زٌنب دمحم حجازي
دمحم عادل داوود
زٌنة حسنً الشعار
رشاد احمد علوش
فٌروز عماب ابو ابراهٌم
دمحم نبٌل شعبان
سمٌرة عبدالكرٌم دٌاب
سامً عبد هللا عبد هللا
جان الخوري ٌوسؾ جنٌد
ربٌع شولً برٌدي
صبا مصطفى اسرائٌل

ن
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ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
عال احمد سلوم
انطوان بطرس الحاٌن
جوزؾ عبدااله بوزٌد
راتب عبدهللا البزال
لٌنا حسٌن حسن
أحمد عباس الموسوي
رنا نهاد ٌمك
فرج دمحم الماضً
اٌكٌت الٌاس الخواجه
جاد رٌمون الحداد
مشٌر هزاع الخضر
فاطمه علً الحاج
سامٌا انطون حرب
شذى دمحم سعدالدٌن
دمحم حسٌن سلٌمان
اسماعٌل عباس مراد
رانا علً ٌاسٌن
رؤٌم حمزة نافع
اٌاد دٌب ؼنوي
جان الٌاس فرنسٌس
ى
رٌتا هنري منس ّ
مهدي علً الكركً
هنادي دمحم ٌاسٌن
روال لاسم عٌاش
فاطمة علً حشوش
هاجر عبد المادر الحراز
جبران عمل طنوس
فرٌد اسماعٌل عاصً
مٌراي الٌاس عون
ولٌد أسعد ؼٌة
جورج الٌاس ملكً
رائدة الكاهن ناصٌؾ كرم
فضل محمود حمدان
الٌن حبٌب بشاره
جورج بطرس فهد
رامً احمد رعد
فاطمة محمود جرادي
مرتضى احمد طحٌنً
دمحم احمد عٌسى
فرٌد سعٌد كمال
سلوى سلٌم الحلبً
مارٌات جرجس البطً المعروفة باالنٌش
جورج حنا شواح
رامً مورٌس المزي
لزحٌا سمٌر شلٌطا
مٌشال بشارة الخوري
مٌرنا علً رضا
جورج روكز نصر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
رانً جرجً ابو رجٌلً
مٌشلٌن الٌاس ٌاؼلٌان
طونً اسعد التوم
جورج ملكً ممدسً الٌاس
علً نعٌم البلبل
مٌشلٌن جوزٌؾ شوفانً
جورج منصور طنوس
ربٌع عبده نعمه
عماد منٌر عبد النور
مٌالده انطونٌوس الخوري
اندره شربل عمٌمً
جوزؾ مارون نصر
رشا عثمان كسن
علً صادق سلوم
لاسم دمحم مبارن
مارون الٌاس ؼطاس
جوزفٌن كرم العمٌل
عواطؾ انطانس صادر
مٌراي واكٌم عٌد
جوزٌؾ الٌاس الحاموش
رفٌك خلٌل نجاد
فراس هٌكل الدكاش
روبٌر سمٌر االشمر
عُلى شكٌب جرجور
مارٌانا سلٌمان عٌد
اٌلً افرام عمٌمً
جوزٌؾ انطوان الؽرٌب
رودرٌن عادل الكن
روال احمد حمود
ماٌا ابراهٌم اسكندر
روال فواز شمعون
عامر احمد كنعان
كرٌستٌن ٌوسؾ المعروؾ باسم ابراهٌم بطٌش
دمحم نبٌه حوحو
عبدالمعٌن حسن دٌاب
روال ندٌم المر
منى عاطؾ مصطفى
اٌمن نزٌه حمود
جٌرالدٌن جان جورح شاهٌن
عباس دمحم رضا
كولٌت جوزٌؾ شوفانً
محمود منمذ عاشور
الٌاس بشارة حرفوش
جٌزٌل شربل العمٌل
علً عبدهللا عمٌل
مرفت احسان مدنً
الٌاس خلٌل الهبر
جٌلبٌر جبلاير الزؼبً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
كرٌم كامل عباس
مٌسم سعٌد الشمعه
جرجس الٌاس خلٌل
علً عبد هللا سرحان
مالن محمود مكً
فرح أنٌس االبٌض
روال جوزؾ حداد
كلود فؤاد الحداد
جان جورج هٌمو
كاتٌا عبد الحسٌن حسان
ماٌا دمحم سالمه
ؼسان صالح طلٌس
ألٌن فواز معلوؾ
جرجس اسحك المدوم
روجٌه مسعود البٌطار نعمه
كرٌستٌان جبراٌل البارد
مشلٌن طونً نصر
البٌر الٌاس نوربتلٌان
كرستٌن جوزاؾ عٌد
الٌاس توفٌك كفوري
جوزٌؾ سمٌح مطر
هالل فؤاد اسماعٌل
أمٌن أحمد الحج دمحم
رنا نعمه مرعً
عباس علً الحاج حسٌن
رنا ولٌد الحاج شحادة
كرستٌان فؤاد الطٌؾ
وسٌم جورج موسى
اٌلً حنا نجم
رجا علً ابو سعد
مالن فاعور
الٌاس فوائد نجم
رامً عٌد تعبانً
كارلوس سلٌمان ٌعموب
دمحم علً طاهر
انور مفٌد بشنك
رٌما مارٌو سكافو
كرم ابراهٌم كرم
الٌاس فؤاد جرادي
جٌسٌكا انطوان ؼنٌمة
رفعت عبد الحلٌم حسن
عباس عبد هللا تحفه
دمحم سبع مصطفى
وسام دمحم السبالنً
روي رٌمون نهرا
علً حسن ابراهٌم
كرٌمة علً حمٌة
دمحم عمٌل مبارن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
دمحم دروٌش ذٌب
عبدالرحٌم مصطفى عباس
مروه علً زٌن
جان كلود رٌمون بولس
علً ؼسان فحص
وائل علً خٌر الدٌن
انعام حسن الدلدولً
رتانا سٌمون عون
منار علً زٌنب
الٌسار نافذ الصمد
جورج مارون عطٌه
علً دمحم احمد
ماٌا علً خرٌس
علً حسن شعالن
وائل مٌشال نادر
ابتسام عزت ؼصن
اٌمان اسامة شعٌتو
رانٌا أسعد شامدٌن
واصؾ محمود عبدالرحٌم
اٌفا جورج حبنبو
جهاد طانٌوس سعٌد
رانٌا احمد دٌاب
عماد دمحم سعٌد ؼانم
اناث مصطفى الصمد
جان بطرس حنا
ربح فوزه جنبالط
منذر عباس عواضة
وسٌم حنا ضو
اسماء مدحت درباس
وسام طالل نمٌب
احمد دمحم الزعتري
وسام حسن الحمرا
احمد عباس عواضه
علً عمران زبٌب
مٌراي مخاٌل داؼر
امل علً حنٌنو
جان ملحم المورانً
عوض احمد دروٌش
مرٌان حنا عبدوش
احمد سامً دروٌش
زاهً علً نصرهللا
محمود علً عثمان
الٌاس بٌار سالمه
علً حسن حالوي
سهٌله ابراهٌم السلٌم
زٌاد نمر حدشٌتً
االء حسن حسونة
زٌان عبد الحفٌظ الحاج شحاده
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
علً بدري مرضه
زٌن العابدٌن فؤاد حٌدر
عٌسى مورٌس ساسٌن
اٌلً جان اجرٌس
حسن دمحم نور الدٌن
عهد عبدالرزاق جزار
مرسٌل حسٌن حمزه
حسٌن علً علٌان
موسى عبده بو ضومط
ملن عبدهللا دندشً
منى علً عبد الرحمن
ماؼً ؼالب الكردي
عباس عبد العزٌز عز الدٌن
حسٌن علً فٌاض
اسماعٌل ماجد ؼندور
زٌنب علً ضٌا
عامر امٌل الخزالة
مروان ابراهٌم حوكو
حنان نموال نخله
دمحم احمد الحاٌن
الٌاس خلٌل الشماعً
دوري جوزٌؾ ضو
زٌنب مصطفى عزٌز
عبدالمادر احمد ابو زٌد
علً نعمان امٌن
نبٌلة احمد جبارة
احمد حسٌن حمد
زٌنب سالم بلوط
مارون جوزؾ صٌلً
وسام دروٌش تروا
حنان عمر سعد
ماٌا جورج بداوي
داود ٌوسؾ مارون
زٌاد دمحم الحجٌري
عماد سهٌل حمود
ابراهٌم علً صبره
ابراهٌم احمد لوبانً
زٌاد نصر مراد
رنا دمحم فواز
اسعد كامل حجول
زهراء علً الحاج حسن
منار علً ٌونس
حسن دمحم بٌز
زهرة فخري فواز
عالء الدٌن عبد العزٌز البعرٌنً
علً هانً علوٌة
حسن مهدي الحسٌنً
اٌمن زكً ضاهر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
حسن محمود مبارن
زاهر دروٌش درنٌمة
اٌلً مٌالد فٌاض
حسن علً ضٌا
زٌنب كمٌل حسن
عناٌة حسٌن نصرهللا
امال ٌحٌى بدوي
حسن عدنان سنان
عالٌه عاطؾ ناصرالدٌن
مارون شكرهللا العلم
زٌنب حسن بركات
أمل أنطوان الدٌن
حسٌن علً المنطار الحسٌنً الموسوي
علً دمحم دؼمان
ماهر شربل منصور
اٌلً جورج جبور
عمر دمحم كركر
دمحم لاسم زعٌتر
اٌمن طالل البنً
حسام ابراهٌم نداؾ
عبد الرحمن ابراهٌم الشمعة
دمحم فهد صالح
ؼسان عمر سلوم
ابراهٌم احمد السٌد
حسن عبد هللا تحفً
اٌلً دٌب صلٌبا
بشرا طنوس أبً فاضل
انطوان الفرد بولس
اٌلٌا جرجس رعد
اٌلً جرجس نادر
الٌاس كرٌم االسمر
بطرس الٌاس فارس
باسكال مالن دٌوب
امانً لاسم شهال
انٌس احمد سلوم
دانً ودٌع مارون
حسٌن علً السٌد
دمحم عصام فضل مكً
علً رٌاض بشٌر
أحمد خضر هزٌم
حسن عباس سرحان
فادٌه دمحم هرموش
إبراهٌم خضر فتاح
حسان كمال فارس
احمد مصطفى سفر
حسام علً حمدان
عامر علً العلً
اٌلً حبٌب دٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
دمحم طه ٌاؼً
اكرم منمذ عاشور
فاتن دمحم منصور
مرٌم علً اآلؼا
نٌفٌن امٌل الخوري
اٌلً انطوان الشمالً
فرح دمحم العلً
طارق رٌاض مواس
اٌلً مخاٌل العرجا
حسن عبدهللا خرٌس
فٌرا طارق دحروج
مصطفى احمد لدور
نادٌن دمحم اسعد ٌونس
اٌمان عبد الؽنً الفلو
حسٌن علً عمل
فاطمة علً بهجة
منذر احمد الخانجً
ناتالً جبراٌل البارد
احمد عمر الدلدولً
آالنا جرجس ابراهٌم
ماري ترٌز اٌلً الدٌرانً
حنان الٌاس شحود
مازن دمحم ناصر الضناوي
اسعد احمد طراد
فاطمة رضا رضا
نسرٌن اسعد الحاج
حسان خضر ؼمراوي
مروان اٌلٌا حسون
نسرٌن ولٌد صعب
الٌاس امٌن نفاع
حسام هاشم عٌد
مارٌو ٌوسؾ شلٌطا
نوار عبدالرزاق شحادة
الٌاس ٌوسؾ مهنا
منتهى خضر هزٌم
نظٌرة مصباح حمودة
حسن فوزو رٌا
مٌساء محمود عراج
سناء عبد الحفٌظ شمور الحاج شحاده
ادهم عصام تمراز
حسٌن مرعً مرعً
دمحم حسٌن شمص
نصر الدٌن دمحم خطار
إكرام دمحم شمص
فرٌد علً شعبان
حسان حبٌب حلٌحل
مازن دمحم طوط
حسام مصطفى سنتٌنا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
مأمون احمد لانصو
حمد حسن عواد
رانٌه محمود بشٌر دبلٌز
منال عبد الكرٌم بن
اٌلً نعمة هللا الحورانً
حسن دمحم عوٌدات
دمحم حسٌن عواد
ندى علً وحٌد سلٌم
حسام دمحم ملن
آٌه خالد الشحٌمً
محمود دمحم عبدالرزاق
دمحم رٌاض عٌسى
اسٌا احمد السحمرانً
فوزي سلمان عبدهللا
مٌرنا مصطفى ممبل
مٌساء هولو حسن لاسم
مارٌا نمر شعبان
ربٌع عمر صهٌون
دمحم عبد الوهاب لوبر
لمر فٌاض ؼمراوي
دمحم ٌوسؾ السبالنً
مهدي حسٌن األحمر
انطوان الٌاس االسمر
رٌتا ٌوسؾ سالمة
مسعود زٌاد العلم
دٌما كمٌل كلنن
نورالهدى خلٌل ؼرٌب
خضر أحمد عباس
دمحم علً علوه
خضر عباس البزال
مٌرنا علً العوطه
خلٌل علً بدوي
مرٌم رضا لصٌر
خلدون نعٌم ابو شاهٌن
خالد دمحم علً الحجٌري
مصطفى حمد سلٌمان
خالد عبدهللا هرموش
مرٌم عفٌؾ شمٌسانً
دمحم علً الحاج حسٌن
صالح خضر ؼانم
جهاد خالد الرفاعً
شربل رومانوس بو نعمه
دمحم ٌوسؾ دٌاب
بالل حلمً عبدهللا
شربل سعد هللا النوار
بول كلود رومانوس
شربل صبحً عبود
صبحٌة دمحم خٌر مراد

ن
ن
ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
بٌار حنا طراد
شربل عصام السٌار
صفاء سلٌم جمال
شربل فارس بو عبسً
بٌار ٌوسؾ عساؾ
شربل مارون العلم
براء ماهر فرخ
شربل مطانٌوس نهرا
منى الٌاس عمٌمً
رٌشارد الٌاس سلٌمان
بالل امٌن مراد
شربل نزٌه ابراهٌم
بهاء مارون صادر
شرلوت سامً واكٌم
بٌار جوزاؾ عازار
شربل جرجس سابا
بول رٌمون نهرا
دٌانا فارس نادر
شربل مارون صادق
بٌار مارون العلم
شربل لزحٌا دعٌبس
شربل رٌمون زؼٌب
دارٌن ماهر ؼمراوي
بالل علً كنعان
جاكلٌن فٌلٌب النجار
طونً انطوان السكاؾ
دانً منٌر ملحم
دوري جوزٌؾ افرام
بولٌن شاهٌن ماضً
بشار علً عثمان
بوال حنا لرداحً
دٌاب سمٌر علم
شربل فرح كالكش
نجوى عبدالمادر عبدو
باسمة ٌوسؾ دٌاب
دالٌا نخله جرجوره
بوال جورج خطار
شادي كمال شدٌاق
شادي جوزٌؾ ابو ٌونس
باسم العن
بولس نظٌر حنون
شربل مارون نصر
بتول دمحم دره
دانً بٌار ؼناطوس
بالل جمال السٌد
شربل مارون الحاج
دامرس فرج هللا خٌرهللا
شادي ٌوسؾ ضاهر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
طونً وجٌه هاشم
ؼسان عبد الرؤوؾ حمود
شربل طانٌوس راجً
طونً بطرس حنا
طونً ٌوسؾ جرٌس
مٌشال حبٌب المر
شربل توفٌك ماضً
طالل دمحم بٌضون
طونً حنا رزق
شادي جرجس الفخري
طانً حنا البطً
شارل عٌد طوبٌا
انور وجٌه لدور سعدٌة
خضر محمود عثمان
طعان فؤاد المستراح
طونً اسعد عبدو
طارق سامً علً
احمد اسماعٌل حسٌن
حفٌظة ؼازي عبدهللا
جٌمً عون عون
حسٌن مصطفى عالء الدٌن
خلٌل سعدو زٌن الدٌن
دعاء ٌوسؾ سالمً
سلٌم مزٌد ٌونس
انطوانات بطرس االسمر
رٌمون طانٌوس فارس
مٌشال مارون شداد
هادي حسن بٌضون
هبة عبدهللا الحاج
منال شفٌك زٌن الدٌن
جو فارؤق فلٌفلة
هال شعٌا المر
جورج عبده كرم
هلً طانٌوس ٌاؼً
هالل نوفل الشعار
هادي موسى ابراهٌم
جورج ابراهٌم حوكو
خالد خلٌل خلٌفة
جعفر فؤاد الممهور
رأفت علً فارس الحاج شحادة
هٌثم دمحم الحاٌن
هادي وجدي العرجا
جمال جهاد العالوي
هبه دمحم العبانً
جهاد محمود المكاري
جونً مارون المطار
ثمر دمحم طلٌس
نجاة ٌوسؾ عطوي

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
دمحم دٌاب عز الدٌن
رنا رٌاض الجمل
ساره صالح ٌوسؾ
وفاء فاضل الضٌمة
عبد الرحمن عدنان جلول
ماٌا عبدهللا عطٌه
نجوى علً عطوي
دمحم رشٌد موسى
سها أحمد شحادة
روال امٌل صالح
فاطمة العبد مروة
شرحبٌل احمد السبسبً
سارٌة عبدالستار نصوح
سامً احمد عوٌضة
كرٌم علً كرٌم
صوفٌا دمحم العٌط
سامر الٌاس الحاج
سامر باسم الرز
فٌفٌان جورج صعب
نزٌه رٌاض مواس
سالً محمود حسون
سامً رشٌد حسون
سونٌا عصام الجمل
دمحم فاٌز ابراهٌم
سالمة حسٌن سلٌمان
مٌا حسٌن الحاج سلٌمان
سلٌمان عبد هللا زعٌتر
سماح بسام مطر
سامر علً عراج
جهاد فؤاد اللبان
سوزان سمٌر شعٌتو
سلٌمة احمد رمضان
سمٌره دمحم سعد
موسى جرجس الحاٌن
نورما نمر شعبان
سوسن أحمد كرٌم
سارة فاروق الخطٌب
اٌلً عفٌؾ العٌسى
زٌد جعفر الموسوي
عادل الٌاس نمور
نجوى حلٌم باز
سٌرٌن سمٌح حطٌط
فاٌك بري شحادة
مٌرنا روفاٌل الخوري سعادة
فاطمة محمود نعمان
سهٌر سامً مشورب
رامً علً سلوم
رباب لاسم وهبً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنب عبد الحسٌن رشٌدي
فادٌا جرٌس مخول
موسى سمعان صفٌر
ناضر نعمة هٌكل
راوٌه دمحم الموسوي
جاكلٌن هٌكل الزؼبً
جعفر دمحم ؼرٌب
عدنان احمد رضا
فرانسوا الٌاس ٌوسؾ
جان مارون دٌاب
ماجدة ناٌؾ مستراح
شربل مٌخائٌل خطار
جوزؾ مٌالد صلٌبا
نجاح فاٌز عٌسى
ادهم ٌونس لبرصلً
جسٌكا الٌاس شلهوب
الٌاس سمٌر البشعالنً
جورج نبٌه جبور
نبٌه ابراهٌم مراد
ران اسعد موسى
رنى علً ضٌا
روزات بٌار الخوري
رٌما فتحاهلل العلم
رونً جورج ٌوسؾ
روال هائل االسعد
مٌرفت احمد عبدهللا
اطالل دمحم الحاج سلٌمان
امٌل توفٌك سمعان
جوزٌؾ فؤاد شعٌا
ناتالً جورج معوض
ربٌع حسٌن بوحمدان
ربٌع عبد الكرٌم زكرٌا
رائد رضوان السمروط
رامً شبلً شبلً
رٌما دمحم عدنان السٌد
ربا علً سلوم
رٌفا عبدهللا الحاج
رونً ؼسان ابً عاد
روي مٌالد ابو عبدو
جوزٌؾ امٌن نجم
رونً جورج مارون مجلً
رائد جهاد بلوط
رٌاض ؼازي الضناوي
رانٌة عبد الحسٌن علً حسٌن
راوٌة دمحم نجاد
رندة دمحم دروٌش
رنا علً لاروط
جورج الٌاس نهرا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
عماد فاٌز عماد
ؼرٌس جرجً الخوري
فراس علً ضاهر
طانً ادٌب وهبه
ضٌاء دمحم علً هاشم
علً حسٌن مراد
عبد دمحم لدوح
طالل علً صفا
علً دمحم ٌزبن
ؼٌد دمحم دروٌش
علً حسٌن ابو ضاهر
صباح زكً رمٌتً
سمر منصور ابو شعر
ٌونس احمد اسماعٌل
جهاد حسن إسماعٌل
وسٌم سلٌمان عربً
سٌمون نعمان محفوض
حمزه سلٌمان الماسم
سعاد انطوان ابو عمل
ناجً جورج ابو خلٌل
رانٌا حمٌد رحمه
نبٌل جهاد البرجً
رٌتا حنا حسون
كلودٌا بطرس اسطفان
ندى اٌلً سعٌد
سلوى توفٌك حبشً
نهى صبحً أبٌض
حسن دمحم األدرع
هناء عبد الهادي دمحم علً
جرجً سلٌم سلٌم
ربٌع عطاهلل أبو رجٌلً
كامل جعفر النمر
ناجً ٌوسؾ صفٌر
سٌلفا ابراهٌم دعبول
ناصٌؾ مٌشال متى
لٌنا دمحم العثمان
فرٌد الٌاس مطر
فٌروز علً خدوج عواضه
فٌلٌب أنطونٌوس ٌعموب
فكتور الٌاس نادر
فدوى عبدالكرٌم سلطان
كرٌستٌان رامز سركٌس
زٌاد اسعد الصانع
نبٌل ادوار شوشانً
النا رشٌد عكره
نجاة انٌس سماحه
نجوى مارون العلم
زٌاد فٌلٌب بو صمر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
نجوى مالن طوق
سوزان دمحم رضى مهنّا
كمال كامل نعمة
منى عادل حداد
جونً جرٌس سمالوي
نعمه احمد المولى
أحمد خالد خالد
كاتٌا نصر هللا ابو سلٌمان
نمر فكتور العلم
هدى محسن بدرة
سمر عبدالكرٌم اسماعٌل
عصام دمحم محً الدٌن
نٌفٌن الٌاس الحاج
مارن نجم نخله
دمحم زاهً الحرز
دمحم ؼسان ؼصن
ماؼً جوزٌؾ صلٌبا
دمحم حسٌن اسماعٌل
دمحم عفٌؾ مرعً
منى احمد عٌاش
دمحم علً شداد
مروى احمد الحاج حسن
دمحم اسامة البرٌدي
مصطفى حسن سلٌم
نزهة ابراهٌم حنا الراسً
سمٌر عادل محمود
دمحم مصطفى محمود
كارلوس ٌوسؾ نفاع
نٌمول شولً الحوٌن
جوزفٌن اسبرٌدون جرٌج
جورج ابراهٌم تابت
علً حسٌن ابً رعد
موفك محسن الموسوي
نٌنت جوزؾ السؽبٌنً
الٌاس جمٌل عٌد
مالن جمٌل الموسوي
جهاد ٌوسؾ خرٌس
نٌموال جان معٌمل
بثٌنه احمد الحموي
كلودٌن ناٌؾ البٌطار
جورج الٌاس شمٌر
علً ابراهٌم الموسوي
كرٌن راضً واكٌم
كلودٌن سعٌد الحاج
دمحم ابراهٌم زٌن الدٌن
ناتالً ٌوسؾ كالكش
عماد صالح حٌدر احمد
احمد محمود محمود

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
علً ابراهٌم طراد
اٌلً جرجس طنوس خلٌفة
جوزاؾ طانوس فارس
علً دمحم سلٌم
كرٌستٌان حنا حنون
دمحم علً عٌد
سعاد نعمه سلوم
جٌهان سلٌم حبشً
علً فضل هللا ؼملوش
نادر علً سلٌم
زانة دمحم ملحم
رندة عبد المجٌد بزي
نبٌه خلٌل طه
احمد حسٌن مكً
سمٌر عٌسى جبر
علً جمٌل محٌدله
نؽم دمحم الحاج شحاده
هاٌل دمحم أبو ذٌاب
هانً دمحم عبٌد
ٌمنه الٌاس رزق
ٌوسؾ عادل محمود
ٌوسؾ عباس عباس
ٌوسؾ سلٌم مشعالنً
ٌوسؾ اسعد روفاٌل
انٌسة حسن سرحال
نورا بسام الدٌن
هادي توفٌك عساؾ
هناء حسن منصور
نادر علً حٌدر
رجاء حسن شرٌم
نانسً امٌن عٌاش
انطون مٌشال اسبر
جمانة سركٌس بو عبد هللا
عصمت عبد الحسٌن دوٌن
نسٌم سعٌد مكً
علً دمحم علً الموسوي
نهى رفٌك صابر
حٌدر علً حمٌد حمٌد
زٌنب سامً ابو زٌد
جٌزال مٌشال حمالٌا
فضل دمحم بلطجً
عبٌر علً ابو شامً
بشرى عبد هللا سعٌد
اٌلً دٌاب باز
مورٌس سلٌم الٌاس
علً لزحٌا رعد
جان كلود امٌل الصاٌػ
مٌشال عبود دعبول

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
عاطؾ ابراهٌم االتات
محمود ٌوسؾ دكروب
األمٌرة هند عمر األٌوبً
جورج حلٌم فارس
فادي بطرس شرفان
مرٌم اسعد فواز
ابتسام دمحم ضٌا
راؼدة مصطفى خزعل
جوزٌؾ جرٌس داود
رونً ناصٌؾ الهندي
سالم فرٌد عمٌمً
سٌمون انطوان جبور
معهد صٌدا الفنً
جرجس سعٌد ضومط
جورج بولس نوفل
جوزؾ انٌس مرهج
دانً ادٌب عٌد
رزق جرجس رزق
روجٌه ادٌب الشدٌاق
جورج محمود اسماعٌل
ؼادة مخاٌل سعٌد
فرنسوا جوزؾ عبدالنور
وسٌم مٌشال الخوند
ابراهٌم ملحم صلٌبا
الٌاس شاس بركات
انٌس بولس رمٌا
بطرس ٌوسؾ ملحم مرعً
بول ٌوسؾ عبدو
جوزٌؾ كابً مسعود
جوزٌؾ مٌشال ابو رجٌلً
حبٌب ٌوسؾ سالمه
رالؾ انطوان ابو عسلً
روال الٌاس نصر
سلٌم ملحم الحجل
سمٌر حبٌب حنا
طانٌوس عبدو المسٌس
طونً اٌلً راشد
عبدو نوهرا معوض
علً احمد محسن
فادي ادٌب الهبر
فادٌة شفٌك المكاري
فرنسوا طانٌوس الجردي
فٌرا انطونٌوس ابً حنا
كلود بطرس رزق
لٌلى موسى معطالنً
ماري عساؾ الحلو
مارلٌن سلٌم خٌرهللا
مورٌس سلٌم صعب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
مٌشال ٌوسؾ روحانا
مورٌس مٌشال المعلولً
هشام عبد هللا سكرٌة
نبٌل الٌاس ابً عطا هللا
نموال مٌشال ابو رجٌلً
ندى سمٌر اٌوب
نزار دمحم علً السلوخ
نموال رودولؾ حبٌب
نٌكول سامً البٌطار
هتاؾ فرٌد المعروؾ بمخاٌل المر
ولٌد جرجس عباس
ٌونس عبد الكرٌم الربٌع
الٌس ٌوسؾ عازار
خلٌل جرٌس ندي
لٌنا فارس الجمل
انطوانٌت جمٌل الماعً
دورٌس فوزي عازار
رٌتا بطرس تاده
طونً حافظ خٌر هللا
فاطمة ابراهٌم زرالط
لٌلٌان ٌوسؾ البرمكً
مٌرنا سابا كرم
ناٌلة البٌر عٌرانً
نوال امٌل روكز
رافً بٌلبوس اطامٌان
رٌتا امٌل عون
علً دٌب جمٌل حٌدر
كوكب علً حمود
نجال علً البنا
هٌام مورٌس الخوري حنا
اسامة ٌوسؾ ؼنٌم
اكرم عبد الوهاب العفً
امٌرة دروٌش كنج
عزات مارون االسمر
ؼسان دمحم شعٌتو
امال عٌسى حداد
جرجس ساسٌن سالمة
رٌما عبد المسٌح فارس
سلٌمان عاطؾ الخوند
سحر احمد كمال ابراهٌم
عساؾ جرجً ابو خلٌل
حسٌن خلٌل مزنر
فادي ٌوسؾ مخول
جوزٌؾ نموال شدٌد
سامٌة جوزؾ حداد
شادي شولً فرام
عصام حنا الجمٌل
فرادي بٌار الجرمانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
فرنسوا ٌوسؾ عمٌمً
مانوٌل ابراهٌم اسطفان
مٌالد بشارة االسمر
نعٌمه جمٌل نعٌمه
ٌوسؾ جمٌل نعٌمه
اٌلً جورج ناصٌؾ
رنده انٌس ؼنام
كمال ٌوسؾ مرشاد
ناصر دمحم نصر
الشٌخ ابراهٌم أمٌن شحادة
حسام الدٌن فرٌد دحروج
حامد دمحم الجوزو
ربٌع أنٌس طبارة
سوؼا دمحم رمضان
ؼسان أدٌب شعبان
فلاير صالح الموسى
دمحم محمود الخطٌب
ماهر دمحم بصبوص
دمحم جمٌل زرزور
مروان ملحم المعمور
مٌاده نعٌم البلبل
نظٌره علً شبو
امل معذى حاتم
بدر عارؾ ابوالحسن
جومانة حسٌن بلوط
رٌتا حنا مٌنا
سمٌر دمحم حماد
عادل فهد حاطوم
عدال عادل هالل
مفٌدة فاٌز سلٌمان
محمود سعٌد خلٌل
مرهج محسن الموسوي
نانسً نعٌم ابو شاهٌن
ٌمنى عمل سعٌد
جورج مطانس نبكً
رانٌا نصٌؾ الهبر
ساسٌن ٌوسؾ ممبل
شارل نعمان عبدهللا حاٌن
منٌر انطون الخوري
وسام ٌوسؾ شهوان
حسٌن دمحم لانصو
رباب علً شري
سمٌر خلٌل فرٌج
سالم ٌوسؾ حرب
عبد الناصر مصطفى شرؾ الدٌن
عماد دمحم حسٌن
لاسم سعٌد زعتري
كلود باصٌل بولس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
دمحم صادق دمحم علً الحسنً
محمود بشٌر منٌمنة
امٌن دمحم حرب
حسان دمحم حسٌن
ذوالفمار فضل ضٌا
فؤاد خلٌل ابو عماد
منى زٌن عمٌل
نبٌل حسن مكة
دمحم زكرٌا شبارو
جمٌل حسٌن جعفر
خلٌل نبٌل حرب
خلٌل دمحم حسن سكر
رٌما محمود علم الدٌن
علً صالح الحاج حسٌن
عباس دمحم عٌاش
عبد هللا محمود األسمر
حسن احمد ضاوي
حٌدر نور الدٌن بدر الدٌن
مرٌم اسماعٌل بٌطار
دمحم حسٌن ٌونس
دمحم محسن حجازي
هادي رضا عوالة
اكرم دمحم فروخ
احمد مصطفى حطٌط
اسماء زٌن العابدٌن بٌرم
بهاء حسن البلبل
بسام جرجورة نموال
بسام بدر ظرافة
جعفر دمحم خمٌس
جهاد هانً شحرور
جمٌل حسن جونً
حسٌن علً جونً
حسٌن دمحم مطر
حاتم ابراهٌم العزي
حسام فضل كجون
حسن دمحم حرٌري
حسان دمحم الممداد
حنان ٌوسؾ ضاهر
دٌانا سامً ابو زٌد
رئبال علً نجم
رضا علً عطوي
رشٌده حسٌن عاكوم
زكٌة محمود شمس الدٌن
سحر فٌاض بلوط
سحر عبد العزٌز رمضان
شولً حسٌن ؼملوش
علً دمحم النمٌري
عدال حسن دهٌنً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
عباس حسٌن جونً
عارؾ كمال عاكوم
فاطمة كامل محٌدلً
فاتن عادل ضاهر
كمال محمود حجازي
دمحم محمود الشامً
دمحم محمود حجازي
مٌسون عبد الحكٌم عبد الصمد
نارٌمان علً جونً
ناهدة فاٌز شرٌم
ناجً حسٌن حسٌنً
وفاء دمحم ؼندور
ادكار مارون الحاج
جورج نمر منصور
حسن هانً مراد
دانٌال ٌوسؾ جرٌس
شادٌة دٌب علم
ؼادة حمد جمعة
ؼادة كامل بزي
كمال مخول مخول
دمحم علً جمٌل بزي
مٌرنا الٌاس الصٌداوي
ندى ٌوسؾ جابر بزي
نسٌم حمد جمعه
ٌاسر علً جمعة
احمد توفٌك الدٌالتً
حبٌب عبد الحسٌن حجٌج
حنان علً سوٌدان
حسٌن علً لانصون
سوزان دمحم دروٌش
علً حسن عجرم
علً دمحم علً مهدي
علٌا دمحم علوش
عامر حسٌن ٌاسٌن
لٌنا علً بدران
دمحم جمٌل شعٌتانً
دمحم كامل مدلج
دمحم محمود فمٌه
مٌرنا محمود بٌطار
نضال علً طرابلسً
هدى نجٌب الصٌداوي وهبً
اٌرٌكه جانٌت سلٌم كمال
سامر ذولان مداح
سامً ٌوسؾ زاكً
فاتن شامل ابو سعد
لاسم سلٌمان مهنا
مها حسٌن السنٌح
نبٌل جمٌل بدر الدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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PV#

اإلسم الثالثي
هدى ٌوسؾ السنٌح
احمد عبدالرحمن خلٌل
انتصار احمد شرانك
اٌمان عبدالرحمن ترشٌشً
احمد لاسم مرعً
انعام حسٌن وطفة البٌروتً
امٌرة امٌن شاكر سلطانً
بشٌر احمد طه
تماضر مصطفى الصمٌلً
حسٌب بهاء الدٌن بهاء الدٌن
خالد حسٌن الخطٌب
خالد احمد طه
رٌاض دمحم لاسم
روال عبدالسالم زرٌن
ربٌع سعٌد ساطً
رلى زكً نخلة
ربٌع حسٌن رمضان
رٌاض دمحم ابو ٌاسٌن
زٌاد لاسم نسبٌن
سها احمد الحمصً
سلٌم سعٌد خلٌل
سلوى دمحم المادري
صفوان ركان عراجً
ظرفات بهاءالدٌن بهاءالدٌن
علً حسٌن عبد هللا
علً مصطفى البعلبكً
فكرات لاسم المخروم
فاطمة احمد الحالنً
فوزٌه دمحم عبد البالً
لنوع دمحم خلٌل
دمحم علً المكحل
دمحم خالد العجمً
دمحم جمال حسٌن سالمً
دمحم حسٌن دبوس
دمحم مصطفى حرب
مرٌم دمحم دنً
منى صالح االحمر
مالن سلٌمان ابو شاهٌن
محمود لاسم صوان
منٌره بنٌامٌن رجب
نزٌه فٌاض حمود
نادر علً ابوادي
هناء مامون االصٌل
ٌاسر ٌاسر رمضان
اسامه علً اسماعٌل
ابراهٌم حسن حٌدر احمد
بشٌر مالن حرب
جمٌل لاسم الجمال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
حسٌن منجد علوه
رضوان دمحم كسروان
رنده دمحم عواضه
زٌنب ضاهر الضٌمة
عال احمد ناصر
علً دٌب المرصٌفً
فاتن عادل حمدي النجار
لٌلى علً الكٌال
دمحم هشام ٌوسؾ خزعل
دمحم احمد العوطة
دمحم ابراهٌم البزال
دمحم نعمة مشٌن
ابراهٌم علً صالح
احمد عطاهللا عسٌلً
احسان لاسم خلٌل
ثناء محمود شحاذي
جعفر حسٌن جفال
جهاد دمحم حجازي
رودانا نعٌم حرب
سلٌم كاظم خلٌفه
عبد الناصر هاشم ابراهٌم
علً كمال سعٌد
علً دمحم سرحان
علً عبدالحسن جمال
مرٌم محمود خلٌل
هنادي علً سعد
اسماء احمد رٌاض مراد
رفٌؾ نزار سلٌمان
رٌما ٌوسؾ السٌد لاسم
روال احمد الحاج سلٌمان
شعالن مسعود سلٌمان
علً محسن الحاج سلٌمان
علً اسعد الطفٌلً
فداء دمحم حسن
فادٌا احمد مرتضى
دمحم عباس التوٌنً
مٌرا خلٌل سفر
منى علً المصري
وفاء احمد مرتضى
ٌوسؾ دمحم زٌن الدٌن
احمد جعفر شمص
تامر مفٌد فاضل
تاتٌانا فٌكتور النمر
حسٌن عجاج عبدهللا
حسن دمحم الحاج حسٌن
رؤوؾ دمحم كبار
سهام عبد الكرٌم موسى
طونً كرم مطر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
عبد الناصر صبحً عبده
ؼادة عبدالكرٌم روفاٌل
لٌلى دٌاب شاهٌن
دمحم احمد محً الدٌن
هانً حسن الهك
ولٌد عبد الرحمن السولً
باسمه احمد شكر
عبدالرحمن دمحم الدسولً
مٌرنا انطوان الدبس
انطوانٌت سلٌم مشعالنً
انطوان جورج معلوؾ
الٌاس عادل الهندي
جوزؾ فارس هلٌط
حبٌب ٌوسؾ الؽرٌافً
رٌما ودٌع العسٌلً
سمر مٌشال العالؾ
شفٌك جورج سٌدي
عادل جوزؾ مبارن
جان جوزؾ السمعانً
ذكرٌات دمحم االسعد
رشٌد حسن الدهٌبً
زٌنب نعمه محسن
زكرٌا دمحم عمل
سنا احمد حمزه
عماد احمد دهٌبً
ؼسان حنا مٌخائٌل
فواز دمحم دٌب الذهب
مهى عبد الحفٌظ البضن
مٌرفت حمٌد النبوت
ندى مخائٌل الشامً
هدى ادٌب سوق
هالة فؤاد وسوؾ
ولٌد خالد الجم
ٌوسؾ الٌاس الحولً
انطوان نجٌب ابً فاضل
اٌالن جرجس ٌعموب
شهٌد منٌر شلهوب
لٌصر بدٌع الخوري
ماري خضاع طنوس
نعمة هللا جرجس سلٌمان
دمحم احمد أٌوب
ولٌد مٌالد شلهوب
ادوار فهٌم بشارة
جنفٌاؾ جان شٌنا
حنان احسان بدور
دازٌره روالن شبطٌنً
دوره سمعان عالله
رٌتا بدوي ٌمٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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PV#

اإلسم الثالثي
رٌشار جورج الخوري
رلى شفٌك ؼالب
ساٌد فاٌز ابً دٌب
سركٌس ٌوسؾ علوان
سمر أحمد أفٌونً
سٌدة نعٌم الحاج
صباح خٌرهللا الروملً
طونً سعٌد ابً حنا
طونً جرجس جبراٌل
طانً نموال بولس
عصام حسن ابو زكً
عبله جود الحربٌه
فنٌس كرٌم حداد
فٌلٌب ٌوسؾ الدوٌهً
كرٌستٌان فارنون شبطٌنً
كالرا ابراهٌم معوض
كرم الٌاس الشالوحً
النا فرٌد صؽابً
لٌلى تادروس الخواجة
مارون انطونٌوس المطرٌب
ماري لٌز الٌاس حرفوش
موسى جورج شاطرٌه
مهى جورج لالوش
نٌكول البار ابً انطون
نٌنا سمعان فرنجٌه
نادٌا جوزاؾ الحج
هند جورج اجبع
اؼٌد دمحم عدنان الدندشً
اودٌت محمود عبد الرحٌم
احالم بركات عبٌد
ابراهٌم دمحم مالط
انطوان حنا امٌن
بارعة احمد مختار نشابة
باسمة دمحم اسامة بارود
باسمة احمد الشكلة
جهاد محمود المصري
حسام الدٌن فؤاد مصطفى
دانٌه دمحم علً صباغ
دٌانا مرعب الصوص
روال عبد هللا صابونه
ربا دمحم وهٌب ملن
رنى ابراهٌم الحموي
رٌاض انطونٌوس فرنسٌس ابً حنا
رٌم احمد االٌوبً
زٌنب احمد طارق الحموي
ساٌد راشد جبور
سامٌا عبد هللا الخطٌب
سمٌرة مخاٌل حوال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
شفٌمة عبد المادر خانجً
طالل واصؾ حجازي
عمر بدر شندر
عائشة دٌب المادري
عامر ابراهٌم حداد
عبدالرحمن احمد زعاطٌطً
عائشة احمد الخطٌب
عمار عبد اللطٌؾ زٌادة
ؼسان ودٌع طعمه
فراس عز الدٌن هاشم
فادٌة كرام شاهٌن
فواز مصطفى بؽدادي
لٌنا حسن ممدم
مازن دمحم سمٌح مؽربً
ملن عارؾ حوال
مارٌٌا ٌوسؾ زخٌا الدوٌهً
ماري جرجس فٌاض
مازن سمٌح رعد
دمحم ٌاسر باكٌر
مهى رٌاض الدسولً
مها نظار فخرالدٌن
منذر نظٌر عبد الهادي
منٌرة مصطفى هودة
نسرٌن انور االٌوبً
نزار مصباح سلهب
نزٌه دمحم فؤاد كسن
هال ظهٌر ابراهٌم عكاري
واصؾ احمد مجذوب
وفاء اكرم حواط
ولٌد دمحم ؼمراوي
روٌدا حمٌدي دمحم صمر
مرٌم ابراهٌم المولى
جمانة احمد الجٌالنً
عمر دمحم الدؼٌلً
علً دمحم علً حرٌبة
صهبه وفٌك العبد
راشد عبد العزٌز الحاج علً
انور انطوان الخوري
اٌلٌنا رادوكانو فالٌكو عبدهللا
رٌتا جوزؾ البستانً
شربل فٌلٌب الخوري
لٌلى ٌوسؾ أبو ناصٌؾ
كلٌر نهرا الحاج
ضٌاء دمحم الحلبً
ماهر عفٌؾ ابو خلٌل
منتها محمود كركً
اسامة احمد بشارة
محمود حسن حمد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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ي
ي
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اإلسم الثالثي
حبٌب دمحم اسماعٌل
رمزي عبداالمٌر جزٌنً
فداء حسن االعرج
حسن احمد عز الدٌن
انطوان جوزؾ نخله
لطٌفة فارس حرب
هناء حسٌن فواز
حوراء علً الدر
عماد الدٌن مطلك دٌاب
نهى حسن سعد
حسن دمحم حجٌج
منى ابراهٌم سكٌنً
عائدة فٌلٌب ابو شدٌد
علً عبد علً شمص
زٌنب احمد الحالنً
هشام عمٌل الساحلً
محمود ابو النصر شمص
مٌشال عطاهللا اسحك
ندى عزٌز مطر
جوزؾ عبدو البشعالنً
جوسلٌن ولٌم صوان
جان بطرس الحاج
نبٌل لاسم سعٌد
ماري الٌاس حنا
سعٌد محمود منصور
مصطفى دمحم سعٌد شبملو
الٌن منصور الخوري
ندى احمد حاطوم
اٌمان عبد الرؤوؾ بٌطار
زٌنو كامل حرب
فاتن حسٌن عاصً
ترٌز خٌرهللا سعٌّـد
سلوى خلٌل حمزة
علً حاتم شمص
جومانا محمود الحاج
كامل دمحم العمار
ناهدة حلمً عبدهللا
احمد دمحم علوه
خلؾ دمحم خلؾ
ؼسان فاٌز عواد
وجٌه محسن دحدح
بسمة محمود عصام الشعرانً
تبارن فاروق لاسم
عدرة حسٌن عبد هللا
ماٌا دمحم االزاز
هند فٌروز دٌب
حسنا ساٌد المرطبانً
دالل روكز نصر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
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اإلسم الثالثي
رانٌة نجٌب الكالب
زانا ٌوسؾ ابو الٌاس ٌزبن
لودي مسعود بطرس
ماري تراز ادوار سابا
احمد خالد بٌان
جمال محمود بدره
سامً جواد شرارة
دمحم ٌوسؾ حجازي
عدنان دمحم حسٌن
ماري انطوانٌت وهٌب وهبة
علً سعٌد النابلسً
مروان حسٌب بشارة
بسٌم سعٌد رحال
رانٌة حبٌمة حبٌمة
روبٌر لطفً عجمً
شادي سعٌد عماشة
رٌما صالح فاٌك
حسٌن علً عنمة
كمال حسٌن الدسولً
كاتٌا توفٌك عبود
ماري مٌشال ؼانم
شربل لزحٌا الحاج
روي جورج الفؽالً
شارل جرجس العبود
ماري كلود مارون رفول
روزٌت جرجً رحال
عصام طنوس ابً نادر
دمحم سلٌم العبد
عدنان حسن خمٌس
علً سعدهللا خلٌل
علً سلٌمان داوود
نون حسن هٌدوس
جهان عبد الحسن فمٌه
سمر توفٌك حمود
صبحٌة حبٌب جحا
ٌاسر دمحم سٌد حسٌن
مصطفى دمحم ابو زٌد
سوسن علً الحجار
زهٌر عبد المنعم طرابلسً
عباس ابراهٌم مكً
علً حسن شعٌب
ناجً علً ؼملوش
ظافر عبد المجٌد االمٌن
خالد علً عبد هللا
اٌفٌت ادٌب شمرا
عباس حسٌن خروبً
مرتضى منٌؾ هاشم
نعمت علً حالل
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احمد سلٌم دعجة
رانٌا صالح الخراط
رٌاض مٌشال بو سعدى نجٌم
هالة عادل ضو
جان ٌوسؾ ملحم مرعً
جوزٌؾ منذر الحاج
ربٌع نموال االسطا
كرٌستٌان جوزاؾ الحاج
اٌمان دمحم كامل كنعان
احالم علً االتات
حنان احمد االحدب
رضا علً السٌد
مصطفى سعدو زٌن الدٌن
علً حسٌن خزعل
زٌنة خلٌل موسى حٌدر
وشاح جودت فرج
جهاد عبدالحسن شمٌر
دالل احمد الحاج سلٌمان
دٌانا عزت شرٌؾ
ربى علً ٌحفوفً
سوسن فهمً لاسم
شكٌب علً رعد
عبد هللا دمحم رحال
علً فٌصل زعٌتر
علً فهد طلٌس
علً حسن مصطفى
ؼانم ٌوسؾ مشٌن
فاتن مصطفى الحاج حسن
دمحم علً الجمال
دمحم عباس ٌزبن
مصطفى دمحم كنعان
جولٌانا صبحً عبود
نوال خلٌل منصور
مٌراي انطوان خباز
علً فضل هللا فواز
دمحم حسٌن عٌاش
جود مسعد الخوري
عباس حسن ٌونس
دمحم ٌوسؾ باز
ارواد احمد ابراهٌم
حسن مرعً حطٌط
اسمهان لاسم فرحات
دمحم امٌن رله
دمحم حسن جفال
روجٌه موسى لحود
جوزٌؾ جان ٌونس
دارٌن ٌوسؾ رعٌدي
دورٌس فؤاد سلٌم مطر
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جواد دمحم حجٌج
حسن دمحم فٌاض
عبدهللا محمود فمٌه
علً حسن ناصر
دمحم عطٌه المصطفى
دمحم علً دامرجً
دمحم نمر حمزة
هٌفاء سلٌمان زٌات
ٌاسر حسن شعٌتانً
سلٌم فارس داؼر
اسماعٌل شرٌؾ ترحٌنً
زٌنب فٌاض بلوط
طاهر سمٌر صباح
علً عبد الحلٌم لطٌش
علً دمحم علً رحال
ٌسرى مرتضى اسماعٌل
منى علً رومانً
الٌاس اسبٌرٌدون جرٌج
شكري كمٌل خلؾ
جان ؼازي بو شعٌا
روال ٌوسُؾ الصٌّــــــــاح
فاروق ٌوسؾ الحركة
رانٌه لرٌالوس طراد
روجٌه الٌاس الخوري
ٌوسؾ خلٌل ؼصٌبة
احمد دمحم الصؽٌر
تانٌا نوفل الحنا
خالد صدٌك الجنون
رنا علً المعوش
سعدى دمحم نور المعوش
كارول جورج سماحة
كرال ٌوسؾ سماحة
نٌنا جبران الحاج
البال صافً جزٌنً
امل علً بدر الدٌن
علً محمود لعفرانً
ؼراس ولٌد بولس
رٌما عبدالستار النابلسً
محمود نظٌر الصاج
مرٌم ونوس شاهٌن
هنادي دمحم الخطٌب
امل احمد صبرا
حنان دمحم دٌاب
رأفت دمحم ابو عباس
ربٌع دمحم شرانك
رلى عفٌؾ الماسم
سهٌلة ٌاسٌن جازٌه
شارده سعٌد ساطً
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عمر دمحم رباح
ندى دمحم عبدالبالً
هادي احمد الدسولً
هانً دمحم طعمه
فادٌا لاسم عمر
ماري انطوان مزهر
روجٌه جوزاؾ رزق علوان
انٌتا نعٌم ٌمٌن
بسام دمحم ٌاسر زٌادة
جمال انطونٌوس صهٌون
جوزٌؾ انطونٌوس ممصود
دانً ٌوسؾ الدكاش
ساندرا ضومط الكوسا
ؼنى سعد هللا جباضو
نهاد نجٌب كرم
مارٌان جوزؾ خلٌل
احمد اسعد فرحات
حنا ابراهٌم الدرجانً
رنا امٌن حالوي
احمد صبحً هزٌمة
وائل علً هزٌمة
سمٌح عباس شرٌؾ
طارق لٌس عبدهللا
دمحم زهٌر مصطفى خزعل
علً حسٌن كنعان
مرفت علً مسعود
سٌمحا دمحم الحاج سلٌمان
دالل عبد المجٌد صادق
علً دمحم الدٌرانً
علً حسن جونً
فادٌا اسماعٌل رحمة
ندٌن جاسر خلٌفه
نزهات عبد اللطٌؾ كالو
هشام علً شكرون
وفاء دٌب عوٌدات
صالحة احمد حٌمور
علم الدٌن هاٌل التنوري
بهاء رفعت الحلبً
فادي امٌن ساطً
امل دمحم رٌاض الممهور
هشام شعالن العرجا
اٌمان سلٌمان ناصرالدٌن
سمٌرة دمحم حمادة
سمر كمال عجم جوهر
احمد خالد عواد
انطوانٌت وفٌك صمر
بسام احمد حلٌحل
ثناء عبد الستار ؼمراوي
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سركٌس انطونٌوس المطرٌب
فرح فاروق البب
عفاؾ شكري الٌاس
عفٌفه حسٌن عونً ذوق
عماد دمحم سالم خاروطة
مهى جالل دنكر
نبٌلة زكرٌا ؼمراوي
ولٌد ندٌم الحمصً
عمر احمد الزعبً
مصطفى دمحم خروبً
جمٌل دمحم مسٌلب
نبٌل احمد ؼدار
احالم علً سكٌكً
نهاٌة اسماعٌل الصٌاد
حسن علً رمال
حنان دمحم كسروان
لٌنا دمحم بلوز
هال ابراهٌم حطٌط
علً حسن الحسٌنً
ؼسان ابراهٌم السٌد احمد
فٌصل عادل الخطٌب
ؼسان دمحم مصطفى عمٌس
حسٌن زٌن العابدٌن حمدان
مٌرفت محمود سٌؾ الدٌن
وائل دمحم خالد
شفٌك عبدهللا ٌاسٌن
راؼدة فهد شمص
فوزٌة دمحم حٌدر
احمد علً زعٌتر
احمد خٌرو العشً
امال عبدو هرموش
برنار علً زعٌتر
بسام منجد علوه
حٌدر ابراهٌم الساحلً
خالد حسٌن مظلوم
خٌرهللا حسٌن خزعل
ربى عبد اللطٌؾ حلٌحل
زكرٌا اسعد سٌؾ الدٌن
زٌنة مهدي الرمح
علً عباس الطفٌلً
علً حسن زٌن طه
علً دمحم ناصرالدٌن
فٌكتورٌا مخائٌل عواضه
دمحم عبدالكرٌم جمال الدٌن
مٌاسة خلٌل موسى حٌدر
ناصر حمزة الطفٌلً
نجاة حسٌن دندش
نجوى ابراهٌم الشوباصً
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نوال نجٌب شحرور
هدى عبد الجلٌل خزعل
هال محمود حمود
ابراهٌم محمود راٌد
احمد شحادة كرنبً
احمد صالح الرفاعً
خالد محمود الحجٌري
خالد دمحم صالح الرفاعً
زهٌر دمحم الفلٌطً
سامر خلٌل ٌحً
عدنان احمد العطار
عبد الكرٌم حسٌن االطرش
علً احمد الحجٌري
عدنان اسعد الحجٌري
فادٌة احمد الحجٌري
فراس دمحم على الحجٌري
دمحم نصر الجباوي
مصطفى دمحم شمص
هناء معروؾ رزق
جورج نجٌب شوٌري
الٌن امٌل الخوري
انج ٌوسؾ خلٌل
انطوان الٌاس السخن
باترٌن حنا انطون
بٌار طانٌوس جبراٌل
ددي ابراهٌم سمعان
ركان فاروق الصدٌك
سٌمون ٌوسؾ خشان
سلفً فؤاد المزي
سمٌر الٌاس سمعان
طونً الٌاس نصر
عاصً طنوس ابً نادر
علً حسن لانصو
الرا خلٌل بو عٌد
دمحم امٌن عطٌة
نضال ٌوسؾ دومط
باسم شعٌا بو حبٌب
انطوان سلٌم انطونٌوس
عماد بولس ضو
الٌزابٌت عبدهللا صانع
كلودٌن رفٌك الخوري
جان الٌان مراد
انطونٌو أمٌل صفٌر
لودي جان السبع
منى فؤاد الدرجانً
سامً عبد الحفٌظ سرور
دمحم ٌوسؾ عواضه
باسمة حمزة حمادة
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دالل دمحم ؼدار
علً احمد ابو زٌد
فٌدا مارون عٌد
فاتن وفٌك فرحات
دمحم سلٌمان صفاوي
ٌوسؾ احمد كركً
اسامة توفٌك الحمصً
عامر احمد المنٌر
دانً كابً الشوٌري
مروان امٌل الجمٌل
روي سٌمون المصٌر
نتالً مورٌس لزي
امال انطوان لزنً
كمٌل انطوان شمعون
كرٌكور مٌناس اٌوازٌان
روال شولً برٌدي
زاهر ؼازي العلً
زٌنة دمحم علً عكاري
ساٌد سلٌم فرنجٌة
سوزان دمحم علً العامودي
ضحى عدنان مرعب
فواز سلٌم حلبً
كرٌستٌان خرٌستو مرلص منصور
ماري بطرس شهال
مازن برهان حلٌس
ابتسام ظهٌر عكاري
احمد دمحم عدنان طٌبا
ثناء عبد الواحد امٌن
آدم فٌصل حمزة
توفٌك احمد حامد
حسام دمحم كمال حافظة
حسٌن حسن الدهٌبً
رلى عبدالمادر الذهٌبً
ربٌع خالد المدنً
صفاء محمود الحامً
عمر دمحم حسن المصري
مالن مروان الدهٌبً
دمحم حسن الدهٌبً
ٌحً احمد عمل
رنا فٌصل عساؾ
نداء جورج رزق
امل عبد الكرٌم روفاٌل
جانٌت مٌشال شرٌم
صالح سعد الدٌن عزالدٌن
عبد الباسط دمحم سكرٌة
دمحم احمد الحجٌري
احمد حسن دٌب
أشرؾ حسٌن لمر
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سامً دٌب فوعانً
عبد االمٌر عباس نصار
علً مرتضى خلٌل
وسام علً جمول
ٌحٌى حسٌن زلزلً
امل موسى مؽنٌة
حسٌن مهدي نور الدٌن
زهرة حسٌن خلٌل
علً خلٌل لانصو
خالد ٌاسٌن جازٌة
فرح االمٌر نصر الدٌن االٌوبً
دٌاال دمحم حسنً شدٌاق
رانٌا دمحم خلٌل
روان عفٌؾ الماسم
سحر نورالدٌن ابو رٌشه
سعد سلٌمان مهنا
شٌرٌن سلٌم الؽزال
طارق احمد امٌن
علً خضر الحاوي
فاطمة رشٌد صالح
لمٌاء عبد الحلٌم ؼزال
لٌنا احمد الخطٌب
مرٌم دمحم عراجً
مصطفى عدي الحاج احمد
منٌر احمد عبد الخالك
نسرٌن عبدالرحمن شمٌطلً
نسرٌن لاسم الهواري
هٌفاء احمد الشوباصً
وفاء ابراهٌم زٌتون
ولٌد احمد ٌوسؾ
حسن لاسم الحاج
صفٌة حسٌن عودي
هدى احمد الفلٌطً
موفك احمد الحجٌري
علً عبد المولى البزال
سعاد فارس اسماعٌل
عاٌدة علً حلوم
فادي دندش دندش
خدٌجة محمود عزالدٌن
شادي كمال سابا
طانٌوس ٌوسؾ خلٌل
مازن هانً نور الدٌن
وائل علً مصطفى
عبد العزٌز عبد العزٌز دمحم عبٌد
بالل عبداإلله الحولً
ولٌد أحمد الحاج
محمود أحمد البعرٌنً
ٌوسؾ عمر الضناوي
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علً عبدالعباس عٌد
هداٌا دمحم دعموش
احمد صالح ترحٌنً
اسامة حسن حجٌج
امل دمحم جواد
اٌفا حبٌب نعمة
عباس حسن لزٌك
علً دمحم خرٌزات
مالن ٌوسؾ خلٌل
حسنً حسن لانصو
نزار ٌاسر عربً
طاهر دمحم حمد
ناجً ٌوسؾ حمدان
فاتنة سعٌد المضمانً
الٌس خضر ناصر
رانٌه طعان الحجار
رٌما خالد الحاج شحاده
نهاٌة منجد الحجار
مازن احمد مراد
مٌساء دمحم عبد الحمٌد
زٌنب مصطفى الحجار
ؼسان رٌاض عٌسى
ندى نبٌه الحاج شحاده
ؼاده سلٌم دحبول
ازدهار دمحم فٌاض فخر الدٌن
احمد علً جمعة
اٌمان دمحم الشعار
روال سامً ؼندور
عامر دمحم رحال
ؼسان جمال الدٌن األعور
فاطمة زٌن ضاهر
ندى علً نعمً
نادٌا اٌلً مطر
وفاء سمٌر ابو علٌوى
سوسن حسٌن وهبً
احالم صالح الحاج حسٌن
الٌاس ٌوسؾ ٌونس
بالل دمحم األتات
عبدهللا علً ترحٌنً
ؼازي علً عبد الهادي
فاطمة دمحم طفٌلً
امنه فواز الخالد
ندى حسٌن عبدهللا
وسٌم شفٌك ٌونس
رنا رفعت زٌن الدٌن
سوسن كمال خطار
حسام فضلله المصري
زٌاد ٌوسؾ ابً عكر
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جٌهان انٌس عمر
ؼادة مزٌد لانصو
نؽم جمٌل سلوم
ؼرام ٌحٌى زهر الدٌن
لٌنا جورج االحمر
سامٌة ممدوح سركٌس
زهرة علً فخرالدٌن
علً حمد حمادة
حنان دمحم جواد نعٌم
علً دٌب ناصر الدٌن
والء احمد دٌاب
حنان دمحم منصور
سابٌن ادمون عٌد
باسمة ندٌم ابو هدٌر
بسام جمٌل عازار
شادٌة ؼسان عرنوس
حسن سعدون الحالنً
سونٌة علً شرٌؾ
سوسن عبد المادر بٌان
عاٌدة زكً لنبر
علً عدنان الزٌن
ؼٌد طالل سلٌمان
فراس رضوان وهبة
دمحم ٌوسؾ شمص
دمحم هٌثم علً الموسوي
موسى علً عبدهللا
نهى دمحم السٌد احمد
ٌاسر لاسم لسماس
فؤاد هولو عرار
فادي مهدي زؼٌب
احمد شحادي درٌس
هاشم كامل هاشم
حسٌن علً عواركة
احمد علً كمال الدٌن
ابراهٌم العبد ٌاسٌن
محمود علً زٌن الدٌن
مرٌم محمود صبرا
حسٌن علً سالمً
هنادي مصطفى بري
صفاء دمحم حسن
ربى حسٌن كركً
نزٌه احمد دهٌبً
بري عسكر االسعد
ولٌد علً اسماعٌل
فادي ناصر دندشلً
دمحم جاسم االسعد
احمد دمحم العوٌشً
اسعد حنا حنا
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لٌال دٌب دندشً
حنان فهمً شحود دمحم
ضحى خالد عباس
حنان دمحم فواز هالل
دٌانا الٌاس لروشان
روٌده ٌحٌا ناصر
جمال خضر ضاهر
احمد عادل ٌزبن
حسٌن حسن سلٌم
رشا علً سلوم
شادن خلٌل موسى حٌدر
عبد الحكٌم دمحم الحاج سلٌمان
عبٌه علً سعد
علً دمحم الماق
لاسم حسٌن عواضة
دمحم احمد السبالنً
مهى دمحم مصطفى
نجوى ٌوسؾ شبشول
ولٌد رفٌك ناصر
جلٌل اسعد جمٌل
جوزٌؾ جرجس جرٌج
جاكلٌن حلٌم ٌوسؾ
خلدون احمد عوض
رنا عبد الرزاق سلٌم
رواء ابراهٌم الحمٌرة
رشاد عبد الرزاق عبد الرزاق
رنده فرج زخور
رباب السٌد عبد الرحٌم الزعبً
رٌما عدنان نابلسً
احمد علً كرم
سهى تاج الدٌن زكرٌا
سمٌر بهٌج فاخوري
سحر دمحم االسعد
شادي نعٌم االشمر
اٌمان نظٌم سعاده
صفاء دمحم زهٌر الحمود
عائشة حسٌن الحاٌن
عماد سعدهللا الحاج
فاروق وحٌد الدهبً
فدى شفٌك الشعار
كوكب خضر العمر
كارمن مروان ابراهٌم
مٌساء نظٌم الشٌخ
ماهر عبد الفتاح عبد الرحمن
موسى نعمه السلوم
مرٌم اسبر سكاؾ
دمحم عبد المادر الزعبً
منال ابراهٌم الشامً
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محمود خالد الجبلً
اٌهاب عدنان العاكوم
منى علً شبٌب
نسرٌن ؼازي االسمر
نهى طارق الحاج اسماعٌل
نواؾ عبد الرحمن السراج
نزار علً السحمرانً
نائلة احمد مصباح مرعب
هنادي جمٌل الطبش
هوٌدة رفٌك عازار
هالنه ؼوركً زخور
هوٌدا حسن ٌحً
بالل دمحم منٌر العبود
ابراهٌم الٌاس لولا
سوسن لاسم بكري
ابراهٌم دمحم ركٌن
اسامة عادل سرور
بالل دمحم كامل كنج
تؽرٌد عباس مكً
حسان دمحم فتونً
حسٌن دمحم جمول
حٌدر دمحم جمول
حٌدر احمد نعٌم
راؼدة علً حمٌّد
رانٌا رشٌد بلوط
رنا مصطفى بزي
رٌمان منٌر لانصو
سلما علً حمادي
سناء فضل االمٌن
سناء علً بزي
عبٌر عباس مكً
ؼادة علً نعٌم
فاطمه دمحم الحاج حسن
فاطمة احمد منصور
كامل عٌسى الخطٌب
لمى خضر شمص
ماٌا حٌدر مرجً
محمود علً صالح
مرٌم علً زرالط
حسٌن احمد حٌمور
حسٌن إبراهٌم عباس
ابراهٌم خلٌل ٌونس
احمد عبد الرضى نور الدٌن
امنة علً خلٌفه
بتول دمحم صباح
دانٌال مصطفى السلوخ
روان نعمة شحادي
عبدالمنعم دمحم ٌحً
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علٌاء مشهور مصطفى
فؤاد علً ابراهٌم
فؤاد اسعد لانصوه
دمحم حسن ابو زٌد
علً دمحم علٌك
نزٌه احمد ضامن
كرم دمحم تركٌة
رانٌة حسٌن خرٌس
اٌمن بدري زعٌتر
جمال كمال حٌدر
لٌندا فضل ضٌا
دمحم ٌوسؾ االمٌن
ترٌز فؤاد اسعد
جومانا سلٌم سمعان
دمحم احمد نعمه
رانٌه عبد الحمٌد حدبه
رٌم نمر الجزار
سعٌد رومٌو فرنجٌة
محمود احمد الؼا
نجاة عبد المادر الفري
نجاة فٌصل عمر
وسٌم دمحم درباس
كولٌت جوزٌؾ روكس
رلى نعمه الحداد
هبه ٌوسؾ ضاهر
جٌزٌل سمٌر روكز
سهى بشارة عتمه
علً مصطفى سرور
ابراهٌم احمد االحمد
زهرة ؼازي جابر
حسن دمحم بزون
جواد انطانٌوس نكد
لٌنا كبلاير خرٌستوفً
اسامة انطونٌوس برمو
جورجٌنا جرجس فنٌانوس
جٌمً بطرس مرعب
دمٌا جبور جبور
رنا عبدهللا خزما
منى الٌاس جوخدار
نجٌب فؤاد المورانً
نزهة فوزي ٌمٌن
روزلٌن علً عزالدٌن
فادٌا مصطفى فاخوري
نٌللً فاٌز فرح
سٌلفا أحمد فٌاض
نانسً امٌل بطرس
علً مسعود حٌدر
سنا كمال دنكر
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نادر علً صبرا
دمحم محمود منصور
دمحم حسن حاٌن
ابتسام ملحم أبو ابراهٌم
زاهر ٌنوس نعٌم
هٌام سلمان صعب
مخاٌل فوزي مرتا
هاٌل حسٌن الماضً
عباس حسٌن ناصر الدٌن
دمحم بشٌر حاج سلٌمان
الرا حبٌب رٌاشً
عصام ابراهٌم االتات
سناء نصري نصار
احمد حسٌن الموسوي
اكرم اسعد الحاج حسن
درة علً ابو دٌة
زٌنب اسعد الشامً
مٌشال جرجس مهنا
حسٌن علً كبار
حسٌن علً صمر
خدٌجة محمود ناصرالدٌن
هٌام عبدهللا شمص
رانٌا ممدوح سركٌس
علً توفٌك المصري
حسٌن نعمة علوٌة
عصام حسن حمٌد
نهاد موسى الحاج ٌوسؾ
رونً سلٌم أبوشبل
سمر جرجس مشرؾ
شٌرٌن الٌاس الحاج
دمحم جمٌل برو
امل سلٌم دمج
رحاب دمحم شمس الدٌن
رنا ابراهٌم ضاهر
سناء بهٌج منصور
سناء كمال صادق
سوسن عبد المادر ؼرٌبو
عبد المادر دمحم عادل ؼزٌل
عواطؾ دمحم الشمعة
نشروان ٌونس الخطٌب
احالم أحمد شٌت
نرفت دمحم ؼمراوي
رونٌت نواؾ الجلبوط
زٌاد رفول الحصبانً
سعاد جورج مكروس
ٌوال مٌشال حنا
صبرٌن زٌن اللمٌس
علً دمحم شكر
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احمد علً عبدهللا
بلٌػ حسٌن شرٌؾ
حسٌن علً مبارن
رٌاض دمحم المنٌنً
سلٌم حسٌن عودة
سوسن عبدهللا مرتضى
عبد هللا صبحً ملحم
فاطمة سلٌمان الٌحفوفً
فٌصل دمحم الحاج سلٌمان
دمحم علً طارق ٌاؼً
حسٌن احمد طبٌخ
محمود موسً ٌاؼً
امونة دمحم الكردي
باسم دمحم هزٌمة
ربى علً ناصر
ربٌع عبدهللا صدلة
رحاب مكة مكة
روال ادٌب البسٌط
رٌما رٌاض فاعور
سمر دمحم طاها
شٌراز سامً رحٌمه
عبٌر سلٌم الماروط
عدنان دمحم طالب
ؼادة عبدالرحٌم رحال
فادي سعٌد العٌسمً
نجوى جمعة حامد
اٌلً جرجً الٌاس
توفٌك راشد لبكً
جان مٌالد دعٌبس
رولٌن ؼندور ؼندور
سوزان اسكندر هندي
ؼسان سمٌر حداد
هدى سمٌر حداد
وفاء توفٌك هٌدموس
جومانا نجٌب رزق
حنه محسن نكد
بٌار ٌوسؾ بركات
ندى شفٌك مرعً
جمال علً رمال
فادي دمحم جونً
جٌزال مٌشال نجم
روال رٌاض الحورانً
منى حسٌن ؼرٌب
دمحم حسٌن عبد المنعم
رجاء كنج مهنا
مفٌد حسن حمد
نضال حسٌن نجم
منال دمحم فتح هللا عساؾ
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حسٌن نجٌب عالء الدٌن
سماح عبد اللطٌؾ حبلً
احمد دمحم سامً النمٌب
حسٌن ابراهٌم عواله
شارل جبراٌل ابً خطار
ادٌب حسان جابر
امٌل جورج شمعون
بالل دمحم سوٌد
تانٌا مورٌس جبر
دعد عادل شاهٌن
كلود طانوس باخوص
عاطؾ هاشم هاشم
ناتالٌا ٌوري سكفرتسوفا
ناٌؾ ٌوسؾ نخله
هال بطرس نادر
دمحم فٌاض اسماعٌل
دمحم حسٌن عواضة
احمد حسٌن صمر
بنة دٌبو حٌدر
روز دٌب شرانك
عادل ابراهٌم عواضه
عباس دمحم زعٌتر
معمر زٌن اللمٌس
شفٌمة مصطفى بلوط
حنا الخوري مخاٌل الخوري
احمد عبدالمادر الرافعً
جٌزال نزٌه دٌب
حنان مٌشال عون
رامز حسٌن ٌاسٌن
فادي عمل سركٌس
فاطمة دٌاب ابراهٌم
ابراهٌم دمحم عتر
سامر عبد الرحٌم خزعل
االمٌر عمار عمر االٌوبً
رشٌد دمحم الربابً
احمد كامل الدهٌبً
فاطمة خضر علً دمحم عمر
بشارة موسى الشامً
ؼوى عادل الدهٌبً
ماٌا دمحم رشاد ؼانم
مٌسرة دمحم جمال زكرٌا
بالل سعٌد هرموش
رٌمه حسٌن جناد
دانً شاهٌن ابو شاهٌن
انطونٌو انطونٌوس ممصود
عبال عبد الرحٌم خزعل
ماري اسبر موسى
مارٌا سمعان المعراوي
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ماكً ٌوسؾ فرح
اٌفٌت ٌوسؾ فواز
حسٌن محمود ابو دٌب
حمزة علً مصطفى
سعدى سامً فرج
طونً سعٌد العمٌل
علً توفٌك سعد
فاطمة أحمد بزي
دمحم سهٌل الحورانً
محمود بهٌج شمس الدٌن
نبٌل ابراهٌم اندراوس
بالل نعمة هللا عنٌسً
وفاء احمد بزي
علٌاء انطاس صادر
عال علً بزي
بسام ابراهٌم دبوق
حكمات دمحم علً بٌضون
نزار محمود سرور
جوزؾ بشارة عبد هللا
جوزٌؾ جورج ضاهر
عائده ٌوسؾ الخلٌل
بول زكرٌا ٌمٌن
لبٌب حنا نهرا
مٌرٌام مالن شلهوب
ولٌد عبدو االسطا
جسلٌن موسى علم
عاٌده الخوري مخاٌل الخوري
حسٌن محمود حمود
دٌما دمحم شكرون
رنده محمود فمٌه
علً دمحم علوش
محمود حسن فرحات
منٌره علً زٌعور
عدنان علً لانصون
دمحم علً عاكوم
هادي نبٌه الحلبً
ترٌزٌا كرم كرم
سٌلفانا بولس نجم
جورجٌت جرجس زخٌا
لٌلٌان ناصر ابً شمرا
ٌوسؾ ابراهٌم اندراوس
مٌرا نزٌه الحجار
بسام سجعان الحاج
عفٌؾ علً هاشم
سلٌمان علً شٌت
سمٌرة فؤاد ماضً
مٌشال رٌمون الحمصً
فرنسوا شولً لحود
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سامر احمد السٌد
جورج بدوي جبور
جورج مخائٌل عبد هللا
حبٌب طانٌوس جرجس
دانٌه فؤاد الخانجً
دانٌا مدثر جباخنجً
راسم مصطفى ممصود
ربٌع اوسامة عثمان
ربٌع عبد الرحمن السودا
روٌدة عبد الرحٌم ؼمراوي
رٌما ٌوسؾ داؼر
سمر عبد الرحمن زكرٌا
سناء دمحم جالل الصٌادي
عبٌر دمحم زهٌر جركس
عمر احمد مروان منمارة
ؼادة دمحم جواد
ؼزوه دمحم اكومه
ؼسان عبد هللا حمد
فٌولٌت سٌمون فنٌانوس
لٌنا ٌحً البب
دمحم سعٌد عبد هللا ظافر بارودي
مصطفى عبد الرحٌم ؼمراوي
مً ٌوسؾ ؼانم
مٌرنا عبد هللا ضناوي
ندا بسام ستٌتٌه المصري
نموال جورج الحاٌن
وائل ثابت سٌؾ الدٌن
عائدة محمود بدران
حسٌن احمد مهدي
اٌمان محمود داعوق
حسام فوزات ٌونس
سمر جرجً الخوري
سهٌر حسٌن هاشم
روي عادل حرب
الٌن امٌل شلهوب
ران رزق رزق
فاتن محمود اٌوب سلوم
ناهٌة شولً المستراح
عدنان مصطفى ؼدار
ندى عبد اللطٌؾ سرور
سالم عبد الكرٌم شمس الدٌن
شولً عباس فاضل
رٌما احمد فمٌه
رهام خلٌل الحاج سلٌمان
علً صالح الموسوي
محمود زكً الدٌرانً
هٌام علً الموسوي
شادٌة علً حٌدر
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نضال دمحم مرتضى
علً حسٌن دٌاب
حسن علً الساحلً
علً محمود علٌك
محمود مصطفى المعمور
وهٌب خلٌل سالمً
لمٌا علً بٌرم
سمره محسن زبد
سامر عادل شؽري
ؼسان حسٌن حٌدر
ؼنوه دمحم حسن ٌونس
نسرٌن جرجس خلٌفه
هدى لزحٌا ابً سمرا
اٌمان علً حمود
بشار موسى شرٌم
سناء عادل ابو خزام
علً موسى حرب
علً كمال الدٌن كوثرانً
دمحم شكٌب دوٌن
ربٌع علً حرٌري
رنا هانً نموزي
زهره علً خلٌل
زٌنب علً عمل
نادر دمحم خٌر حنٌنة
ندى عصام شحادة
نصٌر حسٌن سالمة
وفاء داوود شعٌتو
جهاد ابراهٌم ابً حٌدر
سامر جورج عبد المسٌح
نموال نموال معلوؾ
بشرى دمحم فواز
نادٌه احمد سبٌتً
نصرات علً شعبان
حسن علً شعبان
حسن مصطفى شمص
عبد الكرٌم داود ادرٌس
علً موسى شكرون
كرم حسن حدٌب
مانوٌل مزهر مزهر
فاطمة كامل محمود
عامر دمحم سعٌد خنكرلً
احمد لاسم جابر
اٌمان نمر عوٌدات
بالل عدنان عالمه
جمٌل عبد اللطٌؾ بزي
روٌدا هانً الممداد
سامر دمحم سلٌم
سناء دمحم زؼالن الحجار
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عبد الرحمن دمحم البرجاوي
علً بهٌج علً
علً احمد عزو
لمر احمد بردى
فالٌا سمٌر فرج
حسنه سمعان معوض
نٌكول عٌسى عٌسى
حسٌن دمحم فتونً
نضال مفٌد حمود
وسٌمة انور مراد
اٌمان عدنان شبٌب
فؤاد دمحم عزمً مواس
جومانا دمر العٌسى
نسرٌن نجٌب شلك
فكتورٌا كرٌم شما
انطوانٌت بطرس سمعان فرٌفر
دٌبة مصطفى حمود
دمحم حامد لالوون
فاتن رٌاض حمود
رٌما احمد ٌوسؾ
عٌشة احمد لاسم
بسام نعٌم كنعان
دورا روحانا روحانا
اٌلً جورج لحام
ماري شهٌد خلٌل
روزٌن انٌس سعادة
منى كمال الٌاس حبٌب
منٌب دمحم زهٌر بوجً
عبٌر فؤاد حٌدر
ٌوسؾ حبٌب سعد
احمد دمحم شحادة خالد
اسامة دمحم سالم خاروطة
اكرام دمحم خضر
آنا دمحم فاروق فخر الدٌن
اٌلٌان جبر دٌب
بدٌعة نجٌب عبدهللا
بطرس جوزٌؾ الدوٌهً
بالل عبد الوهاب شعرانً
دٌما دمحم جمعاوي
ربى احمد درنٌمة
هٌفاء علً الشبٌب
ربٌحة عمر لاسم
زاهر عبدهللا نجا
زٌاد دمحم طارق طراد
زٌنة كمال عجم جوهر
سمر دمحم الشهال
سناء دمحم رحال
عبد الرزاق احمد كحٌل
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ؼوى طه سنكري
فدى عاطؾ مالح
كلٌر رفول زخرٌا
كلٌر مالتٌوس الشامً
ماٌا نبٌه تامر
مها صالح الدٌن علم الدٌن
مٌس عبد الحمٌد االحدب
نادر ٌاسر باكٌر
نادٌا انطوان الضعٌؾ
نضال حسن نافع
نعمى احمد عبد الحمٌد ضناوي
هبة نبٌل المٌر
هبه ٌوسؾ ابو انطون
هنادي علً عثمان
هند جوزٌؾ عكاري
سٌزار الٌاس معكرون
حسان احمد مهدي
عباس علً فواز
علً عبدهللا ٌاسٌن
فادٌا علً حطٌط
لٌلى حسن شحوري
سالؾ علً الحسٌن
سوسن عبد الكرٌم ؼنوي
سناء علً خزعل بٌطار
ناصر عبدهللا ٌاسٌن
ناصر محمود االسعد
راجً عبدهللا لاروط
ٌاسر حسن حٌدر
رلى فاروق ابً حنا
دمحم محمود حرز
سابٌن شولً عطٌه
اولؽا اٌلٌا نجم
جوزٌان اسكندر هندي
حسن محمود سلطان
رنا فوزي بري
لور ادٌب ابراهٌم
زاهر حسن شعٌتانً
شٌبان انطون رفول
اولكا نعٌم ٌمٌن
بربارة بطرس فنٌانوس
برت سركٌس البائع
رٌما بدوي تادروس
مارؼو انطانٌوس الرهبان
منى بشارة ؼسطٌن
انطوان عزو عبد النور
حنان طانوس كرم
روز كمٌل العموري
منال عبد هللا تحفً
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نسرٌن ؼالب زٌن الدٌن
فادي كبلاير خرٌستوفً
مرتا سمعان فرنجٌه
بسام مٌشال عالؼا
فاتن عبد اللطٌؾ المكاري
كمال حبٌب لوبانً
احمد مرشد طفٌلً
ؼادة أنس فاٌد
امل عبدهللا عبدالحً
باسمه دمحم ابراهٌم
نبٌل الٌاس عزٌز
انٌتا حنا مخول
رندى دمحم ولٌد الحالق
روعة سمٌح نٌكرو
سهٌر هاشم الصمد
جنفٌاؾ سعد االسمر
عبٌر دمحم سلٌم المصري
كلودٌن كلود ابودٌب
الٌاس ناصٌؾ ؼزالة
هٌثم احمد فاروق شمص
حسٌن علً سعد
خالد عمر الساروط
رابٌة عبد اللطٌؾ عمرو
رنا خالد ابو ٌاسٌن
رٌما ندٌم سلطان
رانٌا مناؾ جبارة
اسامة محمود ابراهٌم
فاطمة ابراهٌم لدورة
كمال ندٌم عكروش
دمحم عبد الرحٌم ابو ٌاسٌن
مرٌم دمحم طاها
مٌساء سعٌد الصٌاح
نعمت ٌوسؾ نبهان
هاجر احمد الخطٌب
شادٌة حسٌن لاسم
علً احمد فرحات
سهٌلة دمحم طه
فدى عمر الفمٌه
مصطفى خالد الرفاعً
ناهٌة نجٌب المادري
مارٌا منٌر جدعون
احمد حسٌن حجازي
ؼنوة كامل جنبالط
دالل صبحً عواض
رجاء دمحم ترحٌنً
شفٌمة حسن الحاٌن
لورٌس حنا فرنجٌة
روال حسٌن حطٌط
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حسٌن دمحم علً زٌن
فاطمة دمحم علً دهٌنً
دمحم حسٌن خمٌس
منى حسٌن معتوق
دمحم لاسم عامر
جمال اسماعٌل حسٌن
علً رزق هللا لرنبش
نزٌه وجٌه ٌونس
حسن رشٌد ارطٌل
سٌلفانا احمد علٌك
ندى مرتضى شومان
احمد حسن لانصون
جوهٌنا ابراهٌم بو ملحم
مازن خلٌل سالمً
مهدي دمحم لمع
راؼدة دمحم بارودي
ران كمٌل الماضً
دٌما عباس حاجً
عناٌة حسٌن نضر
مٌساء احمد كالس
حٌدر جعفر االخرس
ناصر لاسم دروٌش
حسن علً مهدي
هنٌدا انطوان عٌروت
زٌنب دمحم منصور
ابتسام نور الدٌن هاشم
ؼادة دمحم ابو زٌد
بسام محمود السولً
ربٌع حسٌن الفلٌطً
سماهر حسٌن االطرش
شادٌة عدنان الفلٌطً
فادي احمد الحجٌري
لودي احمد االطرش
ولٌد رافت رزق
مٌمنة عبد الرحمن المٌسً
فادي نجم متري
روجٌه بطرس ٌونان
اٌاد عدنان ابراهٌم
جورج شاكر االسمر
نبٌل حنا المزي
دالٌدا عفٌؾ حسٌن
دٌانا مصطفى الزٌن
رلٌة حسٌن ضٌا
فاتن محسن عٌسى
دمحم عبد هللا اسماعٌل
نهاد ٌوسؾ حامد
علً خٌر لرنبش
امال احمد سرور
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روال ابراهٌم الصعبً
صالح سلٌمان الفران
حسٌن علً حرب
حكمت محسن زٌن الدٌن
ربٌع محمود فارس
رٌما ٌوسؾ فارس
افرام لاطر مهنا
طونً جوزؾ صالح
بٌار سمٌر المزح
بٌٌر انطوان خلٌفة
مٌراي ماٌز المزرعانً
سٌنتٌا فادي الدبس
شربل جرجً ؼانم
ؼنوى عاطؾ حرٌري
لودي كرٌم ابو فٌصل
ناجً جوزاؾ لٌامة
وسٌم عٌد ابو سرحال
فٌصل دمحم عالء الدٌن
مهى عبدو سلٌم
امل احمد حمود
كارلوس ٌوسؾ خشان
فاطمة حسٌن جونً
جوزؾ الٌاس برهوم
فؤاد الفرد برٌدي
نبٌل احمد المعلم
اسماء دمحم خٌر مراد
اعتدال دمحم الحاج شحادة
األمٌرة ابو السعود مراد
امال أدٌب شعبان
امل خضر ناصر
اهٌال دمحم ٌاسٌن
باسل علً ٌاسٌن
بشار خضر شعبان
خالد نبٌه الحاج شحادة
رٌة عبد العال الحاج شحادة
سمر انور الؽندور
سوسن حسنً دروٌش حسن
عبد المادر دروٌش شعبان
عال دمحم الحاج شحادة
علً دمحم شعبان
عماد ٌوسؾ مراد
زٌنب عدنان شعبان
ؼنى عبدهللا مراد
فادي عبد الرؤوؾ لداح
فاطمة اسعد الحاج
فدى اشرؾ عبد الرحمن
كاتٌا عبد الكرٌم صالح
دمحم سعٌد شحادة
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دمحم عبد الكرٌم بو عرم
دمحم علً دعكور
هدى حسن نجم الدٌن
مرلٌن مٌعاذ الحاج شحادة
احمد مصطفى شعبان
احمد حسٌن حمود
جمٌلة مصطفى مملد
حسن دمحم حسن سلمان
رٌما نمر زٌن
دٌاال ٌوسؾ فواز
علً عبد الكرٌم ٌاسٌن
مالن انٌس زهوة
هٌثم فهد فتونً
جودت فارس زٌن الدٌن
حسٌن دمحم صباح
دمحم مٌعاذ الحج شحادة
سوسن سلٌم دمحم
كرس بشاره المصروعة
فٌولٌت احمد دٌاب
كارلوس ٌوسؾ عٌسى
اودٌت نزٌه ابراهٌم
بترا عفٌؾ الحاج
بسام نزٌه الحاج
حسن دمحم علً ابو دٌب
وسام سلٌم سوٌد
حسٌن علً الزؼٌر
حسٌن دمحم علً ابو دٌب
دورٌن شكٌب جرجور
زٌنب عبد اللطٌؾ ّ
بزي
سامٌا محمود حسن
شربل دٌب علم
طاهر عفٌؾ حرز
عماد حسٌن شعٌتو
ؼزار علً حٌدر
فاتن دمحم منصوري
لبنى دمحم منصور
محمود حسٌن عواركة
مرفت عادل بزي
نسرٌن فرنسٌس شوفانً
ودٌع ادٌب خلٌل
روال ناصٌؾ معلوؾ
اٌمن دمحم عصام لبابٌدي
حال دمحم سعٌد الممدم
خالد محً الدٌن بلطه جً
علً دمحم رضا
رؤوؾ امٌن مرعً
شادي دمحم جوهر
دمحم احمد نعمة

ن
ن
ن
ن
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اٌلً جبران الحداد
بولس ودٌع ضو
سهام دمحم سعد الدٌن
مارلٌن شاس بركات
نسرٌن مصطفى ممدم
رامً سالم طوط
اٌمن دمحم صعب
لٌنا فاٌز العلً
داود سلٌمان ٌعموب
مأمون دمحم ناصر
محمود حسٌن اللمٌس
اٌمان دمحم بٌان
حسن عباس الموسوي
حسٌن دمحم دندش
خالد محمود الرفاعً
جٌلبٌر شفٌك ؼصن
ؼنى لاسم الرفاعً
لاسم احمد ابو دٌة
دمحم علً اشعل
مصطفى محمود عساؾ
نسرٌن دمحم الحسن
ٌمنى حكمت عودة
جعفر علً طبٌخ
رانٌا زٌاد حلوانً
دٌاال ناصٌؾ موسى ضو
باسل رٌمون الحداد
بٌار اسعد مخول
دٌب ٌوسؾ سٌسوق
الفت دمحم خالد ضناوي
انور دمحم محمود
حسام عادل اسطة
رنا فاروق حبلص
صوفٌا عبد الرحٌم االٌوبً
عبد هللا ٌوسؾ الشحنً
دمحم عمر هللو
هانٌا نبٌل عدرة
هبة دمحم ناصر ؼنوم
بدر دمحم مكة
خدٌجة حسٌن حسون
بشار حسن شمٌسانً
حسٌن ناٌؾ نابلسً
خلٌل حسن الممداد
رباب بطرس التوالنً
دانً صبحً داود
سلٌم عبداللطٌؾ درنٌمة
طارق مٌرزا متلج
رٌما دمحم شعبان
علً احمد فمٌه
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ؼاندي شرٌؾ شبلً
نسٌبة ناجً رحال
صبحً منذر الخطٌب
ابراهٌم عبدهللا سلٌم
عصام عبد الرزاق المدسً
الفت عمر فخرو الحلبً
اٌنؽا مخائٌل اسافوفا
اٌمان دمحم البلبل
بسام دمحم حالل
تؽرٌد عبدهللا بٌضون
توفٌك وفٌك الخطٌب
جنان حسٌن حامد
ربٌع مٌشال الفرزلً
حنان حسٌن ناصرالدٌن
دٌما حسن جونً
رضوان دمحم مكً
سحر بدر ظرافه
سناء سلمان حمادي
عبدهللا لٌاس سلٌمان
شانتال طانٌوس عاصً
علً عبدهللا سٌد
علً أحمد ظاهر
علً سلٌمان الحاج دٌاب
فادٌا كامل حجازي
فاطمة احمد دهٌنً
لاسم دمحم نبعة
لمٌس دمحم لبٌسً
لٌنا نزٌه هبش
دمحم البالر نبٌل ناصر الدٌن
مروه رضا جهمً
هاشمٌة عبد االله كوثرانً
وفاء نجٌب حسن
مٌسون داود لطٌش
عدنان احمد المعلم
فٌروز احمد البردان
سمر نجٌب المعلم
كوثر عبد السالم جباخنجً
اسٌا موسى ؼازي
بالل علً األخرس
حسٌن عبد الهادي شرٌم
دانً جمٌل سالمً
ساندرا جرجس ابً ضاهر
داود علً فرج
رانٌا ادمون مخول
زهرة خلٌل رضا
زٌنب احمد فمٌه
لٌنا خالد دروٌش
سمر لاسم وهبً
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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علً حسن حدٌب
فرح احمد الائً
حمٌد خلٌل الحاج
مروان دمحم علً جركس
ؼرٌتا نموال صٌملً
دمحم مسلم حمادة
ملٌكة علً حمادي
هالة شكٌب دوٌن
دارٌن نزٌه موسى ضو
تؽرٌد سمعان مرتا
دٌنا امٌن الجردي
عال دمحم بوؼانم
ٌوسؾ احمد رٌدان
ولٌد فواز ابو صالحة
مٌادة رسالن ابو العز
اٌلً كرم منصور
ساٌد سعد العلم
مالن دمحم ناصرالدٌن
دمحم مصطفى عبارة
فادي نصار نصار
ٌوال عصام الالذلانً
جاد دمحم اٌوب
معروؾ ابراهٌم نداؾ
احمد دمحم رٌمة
منصور خلٌل منصور
رشى رشٌد موسى
مصطفى احمد الحاج عبدالعزٌز
هبة خالد هزٌم
ٌمنى معن الحسن
حسٌن مهدي الموسوي
مدٌن دمحم سلٌمان
روال لطؾ هللا السكاؾ
كولٌت فوزي صادق
سمر فٌكتور خٌرهللا
مٌراي خضر فواز
دٌما عبدالستار نصوح
روال طه افٌونً
زاهر عادل عرابً
سوسن علً شاكر
صفاء احمد الصباغ
هنادي الٌاس عساؾ
حنان فارس أبو ؼٌدا
رشا حسان عبال
ٌوسؾ حنا منصور
حسان علً الفمٌه
جرٌس بدٌع ماضً
لبنى ٌوسؾ حوري
محمود احمد شمس
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مٌاده حسن الجوهري
دالل دمحم التاال
طالل ؼٌث لطاٌا
زٌنب حسٌن ناصرالدٌن
علٌا لاسم اٌوب
دمحم علً ناصرالدٌن
احمد فاضل الطفٌلً
بالل دمحم امهز
مصطفى علً زٌدان
لونا سركٌس مكاري
مٌلندا فؤاد ناصرالدٌن
امال مصطفى السراج
بسام عبد الرزاق ؼمراوي
خالد حسٌن الحاج
صفوان حسن زكرٌا علوان
فاطمه حمٌد رمضان
فادٌا احمد عمر
دمحم شولً خالد عواد
مصطفى علً الحاج ابوزٌد
هدى كمال المرحانً
وسام عبد األله الحولً
نعمت دمحم السٌد علً
بندر مصطفى شبو
حلٌمه زهٌر الحالق
خدٌجه عاطؾ عاشور
سالم محمود سٌؾ الدٌن
سناء زوهٌر الحجار
سهى دمحم خٌر منٌمنة
علً أحمد ؼصن
عمرو عبد الكرٌم المعوش
فاطمة علً حدادة
معن أحمد حداده
نضال عبد الحلٌم سٌؾ الدٌن
نهى أحمد السوسً
حسن عبد الحسن سمحات
جوزٌؾ انطانٌوس انطونٌوس
حسان احمد حسٌان
دانٌا جان حنا
رندة كامل الشعار
صفى دمحم الدهٌبً
عال فواز الحسٌن
عبدالكرٌم علً خضر
عبدالؽفور دمحم الصاج
لٌنا اسعد عمل
معروؾ عزالدٌن الدكوٌر
مٌالد داؼر البٌطار
محسن حسن احمد
محمود ابراهٌم العلً
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مٌشال ٌوسؾ الشدٌاق
نورة مصطفى هدى
وسام دمحم الشٌخ
اٌلً سركٌس شاهٌن
نٌكول طنوس عوكر
منى فؤاد زود
مٌشلٌن مٌشال الرموز
دالل صالح الحاج حسٌن
لٌنا عبد األمٌر مروة
انعام محمود نصر هللا
احمد ٌوسؾ الحركه
زٌن العابدٌن محمود لبٌسً
كوثر احمد المعدرانً
سهى نجٌب بو كروم
فاتنة دمحم معطً
احمد فضل هللا شعبان
راؼدة راؼب الزٌن
لٌندا علً حٌدر
ؼنوة علً ؼندور
دٌنا ابراهٌم رسالن
عدنان دمحم فرحات
امٌره علً الضٌمه
حسٌن دمحم الجوهري
درٌد دمحم شرٌؾ
رانٌا دمحم دٌب دبوس
ردٌنة ؼنام شحادة
زٌنه علً الحاج سلٌمان
ضٌاء محسن اللمٌس
علً صبحً هزٌمة
لمر اسعد سٌد احمد
هدى احمد الجباوي
حسٌن علً الحاج حسن
حسٌن حسن شمص
خالد خلٌل الحاج سلٌمان
روال احمد وهبة
سوسن محسن نكد
عباس عصام مظلوم
ؼادة عبد االله خزعل
فدى علً الطمش
فادٌا حسن كسروان
كامل علً زعٌتر
لٌنا حسٌن المصري
دمحم نور سلٌمان
معن علً الحاج حسن
مٌنرفا رٌاض ابو حمدان
دمحم ٌوسؾ ناصرالدٌن
محسن عبد المولى نون
هادي عادل الكركً
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ٌاسر علً السبالنً
رشا دمحم اللمٌس
رجاء جمٌل نحلة
دونٌز رٌمون ناصٌؾ
انٌس نجٌب مطر
رائد علً شري
شادي طالب مزرعانً
محمود أحمد أمٌن
ناهدة علً مهدي
زٌدان ؼانم الماسم
سهى احمد فمٌه
زٌنب ٌوسؾ حسان
نجود دمحم علً حدرج
ٌوسؾ حسن حاٌن
مها أحمد شاهٌن
مٌسون حسٌن سبٌتً
اندره جمٌل عٌد
امجد اٌمن الكوش
باسمة منٌر االٌوبً
حسان دمحم رضا
حسان دمحم عٌاش
سهام فضل هللا فواز
سٌمون نوئٌل أبو مراد
علً ٌونس ٌونس هارون
ابراهٌم مهدي الحسٌنً
الرا ابراهٌم اٌوب
حسٌن دمحم رضا الجلٌالتً
زٌنة ناصر بٌطار
سمٌرة دمحم لدوح
فاتن رٌاض اسماعٌل
منى علً عبد اللطٌؾ
ناهد دمحم سهٌل حموي
هٌثم رٌاض اسماعٌل
مٌرنا انطونٌوس دٌب
امل عبد الرحمن حرلص
اكرم احمد عبد الفتاح
احمد دمحم المصري
رٌما ابراهٌم سلوم
بدرٌة محمود المراد
دمحم امٌن جفال
جهاد مصطفى حمادي
ٌحً ابراهٌم دهٌنً
هادٌة علً صباح
كفاح صالح جفال
عماد مصطفى اٌوب
رامز مهدي رعد
حسن ذٌب جفال
حسن علً رضا
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حسٌن علً رضا
حٌدر دمحم عمٌص
دٌما بشٌر الممدم
خضر علً رمال
رباب حسن شمس الدٌن
رٌما لاسم ضاوي
زهرة عباس هاشم الموسوي
شفٌمة حبٌب مشلب
كمال مصطفى ترحٌنً
دمحم عبد العزٌز مهدي
دمحم علً محمود علً حامد
بسمة محمود مشموشً
جمٌل زهٌر حوحو
مها اسماعٌل حومانً
خشفه عبد الوهاب عاكوم
سامر أنٌس بدر
هدى دمحم عباس
وسام اسماعٌل الحاج
سهام خلٌل رمضان
فادي زهٌر ؼصن
كلود احمد عبدهللا
لور وهٌب عبدهللا
ماهر محمود محمود
محً الدٌن محمود سٌؾ الدٌن
نانسً ٌوسؾ دمج
ابراهٌم خلٌل علً
وفاء أحمد الحاج
احمد ناظم نظٌؾ بكراكً
احمد خضر علوش
امنة نادٌن دمحم عبد هللا الحلبً
انعام دمحم ٌحٌى طرطوسً
عمر احمد الحجٌري
دمحم عبد الرحمن عزالدٌن
تؽرٌد دمحم صالح الحسن
احمد مصطفى كرنبً
دٌاال سهٌل المصطفى الدندشً
رائد عبدالرحمن االٌوبً
سالم دمحم حسن الحجٌري
فاطمة صادق العاٌك
جاهد احمد الحجٌري
مرٌم حسٌن عودي
دمحم عبد الوهاب الحجٌري
حسن دمحم شمص
رٌاض عبد الرحمن الحلوة
رٌتا مٌشال طانو
سامر دمحم مروان مسٌكه
فادي دمحم فؤاد دبوسً
فاطمة عبد اللطٌؾ ؼانم
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فٌرونٌن انطونٌوس فضل هللا
لٌنا عبدالحمٌد حلمً السحمرانً
لٌنا دمحم اسماعٌل ممدم
دمحم خلٌل ؼمراوي
مٌراي عدنان عبدهللا
مٌرفت فؤاد مولوي
مٌرنا دمحم الجمل
نهال دمحم فاروق عبدو
تامر سلٌم البالنً
جمال فوزي العٌسمً
هنادي محمود حجازي
حنان ملحم البتدٌنً
خالد رؤوؾ الدمشمً
ردٌنا معروؾ الساحلً
سامر علً حرب
سلمى فؤاد زاكً
فٌروز ٌوسؾ المضمانً
ماهر نٌاظة ابو شهال
ماي محمود أبوحجٌلً
موسى ٌوحنا زؼٌب
نجود فارس بشارة
هال ٌوسؾ فاعور
هند خلٌفة ناجً
وفاء دمحم السنٌح
سناء حسٌن الؽصٌنً
سوسن توفٌك حلبً
خالد احمد جندٌة
روالن جورج اٌدا
حسٌن موسى حمود
دانً صبحً عبود
دٌاال عبدالكرٌم حسن
رنا علً كساب
صالح عبدهللا لانصو
عبدهللا علً المسلم
ؼادة شرٌؾ الحسٌنً المزوٌنً
منى عبد الرسول نجم
عبدهللا سلٌم عبدهللا
امٌن علً فنٌش
ولٌد امٌل شلهوب
انصاؾ ذٌب جابر
تؽرٌد محمود اٌوب
عمر دمحم شهاب
رشاد حسن زعرور
رٌما حسن كركة
علً كامل عٌسى
علً ٌوسؾ ٌاؼً
فؤاد عبداالمٌر سلمان
دمحم المختار حسن رضا
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دمحم علً أحمد جابر
انطوان جرجس السمال
اوتل مخاٌل عبود
دالً زاكً اٌوب
رودولؾ جوزٌؾ معوض
روزابال انطوان فنٌانوس
رٌمونا نعمة هللا بجانً
لودي ساٌد الشٌخا الدوٌهً
ٌوسؾ بدوي بو هارون
عامر دمحم سعٌد ؼانم
عدال ناصٌؾ المارح
سركٌس انطوان حلٌس فرنجٌه
مكدى جرجس عون
جهاد كرم الحزوري
سلمان ٌوسؾ المكاري
نجالء دمحم عمر الزهري الٌافً
آمنة دمحم معتوق
اٌمان رضا فحص
اٌمان عفٌؾ منصور
اٌمن دمحم لاسم
اٌهاب رضا كجن
بسام حسن شمٌسانً
حسن جابر جابر
تتٌانا اٌفان الطشم
جمال فهمً لانصوه ؼوري
صالح الدٌن مرتضى ٌاؼً
زٌنب لاسم اسعد
زٌنب حسٌن جابر
كارٌن انٌن هاٌن الوون اجد هرٌان
روجٌه انطوان حكٌم
شربل سابا كرم
فٌراس ؼدوان الكنج
دمحم جعفر بكري
علً ابراهٌم ؼرلً
منتهى محمود لبالن
مصطفى دمحم اسماعٌل
حسٌن علً خٌر الدٌن
رندى الٌاس ملٌحة
سٌزان بطرس بعملٌنً
شربل الٌاس الحاج موسى
انور علً شرٌؾ
عمرو احمد سكرٌة
ثرٌا ؼازي ضاهر
لورنس مصطفى دلبانً
لٌالً حسٌن شرٌؾ
حنان حسٌن الحاج موسى علً
سعاد علً طبٌخ
راوٌة دمحم احمد لاسم
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سكٌنة هانً عواضه
سمر حسن لصاص
صباح مصطفى فران
مٌادة ابراهٌم بٌان
علً دمحم شرٌؾ
فاتن جمٌل الحلبً
امل عجاج علً ابو رافع
مارلٌن جوزاؾ موسى
انفال مالن سعود
احمد عبده عبده
بالل احمد ابو زٌد
شادي علً سكٌكً
رانٌا خٌر الدٌن البعرٌنً
شذا نظام حومانً
رولى احمد عبدهللا
سمر دمحم رشاد عرب
طارق بسام عاصً
احمد ٌوسؾ الصمٌلً
الٌن الٌاس نخلة
بولٌن نجم نخله
عائشة انور عنتر
عصام مصطفى أٌوب
فاطمة وجٌه طالب
دمحم عبدالكرٌم زكرٌا
مصطفى دمحم حلوانً
مدٌن ناصر ناصر
دمحم علً فاضل
جهاد ملحم الزرزور
دمحم علً ٌحً
حسٌن علً طه
خدٌجة حسن الكستً
منال راشد عكوش
رلى فٌصل الشوباصً
سمٌرة سهٌل طاها
عبدو ودٌع التنوري
نهاٌة دمحم سعٌد لانصوه
علٌا علً شمس
كارٌن احمد حمود
لٌلٌان الٌاس عباس
دمحم نبٌل ٌاسٌن جازٌة
دمحم عبدالرحٌم رحال
دمحم عبد الحلٌم ؼزال
دمحم رمزي ٌاسٌن
منال خلٌل صالح
منال علً ضاٌع
مٌرفٌت صالح ابو جخ
ناهد دمحم شحادة
نبٌلة حسٌن مراد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
ندٌم احمد المعدرانً
نسرٌن دمحم حمودي
مسلم مصطفى السٌد
فٌروز علً ضٌا
مازن احمد لبٌسً
حبٌب ؼازي زرٌك
دمحم حسن داؼر
سلٌم مروان ابو اسماعٌل
عاتكة بالر بري
امال حسن دروٌش
ناتالً نبٌل فارس
احمد علً جندي
ؼنى توفٌك الحمصً
مٌرٌام ٌوسؾ منذر
ؼادة سعٌد حمٌدان نصر
ندى دمحم هادي صادق
الفت ماجد الخلٌل
هبة دمحم ملحم
منى عبد الكرٌم شرارة
احمد مصطفى محمود
بشرى سعٌد االسمر
جانٌت حموده حمٌدو
عبدهللا طارق الحاج إسماعٌل
حسٌن عمر عدوٌة
خالد محمود محمود
لوردي خلٌل عوض
رونً عدنان سعد
سناء نظٌم الشٌخ
منال دمحم الرفاعً
رٌما بولس أبوطاس
هٌام مصطفى اسرائٌل
الهام خضر العمر
اٌمان دمحم سلٌم البٌروتٌة
جوسلٌن عبود النبوت
خالد عز الدٌن األذن
كالدس ؼوركً زخور
خضر محمود خضر
دٌنا ابراهٌم اٌوبً
ماهر مصطفى االذن
ربٌع أحمد الصٌاح
دمحم خالد النابوش
روان احمد نعمان
باسم دمحم شحاده خالد
رٌما دمحم ؼٌة
سامر نجٌب موسى
حنان احمد الصمد
رنا عبد الؽنً عربس
سهٌل احمد الصمد
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عفت دمحم حسان ارناؤط
انور عبدالحسٌن حدرج
منذر دمحم جمال
نسرٌن نزٌه عثمان
هدى عبدهللا سٌور
ٌاسمٌن ؼسان الصمد
عمر احمد زهرمان
بهاء أحمد مشموشً
بول سمٌر ابً نادر
فؤاد علً الطفٌلً
لودي سمٌر صبرا
حسنً دمحم حمٌد الوتار
رٌما علً صلٌبً
ربٌع صادق خاطر
روٌده منٌر العرٌس
ناتالً ناجً شعبان
سوزان عبدهللا رطٌل
سحر فاٌز شبارو
سهى خلٌل ؼصن
رانٌا ؼسان درباس
سحر احمد هاشم بن
اٌمان خضر فرحات
روال رضا حسٌن
فؤاد عبدالؽنً السبسبً
سلٌم امٌن رشٌد
دمحم علً سلوم
هال محمود ملص
ٌوسؾ حسن منصور
اٌمن ابراهٌم فواز
جمال مصطفى شعبان
حسان احمد السٌد
خالد لطفً صادق
رباح علً أبو سلٌمان
رٌباب رٌاض بوعرم
سامٌة اسعد الحاج
سهى خٌر الدٌن عبد هللا
شهال رٌاض مراد
صباح سعٌد المعلم
اٌمن ؼانم فواز
فاطمة احمد لبالوي
دمحم معروؾ ٌاسٌن
مً دمحم عٌسى
ناظن حمٌد رحال
ندى سلٌم دروٌش
نوال شعبان سرحال
امل زهٌر ٌونس
عاصم حسٌن مدلج
مرٌم عبدهللا دٌب
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دمحم حسٌن عودة
صفاء احمد صؽٌر
حسٌن حسن صالح
مرٌم أحمد صؽٌر
زٌنب شاكر شرؾ الدٌن
منال علً مؤذن
احمد محمود صبرا
رٌتا احمد المولى
عبد الحسٌن علً المصري
احمد طالب مظلوم
علً رٌاض زعٌتر
علً ٌوسؾ الحاج ٌونس
ؼٌا عباس سماحة
مدٌن دمحم الضٌمة
مٌسم رفعت زعٌتر
هبة مصطفى السبالنً
حنان اسعد الطفٌلً
راوٌة توفٌك سلمان
زٌن العابدٌن حسٌن طلٌس
سوسن رشٌد زٌن الموسوي
عاصم دمحم صمر
عبد المولى محسن نون
نسرٌن سلٌمان السولً
محسنة عبد الرحٌم الرمح
الهام عبد هللا عبد هللا
اودٌسا نوري عباس
حسن علً الحسٌنً
عصام ٌوسؾ عاصً
عمٌد علً ناصرالدٌن
علً منجد علوه
فاطمة محمود علوه
ماجدة دمحم مخ
مجدي صادق دندش
دمحم عبد الرسول امهز
مصطفى جعفر طه
مٌرنا جهجاه جعفر
نظمٌة عبد الكرٌم صمر
طالب دمحم امهز
صفا علً اللمٌس
رٌما ناظم علوه
شمران حسٌن الرشعٌنً
شادن دمحم وفاء سكرٌة
جوزفٌن نهٌد اؼناطٌوس
خالد دمحم العوٌض
سمٌة حسٌن خالد
لٌلٌان نزٌه االسعد
اٌمن شحادة عٌسى
موسى محمود الموسى

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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هنا عبد السالم عمل
وسٌم اسعد عمل
ولٌد دمحم الحسن
احمد دمحم منٌب المرحانً
بسام جورج نحاس
بشار فتحً حمٌصً
جمانة ٌاسٌن الحرٌري
حسام دمحم علً االفٌونً
دانٌا سمٌر حمدي البابا
رامً أحمد بكري سفرجالنً
ربٌع حسن حامد
رشا عمر تدمري
رنا دمحم دٌب بخٌت
رواء مصطفى فتفت
زٌنة اٌلٌا كرم
سامً توفٌك طاق
طارق مصباح كٌال
عامر حسن حمزة
عبد الناصر ٌوسؾ مصطفى
عبدهللا دمحم فوز طٌب رافعً
عبٌدة عبد المجٌد الذلانً
عبٌر نعمه محسن
عدنان علً ضاهر
عماد منذر حداد
فاطمة فهد المجٌدي
لٌنا عبدهللا خزما
لٌنا عبد هللا عدره
ماجده رضى ٌحً الشعرانً
ماٌا عبد الكرٌم الرافعً
دمحم أحمد ضاهر
دمحم مازن زهار الجمل
معاوٌة دمحم سالم خاروطة
ابراهٌم دمحم دمحم ابراهٌم
الهام علً سالمً
الٌن وجٌه بو سابا
اٌمان اسعد حمزة
مٌرنا نموال نموال
مٌساء زهٌر ٌوسؾ
مٌساء عبدالكرٌم العلً
نضال مالن عالم
نسرٌن مظهر منمارة
نعٌمة رشٌد جابر
هبة عبد الرحمن صابونة
هال جان الٌاس صلٌبا
هنادي سعد كساب
وصال عبدهللا حلبً
جوسلٌن امٌل توفٌك
خدٌجة عبد هللا سٌد
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خلود احمد هالل صفدٌة
علً حسن ترحٌنً
دمحم عادل لانصون
دمحم علً عدنان شعبان
مهى مصطفى الظرٌؾ
نضال دبالن سلٌمان
نزار لاسم لصب
هادي انٌس زهوة
عبده توفٌك حمٌد
سامً جوزٌؾ الشلبً
حسام حسٌن سالمة
حسن ابراهٌم رمال
حسٌن علً كمال
حسٌن محمود موسى
عماد فاٌز عسٌلً
فاتنة دمحم فتح هللا عساؾ
لٌندا ٌونس سعد
دمحم عبدهللا كمون
علً دمحم لمٌس
ناجً علً اخضر
ؼالب حسٌن فمٌه
فاطمة أنور زهوي
ٌوسؾ احمد حٌدر
فاطمه هانً نصر هللا
فادٌا دمحم جونً
فٌكً فارتكس تشابرٌان
رضا عبد الكرٌم لرعونً
كامل ناجً اخضر
فرح دمحم دنش
ؼسان عبد الحسٌن جابر
رفعة عبد العزٌز مرعً
مرسالت احمد جابر
نظٌرة دمحم كساب
خلدون دمحم الحجٌري
زٌنب احمد ضاهر
سلوى سعٌد الفلٌطً
سحر دمحم المولى
طارق محمود الحجٌري
منى علً الحجٌري
دمحم حسٌن عبدالكرٌم راٌد
دمحم لاسم عزالدٌن
نسرٌن عارؾ رزق
هند احمد الحجٌري
وفاء دمحم خلؾ
ٌوسؾ دمحم شحادة االطرش
عال دمحم شحٌمً
دمحم علً تمً
جان ابراهٌم خلٌل
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جوزؾ شربل خٌرهللا
مرسٌل نادر نادر
مروان كمٌل كرم
هنري جورج خوري
برت اٌلً صلٌبا
هبة هشام الحجاوي
ندى جوزؾ عٌد
جورج صبحً بلمٌس
ؼادة منٌر ؼصوب
رضوان مامون الصدٌك
عاثشة عثمان البخاري
عبد هللا دمحم لاسم
امل علً لانصو
سعدى دمحم بكري
علً فواز فواز
لٌنا نجٌب ٌاسٌن
مٌساء العبد مروة
ُحسن الٌاس حداد
كوزات ٌوسؾ رشوان
زٌنة هانً لمر الدٌن
لنا احمد صابر
احمد عبدهللا سعد
لٌنا ابراهٌم سالمة
مروان حسٌن وهبة
حٌدر احمد نجم
عبدهللا حسن عساؾ
رمزٌة زهٌر احمد المعروؾ بالحكٌم
اٌمان علً حرب
روال صالح الدٌن عٌتانً
جمٌلة حسن ابو زٌد
مٌرنا شفٌك دهٌنً
دٌنا دمحم بشارا
نور دمحم فتونً
شربل جرجس اؼناطٌوس
رٌما سلٌم سلٌم
رٌن دمحم سلوم
زهراء علً سبٌتً
زٌنة علً امٌن
سحر حسن صالح
طارق احمد كمال ابراهٌم
عبدو علً عٌسى
امل فؤاد نورالدٌن
رشا عٌسى شمص
رٌما دمحم العثمان
دمحم لاسم سعٌد
فاطمة حسٌن صولً
لٌلٌانا رامز حرٌبة
لٌندا علً لانصو
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دمحم علً مؤذن
ولٌد علً فحص
نسرٌن سهٌل ٌاسٌن
هبة فؤاد حمادي
هناء نجٌب ملً
وفاء دمحم شعٌتانً
ٌمنة ابراهٌم شعبان
ذو الفمار مرشد طفٌلً
فؤاد خلٌل كساب
جاد واكٌم الحداد
شربل جرٌس سعٌد
امال اسعد مهنا
علً دمحم موسى
نادر ابراهٌم عواضة
علً عبد الحسٌن اسماعٌل
احمد حسن تلٌجة
سالم مهدي فتاح
دمحم علً طالب
منٌر احمد أٌوب
مازن محمود لاسم
هٌفاء عمر األٌوبً
اٌلً نعمه ابو رحال
سمر عبد العزٌز ضاوي
رونً منصور منصور
سعٌد علً سٌؾ الدٌن
لٌنا معروؾ ٌاسٌن
مٌساء فواز حوحو
مٌسون رٌاض سٌؾ الدٌن
ناٌفه علً سعد
نور الهدى رئٌؾ زرزور
رٌما دمحم عوٌدات
سهى حسن لاسم
فاطمة زٌد دروٌش
خلٌل راشد خلٌل
رائد كامل خٌر
رانٌا طه االفٌونً
ربى عبد الرحمن الذهب
رنا رضوان مسعود
رندا حلٌم ابراهٌم
زٌنة احسان بدور
سالً بهزات الحاٌن
نادٌا محمود السبسبً
نالً حنا خوري
كارولٌن أنطون جرٌج
ٌوسؾ دمحم فٌاض
حسن ٌحً نصر هللا
حوراء نسٌب شمٌر
لٌندا عزات ضاوي
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جومانا عبد الحسٌن حسن
حسام الدٌن علً فمهة
دارٌن ٌحً الشامً
وجٌهة منٌر االٌوبً
امل محسن جابر
فاٌز شرٌؾ رٌدان
هتاؾ دمحم صادق
لٌنا مخاٌل عنبر
دمحم خٌر سعٌد الوردانً
نزار رشراش ابو حجٌلً
جوزٌؾ مٌشال عون
مطر علً الؽوش
حسٌن علً فرحات
باسم حسٌن حسٌن
بثٌنة هانً بٌضون
الٌن ناصٌؾ ؼزالة
بٌار ٌوسؾ ابو سمرا
صالح عبد الرحٌم ابو ٌاسٌن
منٌر بنٌامٌن رجب
ماٌا دمحم الحاج احمد
انٌتا الٌاس عبدهللا
بهاء عبدهللا رمضان
جورج نبٌل الؽلبونً
حنان جرجس ٌعموب
سلمى ٌاسر مراد
فادي دمحم دالل
فراس عامر عواد
لٌال نعمان شلك
نانسً نموال بندلً
طالل فتحً البب
فدى خلٌل عبس
احمد سمٌح الفٌاض
امانً عزام زكرٌا
حسام دمحم دٌب
رانٌة دمحم ولٌد حداد
روال دمحم مرعبً
شادي دمحم الوزة
عبداالله دمحم جمٌل معالٌمً
عبدالرزاق عزمً عبدو
عبدهللا احمد دبوسً
دمحم احمد المصول
دمحم زهٌر دمحم شفٌك الصوفً
مرٌم عبدهللا الصولً
منى دمحم شحادة خالد
مهى احمد دروٌش
نادٌا دمحم رٌاض هوشر
نزٌه فؤاد شحادة
محمود حسٌن علً خلٌل
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رانٌا حٌدر االحمد
رشا مصطفى الحلبً
زاهٌة دمحم طارق طراد
صالح سلمان سالمً
عاطؾ دمحم رأفت العصافٌري
عبدالحمٌد فاروق بارودي
عفٌفة سمٌر طبال
عٌسى دمحم حرب فاترونً
دمحم عادل دٌب عثمان
هال احمد ولٌد كبارة
وسٌم فٌصل مرحبا
ربٌع احمد المصري
شكرهللا جان الحاج
علً دمحم شحادة
خدٌجة عبد الحسن شمٌر
بدٌع طارق لبابٌدي
رنا احمد االزاز
عائشة توفٌك االٌوبً
عبٌدة فهد رومٌه
فواز دمحم بنٌامٌن كٌال
باخوس فكتور الؽالم
سامً جورج شاطرٌة
فلاير حنا شحادة طنوس
دمحم احمد اسماعٌل
هال جرجى عٌد
وسٌم جرجً سابا
بارعة عثمان عمار
جنى ابراهٌم العسل
زهرة نهاد درؼام
صفوت ؼسان حداد
فدى محمود عباس
فضٌلة جودت ؼمراوي
لولو مصطفى ٌاؼً
مزٌه رضوان ؼمراوي
نهده دمحم علً بٌضون
وفاء احمد شرارة
شربل ٌوسؾ كرم
خالد دمحم شفٌك الساروط
اٌلً خلٌل كتورة
اٌمن احمد جفال
عال حسٌن سكٌكً
فادي فهمً مروه
طارق مصطفى الحشٌمً
وسام علً سرور
دٌما عدنان الحشٌمً
سارة ابراهٌم دٌاب
ابراهٌم حسن الساروط
حسٌن شفٌك البٌروتً
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عماد مختار الساروط
خلود عاطؾ مداح
سلٌمان خالد المٌس
جومانا عبد الجلٌل السٌد
فاٌز مٌشال الماضً
نورا جودات نخله
عاٌدة دمحم الشوباصً
بالل ٌوسؾ حمزة
نجم دمحم نجم
نٌفٌن حبٌب عٌد
هشام نجٌب شعٌب
لما عبدهللا مكة
حسٌن حسن شعٌتانً
احمد مصطفى حسٌن
دمحم ابراهٌم لانصو
زٌنب علً اللمٌس
صباح علً محمود
محمود علً سٌؾ الدٌن
دمحم علً رباح
عادل بشارة الخوري
حسٌن حسن عباس
دمحم مصطفى ابو ٌاسٌن
دالل رفٌك السٌد
صوفٌا عثمان الساروط
بدر الدٌن محً الدٌن ابو نمري
احمد خالد الرفاعً
عبدهللا محً الدٌن عبدالرحٌم
سامر دمحم دله
جوزفٌن الٌاس حنا
ادكار بطرس المهوجً
امال جوزؾ ابً رعد
باترٌسٌا جورج الطً
جهاد اٌلٌا عوض
جورج لبالن ممبل
جوزاؾ هٌكل هٌكل
حسنا ساٌد نجمه
رانٌا بولس الحداد
روال جمٌل شاهٌن
رٌان جبراٌل الحاج
كارول نظٌر ماردٌنً
مادونا سمٌح مناع
نانسً بولس الحداد
نٌنا فوزي حرٌمه
وداد جرجس المارح
ظرٌفة لاسم عامر
علً حسٌن شكرون
جان دارن طونً سلوم
دمحم محسن لبٌسً
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اإلسم الثالثي
زٌنة مصطفى عبد هللا
اٌمان مصطفى شرؾ الدٌن
حسام الدٌن حسن بٌطار
رٌتا جان بو عساؾ
علً شرٌؾ الممداد
دمحم حسٌن رحال
صادق دمحم رٌحان
هبة لطفً سبٌتً
رتٌبة دمحم لطٌش
اسامة علً مصطفى
دٌاال ٌحٌى ذٌاب
لٌنا أحمد الحجار
احمد علً العلً
ادونٌس أسعد الصانع
الٌاس نفاع نفاع
حٌاة خالد أٌوب
سوزان فرج انطون
عنترة دمحم حرب بشٌر
مصطفى خضر بوالد
مٌرنا فوزي زكرٌا
وسام دمحم ؼٌة
امٌل جوزٌؾ األشمر
احمد عبد الرحٌم شلحة
اسعد جوزؾ لرعة
اٌمان عدنان السٌد ابراهٌم
اٌمان ٌوسؾ عواضه
جنان محمود شرٌؾ
حمزة عدنان الموسوي
حٌدر حسن المستراح
رنى دمحم فهمً عبدهللا
زٌنب علً الموسوي
سلمى علً المولى
عتاب علً موسى
علً ؼازي شومان
ؼادة دمحم الدٌرانً
وفاء مصطفى اللمٌس
ؼسان علً ٌزبن
حسن عبد هللا الدهبً
سامٌة جرجس مخول
عبٌر فاضل موسى
لٌنا فرٌد لسٌس
علً عبد السالم المصري
دمحم رفٌك الحاوي
ؼنى ناصر علً
مصطفى احمد بركات
هبة دمحم حسن المهاجر
هٌام شولً زهر الدٌن
وائل سامً دعٌبس

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
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اإلسم الثالثي
حنان أنٌس عمر
هاله هاٌل عوده
رانٌا شولً محمود
اهٌال عبد الكرٌم لاروط
حسان دمحم حسن
جوسلٌن جوزاؾ وهبة
سمٌرة جرجً أبً عبدهللا
دٌما جودت النبوت
هاال جرجس مفرج
سوزان حنا وهبة
مهى الٌاس نصار
مٌرفت بطرس سلٌمان
دعد عبدهللا مالن
أحمد عبد الهادي حمود
أمل نٌاظة ابو شهال
هادٌة دمحم شحادة
مٌرنا مخاٌل عبدالنور
ودٌان بهجات شرانك
احمد علً داود
باسكال مورٌس عبدو
بادٌة نبٌل مرتضى
رنا دمحم عبدهللا
زهٌر جمٌل الموسوي
سماح صالح حاج سلٌمان
سوزان فارس عطاهلل
شادي دمحم معربونً
عالء عبد هللا الحاج سلٌمان
ؼراس انطوان بلعة
فضل علً الفلٌطً
منٌر نزار سلٌمان
نسرٌن دمحم صمر
احمد حسن حمٌد
احمد موسى حومانً
احمد عبد هللا فمٌه
بتول عبد المهدي فضل هللا
جنى راؼب فرحات
حسٌن جعفر ناصر
دٌانا رشٌد بلوط
رندا مهدي الحاج حسن
رٌان سلٌم بدٌر
زهرة وجٌه دلدوق
سامر علً باشا
عباس ذٌب جفال
ؼنوة مصطفى الحاج دٌاب
فاطمة منٌر ٌحفوفً
دمحم عادل سرور
دمحم علً عبد الرحمن وهبه
مرفة عبد هللا عبد هللا
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اإلسم الثالثي
ناصر فخر الدٌن حمد
هناء عبد الكرٌم نور الدٌن الموسوي
رٌن مارون نعمةهللا
نجوى خٌر هللا الخوري
رحاب حسٌن عزالدٌن
رٌتا مطانٌوس فخري
لاسم صالح ترحٌنً
ادهم خٌر الدٌن البسط
إتوال بشارة المعلوؾ
اٌمان مصطفى ناصر
خٌر عمر شومان
سورٌا دمحم ناصر
فارس هاٌل مهنا
فاطمة سامً دروٌش
لٌلى دمحم عبدالهادي
دمحم لاسم العاكوم
مٌشلٌن ٌوسؾ طانٌوس
فهد عادل الحاج
فاتن كرٌم العمٌل
زٌاد دمحم شمس الدٌن
اٌمن خالد االسعد
خالد راجح التركمانً
خالد زٌدان فهد
رٌتا جوزٌؾ رعد
رامً عادل حداد
فاطمة ٌاسر مواس
لودي مصطفى الرشٌد
نزٌر عمر شرٌتح
ندى احمد الدهبً
هاٌل ساٌد دمحم الدوٌري
رانٌة حمد لالوون
زٌنة الٌاس موسى
واصؾ رٌاض الزٌلع
رٌمة عمر سالم
سامٌا خالد الشٌخ
سمٌر الٌاس عبدهللا
احمد محً الدٌن عٌد
عبدالمادر حسٌن خضر
االدرع علً االدرع
هبة دٌب سبسبً
بالل عبد المادر عوض
دمحم حسن الشٌخ
جنان وحٌد الدهٌبً
محمود علً السحمرانً
دافٌد ادٌب دٌب
اوندٌال جوزاؾ كرم
ابراهٌم ٌوسؾ ؼٌا
دالٌدا سعد داود
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اإلسم الثالثي
رانٌا محمود العرب
ركان ٌوسؾ داود
عدنان مهدي االطرش
طالل ؼازي جبور
فؤاد علً الرجب
فداء احمد السحمرانً
فوفات لٌصر الطوٌل
فٌرونٌكا جورج حنا
فٌولٌت لطفً الجضم
كارول رٌمون خوري
لٌندا ٌوسؾ ٌعموب
ماري ترٌز مٌشال فهد
ماري انطوانٌت سمٌر شمعون
ماري لطٌؾ الخوري
كامٌلٌا ؼصن ؼصن
منى ابراهٌم السلٌم
مٌشال عبدالمسٌح متري
نٌنا مٌالد جمعة
هشام جوزؾ البٌطار
ولٌد سركٌس سمعان
ادمون ٌوسؾ معٌكً
احمد خضر عبد المادر
عدنان البار ٌوسؾ
رونً كمٌل ٌوسؾ
مٌرنا جورج ابو رجٌلً
جوزٌؾ مخول معٌكً
امون علً النمر
سامر اكرم عاصً
علً حسن طه
علً سامً شمص
علٌه حسٌن الرشعٌنً
عبد علً حسٌن سجد
فاطمة حسن مخ
ؼٌث حسن زعٌتر
فضل هللا حسن ناصرالدٌن
مرٌم مهدي النمر
نسرٌن شهاب الحاج حسن
مرٌم فؤاد ناصرالدٌن
مفلح حسٌب علوه
وجٌه فاضل مرضه
وجٌه ودٌع شباط
طالل ؼازي الحجٌري
نجٌب ٌوسؾ شمص
عزت احمد المسلمانً
هبة جورج نادر
مارٌز جان خلؾ
ابرهٌم جرجس كٌوان
أمل أنور الحاموش
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اإلسم الثالثي
رنا حنا عوكر
سابٌن حكمت كرم
مٌشلٌن الٌاس ابً ناصٌؾ
همسة لوٌس حصرونً
باسم علً جمعة
زٌنب مهدي نزها
رامح دمحم حمٌة
رانٌة ٌوسؾ حمٌة
علً عبدو رباح
علً عبد النبً شومان
ؼندة احمد حمٌة
ؼٌث احمد المولى
كارولٌن مصطفى حمٌة
منى حسٌن زٌن
نبٌه جواد حمٌة
رانٌا شامل ابو فخر الدٌن
حسام عبدالمولى نون
حسٌن فواز همدر
روى حسٌن حمٌة
فدى دمحم شرٌؾ
فكرٌة سعدو ٌزبن
زٌاد جرجس فارس
حسام عفٌؾ الزٌن
صادق سامً فٌاض
عال مصطفى الحاج
نادي سمٌر سلوم
نتالً امٌل روكز
سبع فاٌز عٌسى
شكري رشدان دومط
طونً سلٌم شاهٌن
عبدهللا جرجس حداد
ربٌع علً بشروش
ابراهٌم دمحم الدهٌبً
عائدة حافظ طه
فادٌا حسن طرفه
عبد الؽنً وجٌه الدهٌبً
هنا احمد الرستم
تانٌا انطون شلهوب
تراز حنا ٌمٌن
ترٌزا عزٌز الجعٌتانً
حمٌد حنا الخوري ٌمٌن
ماري الٌاس دحدح
مارٌا ودٌع طربٌه
ماشلٌن خالد الرفاعً
سامر باخوس بشاره
كارولٌن بشٌر ساسٌن
زهراء دمحم سمٌح النجار
حٌدر حسٌن كمونً
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اإلسم الثالثي
جوزٌؾ نجٌب الؽالم
طانٌوس كمال الشدٌاق
سمٌر حسن هاشم
اسعد خالد حسٌن
كامل دمحم جعفر
شربل انطوان االسمر
وائل عمر الحاج
وسام دمحم ملحم
دمحم لاسم الفمٌه
ؼنى دمحم الجباوي
منتهى حسٌن حسن لاسم
بولس نجٌب بوزخم
دمحم حسن خلٌل
دمحم روحً حسٌن عونً ذوق
عمر كاظم الكوسا
ولٌد محمود عمار
باسل شمس الدٌن ناجً
اسعد حسن سعد
تؽرٌد فاٌز ابو حجٌلً
سلٌمان لاسم بدر الدٌن
سلٌمان ٌوسؾ جابر
صفاء سلٌمان ابو لطٌؾ
مروان فاٌز مهنا
نسرٌن كمال كمال
وسام حسٌن دالل
ٌسرى احمد ابو حجٌلً
منى اسعد عبود
ناتالً شكري الحاٌن
مصطفى دمحم زٌن الدٌن
مالن فاٌز فرحات
نزار مخاٌل موسى
منى ؼازي مهدي
دمحم عبدهللا صاٌػ
عبد الحسٌن خلٌل عمٌل
عٌسى علً رومانً
فاطمة دمحم متٌرن
امال علً شاكر
ثروات عمر حسٌن
ربٌع عمل الحاٌن
منال دمحم عربس
زٌاد جوزاؾ الطرازي
مٌرا امٌل موسى
حسن فاٌز سلمان
مالن بولص ٌوسؾ الحاٌن
نهاد بطرس رعٌدي
عناٌة علً شاهٌن
فادي رشٌد نبها
دٌانا علً لمٌس
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
صفاء احمد عراجً
فراس ابراهٌم دروٌش
طالل دمحم دٌب شداد
بٌار جرٌس اللوس
روجٌه ابراهٌم حداد
شادي حسن حرب
فاطمة مصعب االمٌن
لٌندا موسى شكر
مرٌم حسٌن عٌسى
مشعل احمد لطٌش
دمحم لاسم بٌطار
باسمة عباس مكً
فادي لطفً فرحات
جهان حسٌن شعٌب
حسان مهدي شعٌتانً
حسن محفوض اسماعٌل
رفٌؾ عالء عواضة
زٌنب احمد الرومانً
سمر حسن صفا
شرٌؾ حٌدر الطبل
علً مهدي شعٌتانً
فاطمه علً معتوق
فاطمة احمد نظر
فاطمة علً نعمة
هالة علً علً احمد
هبا فضل دنش
ٌوسؾ ابراهٌم جحا
اسٌل ؼالب لدوح
حسٌن احمد حمادي
احسان دمحم جمٌل نابلسً
منال متعب المطان
سلٌمان خالد الجنون
عبودي عدنان الهواري
لٌنا احمد الهواري
دانٌز فؤاد سلٌم مطر
زخٌا جمٌل سعادة
عبٌر فرٌز ؼضبان
كارٌن شربل خاطر
كلودٌا عبود ؼنٌمة
ابراهٌم دمحم الحوري
كارول جورج احوش
طونً جورج عازار
عماد دمحم دٌب مسعود
لٌنا دمحم وسام الزعبً
احمد خضر خزعل
حسٌن فاٌز زنٌط
سفٌتالنا الكسندر نودؼا
سناء فؤاد علوه
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اإلسم الثالثي
دمحم فضل هللا علوه
نزٌه دمحم عٌسى
روكسانا انطونٌوس طوق
اٌلً وهٌب السمعانً
جو مورٌس رحمه
فردرٌن جبراٌل رحمه
كرٌستٌان شربل حسٌن
رٌتا نخلة زٌنه رحمه
فائز سعٌد ٌوسؾ
شٌماء احمد شبٌب ابً رعد
عبده ابراهٌم الحسٌنً
لٌنا علً صمر
حبٌب ابراهٌم الحكٌم
بتول هادي سلٌمان
امل كامل الدهٌبً
اوالؾ انطانٌوس العلم
راسم ابراهٌم لصاب
سحر مصباح خالد
سعاد احمد عوٌضة
دمحم سالم صبحً الصوفً
هانً سعد عوٌضه
وسٌم احمد حمزة
شربل حنا اسبر
سلوى نجٌب ٌاسٌن
سامً حسٌن أٌوب
نظٌرة احمد السٌد
ؼسان ابراهٌم الوردانً
ساره خلٌل الخلٌل
سكٌنة فرٌد مؽنٌة
سهٌل انٌس علود حدٌفه
امال دمحم نجاد
هدى ٌوسؾ نجاد
دمحم حمدان الناعس
منح دمحم ابراهٌم دوخً صلح
ربى نجٌب المادري
دارٌن مصطفى سنتٌنا
شادٌا دروٌش سعد
زاهٌة موفك دالً بلطة
محرم دمحم علً مكاري
مرٌم ٌونان بطرس
هنادي منٌر سعدٌة
جوانا حسن زعٌم
مارلٌن احمد الشل
فاطمة خالد الشٌاح
ربٌعة خالد صلح
عثمان خلٌل حلٌحل
ختام عمر العٌط
فرٌد شحادة عودة
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اإلسم الثالثي
دمحم عبد هللا الطحان
ؼنوى دمحم حلٌحل
دمحم احمد اللدن
دمحم كامل الرفاعً
دمحم عمر الرفاعً
روال موفك اللحام
دمحم خضر صلح
مصطفى ٌوسؾ سروجً
روال دمحمعلً الرفاعً
منال خلٌل رباح
خالد جهاد زٌن الدٌن
اناس ٌوسؾ صلح
احمد حسن المسلمانً
وسٌم محمود عبدهللا
رازٌن سهٌل الرفاعً
دانً حسان نعمة
ٌامن دمحم كرٌم
احمد رؤوؾ حالل
فضل كامل شعٌب
عباس دمحم شبانً
محمود عبدهللا عبدهللا
نعمان عباس عواضة
دمحم سعٌد صباح
نوال ٌوسؾ مارون
برنا الٌاس مشرؾ
نسرٌن نبٌل ممدم
احمد ٌوسؾ شكر
سامر دمحم الرمح
عدنان دمحم مراد
مٌاسة انطونٌوس طوق
جوزٌؾ ندٌم فرٌفر
حنا عبد المسٌح المسٌح
صالح دمحم رباح
فاتن ؼسان مرعب
وسام جورج مخول
انسام دمحم االسعد
احسان ادٌب حرب
بشٌر عبدهللا العرب
حسن عبدو الممداد
حسنة اسعد خزعل
حسٌن علً حسٌن الحاج حسن
عبد اإلله حسن العرب
دمحم حسٌن شرؾ الدٌن
مٌساء كامل العرب
ناصر دمحم شمص
وفاء عبدهللا نون
جواد دمحم حٌدر
مٌرا محً الدٌن مرعً
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ندى رحال سلوم
نبٌل عبدالحلٌم ٌمطٌن
هٌام دمحم الحمصً
وفاء عبدهللا بحلك
رانٌة خلٌل الحمصً
رأفة دمحم سعٌد ؼزال
صالح دمحم رٌحان
عبٌر احمد مشٌمش
سمٌر احمد علوش
رودٌنا دمحم نور حاطوم
جمٌل حسن علً
عمر دمحم ٌاسٌن
طانً ٌوسؾ ؼدسار
امل اسعد ابو فرج
وداد جودت سعٌد
جوانا سعٌد ابو شمرا
باسم رٌاض الحومانً
دمحم مصطفى حمود
نزار علً نزال
وفاء عبد الرحمن كشلً
سوسن حسٌن عبد هللا
هال انطوان شماطة
رضى عدنان كمال الدٌن
تؽرٌد منٌر الدبٌسً
دمحم سعٌد البعٌنً
ساهره نجٌب الكاخً
فادٌا محمود االشمر
جمٌل هاٌل ٌونس
اٌؾ رٌمون منصور
شادي نخله بولص منصور
عبٌر فؤاد جرجور
لٌزا الٌاس طانٌوس
مٌراي مٌالد كرم
سوزان احمد خشمان
وداد مختار العلمً
دمحم احمد دمحم ٌونس
امٌن علً حٌدر
ربٌع دمحم صولً
سوسن دمحم السبالنً
جورجٌو شاكر حجار
بٌار سعٌد الحصرونً
لاسم دمحم زٌن
رٌتا نجٌب الحاماتً
لاسم علً شعٌب
كلٌمة مخائٌل المناتً
رٌتا انطونٌوس ٌوسؾ الرهبان
ؼابً ٌوسؾ الممدسً
شادي دمحم محً الدٌن
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فاطمة نمر زٌن
دمحم حسٌن الحاج علً
ندٌم مصطفى اسماعٌل
جان اسبر موسى
فادٌا بطرس حدٌد
رضا حسٌن مرتضى
رانٌة كرم نصر هللا
سٌمون جرجس كرباج
كلود جمٌل الحلو
ولٌد سلٌمان ؼندور
بتول محمود جفال
جورج عبدهللا كفوري
دمحم كمال بٌروتً
سلمان هانً رومٌه
سامر دمحم السٌد
وفاء سمٌح الدهٌبً
تهانً دمحم خالد ضناوي
علً منٌر دهٌنً
خدٌجه احمد صؽٌر
دمحم ابراهٌم عٌاش
حسن علً حسن ٌاسٌن
حنان رشٌد مسلم
رالؾ عبود عبود
رشٌد طنوس نادر
نهاد ٌوسؾ فرنجٌه
رٌا رضا الطلٌانً
ٌمنى حسٌن دنً
سماهر شحاده الساروط
علً مصطفى ناصر
حنان نبٌه سعٌد
رودٌنه رشٌد الحشٌمً
رنا ناٌؾ صالح
زهراء ؼازي امٌن مبارن
علً دمحم هاشم
سوزان ٌوسؾ كٌوان
مصطفى علً دمحم علً عثمان
مٌساء دمحم رضوان سلطً
ماهر دمحم الناظر
اندره اسكندر سعد
هشام أحمد عٌسى
مرٌم دمحم حوحو
زٌاد عاطؾ دٌب
دمحم ندٌم حسن
ندٌن عبد الؽنً نسب
هاجر عبد الرزاق الجوزو
فاطمه ؼازي رمضان
شٌرٌن عدنان فواز
ماٌا نجٌب ٌاسٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
شادٌه دمحم محمود
جمال دمحم الخطٌب
حسام احمد عٌد
مالن احمد الرفاعً
دالل احمد سلٌمان
احمد دمحم شعبو
زٌنة محمود محمود
تمٌمة احمد الحسن
شادٌة جودات السمروط
كمٌل عٌد وهبه
جٌهان نواؾ زرلطة
حاتم سعٌد مهنا
رواد ذٌاب سعد
دمحم بسام صالح
معن ٌوسؾ عربً
موفك درؼام منذر
ولٌد جمٌل خطار
اٌفا عبدالناصر صباح
جمانة كامل فاعور
مً حسٌن ناصرالدٌن
حسٌن مشهور رباح
اٌمان صالح جفال
بولٌن نصري الزٌن
جمانه احمد سلٌمان
حسٌن دمحم اسماعٌل
حسٌن علً صؽٌر
حٌدر احمد معتوق
رجاء علً شحادة
زٌنب دمحم دؼمان
زهرة دمحم ملً
فاطمة علً سبٌتً
مرٌم حبٌب صفا
مٌسون حبٌب صفا
نؽم حسٌب عواضة
هبة احمد امٌن
دٌانا حنا لسطنطٌن
انطوان الٌاس زؼٌب
دانً ؼازي مارونً
ندى دمحم ذباح
هدى سعد الدٌن لدورة
بتول رضى عماشة
امنة احمد عجاج
جواهر احمد الحسن
خدٌجة احمد العزو
دالل دمحم االحمد
ربى خالد المصطفى
طارق وجٌه عبد الفتاح
كتٌبة حسٌن مرة
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دمحم مراد الحسن
دمحم رشٌد الصاج
بالل سلمان حرٌري
نضال مٌخائٌل دٌب
رجاء خلٌؾ البرازي
دمحم اسماعٌل فارس
ندٌمة بشارة منصور
كلودٌن مارون عون
ٌوال نمر االسمر
إسراء علً سرور
دٌمه بشار الزٌن
عبد الرحمن ٌوسؾ جونً
عباس علً مصطفى
عبد الحسن اسماعٌل حمادي
مٌساء ٌوسؾ حمادي
فاطمة ٌوسؾ فواز
ولٌد مٌشال دكاش
الهام مخاٌل مطر
انً أنطون خٌر
الٌاس رئٌؾ فرح
جورج اسعد مطر
انطونً ٌعموب العلم
سارٌه نزٌه عمل
احمد علً السبع
منى منٌر عالء الدٌن
جنان احمد جعفر
رشا حسٌن طراؾ
دمحم نبٌه ناصر الدٌن
نٌنا نزٌه الجباوي
آالء محسن ابو حمدان
اسعد مصطفى البزال
علً لاسم احمد
علً ؼازي الخطٌب
فاطمة دمحم المولى
ندى نزٌه العرٌبً
رواد انٌس داؼر
ساهره كامل ابو ابراهٌم
سناء امٌن زوٌهد
حسام كامل سعسوع
سهى هالل حدٌفة
شولً فواز ابو ترابً
عادل هانً دربٌه
عال أسعد عماشه
نادٌه جمٌل ابو سعد
نبٌه دمحم ابو سعد
نارمٌن حسٌن ابو سعد
نظٌره ادٌب علود حدٌفه
حنٌن ملحم المصري
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سحر طانٌوس العرجه
صادق احمد دندش
ماري توفٌك منصور
دمحم بالر احمد العفً
منال حسن الجباوي
شربل حنا سعادة
علً طالب عدنان الحاج حسن
فاروق دمحم المسلمانً
لمٌس فضل هللا حرب
اٌمان ادٌب الحاج حسن
حسام مصطفى اللمٌس
عباس دمحم المولى
نداء دمحم سعادة
نسرٌن دمحم ابو ضاهر
هالل رشٌد بالل
دمحم نصٌر عجرم
فداء عبدالرحمن علوان
فدى مدحت الصٌاح
لٌال رضوان رضوان
مٌراي دمحم الفرخ
مٌرنا مالن ٌوسؾ
ندى دمحم امٌن مطره جً
نسرٌن دمحم عالم
نٌفٌن شولً عبدهللا
ٌحً عبدهللا رمضان
انس دمحم عمر الٌافً
جالل ٌوسؾ فلو
رحاب دمحم وهبً
شٌرٌن شارل نصر
الست حامد عطوي
جمٌلة حسٌن زٌن
حسان دمحم الطفٌلً
رناد علً دلول
سمر دمحم شداد
عباس مصطفى الحسٌنً
علً مهدي سلمان
علً فاضل الحاج حسن
علً حسٌن مشٌن
زٌنب دمحم الماق
حسٌن احمد صوان
اٌلً جوزؾ سلٌم
جمٌل دمحم مراد
خالد صالح صبري
دانً جورج جبور
دالل عبد هللا الصباحً
روبٌر ؼسطٌن ؼسطٌن
سمر احمد المجذوب
سمر سعٌد هزٌمة
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متٌل حسٌن خلؾ
مٌادة علً الفلٌطً
بالل اسعد الطفٌلً
مرٌم جواد سٌؾ الدٌن
هبا عاطؾ حمٌة
عبٌر سعٌد ضو
ادٌب نصرات حٌدر
امٌنة نجٌب الدسولً
باسل احمد السلطان
زبٌدة حسٌن خزعل
سناء خالد الشل
علً عبد الرحمن البرٌدي
ؼادة عمٌد صلح
فاروق دمحم عبده السالمونً
دمحم رشٌد خزعل
دمحم مرهج الشل
منى صالح صلح
نعمة موسى صلح
نادٌة شحادة صلح
اسامة محمود الحاج
الرا اسعد الحاج
ناهدة اسعد الشمالً
هدى دٌب الذكرة
رنٌم علً الساحلً
روان جوزؾ طعمة
علً خلٌل زرٌك
كابً شفٌك فرٌجة
نجوى ٌوسؾ ابو رجٌلً
هالة محسن الحاج سلٌمان
هند عمر سٌؾ الدٌن
هٌال دمحم عبدهللا
وسٌم دمحم الكٌال
حنان عبد المجٌد هاجر
مٌسلونة احمد الرفاعً
اٌمن نعٌم شحادي
جمٌل فؤاد انطونٌوس
فادٌه فؤاد الحسن
فراس حسن العلً
مرٌان سهٌل سابا
روجٌه نبٌه نعمه
اسامه توفٌك مشٌمش
فاطمة حسن حاٌن
دمحم ؼسان زرلط
حسن حسٌن مراد
هبة دمحم منصور
حسٌن عباس لشمر
مالن حٌدر شومان
طارق بشارة عبود
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وسام مٌشال زهران
شربل الٌاس فواز
نسٌبة فؤاد عساؾ
ولٌد منٌر نبا
زٌنة انطون االشمر
شادٌه ٌوسؾ الحلو
الٌاس اسعد بوشبل
عبٌر منٌر ؼصوب
نادٌن جان المسٌس
ناتالً انطوان ابً ضومط
بٌارات نجم الراعً
ماٌا جورج سرور
ماجدة امٌل الجمٌل
مٌرنا جوزٌؾ االشمر
سهى مخاٌل شلهوب
مارٌا الٌاس سرور
جٌلبار جوزٌؾ البعملٌنً
نادٌن عبدهللا الحنا
دالل حنا الجمٌل
دنٌز حلٌم كرم
ماري-ترٌز سعد الرٌس
فادي انطوان عازار
اروى خالد جراح
رولى احمد حسنة
كٌان دٌب الحاج عمر
رجاء مصطفى خالد
رانٌة محمود سعد
لبنه دمحم الدسولً
مرٌم دمحم ابو ٌاسٌن
دمحم ابراهٌم جبر
منى فٌاض حٌدر
وسٌم جودت ترشٌشً
وفاء رضى عبد الخالك
دانً عبدهللا حامد
زٌنا حسٌن الدؼٌدي
سمٌره حسن زعرور
ماجدة دمحم كنعان
مارلٌن جورج النماؾ
مٌرنا دمحم البترونً
ندى عبد الرحمن عبد الرحمن
هٌاؾ عبد السالم ٌاسٌن
وداد علً دٌب
وفاء علً خلٌل
ٌاسمٌن دمحم الخطٌب
ٌحٌى خالد حسن الزعبً
محموده حسن االدرع
الرا احمد اسماعٌل
كلود جورج اسكندر
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دالٌه مٌشال نصار
رامً خالد زهرمان
كلودٌا حمٌد فارس
لٌلٌان سركٌس بطرس
منال عبد السالم الرفاعً
امال حبٌب عبد المادر
تؽرٌد أحمد عبد الفتاح
جمال محمود حمود
جهاد احمد الخطٌب
جورج الٌاس نادر
جمانا محمود حمود
خالد حسن بو حمد
خلٌل علوان كنعان
دنٌا حسٌن ٌوسؾ
راؼب مصطفى الفً
روبا لاسم دٌاب
رٌم راؼب حسنٌن
شادي محسن الحماد
عبدالكرٌم عبدالرحمن حافضة
عبٌر اسعد عباس
عال خضر الزٌن
علً احمد كنعان
ؼادة شولً االدرع
ؼزوى احمد الشعار
سمر عبدو ناكوزي
مصطفى علً الحاج حسٌن
حوراء محمود صبرا
امل احمد بو طعام
الهام احمد صؽٌر
احمد عبد هللا مكً
جورج انطانس ابراهٌم
دٌانا علً رباعً
صفاء علً جمعه
فاطمة محسن شرارة
مادونا بطرس حنا
دمحم وحٌد سعد
منال مالن فروخ
ٌوسؾ ابراهٌم كرم
بولٌت بولس حنا
فادٌا لاسم عٌاد
ابراهٌم جودات حطٌط
دٌاال كامل عٌسى
نرجس ابراهٌم سٌد حسن
سناء حسٌن عٌاد
عبد العزٌز دمحم جعفر
لٌنا ابراهٌم رمال
عبد الرحمن محمود عمار
عال موسى لاروط
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علً سمٌر صبره
منى أحمد ؼنوي
رنه علً صبرا
االء هارون المٌر
رانٌة عباس رعد
جوسً مٌالد عازر
بسام احمد لرٌان
بالل شفٌك زٌن الدٌن
روال صالح البخاري
سماح دمحم عبد الوهاب الصورانً
رنا حسٌن فتفت
احمد جمٌل المرعشلً
زٌنه عبدهللا حسنٌن
عثمان عبد المادر العلمً
هاله دمحم لبرصلً
شفٌك ابراهٌم للٌالت
ماٌا عمر الؽوش
زٌنب حسن خالد العبد هللا
عتاب حسٌن االسعد
عطاء احمد الحالق
مازن مصطفى الرمالوي
مخائٌل عبد هللا الشامً
منى محمود العبود
نبٌه دمحم ٌحً الٌوسؾ
طارق جمٌل الؽول
منال جرجس العلم
نانسً علً ابو دهن
مٌرٌا جوزؾ المزي
مٌرا رٌمون بو سلٌمان
اورور مٌالد نعمة
امٌلً ماما جبرٌن
حسناء لبالن معوض
هدى عبد هللا المدٌسً
ٌوسؾ بدوي شدٌد
اٌلً مٌشال الحتً
جوزٌؾ ابراهٌم سلٌمان
دارٌن بطرس مرلص الدوٌهً
ساٌد جورج مخلوؾ
مابال ٌوسؾ داود صوما
مارون جوزاؾ حدٌد
مسعود مطانٌوس بو خلٌل
نعٌم ساٌد الخوري
لٌال دمحم الحرٌري
عباس جواد دهٌنً
امنه حسٌن النابلسً
سونٌا رامز بٌضون
احمد عباس الدهٌبً
رشا دمحم علً مروة
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سالم علً لبالن
جٌهان دمحم فٌاض
خلدون احمد عبدالفتاح
رشا دمحم زرٌمة
امل ذٌاب الؽرٌب
اٌمان علً جبك
دٌما سعدو حماده
عمر رهٌؾ الكوسا
دمحم عاطؾ زٌن الدٌن
وسٌم حسن حسٌن
آمنة حسٌن حسن
جنان جهاد حمدان
حسن سعٌد ٌوسؾ
رشا ابراهٌم ابو صالح
رٌهان حسن الحسٌن
علً ٌوسؾ ٌوسؾ
فرح رضا طرابلسً
لمٌس احمد شكرون
ماٌا دمحم حرب
دمحم علً مهدي
مالن حسٌن جابر
الٌن ولٌد بو جوده
ؼرٌس ندٌم معلوؾ
نجوى عثمان حجازي
تراز جورج الشدٌاق
رانٌا جرجس فنٌانوس
رشا ملحم عطٌة
اٌلٌز ساٌد الخواجة
ساندرا مٌالد المختفً
ؼادة عصام حلوانً
ٌوسؾ بطرس فرنجٌة
نورالدٌن دمحم المصري
عبدالحمٌد احمد علً دمحم
سلفانا شكٌب شعبان
ؼسان جمٌل الؽرٌب
احمد حسنً كوكب
جمال عمر حالّل
حبٌب معٌن دٌاب
حسن دمحم شعٌتانً
حسٌن عبد الرؤوؾ فضل هللا
حسٌن رضا منتش
رواد علً علوٌة
سناء مصطفى حطٌط
سهٌر حسٌن مؽربل
عباس علً بشروش
فؤاد عادل كمال
ٌوسؾ حسٌن علوٌة
كاظم راتب أبً حٌدر
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دمحم احمد حجازي
عمبه الخضر شعٌب
مٌرنا عبد الكرٌم بو هاشم
نجوى مهدي شعٌتانً
هبة حٌدر معتوق
موهانا مصطفى فاروق البطحٌش
عماد بشارة بشعالنً
فادي ٌوسؾ نموال
زٌاد نواؾ المولى
مٌساء عجاج دندش
امل حسن لطاٌا
اكرم حبٌب طه
حسٌن علً الفمٌه
باسم موسى باجوق
عباس حسن جعفر
بتول حٌدر همام
سولونج حسٌن شكرون
مازن صبحً مكً
نسرٌن احمد دنش
ندى أمٌن ابو خشفه
توفٌك محمود عزام
دمحم عبد الرحمن سعٌفان
سهٌله مصطفى شبو
هبه دمحم هانً الخطٌب
سمر نسٌب الصؽٌر
كرٌمة خالد المعوش
خضر دمحم رمضان
حامد دمحم عادل السٌد
حنان ولٌد الجزار
هٌفاء خطار ابو ؼادر
ناهدة دمحم عبد هللا
نور الهدى نبٌه الخطٌب
خالد صبحً المعوش
حسان مصطفى عثمان
جهان نزٌه بو عرم
ؼدٌر عونً الحاج
جنان ؼانم لاسم
امل علً السٌد
بسام توفٌك ضاهر
شادي حنا حسون
عماد كرم العمٌل
عباس علً ذٌاب
سكنة حسن حاٌن
ذو الفمار محمود كمال
جهاد ؼسان متٌرن
امل محمود شمس الدٌن
دمحم ؼازي مهدي
اٌهاب مزٌد علود
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جمانة عارؾ حمد
جنان دمحم المٌس
ناتالً ٌوسؾ ضاهر
عالء فاعور ابراهٌم
لٌنا شحادة خٌر الدٌن
معذا ذولان جمال
نورا دمحم المٌس
حسٌن سلمان ابو دهن
دالل محمود الحرٌري
ولٌد فؤاد هٌكل
رونزا جورج بادٌن
شادٌة حسن ابراهٌم
فاطمة حسٌن عطار
رٌم شعٌا شعٌا
راؼدة ٌوسؾ ضٌا
علً رامز دٌاب
ناصر ٌوسؾ خرٌس
ابراهٌم زكرٌا توبً
عصام سعٌد الخوري
مجد دمحم هدبا
دمحم الفضل لاسم الزٌن
منى علً جبارة
وسٌم ابراهٌم سرحال
ضحى دمحم عبد الملن
احمد دمحم لبرصلً
هانً محمود حمزة
فرح نبٌل شعبان
سعاد عبد الرحمن شاتٌال
جمانة مصطفى شمٌطلً
ماهر عمٌل عبده
ساره دمحم عوٌدات
علً لاسم علً
منى دمحم النحاس
هبه توفٌك الظاظا
سٌزار دمحم ابو عرم
عفٌؾ ٌوسؾ الحوت
نظٌرة سلٌم عماشة
دمحم ٌحً رٌاض لدوحة
باترٌسٌا سركٌس رستم
كارولٌن جوزاؾ وهبة
منال مالن مالن
لولو ٌوسؾ كفرونً
حسان ٌوسؾ كفرونً
عبٌر عدي االٌوبً
لٌنا فؤاد العتٌك
روسً رٌمون نعمة
سوزان فضل خلٌل
مالن عبد الحسٌن صمر
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سهى نعٌم عباس
هانً سلمان ابو براهٌم
كرٌستٌا دٌب دٌب
خالدٌة خضر األشمر
فدى وجٌه عبٌد
فلورانده محً الدٌن صالح
مازن ناصر الحاج الكٌالنً
مشٌرة عبدالكرٌم نعوس
منال اسماعٌل ؼنوم
االن عبد هللا سعٌد
اسامة عثمان بسج
اٌلً مٌشال مسعد
رلى ابراهٌم الخطٌب
روان خالد ابو جخ
رٌان جهاد الحاج احمد
رٌما محفوظ الحاج
سام علً ابو نوح
سامً سلٌمان ابو شاهٌن
عمر احمد بٌضون
فاتن مصطفى فوعانً
فاتن مانع الممداد
فادي حفٌظ نصار
كرٌم دمحم امٌن
ممتاز محمود سلٌمان
ندٌن دمحم فرحات
هبة فاٌز عراجً
بولٌن مارون ابو راشد
هادٌه ابراهٌم حمٌه
علً مصطفى الشموري
لٌلى عبد المجٌد هاجر
صفاء علً شعبان
هند عصام عبد الخالك
انور احمد الحمصً
ربٌعة عبد اللطٌؾ احمد
شمس زٌن العابدٌن سعد
علٌاء رضا حمٌه
دمحم رسالن دمحم منٌر المزٌن
حسٌن علً رزاق
عبٌر ابراهٌم طمطك
سرٌن حسن الداعوق
مضر حسٌن حمٌة
منٌرة عدنان الموسوي
دمحم عبد االله شكر
السٌد محسن السٌد خلٌل الموسوي
جنان عباس حمزة
زٌنب ناٌؾ اسماعٌل
منال معروؾ شكر
نرجس حسٌن شكر
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لاسم علً حمزة
بهٌجة دمحم شرٌؾ
حسن ٌوسؾ حسن
حسٌن اسعد خزعل
حمزه طالل رباح
رانٌا حسٌن زعٌتر
علً احمد المولى
علً حسن النجار
علً فٌاض سٌؾ الدٌن
علً حسٌن مرتضى
لٌندة علً شرٌؾ
دمحم احمد عبدهللا
منذر ؼصوب مظلوم
نسب مصطفى مرتضى
هدى علً شداد
ولٌد احمد حمود
علً جاد الكرٌم نون
امل دمحم االزور
جمٌل ؼسان الشل
علً فؤاد رعد
لمٌس سلٌم الحاج سلٌمان
دمحم محسن االشهب
منار سامً الحسٌنً
وائل علً الحاج سلٌمان
حسٌن عبدالكرٌم النمر
رنا محسن الجمال
رندة علً دندش
علً حسٌن شرؾ
فاطمة مرهج الموسوي
كاتٌا ٌوسؾ عواضة
محسن فاٌز الموسوي
دمحم زهٌر عواضه
دمحم محمود الحسن
نجوى فؤاد المرصٌفً
هدى اسعد السبالنً
هنادي عبد الكرٌم السبالنً
تانٌا نزٌه طرابلسً
بالل دمحم السعٌد
دالٌا حسن حٌدر احمد
حوراء رشٌد الممداد
اسماعٌل نزٌه نون
حسٌن رٌاض دبوس
حوراء موسى بو حمدان
رجاء عبدهللا نون
رنا رٌاض محفوظ
عبٌر احمد ناصرالدٌن
علً ٌوسؾ شبشول
ؼوى دمحم الممداد
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فادٌا علً جمال الدٌن
لٌلى عاطؾ عبدهللا
هبة خلٌل ٌحً
هنادي علً الحاج حسن
فادٌا سعٌد دعبول
سلٌم ؼسان داؼر
مروه جمٌل عبد الملن
دانٌة دمحم عزالدٌن العرب
مصباح عبد الؽنً شعبان
هبة علً حمدان
كوثر عثمان بصبوص
سهام جمال شحادة
رشا ذٌب االبراهٌم
زٌنب محمود خلٌفه
منال محسن عٌسى
هٌلدا محمود مملد
نبال كرم دندش
عبٌر حبٌب طه
فاطمة حسٌن ابو حمدان
فٌكتورٌا الٌاس مدور
رباب احمد اسماعٌل
روال دعٌبس منذر
رنده فاٌز الحاوي
رٌما سعٌد اٌوب
رانٌا جورج مشعالنً
دام الهنا دمحم صالح
لٌلى حسن مرتضى
محسنة ابراهٌم صبرا
دمحم مهدي صٌدح
دمحم علً عبدهللا دٌب
نوال راجً كالس
هادٌة عبد الحمٌد العلً
زٌنب ؼسان نون
دمحم عصام العلً
مصطفى علً مرتضى
ٌمامة لاسم احمد
هنادي علً ٌزبن
نهاد دمحم ابو حمدان
نواعم حسٌن شحادة
نوال حسٌن عساؾ
نسرٌن فاٌز شمص
ناجً علً اٌوب
احمد دمحم عبد الملن
ملحم ابراهٌم الفوعانً
مناهل علً ابو حمدان
مسلم موسى الحالنً
امل دمحم الرمح
اٌمان بهجت زعٌتر
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نادر ٌوسؾ سمعان
علٌا ٌوسؾ دٌاب
دمحم توفٌك الحمصً
هناء علً ضٌا
اسامة رضا عطٌة
امانً دمحم خٌر ارناؤوط
امٌر دمحم عاشور
اٌمان ؼازي فرٌج
جورج سمٌر بو فرحات
جهان دمحم خٌر البابا
حسن احمد فرٌج
دالٌا مٌشال بو فرنسٌس
دانٌة صالح الدٌن عٌتانً
رولٌة توفٌك عاشور
زٌنب هالل البركه
زٌنه مصباح المصري
سحر ابراهٌم صعب
عاصم عبد االمٌر الزٌن
عاٌده خالد حسنه
عبداللطٌؾ محمود حالق
عماد محمود ٌعموب
ؼاده ؼازي العانوتً
فادي محمود عوٌدات
فاطمه سلٌم بابا ناصر
مازن فؤاد شمٌر
دمحم ناظم حسان منٌمنة
مخاٌل عبدو ٌونس
مٌرفت صالح صمر
مصطفى دمحم ناجً لبانً
منال ولٌد عٌتانً
منى هشام بالوظة
مرفت عزت سلٌم
مٌساء احمد العٌط
نللً اٌلٌا عون
نور خالد حمندي
هاله جورج لالوش
اٌفا فؤاد خلٌل
علً فٌاض حٌدر
رٌما عبد هللا زٌن
سامٌة مصطفى العلً
دٌانا عجاج احمد
احمد اسعد زرٌمة
حنٌن مصطفى الصاج
خدٌجة دمحم االحمد
رائدة عفٌؾ طعمه
ربى احمد حمود
رشٌد دمحم عمر
احالم كمال البراضعً
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ؼفران علً شحادي
محسن سعٌد الوردانً
ندى دمحم شحادة
هادٌة ابراهٌم عمر
تٌسٌر أحمد ٌاسٌن
الٌاس عبدهللا جعجع
رندة عامر نعمة
سماح عبدالمادر الزعبً
عمار سلٌمان نادر
فاطمة خالد الرفاعً
دمحم خالد البستانً
ندى الٌاس عبود
نزٌه دمحم دٌب السوده
توفٌك ابراهٌم الحولً
جوزٌؾ حلٌم معتوق
زٌنب علً دروٌش
انس عاٌد ؼرلً
عٌناٌات نظٌم حٌدر
ٌوسؾ دمحم كرنبً
فادٌا علً الفلٌطً
لمٌس جمال الحجٌري
ؼٌداء عبد المجٌد حسون
تامر حسٌن العرب
ابراهٌم حسٌن كرنبً
عماد حسن بلوق
احمد مرهج صلح
لٌال احمد ؼمراوي
لٌنا احمد االٌوبً
مٌسر احمد جمال
ندى نخلة معلوؾ
علً حسٌن عواضة
فادٌا ٌوسؾ مسلم
سوزان نشات عبد الصمد
روٌدا سلٌم صالح
سوسن نجٌب بوادي
وسام بدٌع محمود
وسام محمود حامد
رانٌا فؤاد بو حمدان
احمد طالل سلوم
مروان حسٌن مسعود
عصام بشٌر كٌوان
مٌرا سامً محمود
ؼاده وفٌك البنا
عبٌر نجٌب العطار
احمد نبٌل هوشر
توفٌك عبدالمادر العلً
رانً دٌب لالوون
ربٌع احمد لدور
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زٌاد عبدالرزاق طاق
زٌنب سلٌم الحاج
سالم نعٌم نعٌم
شادي دمحم دٌب
عبداللطٌؾ عبدالسالم سعادة
عمر عبدالرحمن افٌونً
ؼسان دمحم ارناؤوط
ؼنان احمد االٌوبً
لٌنه دمحم الشهال
دمحم خالد عدوٌة
دمحم نبٌل عبد الرحمن عثمان
نهى مصطفى ٌسٌر
وسام عبدالجلٌل خلٌل
أحالم عثمان عثمان
اسامة مصطفى سعٌد
امانً ابراهٌم ابراهٌم
اٌمان مشهور الخطٌب
بالل دمحم كامل افٌونً
جهاد عبد الرزاق خضر
جٌزٌل حمٌد دٌب
حسن علً عبد هللا
خالد عمر دمحم حمود
رحاب حٌدر باكٌر
رٌما احمد عثمان
علً عبدالواحد عثمان
علً دمحم عباس
كمال مصطفى بن المرعبً
لٌنا دمحم لاسم
ماري حنا ملحم
امٌنة حسٌن البارودي
شادي زكرٌا محً الدٌن
منال احمد عبدهللا
مٌرنا دمحم ابو عمشه
منى فٌصل الٌحً
هند لاسم اللمٌس
هال دمحم سعدالدٌن
هند عجاج جعفر
صفاء دمحم االطرش
عبد الكرٌم علً محً الدٌن
دمحم عبدالرحٌم الحجٌري
منال عبد الرحمن محً الدٌن
نسرٌن دٌاب الحجٌري
حنان خضر خزعل
بسام كامل الشعار
ضٌاء على الصاج
فاطمة عبدالكرٌم الرفاعً
مارلٌن رامز ابراهٌم
جاهدة حسٌن اللمٌس
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رولى حبٌب عاد
رٌما خالد ربح
سالم لطؾ هللا عٌد
لمٌس حسنً الحركه
نعٌم احمد عمار
الٌانا دمحم الجباوي
ساٌد عصام طوط
كنانة مصطفى عبد هللا
باسل اسعد الحج
ؼنوة عدنان الناظر
مروان حنا سلٌم
شربل اٌلً كرم
كرٌستل جان صلٌبا
دانً لرٌالوس طراد
جاكلٌن نموال اسحك
جومانا شارل كرم
لٌنا جورج رزق
مارٌو جمٌل الجمٌل
بٌار سمعان بو جوده
بولٌن جرجس خلٌل
ناجً طونً ابً حٌدر
طونً دٌب شرفان
روال ٌوسؾ شبلً
روالن مٌشال شرابٌة
راشٌل الٌاس ؼصوب
كلود جورج زٌتونة
الٌاس الفونس عماد
هناء سلٌم فلٌحان
ولٌد مروان صندللً
جوزٌؾ الٌاس طنوس
جمال امٌن المناصفً
ؼادة رفٌك الصاٌػ
هالل جورج هالل
ؼسان علً عبدهللا
خضر محمود نابلسً
دانٌا علً وهبة
دنى علً رضا
رنا علً سوٌد
ضٌاء نجٌب الكاخً
عباس دمحم علً جعفر
لٌال علً إسماعٌل
نبٌل عبدالحسٌن ٌحٌى
هبة حسٌن بشروش
هشام محمود بدران
وجٌه كرٌم أبو إبراهٌم
احمد حسٌن مسلم مراد
اشرؾ ٌوسؾ بوصً
اٌفا علً نصرهللا
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حسٌن ابراهٌم سالمة
دوللً ابراهٌم حداد
رانً جرٌس جرٌس
رهام أحمد حرز
سناء دمحم بعلبكً
سوزان علً كنٌار
عبٌر كامل الجمال
علً نجٌب فرحات
فاطمة محمود فواز
كاملة حسن عباس
كوثر بطرس ؼالً
الرا خالد بزي
مالن دمحم عواال
محمود إبراهٌم فضل هللا
مها امٌن مراد
ناهد مصطفى حراجلً
جنى سمٌر الحج
بالل فاٌز ابراهٌم
علً أحمد صؽٌر
علً محمود الحسٌن
فاطمة ؼسان رحال
فاطمة علً خلٌل
امنه ابراهٌم بكور
جمانا نضال رعد
جنان سمٌر معالٌمً
خدٌجة خالد الوزٌر
عالء دمحم حسون
فاطمة عبد الؽنً ؼنوم
مً دمحم سلٌم هاجر
عبدالرحمن مصطفى محمود
عبدالرحمن ٌحً عبدالفتاح
مصطفى احمد صالح الدٌن
جان الٌاس عزٌز
دٌاال طانٌوس عزٌز
علً حسٌن موسى
منال رفٌك احمد
ناجً طانوس عواد
نادٌن هشام زمو
دارٌن رجا ابو حمدان
رٌما ابراهٌم ارزونً
سمر طانٌوس عمٌمً
صبا شهٌر عبٌد
دمحم هانً فرحات
مٌرٌام الٌاس فواز
رشا عادل هاشم
لاسم عبدو اسماعٌل
دمحم حسن الصفاوي
دمحم عبد هللا عبد هللا

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
حسان االمٌر رشٌد االٌوبً
زحل علً شمره
سناء ظافر عتر
كاترٌن دمحم محٌش
دمحم ناصر باكٌر
مصطفى عبد المادر خانجً
منال احمد عٌد
منال صبحً المصري
ناهدة عمر العوٌن
ارزة هانً الموسوي
الٌن مخاٌل كرم
اٌمن فضل هللا حرب
رباب علً الموسوي
رنى دمحم االزور
رحاب شهاب عبدهللا
زهراء حسٌن الحاج حسن
زهراء نٌاظً الممداد
سلوى ابراهٌم الدٌرانً
سوسن ابراهٌم الموسوي
زٌنب ٌوسؾ الحاج حسن
علً فؤاد شرؾ
علً احمد الحاج حسن
ؼادة مهدي الموسوي
فٌفٌان دمحم عبدو
دمحم علً نزها
مروان علً المستراح
زٌنب هولو فرج
ٌاسر دمحم امٌن دخٌل
عباس جمٌل نصار
مالن حسن صباح
وسٌم فاٌز ابراهٌم
انجلٌنا جانو حبوش
حنان زٌاد الهبر
مٌرٌام عون عون
عاٌده عبد الكرٌم فران
عبد هللا عٌسى شعٌب
دمحم علً عواركة
محمود جمٌل عبد هللا
احمد عبد الحكٌم دٌاب
رفما طانٌوس ابراهٌم
الماظ طانٌوس زكرٌا
ساٌد عبدو المصٌفً
شربل سلٌم ٌوسؾ
عبدو زخٌا صمر
جنان لاسم العٌسى
ؼنوة احمد سعٌد
لمٌس عبد الوهاب شعبان
لما دمحم حندوس
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ماٌا دمحم خٌر دله
نجاح حسن الساروط
زٌنه سلٌم رحٌمً
علً احمد شهاب
نسرٌن دمحم صباح الحاٌن
زٌنه احمد البسط
فواز مصطفى ابو ٌاسٌن
زهرة كمال كفل
مً حسٌن سعادي
دجونً جورج ٌوسؾ
هشام بطرس ابراهٌم
اٌلً ملحم متى
مأمون دمحم نزٌه عمار
سهام عماد الحلبً
لٌالً فاروق الحسن
ٌمن عثمان شرٌتح
كرٌستٌان جمٌل عالوري
باماال فارتون شبطٌنً
دانا احمد ؼسان حٌدر
دالٌا صلٌبا صلٌبا
مروان احمد خضر
منار جابر عبٌد
مشلٌن انطانٌوس الدؼل
مٌشلٌن شربل المصٌفً
ناتالً فوزي اسحك
هناء حسن جابر
خطار نمر الحصروتً
نادٌن شربل صلٌبا
ٌوال بطرس صعب
ٌمن عبد المادر حنوؾ
مٌساء دمحم جٌدة
رانٌا رٌمون الحلو
ربٌع فاٌز ابو حجٌلً
فرٌد ادٌب زاكً
كارٌنا لورٌنا حمد علبً
لٌنا كمال علبً
بالل ناظم علوه
حسٌن وهٌب خضر
حمزة علً الفمٌه
خزاما صالح الجوهري
زٌنب حسٌن الرشعٌنً
عال ابراهٌم الساحلً
علً دمحم الفمٌه
عبٌر علً معطً
فادي علً مخ
فراس حسن الرشعٌنً
دمحم وهبً الموسوي
نادٌا جهجاه جعفر
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نرمٌن طانٌوس منصور
عباس اسد هللا سلٌمان
بسكال شربل صفٌر
شربل ادمون موسى
شربل ٌوسؾ جبور
كرٌستٌان اٌلً سلوم
الرا جوزٌؾ خٌرهللا
حسٌن علً لمٌحة
تراز موسى طوبٌا
شربل شحادة طوق
احمد رضا فركوح
فاتن دمحم لدوح
منال رائؾ سوٌدان
هنادي صالح حمدان
جمال عبدو سلوم
فادي حنا دحدح
انطوان ٌعموب سعاده
اٌلً سعد رفول
جوزاؾ لوٌس عبد هللا
صالح جورج الماموع
ؼسان بدوي االرو
ماري روز شربل جبور
مارٌا سمٌر فرنجٌه
ً انطوان الزعتٌنً
م ّ
مٌاسه الٌاس الجوخدار
مٌراي انطانٌوس ابو ملحم
جاد بطرس ٌمٌن
مٌراي اسد االشمر
ماٌا جوزؾ بشٌر
الٌاس مارون مارون
علً لاسم حمود
بسام رفعت ابومراد
جومانا روبار لنبور
حمد علً صابر
حنان احمد مرتضى
رلى ذٌب العكرة
حسٌن علً ناصر
لمى فواز الؽزاوي
لوٌزة ناٌؾ ابو نوح
لٌندا ابراهٌم ابو رجٌلً
دمحم عبد الكرٌم العدوي
دمحم عونً جبارة
مها عمر رجب
مٌشال انطوان نخلة
نادٌن مصطفى الخطٌب
نسرٌن حسٌن الصٌاح
نهى لاسم ابو ٌاسٌن
هدى لاسم كحٌل
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راوٌة مصطفى الحاج
جوٌس ٌوسؾ الخوري سعاده
نجٌبة ذٌب ابو جخ
نارمٌن محمود علً
هٌفاء محمود عراج
سالً جوزاؾ فرح
ماهر نبٌه نادر
دمحم ابراهٌم كركري
امٌل كرال مطر
سٌلفا حنا اسحك
مالن محمود مرعب
لٌنا حسٌب معوض
مارٌان حنا الصاصٌا
نٌكول مٌالد شلٌطا
الٌن جابر عوٌجان
برنا عفٌؾ وهبه
أحمد حسون حسون
وسام حسنً نصر هللا
سمر شكري خاطر
الهام عبد العزٌز الشٌخ
اٌمان زهٌر كنعان
باسم دمحم المعاز
بسمة احمد بسام البزري
دونٌز احمد بختً
سمٌرة دمحم خدوج عواضة
علً حٌدر صفا
مالن علً دٌاب
هدى عصام عوٌدات
حنان جوهاد فؤاد
خلود ؼانم وهبه
رٌما سمٌر رٌمان
سعاد امٌن حسن
شادي منٌب فارس
فادٌا هاٌل جابر حٌدر
لما فرٌد محمود
مٌساء رفٌك بو مهدي
نسرٌن رٌاض الرماح
نورا ٌوسؾ الزعر
هال حسٌب عبد الصمد
حسن محمـــد أدرع
ربٌع عبدالحمٌد الزعبً
رٌان رٌاض عاصً
سهٌر حسن دٌاب
سومٌه دمحم عباس
ؼوى محمود حمود
نهال احمد دروٌش
سحر دمحم الحسٌنً عبدالنور الشامً
ناجً دمحم العٌاص
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باترٌسٌا بطرس لحود
علً موسى شٌت
ؼنوة جرجس سعد
مرٌم جعفر حمٌد
محمود عبدالرحمن عثمان
رٌتا الٌاس رزق
سامر ولٌد واكٌم
امل محمود نوٌر
سامٌا حمزي ابو ترابً
سالم نجٌب ابو سعد
سوسن اسعد ابو لطٌؾ
عصام حامد جبر
مروان ٌوسؾ حمود
ناجً سعٌد الخوري
نؽم حكمت ابو لنصول
نؽم سلمان الحلبً
هوٌدا امٌن الخماسً
وفاء طاهر ابوحمدان
الٌاس طانٌوس عمٌمً
رابٌكا جان ابً شبل
راشد حنا الجمٌل
رونً سامً عبود
طانٌوس شكري عمٌمً
فرنجٌة حبٌب الشبك
كاتٌا اٌلً لازان
كلودٌا اٌلً الجمٌل
مروان امٌن كفوري
مٌشال نعٌم االشمر
رنا عبد هللا صدلة
خلود مصدّق الحشٌمً
الٌسار سعود الفلٌطً
اٌناس عبد هللا سكرٌة
بتول عبد الوهاب الحجٌري
خالد دمحم الحجٌري
خوال خالد الفلٌطً
ترٌز شربل العمٌل
ربٌع احمد االطرش
رشا كرم العلم
فارس عون عون
ؼفران احمد الحجٌري
دمحم حسٌن مصطفى راٌد
دمحم احمد االطرش
منٌر عبد الرحمن عزالدٌن
مٌرنا حسن مطر
منال اٌلً سلوم
جاد امٌن نداؾ
محاسن عبد الحفٌظ للٌالت
نبٌل دمحم لبرصلً
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انجال ٌونس عباس
دٌانا فاروق شعبان
رائد ناجً الحنون
روٌده دمحم المصري
سالم وفٌك عٌتانً
حنان مصطفى طنبوزة الحسٌنً
رامً احمد نجٌب السٌد
اٌاد بري اسماعٌل
بدٌعة حسن الخضر
بسمة حسٌن الصالح
رضوان عبدالرزاق السٌد احمد
سامٌة حسن الشٌخ
شعالن مصطفى الدمحم
عمر جازي الهنداوي
ؼنى ؼازي الصالح
دمحم اكرم العبٌد
محمود علً ٌوسؾ
منال توفٌك حمزة
االء حسن منانا
خالد بطٌن العلً
وسٌم مصطفى دٌاب
ماٌا ابراهٌم ؼانم
حوراء حسٌن ٌاسٌن
شادٌه احمد المولى
علً احمد دبوس
علً عبد الحسٌن ٌونس
علً لاسم مكً
ؼنوه دمحم فتونً
فاطمة مصطفى عبد الكرٌم
دمحم احمد عارؾ جونً
دمحم عبدالمطلب علً عٌاش
منى عباس مسلمانً
فرح دمحم عوض
نجمه حسن جونً
نزٌهة نزٌه عٌد
زٌنب عباس دمشك
حسٌن دمحم سعاده
حسام دمحم نجم الدٌن
حسن عبدهللا شمص
ندى احمد شرؾ الدٌن
هٌفاء دمحم هزٌمة
دارٌنا ناجً للٌالت
نٌازي عدنان الشحٌمً
فاطمة نظام العتال
عبد هللا عبد المادر علم الدٌن
نجوى دمحم حنوؾ
آمنة بالل دنكر
امال عدنان السٌد ابراهٌم
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دمحم عاطؾ الؽزاوي
امل علً شكر
مً خضر سلٌمان خلٌل
ناسرٌن نزٌر زرزور
ندى احمد الشافعً
حسناء دمحم الطمش
رجائً علً الحلباوي
اٌمن عبد الرحمن السراج
رحاب حسٌن هزٌمة
سلسبٌل ؼسان االٌوبً
زٌنب اسماعٌل شكر
زٌنب عباس شكر
سارٌة علً الحاج حسٌن
نهى مصطفى ؼندور
سلٌم علً ابودٌة
سوزان عباس الموسوي
علً فؤاد حمزة
علً محسن الخطٌب
ؼادة حسٌن الموسوي
فاطمة مهدي الموسوي
لٌنا احمد الحاج حسن
مالن دمحم الحاج حسن
منال علً الموسوي
رٌما توفٌك شحادة
دنٌز سعٌد ابوشمرا
خدٌجة دمحم الحاج حسن
علً شحادة كركبا
مارون جورج مرهج
عبٌر نجٌب ابو شمرا
ؼازي محمود صعب
فارس رفٌك ضو
انٌس حسن محمود
حٌاة عدنان كمال الدٌن
آمنة منٌر الخطٌب
أمل حسٌن شرؾ
اٌال كاٌد الموٌك
بتول علً كركال
بالل هانً ضامن
جمال ٌوسؾ البرجً
احمد عبدالحمٌد عمل
احمد عبدهللا الحالق
سونٌا دمحم العٌط
فادي دمحم الكرٌدي
كلتوم حسٌن جابر
مازن فواز مسعود
نهى حسٌن عونً ذوق
اسٌا عمر المكاري
حسام الدٌن علً سمعان
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امانً عبدالحمٌد لنطار
حسٌن علً ؼرٌب
حسٌن دمحم عبدهللا
حنان علً شرؾ
دالٌدا دمحم زعٌتر
رنا سعد ناصرالدٌن
رشا دمحم عمٌل
روال حسٌن حٌدر
زٌنب فواز همدر
زٌنة فوزي الفوعانً
دانٌه خالد الكٌالنً
سالً علً الشعالن
ربى محمود صبح
رٌمه محمود العبدهللا طالب
عباس احمد منذر
ساندرا ابراهٌم امٌونً
علً عباس حمزة
سلوه خضر بكور
سمٌرة الٌاس فران
عماد عوض الحالنً
عماد لاسم ؼصن
ؼرٌس صباح زعٌتر
سوزي جرجس هٌكل
ؼزوة سلٌم حمٌة
فاطمة عبد االله ناصر الدٌن
صبحً احمد الدن
ؼفران حسٌن عبدهللا
فادٌا دمحم حمٌه
فاطمة عباس حمٌة
مارٌنا الكسندر سافٌلٌتٌا
ماٌا فؤاد فرٌجً
مروان حبٌب هاللة
مرٌم علً شمس
فاتن محمود كبه
موسى دمحم حمٌة
فدة بدر شحاده
مٌادة نزٌه حسن
مٌرامار عز الدٌن سعد
نادٌة اسعد الدٌرانً
ندى حسٌن برو
مالن دمحم عٌد
نللً الٌاس فرٌجً
هبا عبد الناصر المكحل
والء راؼب دلول
منال دمحم رجب
روال حسن الحاج دٌاب
سٌتا باراماس مكرٌان
منصور ساٌد اسحاق معوض
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مٌرنا مروان سلطان دمحم سالم
هنادي مرتضى مرتضى
نادٌا احمد الشٌن
نٌفٌن حسن دروٌش
هادي عبدالستار االٌوبً
اٌلً جوزٌؾ موسى
جوزٌؾ جرجس نادر
خالد خٌر الدٌن الحاج دٌب
رفٌدة علً األسعد
احمد دمحم لاطبً
اٌمان دمحم ممدم
تهانً علً حالل
عصام علً الدمحم
لٌلى دمحم خضر
حوراء علً سبٌتً
خدٌجة حسن زواوي
زٌنب علً اسماعٌل
مٌرا سمٌر ؼجر
ندى جرجس سعود
سوزان حسٌن الحرشً
وسام سمٌح الضهر
ٌاسمٌن عزالدٌن األذن
فاطمة حسن فمٌه
فرح عباس فمٌه
لاسم دمحم علً فحص
دمحم حسٌن مؽربل
سمر حلمً مراد
كرٌن عبد الوهاب عٌتانً
مٌساء سعد الدٌن الحصري
مٌرنا لاسم شحوري
نانسً علً بو خدود
اذٌنة فرٌز حرب
ربى ابراهٌم المصري
زانة احمد الٌوسؾ
ذو الفمار لاسم العفً
فلاير محمود رمضان
الرا دمحم كامل عز الدٌن
دمحم عزام هٌسم شؽري
رنا دمحم ناصر الدٌن
مٌرفت مروان المصري
وعد رٌاض البستانً
سعدٌة دمحم الحالنً
دمحم ماضً ماضً
ماٌا خضر وطفى
وجٌها علً طفٌلً
سهى احمد سلٌمان
ٌوسؾ دمحم العطار
سمر نصري الجباوي
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ٌوال نعمه علوٌة
نادٌا عبد الحمٌد صالح
امٌن احمد االبٌض
احمد فؤاد سلوم
زكرٌا دمحم سوٌد
اولٌس حسٌن حلٌحل
سلمى عبدالرحمن نشابة
عفراء دمحم عٌد
مٌرنا محمود محسن
هدى موسى حسٌن
ثناء مصطفى دندشلً
رواء طارق المرعبً
رٌاض جورج موسى
رٌما خلٌل الرشكٌدي
طلٌع سعدهللا الحلبً
عاٌدة عمل أبو عٌد
عبدالكرٌم احمد الكسار
هدى مصطفى حدارة
هٌثم لاسم عواركه
مصطفى دمحم حٌدر سعد
حسن علً لدوح
أحمد حسٌن ر ّمال
كوثر علً سرور
وسام ابراهٌم حمود
سمٌه ولٌد حمزه
رٌما دمحم منصور
فاطمه رباح دمج
امل عباس شحادة
حمزه عمر حمٌه
اودٌل دونٌز كٌو جان روجو
جمال مصطفى الحاج احمد
سوهٌر كمال فٌاض
مٌساء شكٌب سٌؾ الدٌن
شادٌه عبد الكرٌم دحبول
حسن محمود الحاج سلٌمان
ؼنى عصام الحاج شحادة
هبه خالد زرزور
حٌان علً اسماعٌل
نعمه أسعد سبلٌنً
ناظم ابراهٌم مزهر
نادر علً سٌؾ الدٌن
راوٌه فؤاد لوبر
سمر خلٌل المعدرانً
دمحم هشام مراد
عباس صبحً الحاج سلٌمان
لوردٌاس انٌس المشعالنً
أمٌه حسٌن شحادة
منى علً سلٌمان
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هادي عصام الهادي
نبال جمال الحاج شحادة
هٌا صبوح سلٌمان
ٌحً دمحم السٌد
نادر دمحم زؼٌب
حنان محمود عثمان
خضرة مصطفى االسعد
دالٌا خالد بطٌخ
اٌمان احمد عماشة
اٌمن رٌاض فحص
حسان احمد كركً
حسن دمحم عسٌلً
رانٌا علً صادق
رشا علً سلٌمان
زوكاء حسن سلٌمان
زهور مدٌن الدندشلً
دمحم تبارن ابراهٌم الشٌخ
انطوان جورج الخوري
مرٌم علً زٌتون
منال علً ضاهر
هند أسعد ٌاسٌن
رٌتا الٌاس منصور
حمزة احمد الحاج حسن
فاطمة ؼالب زعٌتر
دمحم حسن علً الممهور
مصطفى صبحً عبدو
فونتٌن حسن ابراهٌم
دمحم حسن عوالة
دمحم شولً فرحات
مروة اسعد فواز
هناي علً زٌن الدٌن
ٌوسؾ دمحم صولً
سماح حسٌن زهوي
احمد سمٌر مملد
علً احمد حمادي
الٌن جرجس رعد
منال سلٌم ٌوسؾ
سرٌن بدٌع سلٌم
سحر حسٌن سعد
سماح فضل الحمود
ربٌع عبدالرزاق مكٌة
شملكان بسام عاصً
صفاء بسام عاصً
صفاء حسٌن الساحلً
عماد امٌن عاصً
لمى صائب طعان
مٌساء حسٌن كوجن
ناهد دمحم عاصً
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أحمد خلٌل لدورة
بدر احمد جبارة
حمزة ٌوسؾ عساؾ
الهام دمحم ذٌاب
دارٌن علً فحص
خنساء احمد حمدانٌة
ساره علً حمادي
ضحى جمٌل فٌاض
دارٌن هاشم الفمٌه
عائدة احمد لانصون
دالل سلٌمان ابو شاهٌن
رٌم اسامة فرحات
نبال ٌوسؾ حمزة
سٌلفا حاتم عجرم
سوسن عبد الؽنً الفمٌه
صفاء فاٌز ابو نوح
عائدة كاٌد الخطٌب
عبٌدة نجٌب ٌاسٌن
فدوى علً السالم
فاطمة علً ناصر
لٌال فوزي العزنكً
لٌزا الٌاس بشارة
منال دمحم علً البٌروتً
مٌرا نبٌل طه
دمحم عبداللطٌؾ شبلً
دمحم رحٌل شاهٌن
مالن خلٌل حسن
دمحم علً البعلبكً
نائلة احمد ناصر
هٌفاء منٌر صالح
ٌوسؾ علً المادري
سمارة علً جفال
زهٌة ابراهٌم عباس
عباس ابراهٌم ؼازي
علً موسى مخ
عمر دمحم الشل
مرٌم شحادة عودة
زٌنب علً معاوٌة
دٌانا موسى موسى
جومانا محسن رعد
دمحم احمد المسلمانً
جٌهان حسٌن صلح
ابراهٌم سعٌد شكر
شولً نجٌب شرٌم
هنادي حسن جمول
رٌما فاضل الضٌمة
نعم لاسم زعٌتر
دمحم مصطفى شبٌب ابً رعد

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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مٌرفت دمحم الدلبانً
عطٌة مهدي حمٌة
شادي وجٌه ٌاؼً
حنان عزت ؼصن
بالل دمحم حمود
فاطمه دمحم عاشور
ربى نوح ابو نوح
مصطفى علً حمدان
فٌروز علً فرحات
ربٌع حٌدر عبود
حنون ؼسان ؼوش
زهٌر حسٌن الحاج حسٌن
زٌاد دمحم دروٌش
شٌرٌن عدنان دمحم
لٌال عصام حمادة
ماٌا سمٌر سالمة
دمحم حسن حسن
سلمى بسام البدوي النجار
زٌد برهان درنٌمه
احمد ٌوسؾ عبد الرحٌم
ندى عبدالحلٌم معربانً
جهان عفٌؾ صفاوي
حسٌن ٌحً صاٌػ
علً ٌوسؾ حسان
رنا خضر شافً
توفٌك علً الخطٌب
ورد سمٌر الورد
ٌاسمٌنا انطونٌوس أٌوب
بشٌر جمٌل الجمٌل
بطرس مٌشال عبدهللا
جوزؾ ناجً نادر
ران طالل ٌونس
سهى حنا فرسان
شربل اسعد بارود
حسٌن نصر الدٌن فرحات
فادٌه دمحم الشٌخ
مرفت علً حٌدر
مروة علً بزي
اٌمان موسى شٌت
حسن إسماعٌل حسٌن
رنا إبراهٌم شٌت
هبة علً جعفر
خلٌل عبٌد شمعون
منال حسٌن فواز
سوزان دمحم هالل لبرصلً
حسٌن أكرم بشارة
خالد إبراهٌم ارله دان
دانٌه نصرالدٌن الزعتري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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منذر احمد الموام
هال دمحم خٌرالدٌن عزام
دمحم علً الموسوي
احمد حسٌن شكر
زٌنب عبد اللطٌؾ شكر
حسٌن كمال حٌدر
سمر رٌمون كالكش
سوسن نمر عٌسى
دمحم جواد علً مكة
سحر علً الموسوي
وسٌم دمحم طالب
علً حسٌن رومانً
باسم سلٌم الخطٌب ابو ؼٌدا
اكرام عبد المحسن حجازي
خدٌجة عباس ٌحً
زٌنب عادل ؼصٌن
علً محمود معتوق
فاتن احمد كوثرانً
فاطمة جهاد عواضة
مختار محمود فمٌه
هناء عبد الحسن خروبً
رٌتا حسٌب علوه
صالح حسن ناصرالدٌن
ؼنى احمد مطر
مرٌم ناشد اسكندر
ندى ناشد اسكندر
ألٌسار علً زٌنة
بالل عبد الكرٌم العدوي
دمحم دٌب بٌان
مرهج عبد الحفٌظ أٌوب
عارؾ ابراهٌم رستم
اٌلً انٌس كرم
مامون علً مصطفى
مصطفى خلٌل حوحو
لٌلى مصطفى عٌسى
رالٌة زكرٌا شاهٌن
لٌلى أسعد ترحٌنً
نور دمحم نجم
هبة علً علٌك
سلوى محمود صفٌة
شٌرٌن مصطفى اسماعٌل حسٌن
جورج الٌاس سعاده
حسن احمد مرتضى
زكرٌا دمحم حجازي
سمر ؼازي احمد
مرفت احمد المٌس
منال احمد مراد
حسن علً الحاج سلٌمان
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لٌن دمحم جعفر
طارق وهٌب وهبة
سٌرٌن لاسم زعتري
هوٌدا محمود عواد
خضر ٌحٌى مطر
الرا صالح شلهوب
امل علً طاهه
زهراء محمود صبرا
سمٌة ابراهٌم فوعانً
هالة ابراهٌم توبً
زٌنب خلٌل لبالن
اٌوب عبد الجلٌل علٌك
رٌما حسن نور الدٌن
فدا محمود طولان
خلٌل شولً رمضان
حسٌن عدنان الحاج
رنا سامً فواز
مالن بهجت فواز
جوسلٌن أحمد محمودي
رنا دمحم شعٌتو
رولدا دمحم شعٌتو
سارة لطفً اسماعٌل
فاطمة عبد الرزاق كوثرانً
مهدي ذٌب جفال
مٌادة عٌسى ونسة
روال وهبه الترس
ابراهٌم حاتم ملن
سوزان دمحم بوعرم
عماد شكٌب الحجار
ؼنى رٌاض مراد
كاتٌا رفٌك السٌد
نجٌبة معٌن سٌؾ الدٌن
ماٌا مٌشال حلٌحل
بسمة ابراهٌم صعب
جابر ناصر الباشا
جهاد دمحم الشحٌمً
شادي فؤاد معصرانً
عال دمحم الطفٌلً
ؼاده دمحم فتح هللا الشٌخ
ماجده سلٌم فرشوخ
دمحم حبٌب مهنا
دمحم شبل مفٌد عواضة
زٌنب حسن مروانً
سورٌانا عارؾ حمود
مٌساء عصام الممت
ٌونس محمود محمود
هشام علً ملحم
مرٌم حسن تحفة
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عفراء ؼسان الراعً
فضل حسٌن مكً
دمحم مصطفى فرحات
رشا منٌؾ شومان
زاهً عبد الكرٌم الخالد
ساندرا اٌلٌا الضاهر
سعٌد خالد نعمان
ؼازي نظٌر الٌاس
فاتن حسن عبدالرحمن
كاسر نعمة هللا شحود
منال ابراهٌم موسى
مً انطانٌوس ؼٌا
مٌراي جوزؾ خوري
نبٌل ابراهٌم ٌوسؾ عبده
رنٌم محمود االحمد
الٌن كمٌل عبود
بشٌر شربل شدٌد
روال فهد ضاهر
مخاٌل رفٌك بو خلٌفة
وسام سلٌمان عٌد
سمٌر اسعد زعرور
علً رباح خلٌل
فٌاض دمحم ؼندور
دمحم ٌوسؾ شكرون
نسرٌن دمحم همدر
بٌار جوزٌؾ عبود
رائد مصطفى سبسبً
جومانا خضر االحمد
طارق احمد اسماعٌل
عٌد دمحم عٌد
عامر خلٌل خلٌل
عباس عبدهللا كرٌكر
سامً حسٌن ضاهر
امون محمود حمود
حسان احمد الشعار
حسان ناصر نجٌب
خضرة احمد حسن
راؼدة أحمد المصري
رنا رشٌد ضاهر
رواء أحمد عثمان
زٌنة محمود المصري
عزة عز الدٌن زكرٌا
مرلٌن عبد العال خلٌل
م.دمحم احمد عبد الفتاح
ؼادة حسٌن ٌوسؾ
نزٌه عبدالكرٌم حدارة
نسرٌن حسٌن عنكلٌس
سٌبال راتب شحادة
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هٌفاء امٌن شرؾ
وعد خلٌل نجاد
عماد اسعد خٌر
ساهرة جمٌل سعسوع
سامر دمحم سعٌد العلً
نهى دمحم علً
احمد محمود الدمحم
خالد شولً رحٌمً
شربل اٌلً مرشد
علً دمحم أبوؼنٌم
ماجدة دمحم صالح
وسٌم أسد زٌتونً
حازم مهدي ابو ابراهٌم
رٌنلدا نبٌه عرٌضه
جوزفٌن انطوان الهنود
سركٌس حنا الباٌع
سعٌد فرنسٌس طراد
شادي اسحك طعوم
افلٌن نخول نجٌم
امانً علً حسن
شهرزاد دمحم حسن
عماد الدٌن علً مسعود
ؼدٌر مهدي شرؾ
لمر علً دٌاب
مناهل بهجت زعٌتر
أمال ؼسان العلم
انطوانٌت عبدهللا سلٌمان
اٌلً مخاٌل رحال
برنا جمٌل مسعد
بسمة دمحم حمٌة
جهاد جمٌل شمٌر
رلى طونً بارٌكشا
شارل مٌشال شرٌم
طعان حسن زعٌتر
عبد الحسن مالن عبدهللا
علً جمال أبو حمدان
ؼادة دمحم دٌاب
فاتن ناجً روفاٌل
كارولٌن انطوان بالش
ماؼً جرجس اٌوب
مالن حسٌن دٌاب
نجوى فوزي خمٌس
ٌوسؾ كنعان الصمر
بسام دمحم الوردانً
رباب نواؾ بتدٌنً
زهٌة محمود أبو علً الطسة
عبٌر دمحم داود
هال دمحم لاسم
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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اإلسم الثالثي
ولٌد عبدالحلٌم كسن
امانً زٌاد عز الدٌن
جمٌلة جوزٌؾ الخواجة
حنا انطونٌوس سٌسوق
دافٌد جمٌل الدلور
دالل ساٌد الخواجة
رومٌو حنا ابو ملحم
منال عبدالمادر الزعبً
شربل لبالن عزٌزه
فٌكتورٌا جرجس فرنجٌه
ماري ٌوسؾ خطار
مٌالد عبد هللا عٌسى
ترٌز نعٌم بطرس
امال جورج فرح
هزار احمد االٌوبً
رولى نجٌب سخاء
رائد أدٌب أبو شمرا
ربٌع حافظ شازبن
حسن علً النجار
رانٌا ابراهٌم نبها
شٌرٌن علً مراد
حسٌن حسن الجباوي
رباب حسٌن عبد هللا
رنا علً اٌوب
مهدي صالح زٌتون
هال احمد حٌدر
سالم هزاع حمٌة
بتول دمحم وهبة
خالد دٌاب أبو ؼوش
رنا ؼازي لاسم عبدهللا
دارٌن ٌوسؾ داؼر
فاطمة محمود الحاج
جنان نوح ابراهٌم
حسٌن محمود اللمٌس
زٌنب حسٌن شعٌب
اٌناس احمد امهز
امٌن ابراهٌم حٌدر
حسن هانً ناصر
حلٌمه عباس حمٌه
دالٌة عبداالله حمٌه
دٌنا هائل حمٌه
زٌنب حسٌن الدٌرانً
زٌنة دٌب شومان
شهاب مشهور مشٌن
عبٌر عادل البواري
كمال عبدهللا زعٌتر
لما حسٌن الرفاعً
نصري عباس الطفٌلً
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هشام احمد رعد
احمد دمحم حمود
بسمة علً حمدان
خضر مصطفى خلٌل
رانٌا مصطفى الصمد
زٌنات احمد عربس
زٌنب دمحم وهبه
سمر عبد الرزاق عبٌد
شٌرٌن سمٌر الٌاس
صفٌة مصطفى مرٌم
طارق دمحم جمال
عبٌر عبد السالم جٌدة
مٌاس عدنان الصمد
هادي نور الدٌن عمار
هدال زكرٌا عبٌد
ولٌد عمر الزٌن
سوزان عبد الرحمن طالب
حسن مصطفى شبٌب ابً رعد
علً مهدي الحاج حسن
جمٌله عدنان لانصوه
اٌلً ركان عوض
ساره مخاٌل البٌطار
جانٌت ٌوسؾ نعمه
علً جهجاه جعفر
اٌمان دمحم فواز
خدٌجة خلٌل شعٌب
روال جمٌل حطٌط
سارة إبراهٌم مهدي
سوزان نظمً فٌاض
علً جمٌل جفال
ؼنوا توفٌك بٌطار
دمحم حسان ؼٌث
هبى دمحم مهدي
حسن أحمد حمٌه
علً نمر ٌـــــــاسٌن
دمحم ابراهٌم عباس
جهٌنا ابراهٌم سمعان
رنى دمحم خالد
مرٌم دمحم دٌاب
آدي حسٌن جود
اسامة بطٌن العلً
امٌرة خضر عباس
انعام مصطفى الضامن
اٌمان دمحم الزٌن
بري فواز خلؾ
بسام خضر خلٌفه
بسام عارؾ البرهان
بشٌرة دمحم حسٌن
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بالل عبد هللا حمود
جان الٌاس وهبً
جمال درؼام االحمد
جنان مروان المصطفى
جواهر محسن الحمود
حمزه خٌرهللا الدعاس
خالد ولٌد النشار
خالدٌه احمد الهاشم
دعد دمحم خالد
رائدة دمحم ضاهر
رواق احمد االكومً
سارة دمحم الخطٌب
سمٌر احمد مرعً
عبدالرزاق محمود عٌاش
عبد هللا جاسم االسعد
فاطمة حمود الحجة
كمال احمد سعٌد
الرا حنا الصراؾ
مازن معروؾ ٌوسؾ
دمحم فرحان الؽازي
مصطفى محمود الدمحم
منال دمحم النعٌمً
نجاح خٌرات خمٌس
نور خضر عباس
نٌال عبد الحك الحاج
ولٌد فواز الحسٌن
لوره الٌاس الممدسً
لورٌن ٌوسؾ حنا
مهى احمد ناظم الزعبً
ماري سٌمون أنطوان هلهول
مازن الٌاس شبٌب
ولٌد فرج هللا سعد
وسام رٌاض منصور
لٌال خلٌل ضاهر
مٌراي عبدهللا سلٌمان
مٌرة سٌمون النبوت
مٌشال توفٌك مخول
احالم دمحمادٌب نعمان
احمد محمود شؽري
احمد مصطفى خالد
األمٌن كرامً األٌوبً
اٌمان عبد السالم دروٌش
باسل برهان الدٌن ؼمراوي
بسام مصطفى علم الدٌن
بشرى عبد الناصر جابر
اسامه رباح موسى الراسً
ثناء احمد حامد
جمٌلة احمد جٌدة
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جهاد احمد عثمان
اٌلً حمٌد دٌب
ارزة جرجس نصار
بولٌن ٌوسؾ زخور
خالد احمد الزعبً
برنارد ٌوسؾ عبٌد
دالل حسٌن حسٌان
رشا عبدالرحمن الحج
رشا دمحم حمزة
رنا عبدالرزاق دبلٌز
جورجات ألبٌر بشارة
جوزٌؾ ابراهٌم الخوري
روز سلٌمان الوعري
جٌلما عطا هللا مطر
روزٌن ماهر خضر
روال خالد ؼمراوي
روجٌه حمٌد دٌب
رولى دمحم المع الشعرانً
روٌدة دمحم عزالدٌن الذهب
رانٌا عمر الدمحم
رانٌا فؤاد سابا
رٌما محمود األًٌ
زهور ٌوسؾ المصري
رٌمون رامز ٌعموب
زٌنة خالد علً
زٌنة سلٌمان الحلبً
سلٌمة سالم ؼمراوي
سمر دمحم نبٌل كبارة
سهٌر صالح ٌوسؾ
سمٌحة عبدالوهاب ؼمراوي
سمٌر ساٌد الخوري
سوزان عبدالحك مصري عتال
سوسن عبدالسالم عبدهللا
شادي هالل الحج
سهٌر ساٌد ؼرٌب
عامر خالد سلوم
عبدالرحمن أحمد سعدالدٌن زرٌمة
عبدالمادر عبدالحلٌم معربانً
سمر حنا راشد
عبدهللا منٌر مصري عتال
سالم انطانٌوس بردلان
عال دمحم الشٌخ صالح
عٌناء عبدالحمٌد طالب
فادي دمحم العسل
فاطمة عمر علً المصري
زٌنه فؤاد حنا
فضٌلة محمود دٌب
سلفانه رٌاض بربر
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اإلسم الثالثي
سحر عطا كفرونً
لمٌس احمد عبدو
سعٌد نموال الخوري
لٌلى احمد عنمود
سعٌد خالد اإلسبر
ماٌا عبدهللا عبس
كلورٌا خالد شاهٌن
دمحم أحمد الخالد
دمحم عبدالمادر حنوؾ
مروة عثمان االدٌب
كرٌتا ماما جبرٌن
مصطفى عبدالسالم ؼمراوي
ملكة عدنان عٌسى
منال مصطفى الحامد
ؼرازٌال موسى دٌب
مرفت دمحم كاظم ٌاسٌن
مٌساء حسٌن شندر
فابٌا جوزٌؾ جرٌج
ناتالً دمحم ولٌد االسعد
نادٌة عبداللطٌؾ بكراكً
فادي فكتور الضهر
نبٌل مصطفى سامً زٌنً
نجاة عبدالمادر الحصري
نجاة محمود عبدالعزٌز
نسرٌن عبدهللا الكلل
فٌكتورٌا فرح الجمال
نسرٌن دمحم بدٌع كٌال
نعمى عدنان الحالق
نور عبداللطٌؾ لطٌفً
هبة عبدالمادر بٌروتً
هبة نبٌه ؼمراوي
هدى محمود خربشتً
هدى ٌوسؾ ابراهٌم
هٌفاء حسن السٌد
وسام خلدون العلً
وسٌم دمحم دٌب ؼرٌب
ندى سلٌم ندور
منال سلمان عبدهللا
منال شارلً ونسا
عبد الحمٌد سعد جباضو
جوانا سمٌر التٌزانً
سحر ٌعموب العلم
لٌلى فوزي حمد
امانً حسن الشحٌمً
ماجد اكرم الحاج
سامً حنا صباغ
زاهً دمحم علً حدٌب
دمحم حسن فوعانً
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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رلى حسن هاشم
بهاء الدٌن دمحم عبد الرحٌم
عبٌر احمد خاشوق
نور الدٌن دمحم البٌروتً
تؽرٌد دمحم بٌروتً
نادر علً كرٌم
ورده دمحم بٌروتً
حسان سلمان لمع
خالد دمحم العلً
رٌمة موزر الصالح
شٌرٌن احمد شٌبان
احمد علً عبٌدان
فراس درؼام االحمد
سمٌره سعدهللا االسعد
احمد خالد علً
اٌمن دمحم هٌثم دندشلً
جمٌله احمد عوض العساؾ
علً زكرٌا عمران
دٌما مأمون المصري
رٌما خضر عباس
هٌام مالن السرحان
رائد محمود الضامن
بالل بطٌن العلً
وداد حسٌن خالد
نللً حنا سالمه
فاتن علً اللمٌس
سامً نبٌل رضا
مرٌم حسن حمزة
كفاح احمد الشمالً
امل احمد المكحل
آدي ٌوسؾ ضاهر
امٌنه دمحم حمزه
جان بناٌوت دٌبو
رفٌك انطوان الحداد
رمزا شفٌك فدعوس
زكرٌا احمد الخطٌب
زٌنه ٌوسؾ بو مارون
لولٌتا عساؾ الخوري
ماري ترٌز حبٌب ابً ؼانم
مارٌان اسطفان الطبشً
مري حنا اسحك
سوزي حسٌن الترشٌشً
صباح محسن حمود
حسن جمٌل حاٌن
اسٌل كمال سرور
اولٌنا احمد اسماعٌل
اٌلٌان جرجس سمعان
بتول ٌوسؾ صالح
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حسٌن انٌس صالح
حسٌن علً رحمة
حسٌن محمود صالح
رانٌه حسن حمود
زهرة ٌوسؾ جواد
زٌنب خلٌل جواد
زٌنب ٌوسؾ جواد
سعاد شولً رضا
سلٌم موسى نصار
شذى ٌوسؾ صوفان
عامر محمود رضا
علً احمد عصمان
علً جمال االعرج
علً عبدالحمٌد صالح
علً نمر مصطفى
دمحم ابراهٌم سرور
دمحم عبدهللا السٌد
دمحم مرتضى ترحٌنً
دمحم موسى عٌسى
مرٌم فوزي بزي
مالن احمد سرور
مرٌم مصطفى هرموش
نائٌة عبدالحمٌد عباس
نجوى سلمان باجوق
هدى حسن صالح
هدى محمود فمٌه
اسراء دمحم عبٌد
ٌوسؾ احمد جمٌل
جاد دمحم درؼام
لٌنا حسٌن ٌوسؾ
مرٌم سعٌد هرموش
سهٌر رفعت هوشر
حنان نظٌم حسون
مٌرنا علً صالح
مٌراي مالن ٌوسؾ
فدى عبداللطٌؾ الشمٌك
هال مصطفى حمٌدة
احالم علً الدواش
امل دمحم عٌد
صفى مدحت مصطفى
آالء عبد الخالك اسماعٌل
خدٌجة رفعت حسٌن
منار دمحم عراج
نزار محمود زٌن الدٌن
منٌر نزٌه عمار
زبٌدة عبد السالم السٌد
نجالء احمد حسون
عبدهللا حمد عواد
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اسامه عمر السٌد
خضر دمحم حسون
عبدالرزاق مصطفى عربس
مصطفى محمود عبٌد
ذكاء عدنان هرموش
مٌساء خالد السٌد
لمر محمود حمدان
جمانة احمد دروٌش
هال عبدالحمٌد سعادة
سماهر احمد ٌوسؾ
لٌال دمحم عثمان
سهٌلة محمود شحادة
براء عبد الرحمن عثمان
هنا عبدالرحمن دنكر
اسامة عبدالسالم هرموش
عفاؾ احمد المصري
امل مالن الخولً
هٌثم عبدالسالم الرفاعً
مٌرفت عبد الوهاب النابلسً
وفاء دمحم سالم محسن
خدٌجه دمحم زٌعور
اناس ابراهٌم حطٌط
روزٌتا ابراهٌم عبدهللا
عباس مصطفى دروٌش
دمحم راشد محٌدله
منى طاهر شمٌر
هانً رشٌدي ملً
رنا عمر العفش
مصطفى محمود حجازي
كلٌن حسن دٌاب
احالم مصطفى عبد الكرٌم
سحر حسٌن شكرون
سوزان سلٌم وطفى
كوثر مرتضى جمول
مرٌم هانً جونً
اٌلً نجٌب عبود
سجى سمٌر سمحات
سهام بٌار عتمة
هدى سامً فرج
دمحم السٌد حسٌن الموسوي
امانً أحمد حاج سلٌمان
بتول عوض الحاج حسن
بلٌػ دمحم الحجٌري
شفٌك حسن زٌدان
نتالً عبد الؽنً الحجٌري
امل ؼازي شعبان
بدري سمٌر أبوذٌاب
بهٌج فاروق شعبان
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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حسام مبّدا جودٌه
ؼنوه حسن التٌمانً
مٌرنا صالح شاذبن
دنٌا لٌصر خوري
جورجٌنا سلٌم دحدح
امل ابراهٌم الدهبً
زٌنة عبد المادر الحالق
ندى دمحم الدهٌبً
فرح احمد جٌده
حسنً صالح مشٌن
سحر مهدي المالح
علً دمحم حالوي
دمحم عاطؾ سرٌس
اٌمان موفٌد ابو سعد
اعزاز دمحم فتحً الجمل
لمر دمحم المع الشعرانً
مٌراله جان الخوري
سعاد رئفة فاضل
رٌما مٌشال عوض
ماهر عبد الرحٌم الحجٌري
ماري روز اٌلً عواد
احمد محمود ابو حمدان
آالء دمحم موسى
بٌان دمحم موسى
حمدان عادل بو حمدان
راشٌل علً ابو خضر
رانٌا ابراهٌم الراعً
رباب علً احمد
رشا محمود مرضه
زهراء رضى ابو حمدان
زٌنب حٌدر شكر
رابعة دمحم الشعار
رانٌة حسن الشاكوش
روال كامل الشاكوش
سارٌة علً ٌحً
سماهر دمحم ضاهر
عمر خالد بطٌخ
فاتن حسن ضاهر
مصطفى خالد بطٌخ
سعاد علً موسى
صفاء علً شبلً
صفاء لاسم شومان
عاٌدة حفٌظ ابو حمدان
علً سلمان ابو حمدان
ؼنوة علً مرتضى
فاطمه جعفر ٌوسؾ
فاطمه مهدي ابو حمدان
لبنه ابراهٌم احمد
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لبنه علً احمد
مادلٌن دمحم ابو حمدان
مالن علً احمد
مالن حٌدر ٌونس
ناهدة علً ابو حمدان
نجاة بسام شرؾ الدٌن
ندى احمد ابو حمدان
ندٌن جهاد مٌتا
نؽم عبدهللا دٌاب
هنادي علً ابو حمدان
فطوم عبدالرحٌم ٌوسؾ
ضٌاء عائد ابً شمرا
اٌسر سامً الطفٌلً
علً احمد رعد
امانً علً ناصرالدٌن
حسن عبدو صمر
حسٌن ؼازي جعفر
حوراء هاشم شمص
خالد دمحم جواد نعٌم
ربا علً المصري
سناء حسٌن ناصرالدٌن
رباب نعمة جعفر
نتالً كرم الجمل
ؼادة احمد ناصرالدٌن
روال علً ناصرالدٌن
مالطؾ كاظم جعفر
ؼٌاث دمحم حسٌن ناصرالدٌن
دمحم نمر ناصرالدٌن
عباس حسٌن عالء الدٌن
زٌنة حسن زعٌتر
شولً حسٌن شمص
نجوى لزحٌا حماده
فاطمة دمحم ناصرالدٌن
مرٌم علً لبٌسً
هٌفاء حسن عالم
خولة دمحم محً الدٌن
ملن حسٌن عٌد
االء عبد الرحمان سبٌتً
زٌنب ناظم حماده
مً مصطفى جعفر
علً عبد المعطً دٌب
رامً انٌس ٌحً
رنا ؼسان شرارة
مرٌم شولً مسعد
حسٌن عفٌؾ حسٌن
سها زهٌر لانصو
طارق حسن دٌب الجاجٌه
حسن أحمد الدهٌبً
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خالد ولٌد خواجة
مهٌبة علً عبدهللا
حسن علً رباح
حسٌن عباس الموسوي
اٌلً جورج حداد
سهاد علً حسن
مارون سمعان مطر
زهر عبد الرحمن عمٌري
هال عبد هللا عبد هللا
سمٌرة نوح ابو نوح
دمحم ؼاندي زرزور
محمود دمحم لطٌش
سراج وسام األٌوبً
اٌلً جبرائٌل التنوري
عثمان عبدالمادر العبدو
زهره دمحم حاٌن
توفٌك دمحم الخطٌب
حسان درٌد الجمال
ٌوسؾ سلٌم حبشً
جورج ضاهر االوسطة
جوزٌؾ ؼازي بو شعٌا
احمد زٌد رعد
دمحم حسٌن ابو شاهٌن
نسرٌن عمر العجمً
شٌرٌن باسل عمر
رشا علً منذر
بثٌنة عباس صالح
احمد لاسم نجم
هنٌة دمحم علً عنان
جمٌل دمحم شعٌتانً
حوراء علً خرٌبانً
سارة رفٌك فمٌه
اٌمان احمد معتوق
سوزان علً حجازي
سحر ابراهٌم ٌونس
رباب عبد الحسٌن صادق
زٌنب دمحم حمدان
ٌمنى محمود موسى
بتول حسٌن ٌاسٌن
امانً فوزي بدران
سارة رفٌك خمٌس
هبا علً ٌاؼً
ابتسام خلٌل حمزة
هند ذٌب معتوق
بالل علً الطسه
سونٌة اسعد حسن
رلى دمحم جبارة
رانٌا مطانس الحالل
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زٌاد عبد اللطٌؾ الرافعً
سمٌحه عمر دنٌه
محمود احمد فخر الدٌن
فاٌزة عبدالرحٌم ؼمراوي
امٌة سعٌد هرموش
هوٌده خضر توفٌك االبراهٌم
فرح فؤاد صبرا
فرح مصطفى بؽدادي
جورج باصٌلة فالح
عدنان رضوان الشافعً
صولنج فرج هللا عبود
هٌثم دمحم الموسوي
ندى حسٌن عجور
تهانً فؤاد طالب
حسن حسٌن عبود
حسٌن لاسم نصرهللا
دٌانا عدنان حجازي
رامً علً مشٌن
لٌنا فداء بري
منى دمحم شلهوب
باترٌسٌا البٌر الحاج
نانسً جونً جرجور
هنادي دمحم سرور
بولس شبلً ابو الٌاس
حسٌن بسام سعد
علً احمد حب هلل
نعامة دمحم رضا
حٌدر خلٌل مصطفى
حسن حسٌن لبالن
دمحم حسان بزي
دمحم لاسم عدنان الحاج موسى
ؼادة كامل فاعور
خلود فضل هللا عباس
لما علً فمٌه
احمد رشٌد الباشا
دالٌدا احمد مرتضى
عماد دمحم خلٌل
دمحم ولٌد الخطٌب
مروه خالد عبدالبالً
ورود توفٌك العجمً
منى خالد عبال
دمحم مصطفى رٌمه
ولٌد احمد درٌعً
تهانً عبدالسالم ؼمراوي
كوثر احمد المصري
حسن علً الموسوي
تؽرٌد محسن جابر
احمد دمحم آؼا
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اسامة احمد السبسبً
اسماء عثمان السبسبً
تؽرٌد دمحم عٌد
زهور شرٌؾ ضناوي
روزا  -بال مٌالد المندلفت
زٌنة امٌن ابو شام
صفاء خالد علم الدٌن
علً دٌب اوٌظة
عمر محمود الرشٌد
ماٌا دمحم مبٌض
منال عبد الجواد عبد هللا
نارمٌن عبد الوهاب لدور
أحمد رشٌد شبلً
ضٌاء احمد رجب
رنا دمحم ؼرٌب
أسامة محمود الٌخنً
جهاد دمحم الماضً
عمار دمحم الؼا
بسكال مٌشال فارس
جوال ملحم صعب
حسام حسٌن علً
زهراء دمحم عواضة
زٌاد حلٌم الخوري
شادي جورج شمس
عماد مصطفى عنتر
ؼالٌه عبد المجٌد طالب
سالم ٌاسر باكٌر
لورٌا أنٌس جرٌج
ماري نافذ طعمه
دمحمٌة خالد الٌوسؾ
مٌساء عدنان طرابلسً
نسرٌن خضر طالب
ٌسرى دمحم عمار
ٌوسؾ مسعود ٌوسؾ
عمٌلة محسن شون
سهٌر محمود ٌحً
هالل مصطفى هرموش
انطوان طونً فرنجٌة
رٌموند جرجس الدوٌهً
عمر سعد عوٌضة
رفمه بربر ؼبش
مٌشلٌن بدوي الرزي
انطوان جورج سركٌس
احمد عبد الحكٌم دمحم عثمان
اسامة علً اسماعٌل
اٌمن نافذ الصمد
حسام علً عثمان
حمزة احمد عثمان
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ربٌع حمد الصمد
ربٌع خضر عٌسى
زٌنة دمحم دٌب
عمر دمحم نصر الدٌن دٌب
مادلٌن نواؾ حسون
مازن دمحم حبٌب نعمان
محمود صالح علوان
منٌر محمود شحادة
نسرٌن دمحم عبد المادر
ولٌد عبد الرحٌم حمد
علً ابراهٌم ماجد
عبلة دمحم لاسم
احالم عبدهللا سعد
شهناز فواز الشامً
منى خلٌل عون
فاتنه عبد اللطٌؾ مشٌمش
زٌنب هاشم ابو زٌد
حسٌن سعٌد ٌوسؾ
حمٌدة دمحم لبٌسً
سعٌد انٌس الكوكاش
احمد صبحً الصوفً
احمد محمود سلٌمان
امان علً شبٌب
اٌمن حسن مالط
بالل حسن ضناوي
جمال عبدالناصر شاكر
جنان عبدالحمٌد سعادة
خدٌجة ابراهٌم المصري
خضر دمحم الوهٌبً
دٌما عارؾ علم الدٌن
سارا ابراهٌم المصري
عمر مصطفى سٌؾ
مرٌانا عبدالكرٌم حامد
منار دمحم عٌسى
هند طارق عطٌة
حسن دمحم باز
رٌا دمحم صالح
ؼوى لاسم جعفر
احمد عبد الرحمن الزعبً
امل مصطفى اسبر
خالد عبدالكرٌم ٌحٌه
روعه علً االسعد
سارة شولً ضاهر
سمر مصطفى الدكوٌر
فدى عبد الجلٌل عبٌد
مصطفى خالد الخلؾ
هدى مصطفى خضر
انعام ناصٌؾ الراعً
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جومانا جان كفوري
فاتن عدنان كمال
دمحم احمد عثمان
فلورانس سمٌر محسن
حسن حسٌن بري
رونً مارون الخوري
عماد رٌاض عمون
بتول حسن علوش
بهٌة دمحم جمال
دانٌا عبد الستار نابلسً
عمر حسٌن لمر الدٌن
سهٌر حسن جمٌل علً
مرفت عبد الرحمن لاسم
زٌنب عبد الحً عٌد
رؼدى اسعد الشٌخ
هبه عبد هللا ضناوي
زاهر عبد الرحمن الصباغ
ربا عبد الحمٌد سعادة
احمد دمحم منمارى
عبد الوهاب علً حوا
رانٌة رضوان دوٌدي
هدى مروان الرفاعً
رنا وضاح الجم
وصال رٌاض صابونة
مٌرنا مٌشٌل زخور انطاكلً
روال طارق طه الجندي
حسام دمحم مراد
زٌنه ولٌد ؼانم
احمد ولٌد فخري
دانٌا الٌاس حداد
رضا باسم عساؾ
عماد عمر المصعه
رٌما احمد هوشر
ٌوسؾ عبد المادر الرافعً
ٌمامه احمد الشٌخ
ابراهٌم دمحم عثمان الحمصً
محمود عبدالواحد عٌد
سارة دمحم أٌوب
نارمٌن اسماعٌل نابلسً
دانٌا احمد منٌر السبٌتً
روبى عبد هللا التركمانٌة
نسرٌن احمد ملحم
دالل عبد هللا البضن
حسام وجٌه الحاج
تٌسٌر عبد الرؤوؾ الهادي
جعفر سعٌد اسماعٌل
دمحم حسن بدرا
هبة علً دٌاب
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جواهر سعد الدٌن الخٌر
حسن مصطفى ناصر الدٌن
حنٌن فٌصل حجازي
حوراء أحمد ابراهٌم
دارٌن عفٌؾ جباضو
رابعة بدر شحادة
رحاب حسن المص
رشا سعٌد أفشل
رٌان عدنان األشرفً
رٌم علً الفرخ
زٌنة ربٌع ؼنوم
زٌنة رمزي رضا
سالً بدر العس
سامر كمال لوطة
سلمى كمال عجم جوهر
سماح عبدالرحمن الحج
سمارة هالل الشٌخ علً
سمر سمٌر الحج
ظافر دمحم الصباغ
عبد هللا دمحم الخٌر
عماد حاتم علم الدٌن
عمر علً العشً
لودا دمحم الخٌر
دمحم حسن المص
مروة سعد الدٌن الرفاعً
مرٌم عمر صبوح
نانسً عبدالرحمن الفرخ
نزٌه فضل ؼمراوي
نسرٌن عبدالعزٌز المصري
نوار عبدالرحمن الحلو
دمحم جمٌل كوثرانً
احمد اسعد طرادٌة
احمد معن الحسن
اسماء عبدالرزاق الشنبور
امال عبدالكرٌم عبٌد
اٌمان دمحم العمري
بالل عبدالسالم سعٌد
جٌهان عبد الرحمن عٌد
حنان احمد موسى
ربٌع احمد موسى
رنا عبدهللا العبدهللا
رواء دمحم عبٌد
روعة عبدهللا سعٌد
روال دمحم شرؾ الدٌن
رٌما احمد طالب
زهٌر عبدالسالم رفاعً
سناء علً صباح
سوزان احمد سعٌد
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سوزان علً موسى
سونٌا علً عبدو
شادي عصام طوط
صافً نورالدٌن البعرٌنً
ٌاسر عامر االحمد
طاهر توفٌك طاهر
مٌرفت احمد صالح
عبدالرزاق عثمان عثمان
لٌال جورج نادر
منال دمحم احمد
منال دمحم خضر
وصفٌة احمد ملحم
فردوس احمد حوا
فاطمة عبد الساتر االسمر
لممان عبدالفتاح عوض
فاطمة عبد السالم المصري
فاطمة خلٌل سوٌد
محاسن احمد المرحانً
مرٌم عبدالسالم المصري
وفاء كمٌل جمٌل
صدٌمة عبدالرحمن الحسن
عٌشة احمد حبلص
ضحى عبدالرزاق عبدو
صهٌب عبدالحلٌم عبدو
مرٌم جهاد عبدالرزاق
منال دمحم عارؾ العبدهللا
الهام مالن شرٌتح
الٌسار خضر الرفاعً
امنة دمحم عبد هللا
أسعد دمحم شٌحه
جوسلٌن هانً جرٌج
جولً طانً فهد
جٌهان عبد المادر سبسبً
خلود دمحم المصطفى
راؼدة محمود حسٌن
رنا هاشم عطٌة
روضة خضر الحلو
رٌتا منٌر سلوم
زٌنة عبد المادر فهدا
سندي ولٌد مستو
سمر شولً األحمد
هٌفاء مرعب مرعب
عبد هللا دمحم عبد الرحمن لاسم
عدٌلة عبدالمادر العلً
ؼروب كرم عبود
ؼرٌس مٌشال حرب
فاطمة طارق المرعبً
لٌال دمحم متلج
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دمحم احمد صبحة
نادٌن علً حمد
نهلة عبد الحك الحاج
نور نبٌل العلً
وداد احمد مرعب
ٌاسمٌن دمحم عبد الواحد
ٌمن دمحم االسبر
لبنى حسٌن دمحم
لوره دمحم حسن
انتصار حسٌن خالد
لٌلٌان علً الجاجٌة
فاطمة اسعد علً آؼا اسعد
مرٌم سلٌمان حسٌن
ٌامن دمحم دمحم
نهى حسٌن عبدالمادر
ماٌا محمود دٌاب
ولٌد احمد خضر
خدٌجة حمودة حمودة
علً جمال كبٌدات
هٌثم نبٌل العلً
صفاء رٌاض حمدان
رٌموندا ؼازي موسى
زٌنب محمود االخرس
سوزي جرٌس طانٌوس
فاطمة عدنان فضل هللا
فرح علً سالمً
مٌساء سٌمون بركات
فاطمة أسماعٌل حجازي
سندرا عصام دٌاب
حوراء عمٌل عجمً
رلى عزات خرٌس
احمد متعب المطان
هند هانً كامل
ربٌع دمحم هاشم
دمحم موسى حسٌن
رانٌا شفٌك ابو فٌصل
عامر حسٌن شومان
لمٌس نبٌل الشٌبانً
ماري اسعد ؼزالً
أحمد ٌوسؾ جونً
اٌناس اسماعٌل جونً
تمام دمحم علً حجازي
سالم بسام عٌسى
ٌوسؾ علً سٌد ٌوسؾ
فاطمة مرتضى الموسوي
خلٌل محمود عباس
دٌانة علً ناصر الدٌن
علً خلٌل رعد

ن
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ن
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
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اإلسم الثالثي
ؼنوة عمر الحاج
مدرن ندٌم االسعد
بٌرال جوزاؾ رحٌم
اٌمان حسٌن خلٌفه
خدٌجة رشٌد علوه
زٌنه علً جعفر
صفاء حسن الهك
طالل حسن اسكندر
عبٌر احمد جعفر
نظٌرة كامل جعفر
دالل ساٌد الدوٌهً
فٌكتور عساؾ المهوجً
لٌال امٌل زٌتونه
ٌوسؾ جرجس ممبل
بسمه دمحم بسام حمادة
عبدالرحمن عمر ٌوسؾ
عبدهللا خالد الكردي
عبٌدة عبدالرحمن الحاج
انطوان سركٌس فرشخ
برتا بطرس بو دراع
بسكال نعٌم رزق علوان
تٌرٌزا رزق فنٌانوس
جوزٌؾ مارون سٌسوق
جولٌا جان بودٌب
رشال رشٌد معوض
رٌتا خلٌل فرنجٌة
شادي سلمان عٌروت
مادونا أنور الشامً
مرٌان سمٌر بو ملحم
ٌوسؾ لابل لٌصر عبود
ناتالً انطانٌوس فرنجٌة
ساره حمزة كورانً
فهٌمه احمد مٌاسً
مصطفى دمحم سامً لبرصلً
منى محمود البزري
مٌسم علً المعوش
اٌناس دمحم حسٌن
جرجس اسحك ٌوسؾ
رٌمونا جورج فرنجٌة
ساري فاروق سلمان
سهر علً حٌدر
سهٌر احمد باكٌر
فاطمة احمد حروق
فاطمة مصطفى إسرائٌل
لٌنا دمحم الدمحم
ندى احمد احمد
وحٌده احمد ماهر لالوون
ٌاسمٌن عبد الكرٌم السٌد
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ٌوسؾ باخوس صمر
شادي فوزي اسماعٌل
هٌثم نجٌب الحسنٌة
سمر موسى الحاج حسن
رانٌة جمال الشرٌؾ
جنان دمحم خدوج
رابعة محمود حمود
أحمد كامل الشاكوش
ؼٌثاء شهاب سٌؾ
رندة علً حربا
حسن خالد ؼصة
خالدٌة دمحم البعرٌنً
دٌانا رٌاض شرانك
لٌندا الٌاس الحداد
همام سلٌمان الشوٌري
كارال عساؾ الكفوري
مرٌم دمحم شحادة
إٌمان علً ابو شاهٌن
هٌفاء احمد اسماعٌل
دمحم احمد سرحان
اسٌا احمد العزو
وعد طعان االسعد
اٌمان احمد الحجة
احمد خالد الصالح
دمحم خالد خالد
لٌلٌان عبدهللا مرحبا
حسام احمد ملص
طه علً العلً
نهال سمٌر شمالً
عمر خالد سعود
شادي حسٌن دندشً
نوره صفوان جردي
فاطمة احمد المصري
بشرى شربل البعٌنو
مٌري جو ٌوسؾ فرنجٌة
ران جورج الخوري
دمحم عبدالمجٌد الذلانً
رٌم رٌاض االحدب
مٌالد نموال بولس
جورجٌت ٌوسؾ العرٌة
شٌرٌن فهٌم الحاج
اٌمان كامل لٌدباي
بسام مهدي ٌونس
ضٌاء سمٌح جابر
دمحم رشراش حمدان
ٌوسؾ سعٌد نمور
هتاؾ جمٌل زوٌن
نسرٌن نادر الفمٌه
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ام كلثوم عبدهللا خلٌل
هٌفاء سعد الدٌن حرب
سامٌه نظام صالح
هدى علً ناصر
عٌدا اسعد خٌر
امٌر فاٌز جلول
فراس احمد الؽزاوي
خلٌل دمحم ابو نمري
حسٌن عبد هللا الصباحً
هنادي ؼسان مراد
االء عبد الكرٌم محً الدٌن
خلٌل كمال عمر
رباب سعٌد أٌوب
سارٌة احمد الكردي
سامً نزٌه جاد العون
سنتٌا نزار الحشٌمً
سوسن احمد شرانك
شٌرٌن فارس الحشٌمً
طارق رجب العجمً
عبٌر عبد هللا لنبور
عثمان خالد زرٌن
فاطمة عوض الفمٌه
لاسم دمحم الدسولً
دمحم علً ابو مراد
هبه خطار حمود
ٌاسمٌن دمحم شرانك
ٌوسؾ الٌاس الصٌفً
عمر دمحم الساروط
وفاء دمحم العجمً
ٌوسؾ جمال عبد هللا
جٌهان حبٌب سمٌا
سمر حمزي جونً
مٌشال جورج عبود
جنان دمحم الحاج حسن
دنٌز ادمون مراد
منال احمد حسنه
ماري لوٌزا جوزٌؾ متى
مٌشال الٌاس الحمصً
نورا ولٌد حٌدر احمد
جوزاؾ بشٌر حرب
دٌاال انطون انطون
دمحم علً رٌما
راؼدة علً مشٌن
ؼاده رضوان شٌبان
أشرؾ دمحم سٌؾ الدٌن
امل ابراهٌم الفرو
حسٌن دمحم حٌدر
طارق رٌمون الكوسا
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منٌره عصام االٌوبً
نجوى دمحم الشبٌب
عواطؾ عاطؾ التوم
نؽم سلٌمان صالح
شادي حسن الهك
سمٌره ؼسان لصباكً
عبد المادر احسان المٌر
عفت دمحم السٌد
ابتسام حسٌن العلً
احمد علً طالب
حسنا احمد الدكوٌر
رامٌا عبدالمنعم ؼنوم
شهامه حسٌن الحسن
عالء دمحم ٌاؼً
دمحم موزر الصالح
محمود طه ٌاؼً
مدانه جورج فرح
مروى نورالدٌن البعرٌنً
اسامه احمد الحلباوي
حسن دمحم الزٌن
حسٌن علً رعد
حال حسن الموسوي
دٌب علً المصري
سمر محمود دٌاب
عباس ٌوسؾ ناصر
عبٌر ٌوسؾ دٌاب
عثمان سعد الدٌن عرفات
دمحم حسٌن المصري
وداد حسان مظلوم
آٌه علً دٌاب
آٌة حسٌن خٌر الدٌن
آمنة سلمان دهٌنً
حسن دمحم مكً
روان مصطفى خفاجة
عالء الدٌن دمحم ؼملوش
أسمى أحمد حٌدر
إٌناس ولٌد علً
رشا أحمد نعمان
لمى دمحم عساؾ
شاها جعفر ٌوسؾ
عال عثمان عثمان
آٌة صفاء حاج سلٌمان
ماجد حفٌظ سمعان
ابتسام خضر دمحم
خضر دمحم أمون
خضر عاطؾ شمسٌن
راؼب فوزي زكرٌا
رشا ابراهٌم الصوفً
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عبٌر دمحم صبحً كلسٌنا
فدى رشٌد حموضة
لٌنا ؼسان كبارة
حسٌن علً شحادة
بٌان حسٌن مرتضى
حسٌن عادل حطٌط
رانٌا ماجد علوه
علً كاظم خلٌفة
علً دمحم سعٌد لانصوه
اسماء عبد المعطً دٌب
امٌه دمحم الٌخنً
بشرى محمود نعمان
جنان سمٌر علوان
دٌنا بدٌع جاموس
رفعت دمحم فرخ
رنٌم ضاهر لرالٌش
رٌان دمحم حازم الطبشة
سامٌا اكرم الحاج
سعاد عبد المادر المصٌر
سمارة عبد الرحمن نور
سمٌرة دمحم الموسى
شادي عبد الناصر شؽري
صفا سلٌمان الشرٌؾ
طارق فؤاد معصرانً
عبٌر فارس العدس
ؼنوة عبد الوهاب شرمند
دمحم محمود شندب
مرٌم ابراهٌم الصالح
مهى دمحم رشٌد مواس
نارمٌن محمود شمٌط
نوال عبد الؽفور لبٌطري
هال دمحم مصباح السٌد
دمحم ولٌد النشار
وجدي نسٌم المزي
فهد عبد المادر الشامً
محمود خالد الوزٌر
سعدى محسن سلمان
ماجدة دمحم رضا
لٌالً عفٌؾ نعٌم
ثرٌا علً دٌاب
علً احمد احمد
دمحم الٌاس شلهوب
مرٌم احمد ابو حمدان
مهٌبة جرجس كفوري
هنادي احمد احمد
حسٌن علً ترحٌنً
فاطمة علً الحجٌري
رحاب عبد هللا العرب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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دمحم مصطفى سلٌمان
فرح رضا دمحم
بالل خلٌل االخرس
عباس حمزه حمادي
احالم علً متلج
اسراء عبد العزٌز دٌب
امل حمد الصمد
امٌمة عبد الودود ٌحً
امٌمة عمر الؼا
اناس مدحت درباس
اٌمان علً زٌن الدٌن
بالل علً عمار
بهٌجة محمود عمار
جمال احمد عبٌد
حسام سعٌد جٌده
حسام دمحم الماضً
حسٌن عبد المادر عثمان
حسٌن دمحم ٌوسؾ
حلٌمة احمد الصمد
حٌان عصام ٌحً
خالد عبد هللا زٌن الدٌن
دٌما عبد هللا حمد
رباب محمود عثمان
ربى دمحم شندب
رهام حسن هلو
رواد احمد عثمان
زٌنات بركات شندب
سارة بسام الصمد
سارٌه محمود حمد ٌحً
سراء دمحم خالد
سلوى دمحم عراج
سماح رضوان رضوان
طارق مصطفى ٌاؼً
علً دمحم جٌدة
عمر احمد دٌب
ؼزوة عبد الحمٌد كنج
فاتن دمحم شحادة
فاطمة دمحم عمار
فاطمة دمحم الؼا
فدوى محمود شحروق
لاسم دمحم الشرلاوي
لٌال علً درباس
مادونا نزٌه جٌدة
ماٌا علً الحاج
دمحم الٌاس سعد الدٌن
محمود دمحم الؼا
مرٌم خضر شاكر
منار سعد ابو ٌحً
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مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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منال دمحم جٌدة
مٌسر دمحم شون
نعمان علً الدواس
نعٌم احمد الحاٌن
نهى عبد االله سعادة
هشام دمحم الؽول
هناء محمود مرٌم
وفاء احمد عثمان
ٌوسؾ محمود عواضة
دمحم علً مشٌن
علً ٌاسر العمٌري
لٌلى دمحم الحاج سلٌمان
رٌما حسن الخطٌب
علً رفٌك مشٌن
عبدهللا دمحم موسى
شزى علً زعٌتر
وسٌم حسٌن حٌدر
احمد عبداللطٌؾ شعٌب
حسام فواز ابو ترابً
حسٌبه سعٌد ابو حمدان
سامر نجٌب ابو رافع
جٌهان توفٌك الحلبً
محمود فواز ابو عمر
ؼسان ٌوسؾ ابوجمرة
روزبا اسماعٌل ذٌاب
حسن نبٌه عماشة
دمحم سعد ماضً
سعٌد
ِوسام ملحم َ
جمانة منٌؾ ابو عمر
لٌال سامً الحسٌنً
جلٌله ؼصن الهاشم
الٌاس داود دروٌش عمل
رٌما سمٌح الماضً
اٌمان سٌؾ الدٌن الدهبً
الماز ٌوسؾ المنطار
امٌله حبٌب الحاج
رٌبٌكا ٌوسؾ ٌزبن
شانتال اسكندر الهنود
محمود مصطفى الحاج حسن
براق احمد خداج
رانٌا نبٌل الدبس
سمٌر بسام الطباع
ماهر فاضل ضناوي
مارسال مٌشال رزوق
رأفت حسن جعفر
امل دمحم فتونً
اٌمان محمود خلٌل
اٌمان تٌسٌر لطٌش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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حسن حسٌن ؼرٌب
زهراء حٌدر معتوق
علً خلٌل بزي
فاطمة دمحم حمٌدان
فاطمة عبد الحسن خروبً
مازن سمٌح رله
دمحم بهٌج لانصو
منى عبد الرؤوؾ كوثرانً
امانً حسن طعمه
بهجت علً سعد
رنا عادل عاكوم
علً حسن نصر الدٌن
اٌلً اسعد الخوري
رندلى منصور عباس
زٌن العابدٌن عبدهللا ٌاسٌن
منال دمحم شلهوب
حٌات حسن البستانً
دٌمة حازم خزعل
ربٌع عبد الرحمن السراج
شٌرٌن دمحم مثلج
عبد الرحمن دمحم دٌب المصري
عبد الكرٌم احمد الكسار
وسٌم حسٌن حافضة
فاطمة حسن نعمان
منال دمحم حبلص
زٌنب جهاد شمور الحاج شحاده
رفاه احمد نجم الدٌن
اٌلً فؤاد حداد
فادٌا عبد االمٌر الصالح
علٌه كمال لطٌش
حسٌن علً نعمً
محمود رٌاض علٌان
شولً بسام لحود
إسالم علً سرور
منال علً خضور
نبٌه ٌوسؾ زبٌب
دمحم حسن خلؾ
حافظ زكً إبراهٌم
حسن أسامه بري
رلى علً زٌن الدٌن
زٌنه محمود حمود
فاطمة علً لبٌسً
فاطمة دمحم حٌدرأحمد
محسن فؤاد حٌدر
نسرٌن دمحم ضٌا
محمود دمحم لعباز
مصطفى حمزه جواد
ملحم ابراهٌم حمادي
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ندى كمال نبوه
ندى ناٌؾ علوه
امال ناٌؾ شمص
ابراهٌم محمود ابراهٌم
حسٌن تٌسٌر ادرٌس
رٌما كامل كرنٌب
فاطمة عدنان عباس
فاطمة دمحم سرور
كامله خلٌل االخرس
دمحم خلٌل حمد
هٌام علً عسٌلً
حسٌن دمحم نصر الدٌن
بارعة عفٌؾ كشلً
سارة دمحم خضر سمحان
عامر حسن منصور
فاطمة لاسم بٌضون
لٌال محمود ٌتٌم
لٌنا عبد اللطٌؾ عمرو
نٌنا مصطفى حمود
هنادي دمحم عالء الدٌن
زٌنب دمحم دٌاب
رولى شوكت ٌحٌى
عباس حسٌن حٌدر
عبد الكرٌم وجٌه بشارة
جوسلٌن ٌوسؾ دمٌان
مٌراي حنا موسى
نور الهدى خضر طالب
هلؽا جورج نعوم
وسام سمٌر عبد هللا
حسام عبدالمادر طالب
نزهة حسن السحمرانً
وسٌم دمحم ٌحٌى عبدالحً
سماح خلدون علوش
جواد عبد الحمٌد الكٌالنً
روعة ناصر الطحش
عباس ٌوسؾ حمادي
لما احمد ناصر الدٌن
مرٌم عبدهللا حٌدر
ندى علً ذٌاب
حسن حوٌشان احمد
مهى فٌاض حٌدر
الٌسار سهٌل ابو ؼانم
علً عبد الحسن حمادي
الٌسار امٌل مارون
سلٌم كلٌمون ؼصن
دنٌاال ؼازي جبور
زٌنة دمحم عوض
رٌما اسعد شامدٌن
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اإلسم الثالثي
عبدو خالد الدمحم
رانٌا موسى نادر
عبدالمادر دمحم عوض
مرٌان منٌر شرٌتح
نؽم حسن مرعبً
شادٌا كمال لرحانً
سامر حسٌن عبدالمادر
رابعة باشً شرٌتح
فتاة احمد عثمان
ربٌع حكمت الحاج
علً فواز الخلؾ
نورا خضر خضر
رحاب احمد عزت
عمر حسٌن زهرمان
دمحم وجٌه حسن
روجٌه طونً طنوس
ماجدة دمحم عٌد
دمحم محمود محمود
ابتسام عبد المادر ٌخنً
سمٌحة محمود هرموش
سمٌة احمد هرموش
زٌنب رامز ابو دٌة
ابتهاج عفٌؾ شمس
مٌساء عٌسى شمص
علً عدنان الحاج حسٌن
اٌفا عباس عمل
أمٌة اسماعٌل الصؽٌر
ذو الفمار دمحم لبٌسً
زهرة حسن عبدهللا
سحر أحمد مرعً
سمٌرة احمد علً احمد
علً جمٌل حاٌن
علً نزٌه باجوق
مروة حسن رطٌل
مصطفى حسن لشور
منٌرة حسن لوبانً
مً حسٌن عزٌر
هبة عادل بزي
ؼنا خضر عبٌد
دٌانا عبد االمٌر زرالط
رضا دمحم جواد
عبٌر سلٌم ٌاسٌن
حنان جعفر بكري
عبد اللطٌؾ حسنً كوكب
مالن سلمان توبً
ماجد عبدهللا جونً
حسن احمد مروة
امانً حسٌن الحركه
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رباب علً رسالن
امل خلٌل ابو زٌد
زٌنب دمحم جفال
اسامة عبد اللطٌؾ اسماعٌل
ابتسام احمد عباس
رٌما حسٌن وهبه
حٌاة هاشم هاشم
حسٌن طالل مؽربل
نور علً لبٌسً
دمحم جمٌل مكه
مرٌم محسن الشٌخ
حنان نجٌب عجمً
علً رفٌك عطوي
ابراهٌم دمحم الخطٌب
امل سمٌر الحج
جنان عبدالوهاب شرؾ الدٌن
رشى احمد العمر
رنا جمال عالوة
روال خلدون نجا
رٌم عبد المادر خولً
رٌما عصام الشمرة
عبد هللا جمال برادعجً
ؼنوة عبدهللا االٌوبً
فدى عبد الواحد جراد
فرح مروان حجازي
مروان عزات شندب
مروة رضوان حسن الحسن
مرٌم مصطفى هاجر
منار دمحم فلو
ناهدة أحمد صالحة
نجوى دمحم ماهر كنعان الملحم
نعٌم عبد الواحد المعصرانً
هنادي دمحم االٌوبً
هند دمحم لٌصر البضن
فاتنة فؤاد مبارن
مورٌس إٌلً معربس
لطٌفة عازار هٌكل
مرٌان بسام دمٌان
رٌن نزبه ؼالب
جورجات سمعان معتوق
سٌنتٌا انطانٌوس نعوم
عماد ٌوسؾ كعدو
روال ٌوسؾ رستم
رٌتا ٌوسؾ الخوري بولس
مٌال جوزاؾ زخٌا الدوٌهً
فهٌمة شفٌك الجمٌل
الرا الٌاس لندلفت
وداد رفٌك ناصر

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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لبنى حسن درؼان
عبٌر دمحم االدرع
ولٌد علً االدرع
ربٌعة ؼازي بؽدادي
نهاد حسٌن خضر
هدى احمد لاسم
سحر دمحم الزٌن
خدٌجة محمود علوش
عتاب عبدالناصر عبدالؽنً
جان الٌاس فرح
امٌمة احمد خضر
فتحٌة خضر شفشك
راؼدة محمود عباس
سماح دمحم دمحم
نسرٌن دمحم عثمان
نافٌن احمد ملحم
ربٌع عبدالكرٌم عبدالمادر
احمد خلدون الخالد
عادل خضر احمد محرز كرٌم
رٌان ؼوضٌؾ لعلع
علٌة علً ملحم
بشرى محمود لمر الدٌن
تؽرٌد ولٌد لمر الدٌن
رشا علً المصري
روعة احمد جوهر
عبدالكرٌم ماجد عبدهللا
سمر عمر شرؾ الدٌن
لٌلى احمد عبٌد
االء علً المرحانً
دٌما عمر عبدو
اٌمان عكرما الشٌخ
سناء احمد لدور
صفاء دمحم عبدالهادي
عال محمود عبٌد
رٌان احمد شرؾ الدٌن
محمود احمد الرفاعً
رانٌا علً احمد
رٌم لاسم جعفر
سالً ولٌد حدارة
سجا دمحم عبدالوهاب
سٌلفانا ؼازي دٌب
اٌمان عبدالسالم عثمان
شولً دمحم علً
سارة مروان رٌمة
رهٌفة صالح ٌحٌى
تاال حٌدر دندشً
احالم نصر الشٌخ
احمد رامً نظٌر الدندشً
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اٌمن خضر االبرش
جمال احمد اسبر
رنا عبدهللا الكركً
سهى دمحم اسماعٌل الشٌخ
شذا عبد الحكٌم الؽزاوي
عامر دمحم سمٌر الصوفً
عبد المادر عبد هللا الرافعً
عزٌزة دمحم شفٌع علم الدٌن
عمر نزٌه كباره
مروان مصطفى طه
فرح طارق العلً
منال ممدوح فٌنو
منال عبد السالم ٌحً
مٌرنا ولٌد شرٌؾ
نصر مصطفى الجاجٌه
نورا احمد امٌن
هبة عبد السالم الحدبة
فدى راؼب حسنٌن
فرح دمحم فاروق صابونة
رنا احمد هالل
عامر فٌاض الحاج علً احمد
وفاء حسن حسن
ربٌع دمحم عراج
ندى دمحم خٌر شعبان
مازن محسن علوش
اٌمان حسن خالد
فاطمه نعمه جمعه
أحالم دٌب رعد
وفاء لاسم لاسم
أسامة دمحم األسعد
سامر أحمد المرعً
حِ سن حسان كوجا
بشرى أحمد حسٌن
هدى ٌوسؾ ابو اسعد
دنٌا أحمد الحجً
منتهى مصطفى الضامن
مصطفى سعٌد الرجو
خدٌجة أحمد كدور
دمحم مضحً خلٌل
روعة خضر عبدهللا
إلهام دمحم الممصود
علً مالن العلً
نور بري مرعً
علٌا جمال الشٌخ
نجوى عبدهللا لطان
نهى مشهور العبد هللا
سارة علً عبدالمادر
زٌنب دمحم علً
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سالم شٌخ دوٌري
فاطمة أحمد درٌس
ؼوا اسعد االسعد
تؽرٌد احمد ضاهر
فاطمة خٌر الدٌن البعرٌنً
زٌنة محمود موسى
دمحم أحمد حسون
أٌمن سركس عبدهللا
خالد أحمد األسعد
منال ؼازي الزٌن
عبٌر ؼازي دعٌبس
خضر دمحم صالح
سارة اسامة منمارة
نزٌرة دمحم شعبان
زكرٌا أحمد المرعً
ابتسام خالد الفحل
بكر دمحم الخالد
مٌسم دمحم األحمد
زهرة عبدالعزٌز الٌوسؾ
زٌنب أحمد الجاسم
سلٌمان عبد هللا سلٌمان
أحمد بري الحمٌدان
فادٌا أحمد عبدهللا
مرٌم حسٌن خالد
رٌم دمحم خضر
لٌال نظٌر الصاج
بشار أسعد سالمة
لٌلٌان حسن صالح
بٌرال دٌؽول ابو طاس
جمال حسنً حمود
رندة دمحم جعفر ابوطعام
زٌنب دمحم شرارة
فاطمة حسن فحص
مٌرفت موسى خلٌل
علً الرضا خلٌل رعد
مهدي احمد ابو حمدان
اٌمن حسن الصفاوي
جٌهان علً دٌاب
حازم نبٌه ابودٌة
حنٌن سلٌم السٌد
دٌاب ؼانم الحجار
نائلة ادمون شعبان
أحمد محمود الشٌخ
بنازٌر عٌاش رستم
رانٌة محمود العاشك
روال حسٌن الناظر
طارق دمحم ٌوسؾ
لما أحمد ثلٌجة
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دمحم رشٌد علً االسعد
نسرٌن خالد سلٌمان
هبة دمحم توفٌك األسعد
سمر رٌمون كٌروز
بسام منٌر تنوري
نسرٌن عٌسى ضاهر
ؼوى صبحً الدؼٌدي
اٌزابٌل طونً شمٌرة
برنا انطوان خلٌفة
تمال الٌاس بدر
تماره الٌاس بشاره
جوزاؾ الٌاس خاطر
حسٌن رامز دٌاب
سناء الٌاس بشاره
سٌده نمر فرحات
سمٌره سمٌر نهرا
شربل طونً مخول
فٌرا زٌاد عموري
لٌال الٌاس اسطفان
لٌلٌان نجٌب ابو حمد
مٌرا جوزؾ ابو فخر
محسنة دمحم ابو حمدان
هناء مورٌس نحاس
عباس احمد الموسوي
رونً بطرس النجار
انطونٌو الٌاس سابا
ندى بدوي المكاري
طونً لوٌس عبدهللا
جوٌس ادوار ؼبش
ندى جورج السولً
كمٌل اٌلً للٌمه
ساره مسعود وهبه
رونً ودٌع بو حبٌب
جوٌس رومانوس بو طنوس
شارل حنا جرجس
رفمه سمٌر أبو ملحم
ٌونس علً شرؾ الدٌن
امٌن حرب حرب
حنٌن عدنان جسار
زكرٌا حسٌن حسن
زهراء موفك الموسوي
ساٌد جرٌس حبشً
سوزان بسام شحٌتلً
شٌراز خلٌل الموسوي
علً حمود الموسوي
ؼاده علً شعبان
كفاح حسٌن شرٌؾ
الرا نزٌه طلٌس
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هانً عاصم رعد
هبه علً شمٌر
هدى حسن الموسوي
فاطمه حسٌن عوده
كلودٌا سركٌس الست
سعاد خلٌل فٌاض
لٌلٌان سركٌس فٌنٌانوس
مارون انطانٌو رزق
كاتٌا شدٌد شدٌد
ماري نخله سعاده
صوفٌا مخاٌل عٌناتً
نٌكول بطرس المس حنا
جٌمً اٌلً جرجس
انجالٌن الٌاس دحدح
ناتالً انطونٌوس الحزوري
جورج حنا سلٌمان
اٌلً لبالن فرنجٌة
جوسلٌن ٌوسؾ نموال
مٌشال اسعد الرعٌدي الدوٌهً
انطونٌو بدوي بو ضاهر
باسكال عبدهللا بافٌطوس
رشال جورج خضٌر
شادي محمود نصر الدٌن
نزها سمٌح صادق
وجدي ابراهٌم لطوؾ
احمد ابراهٌم صبرا
نادٌن الٌاس بٌروتً
رٌتّا بطرس فنٌانوس
نبٌهه اكرم بو ناصٌؾ
جسٌكا جرجس المرنوٌطه
هاؼوب داوٌد اطنه لٌان
مٌشال الٌاس زٌدان
مروه منٌر علوان
طارق نواؾ البتدٌنً
آمال ابراهٌم سلوم
إبراهٌم ذٌب موسى
رشا خالد الشحٌمً
زهى الٌاس الصٌفً
فاطمة عبد الكرٌم أبو علً
لٌلى احمد مراد
احمد دمحم ٌزبن
احمد علً الحاج سلٌمان
عبد الؽنً دٌب الدٌرانً
جعفر حسٌن ابو حمدان
حسام موسى مخ
رامونا ؼانم الموسوي
رٌؾ عبدالكرٌم الزهر
زٌنب عدنان المستراح
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اإلسم الثالثي
سحر خلٌل حسن
فادٌا طالع زعٌتر
كارال نبٌل عبٌد
هال تٌسٌر بدرة
آسٌا عبد الناصر العٌط
أمانً دمحم ؼانم
حسٌن علً لمٌس
رشا سعدهللا صلح
رضوة احمد سكرٌة
فاتن عبد الحكٌم العرب
لٌال رضوان شٌبان
دمحم خالد ملحم
دمحم علً النابوش
علً عبد المادر دٌاب
علً هولو مسعود
موفك حٌدر سلٌمان
ؼنوى احسان ؼالٌنً
اٌمان عبدالرحمن رجب
رٌما نعٌم ؼمراوي
جهاد زٌاد الحاج دٌب
اٌمن احمد فاترونً
سمر عبدالمادر منال
رٌان احمد دال
رانٌا ٌوسؾ عباس
فلاير احمد المصري
عبٌر عثمان عمار
شادي ابراهٌم عرداتً
محمود عبد اللطٌؾ الزٌن
فرح مدحت الصٌاح
سارة احمد باجوق
االء رفعت عبد البالً
اٌمان دمحم حمود
احمد جهاد الحاج احمد
احمد خالد شرانك
احمد دمحم الحاج احمد
احمد دمحم الؽزاوي
امانً مصطفى عجرم
باسم عدنان نكد
بالل عدنان جبارة
بالل دمحم فٌروز الحالق
خدٌجه احمد اٌوب
زبٌدة عبد المنعم صالح
سٌرٌن احمد عبد الهادي
دمحم ابراهٌم عنتر
دمحم علً البسط
منى لٌس شاهٌن
مٌشال جلٌل كٌوان
نادر دمحم جلول
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حسٌن ٌوسؾ شومان
دمحم رٌاض أبو ٌاسٌن
وسام خالد العجمً
سحر دمحم ابو ؼداره
زهراء احمد ابو حمدان
هتاؾ ٌوسؾ ابو جخ
دارٌن خالد اٌوب
دمحم لاسم الجنانً
شربل رفٌك الٌاس
حكمت علً االمٌر
علً احمد زعٌتر
علً كامل الحاج حسن
مٌسون مالن شرٌؾ
هبى علً الطمش
وسام احمد لاسم
دمحم سامً شداد
اٌة حسن ابو حمدان
راؼدة سمٌر شمس
ثناء سلمان عزالدٌن
حنان امٌن بشنك
سلمى محمود هالل
فٌصل عفٌؾ العرٌضً
احمد سٌؾ الدٌن جمعه
بتول عاطؾ دٌاب
رشا جمال سلوم
رند جمال فرحات
فاتن لاسم سالمة
احمد عبد الرحٌم ٌوسؾ
اسعد احمد العتر
امجد عبد هللا الرافعً
حسان خالد عوض
رؼدة عبدهللا سعٌد
رامٌا دمحم البعرٌنً
فاطمة علً محمود
فاطمة دمحم العثمان
فاطمة خضر طالب
كالل دمحم الحولً
معن فوزي محمود
منال دمحم زهرمان
مٌره أحمد االحمد
دمحم ناصر ناصر
فاطمة محمود المراد
روي رزق رزق
ودٌعة الٌاس مراد
مسعود منصور نصار
نعمة خالد احمد
نٌللً سمٌر سالمة
علً دمحم ٌحٌى طرطوسً
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
عبٌر ابراهٌم ابراهٌم
خدٌجة مصطفى العمري
جومانة صالح الدٌن االسمر
لٌلٌان مرهج شلهوب
بالل خضر حمادي
نرمٌن دمحم شعبان
ربٌع دمحم الرافعً
ربٌع احمد الرفاعً
حسن دمحم حمود
سالم احمد حوا
وداد محمود النابوش
فضٌلة دمحم السٌد
خالد دمحم الحمد
الهام ناصر لمرالدٌن
عائشة عبدهللا المرحانً
عال سبهان البستانً
جعفر ٌوسؾ الحاج
رٌان علً موسى
فدى عبد هللا عمل
دمحم حاتم عثمان
عبٌر خالد عبد هللا
اسعد جرجس حداد
اٌلً انطوان ابً داود
جان لزحٌا ٌوسؾ
رٌنا بشارة طنوس
سمٌح حبٌب همام
ؼرٌس جورج الخوري
االء بسام رق البخور
سالم محً الدٌن بوجً
مها فٌصل معروؾ
امال حسن الٌمن
روال دمحم همدر
سالم عباس ابوحمدان
ٌوسؾ مرتضى مرتضى
اٌمن مصطفى عساؾ
حنان دمحم عساؾ
دعاء خضر ابودٌة
علً حسنً عبدهللا
رٌم نبٌه طه
زٌنب حسٌن حمٌة
ضحى عبدو صٌدح
عبٌر حسن عبدهللا
علً منذر الزعرت
ماجدة علً جانبٌن
مرفٌنا علً ابوحمدان
نجوى احمد موسى
امانً دمحم الحاج سلٌمان
امل رستم المعفرانً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
جمانا عز الدٌن سٌؾ الدٌن
رشا دمحم شبٌب ابً رعد
زهراء عاطؾ السٌد لاسم
زٌنب كمٌل مشٌن
فادي الٌاس صمر
ٌمنى جورج كعدو معوض
مٌراي حبٌب بشارة
احمد معروؾ عٌاد
دالٌا باسم الخالد
ربٌع احمد الصاج
رٌان احمد وفٌك امٌن
سمٌرة سمٌر لرحانً
عبٌر ؼسان كوسا
منال عبدالؽنً األٌوبً
دمحم علً حسن عواركه
آٌة منٌر دهٌنً
ؼفران عكٌؾ مكً
وفاء توفٌك عفٌؾ
رنده جودات صعب
جانٌت روكس سعد
رشا حسٌن ملًّ
جعفر علً عمٌص
فاتن ابراهٌم موسى
زٌنه عبد الحفٌظ المصري
ابراهٌم بالل المضمانً
ماري شهٌد عجوب
عبد الرحٌم دمحم الدمحم الدوٌن
خالد علً الورٌدي
دمحم احمد الممصود
نوال عبد الرحمن حنترو
هاجر محمود الدمحم
االء در ؼام االحمد
مٌرا محمود الحاج
دمحم محمود االحمد
دمحم احمد عزالدٌن
سوزان مرعً العلً
حنان خالد الزٌن
دمحم أحمد زكرٌا
هنادي حسٌن الهنداوي
ؼٌنى رفعت االسعد
اومٌمة مصطفى خالد
سهى ٌاسر الممصود
هناء دمحم باكٌش
هنادي عبد الحكٌم عوض
ؼزوى عدنان ملحم
عائشة جود العبدهللا
نشروان دمحم ظهٌر العلً
بسام احمد دنكور

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
امال سامً شمص
حسنة صادق سجد
إٌمان دمحم ناصرالدٌن
سمر خضر جعفر
زهراء دمحم لطاٌا
جعفر ابراهٌم عواد
لٌدٌا ندره مراد
دمحم مفلح علوه
حسٌن دمحم رٌحان
سحر ٌحً سبٌتً
عبد هللا دمحم علً صباح
عال مصطفى سبٌتً
فادي ماجد ؼندور
عبدهللا رضوان نصرهللا
شٌراز حسٌن لاسم
مروى لاسم داوود
منح عمٌل عبده
ربٌع فاروق المراكبجً
جاد جوزؾ عٌد
جو جورج برٌمع
جورج فارس شمعون
بشره مهنا ابوذٌاب
اسامه حسان مظلوم
سارة امٌن نعٌم
ساره عمر السولً
اٌلٌن سلٌم ٌزبن
اٌلً ٌوسؾ االسمر
بتول امٌن دباجة
زٌنب جعفر بوصً
دمحم عبد الحسٌن حسٌن
امال حسٌن شهاب
احمد مالن عبدهللا
احمد علً ناصر الدٌن
امانً جعفر عساؾ
زٌنب اسعد خزعل
زٌنب عبدهللا دٌاب
سلمى علً دٌاب
دمحم رضا علً مظلوم
منى عبد هللا دٌاب
نسب حسنً عبدهللا
حسن ابراهٌم دٌاب
سالً حٌدر الساحلً
اسمهان رضوان ابوحمدان
زٌنب علً عبدالحسٌن
هناء خلٌل زٌن الدٌن
اٌمان علً جانبٌه
حسٌن خالد الحجٌري
ربٌع دمحم الحجٌري

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
دٌاب عبد الرحمن عزالدٌن
مرٌم دمحم علً الحجٌري
عبد العلً احمد االطرش
علً دمحم عزالدٌن
دمحم سلٌمان الحجٌري
محمود لاسم خلؾ
صفاء عبد الرحمن عزالدٌن
علً دمحم زعرور
سمٌا رٌاض ابو حمدان
وجدي حسن رباح
تؽرٌد دمحم الحاج حسن
اٌناس عبدو الحاج
زٌنب ؼسان اٌوب
علً طالب الممهور
مصطفى طالب الممهور
هند عبدو نون
اٌناس احمد ابو حمدان
االء دمحم الرفاعً
توفٌك محمود الحسن
رٌان علً حمود
سارة طارق سلٌم
دمحم عبد الرحمن السٌد
دمحم عبدهللا العبدهللا
معن احمد لاسم
هنٌدة عبد الفتاح عثمان
امنة لاسم عمٌري
سوزان رضوان ابو حمدان
نجاة عصام صالح
نور على ابو حمدان
لمى عدنان ؼزاوي
ملن محمود هرموش
جاندارن وسام ضاهر
صفاء عباس عطوي
زٌنات ولٌد ٌوسؾ
احمد مصطفى زنوب
امانً صالح دلاق
بتول دمحم ٌحً
جهاد خالد متلج
خالد علً المصري
خالد ٌاسر الباٌملً
رامٌا دمحم ٌحً
عثمان رٌاض عبد هللا
ؼنى فاضل الٌمك
شادي هٌسم المصري
طه صبحً الجباخنجً
عبد هللا المعتصم باهلل مٌماتً
فاطمة عبد الكرٌم الدهبً
هٌثم عفٌؾ الؽداؾ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
هبه دمحم دٌب هوشر
فاطمة رشا سمٌر رٌفً
فرج حمزة الٌخنً
كلثوم جرجس الحاٌن
مٌادة عبدالحمٌد شاكر كنٌفاتً
احمد علً اسماعٌل
احمد شعالن الصمد
امنة حمد جمال
بالل دمحم عمار
سارة احمد ٌوسؾ
سعدى تحسٌن علم هوشر
علً مرعً لره
وصال عبد الرحمن ٌحًٌ
وسٌم دمحم عثمان
ؼنوة عبد العزٌز حمزة
فاطمة دمحم دٌب
فاطمة دمحم فٌصل نابلسً
دمحم ؼازي الشٌخ
محمود عبد الجلٌل عمار
مروة سعٌد هرموش
منال ؼسان الصمد
منال مصطفى عمار
مٌساء خالد عبٌد
نسرٌن خضر اسماعٌل
نؽم رهٌؾ ٌوسؾ
لٌال ؼسان بٌطار
مٌراي جورج جرٌج
جوٌس ؼسان مٌخائٌل
وسٌم علً عراج
مصطفى سامً درنٌمه
حنان ابراهٌم علم الدٌن
فاطمه احمد المحمود
حمزة خالد العبد هللا
خضره دمحم فٌاض
عالء مصطفى الصاج
هدى عبد الحلٌم رٌدانً
سٌرٌانا دمحم فٌاض
لٌلى احمد زعٌتر
لاسم حسٌن سهٌل
علً فرج لعٌك
ام البنٌن حسٌن ناصر
هناء دمحم فاروق عبدو
خدٌجة احمد ؼانم
احالم مصطفى عراج
اكرام عمر كرٌم
الهام عبدالسالم هرموش
امانً دمحم هرموش
روٌدا علً عراج

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
سٌلفانا كرم بكور
صفوان مصطفى ضاهر
عبٌر خالد صبحة
فاتن محمود هرموش
لطٌفة نصر هرموش
مراد حسن زعرور
دمحم عبدالسالم هرموش
منى مصطفى هرموش
دمحم موسى خضر
نجٌبة عبد المجٌد حسون
نور عبدالرزاق شحادة
وعد دمحم ناصر
ٌاسمٌن عبدالحمٌد حسون
حسٌن محمود صبرا
سحر حسن لانصوه
علً معروؾ كمال
دمحم حسٌن لطٌش
ناتالٌا ٌوري سٌدوفا
خالد حسن خلٌفة
ندٌن عالم الضناوي
سالم سعٌد الحلبً
احمد ابراهٌم الكٌالنً
ؼادة عبد الرحمن دندشً
عبد الرحمن حسن الدهٌبً
نور الهدى عمر موسى
خالدٌة علً ضاهر
علً ٌوسؾ فواز
رٌهام علً لاسم
ابراهٌم دمحم طعمه
حنان محمود طالب
رؤى كامل ؼرٌب
رٌما جمال الشٌخ
زٌنب دمحم امٌن
زٌنب دمحم عسٌلً
عباس ابراهٌم مراد
عال حسٌن فرحات
فوزٌة دمحم حطٌط
فادٌا حسٌن ٌونس
حسن وفٌك رمال
مرٌم دمحم ممدم
نبٌل حسن اسماعٌل
اكرم ابراهٌم اسماعٌل
هبه حسن عبدهللا
ٌوسؾ احمد نجم
ٌاسر علً عبدهللا
هناء عباس كنٌار
هٌثم عبد حرب
فاطمه حسنً لطٌش

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
نظٌره فضل حسن
مٌمونة مصطفى دمحم
رانٌة حسٌن الخطٌب
فاطمة حسٌن الخطٌب
فاطمة زٌن الدٌن شرٌتح
ناهد حسٌن عبدالمادر
خالد دمحم عباس
فاطمة علً ٌحٌى
رٌما علً عزالدٌن
نسرٌن دمحم رباح االشرفً
دمحم عجاج ابراهٌم
ربٌع عبدالرحمن سلٌمان
خدٌجة عبدالواحد عبدالواحد
مصطفى اسعد عباس
تراز سلٌم نكد
جوزٌؾ موسى كاجان
بشٌر جوزاؾ الدوٌهً
جناة سركٌس معوض
تراز محسن ٌمٌن
الٌسٌا ناٌؾ المكاري
طونً صلٌبا دحدح
ٌاسمٌن مرشد دحدح
روجٌه جان شحاده
باترٌسٌا بدوي الطرازي
آلٌن كمٌل برباره
كارلوس شربل العلم
سالً مطانٌوس خلٌل
فرح ابراهٌم عٌسى
انطونٌو جوزاؾ السمال
مٌلٌسا بدوي العلماوي
مارٌبال انطونٌوس سعد
نازن صالح دلاق
لٌال كمال حلوانً
ماهر عبد الرحٌم االسمر
نجٌبة دمحم عبٌد
ولٌد عبد الحفٌظ الشامً البٌرلدار
اكرم اسعد فرحات
سهى بهٌج شمٌطلً
دمحم علً بلوط
مروه منٌر شهاب
ناهده مجٌد الخفاجً
حال كمال دٌاب
دبالن مالن العلً
عبدالرحمن محمود الدكوٌر
عدي خٌرهللا االسعد
مصطفى عبدهللا عبدهللا
مروى حسٌن مكً
زٌنب عباس عمٌل

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
علً حبٌب جمعة
حسٌن فؤاد حمادي
صابرٌن معن جونً
ٌاسمٌن بهٌج مكً
رلى حسن طٌرانً
صفاء احمد اسماعٌل
زهره عبد العزٌز الٌوسؾ
بشرى خالد علً
مٌرنا خلٌل برجاوي
رٌاؾ صبحً حمود
دالل حسن ترحٌنً
سعد صبحً زعٌتر
بان علً حسن
دمحم عبد الرحٌم الجمل
سامر حسن مرتضى
مصطفى عبد الؽنً علٌوان
احمد علً شمص
خالد شولً ابراهٌم
مهى فؤاد علوه
مٌرنا علً جمعة
ٌاسمٌن سمٌر شبلً
ٌمنى لاسم سالمة
سوزان ذٌب عبود
علً خضر بعلبكً
نجاة حسن حالل
زٌنب عزت امٌن السٌد
اٌمان كامل نور الدٌن
حوراء دمحم شعٌتانً
ٌسرى ٌحً شامً
امٌنة حسٌن عٌاد
مرٌم حسٌن طٌرانً
جهاد عبد علً الزٌن
كارول امٌل سوٌد
نسرٌن نبٌل جمال
مٌرنا عاطؾ السوٌدي
كارولٌن دمحم حمادي
ٌوسؾ علً حطٌط
اٌمان احمد مشٌن
حسٌن عصام دٌب
جاذبة علً حمادة
دعاء علً الدر
بالل دمحم شعٌب
حسن حسٌن حٌدرأحمد
عباس حسٌن حسن
زٌاد ٌوسؾ رمال
ندٌن محفوظ جفال
دمحم ٌوسؾ لانصوه
دمحم أكرم رباح

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
زٌنب مهدي المالح
امٌن حلٌم بٌطار
رٌان دمحم حسن
زوٌا عماد أٌوب
نٌفٌن دباح العبدهللا
روان علً العلً
فاطمة دمحم علً عطوي
لٌلى علً كربلة
رٌاد حسن زعرور
ماٌا عمر التركمانً
سامر دمحم الجندي
رولٌة عبدالرحمن رباح
زٌد ٌوسؾ الحاج
ٌوسؾ مصطفى خضر
نانسً عبدالحك السٌد
رنا علً خلٌل
انعام علً طالب
فاطمة علً طالب
اسمى دمحم طالب
ربٌع محمود الحلبً
علً دمحم سعدالدٌن
احمد دمحم طاها
لبنى عبدهللا دمحم
حسن دمحم احمد
خضر حسن حمود
هبة علً محفوض
وسٌم سلٌم دمحم
علً عبدالرحمن الجماس
حسن احمد الدمحم
هبه مصطفى مصطفى
رامً احمد حمود
نهال احمد الحسن
عبٌر علً حسن
فرح عماد زاهر
نداء سلٌمان متواري
ٌاسمٌن دمحم علً
مٌالد ٌوسؾ الطٌبة
احمد حمود الشٌخ
بسمة محمود ونوس
لٌنا سعدهللا الخادم
منال احمد اسماعٌل
رامٌا حسٌن اسعد
فاتن انور عٌد
مظهر جمال المٌر
عبداللطٌؾ فؤاد مرهج
سامر محرز االسمر
نهال عبدالكرٌم عبدالرحمن
فرح دمحم الشٌخ

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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روال حسن ببو
ٌوسؾ مصطفى مظلوم
مدٌن ٌاسن سلٌمان
دمحم ٌوسؾ الخطٌب
سامر ابراهٌم حمودي
جولٌٌت كرٌم دٌب
ملكه علً االسعد
اٌلٌان انطون نادر
لواء سعٌد البحري
ؼسان كمال زوٌن
ؼالب توفٌك لدوح
حسن امٌن بدوي
ردٌنة حسن الخوٌر
دمحم علً علً عساؾ
اٌمن حسن المارونً
حسن دمحم علً طاهه
زٌنب حسن فمٌه
هبة حسٌن دٌرانً
اٌات نجم نجم
ابراهٌم علً اسماعٌل
دٌانا محمود ٌاسٌن
مسعدة علً ناصر
زٌنب دمحم ناصر
حسٌن احمد معتوق
لاسم دمحم بركات
دمحم علً شعٌب
رائد حسن لبٌسً
عبٌر هادي مكه
سامً سعدهللا ؼندور
فاتن محمود فرحات
ثرٌا شرؾ بدر الدٌن
جومانا ابراهٌم مزهر
رنا دمحم ملً
شللً محمود نصور
صافً احمد ضٌا
حسٌن علً زرٌك
سكنة خضر صالح
رجاء رضا جمول
دٌما مصطفى عمٌل
مالن مرشد طفٌلً
جالل ابراهٌم حٌدر
مرٌم خلٌل حطاب
هال احمد سلٌمان
خلٌل ابراهٌم سالمً
حنان كامل معتوق
عفاؾ عامر بٌرم
كمال محً الدٌن نصار
سماح سمٌح لرٌانً
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خلود عفٌؾ صاٌػ
فاطمة حسان فٌاض
عباس حسن زرٌك
مهى علً حجازي
اٌمن هادي مكً
هٌثم حسن بعلبكً
موسى ٌوسؾ ٌوسؾ
محمود إبراهٌم رومٌه
دمحم مهدي علً عٌدٌبً
دمحم حسٌن مكً
دمحم ملحم عباس
لاسم دمحم أحمد
صفاء علً عمٌل
زٌاد أحمد ٌوسؾ
رنٌم حسٌن علوٌه
حسٌن نبٌه نصر هللا
اٌمان عبد االمٌر سلمان
رامونا ٌوسؾ فارس
رجاء فؤاد ابراهٌم
مرٌات جوزٌؾ سكر
لٌنه اسعد السحمرانً
فاطمه مهدي الضناوي
فاطمة دمحم االسمر
سناء محمود الموسوي
مٌرنا نبٌل فهد
سمٌر سهٌل نصرالدٌن
دالل جرجس بوخلٌل
عباس دمحم احمد
جنان باسل دلاق
دانا احمد صباح المعري
دٌما فٌصل تنٌان
ربى احمد حٌدر
رٌمون جورج ابو حٌدر
عبٌر بسام بمسماطً
ؼنى مالن السٌد
فاطمة عبدو هلو
فدى خالد موسى هوشر
مٌراد مصطفى فارس
نادٌن منٌر المواس
نضال علً سعٌد
نهى خلٌل السعٌدي
هدى محمود العبد هللا
احمد عمر دمج
امٌن جمال حوحو
درٌد احمد ابو ضاهر
رزان احمد فواز
طارق رٌاض فواز
فاطمه فٌصل الخطٌب

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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ندى سامً عبد هللا
ؼسان رضا حجازي
احمد جمٌل حاٌن
خدٌجة اسماعٌل عبدهللا
خضر نزٌه جباوي
دٌاال علً عواضة
سارة لاسم عواركة
ماٌا سهٌل حمٌد
ندى دمحم فواز
رامٌا علً عواضة
والء خلٌل مرمل
روالن عادل حرب
امل مصطفى دٌاب
سهى احمد جمول
دعاء عبد هللا بدر الدٌن
عبد هللا زٌاد حلٌس
فٌروز محرز دٌب
جومانة عبد الحمٌد لدور
عبدالرحمن جمٌل الزٌلع
دمحم علً شاكر الصمد
فراس مصطفى جابردمحم
اسامة طالل دنكر
خٌر خالد خٌر
روال عبد المجٌد حرٌري
مروى رضوان كمون
رشا جهاد كوسا
دمحم علً موسى
عبد هللا دمحم شلبً
رؼدة خالد الحجار
خضر لاسم الزٌن
عبٌر دمحم عبد الحسٌن
عبد الكرٌم رفعات مبارن
رشا ابراهٌم ابو احمد
دٌب مٌشال انطون
ؼنى حسٌن ٌوسؾ
فاطمة طلعة الحاج
سعدى مصطفى دٌاب
رالٌه حسن نزهه
هال كمال دٌاب
امٌمة شولً الزٌن
وئام علً شمص
رامً احمد الملحم
فاطمة علً الزٌن
نسٌبه احمد عبدهللا
حسن خالد الزٌن
سحر محمود دٌاب
نضال احمد زٌن
فاطمة دمحم مجٌد عسٌران
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رحٌل محسن ابو حمدان
صالح نعٌم لبالن
حسن فؤاد لصٌر
أحمد محمود الموسوي
امنة احمد ٌوسؾ
مٌساء عمر صالح
فاطمة حٌدر أحمد
علً حسن المنطار
دٌنا حٌدر الخطٌب
لٌلى ٌوسؾ ابو حمدان
علً ركان سلٌمان
نتالٌا نزٌه المعدرانً
فاطمة راجح كنعان
اسراء موفك الموسوي
حوراء عبدهللا الموسوي
نبال بدر الدٌن المصري
زٌنب ابراهٌم شكر
اثار فهد شرؾ الدٌن
عبد الكرٌم رامز دٌاب
رٌمون انطون الباشا
اٌلً الٌاس جبور
كرٌستٌان سائد رفول
اورنٌال فرج حنا
بسكال جرجس خٌر هللا
سامً نجٌب عساؾ
سامٌا مسعود عساؾ
عبٌر ٌوسؾ علً
فٌفٌان عادل رامح
مادونا كنعان دعبول
نانسً ناصٌؾ السمرانً
هادي اسكندر بركات
هدٌل عبد الرحمن لوطه
جاد عبدهللا الشامً
فٌولٌت جورج فنٌانوس
جٌلبر اسكندر اسكندر
مروان سلٌم بعٌنو
انطونٌو بطرس مراد
جوزؾ حلٌم ٌمٌن
جٌزال نبٌل حبٌب
فادي ساٌد فنٌانوس
لورانس انطونٌوس الزاعوق
سلمى ابراهٌم عراجً
بتول حسن ابو حمدان
بتول علً موسى
حنان مرتضى احمد
ؼٌداء خالد سبسبً
فاطمة دمحم هوشر
حمزة مصطفى فتونً
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جوانا ألبٌر الحاج
اٌلً رٌنه البعٌنه
ودٌعة سلٌم معلوؾ
رانٌة رائؾ الش ّماس
كٌتا دعاس شحود
ناتالً فواز ؼضبان
رٌتا فارس ملحم
جوٌس جورج مطر
جان بٌار الٌاس بو ؼارٌوس
لٌال طعان نصار
نبٌل احمد جعفر
فادٌا منذر سلٌمان
دمحم علً لصب
اٌلً فاٌز فرح
اٌلً عاصم برباري
حسام منٌر العمٌل
كرٌستٌل هنري حداد
لبٌة علً ناصرالدٌن
والء أحمد فرحات
سالً جان فٌاض
طونٌا لبالن فرنجٌة
اندرو سمٌر فرنجٌه
بسام جوزٌؾ بحوث
علً حسن شلهوب
علً نجاح اسماعٌل
دمحم خلٌل أوزا
زهراء علً حمٌة
جٌزال اسعد مطر
ندى نوفل مراد
زٌنه جورج لرطبانً
روال مصطفى المرلباوي
علً احمد علً الحجٌري
علً احمد الفلٌطً
علً مصطفى كرنبً
محمود دمحم عوده
ولٌد دمحم الحجٌري
رنا دمحم كرنبً
شادي انطون المٌر
كارل فاٌز رزق
جوزؾ أنطوان ضاهر
جوٌس الٌاس حنا
لمٌاء دمحم جابر
مها حسٌن نعمة
نرجس احمد جابر
ساره دمحم امٌن شمس الدٌن
دمحم علً صبرا
هبة ٌوسؾ عز الدٌن
فراس فارس زٌن الدٌن
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فرح سعدهللا لانصو
رضا علً نعمة
دمحم مهدي علً حرب
محمود هشام ٌحٌى
دالٌا محمود كحٌل
رٌم دمحم نجم
علً راسخ بعلبكً
بتول دمحم مكه
فضٌلة فضل هللا لانصو
حسن احمد الرومانً
خلود ٌحً برو
مروه عبد الحلٌم عطوي
جورجٌنا رزق رزق
روز ماري جورج ٌونس
ؼرٌس فٌلٌب الشاعر
مٌالد عفٌؾ الحاج
هال احمد الحاج حٌدر
منٌرة سمٌر الخطٌب
مً وسام الٌتاما
حوراء علً حرب
فاطمة نضال الموسوي
مٌساء دمحم الموسوي
بالل ؼانم الموسوي
زٌن العابدٌن احمد السٌدالسبسبً
جورجٌت ولٌد مؽبؽب
سحر الٌاس انطون
كرستٌل انطوان شعٌا
دولً حبٌب الؽرٌب
نجوان دمحم احمد
اودٌت جورج الضناوي
مؤمن سعدهللا الجمل
دانً اٌلً فٌلٌب
جوٌس ٌوسؾ شلٌطا
انطونٌو انطوان معوض
مونٌن حنا خطار
جوزٌؾ انطانٌوس نادر
بوال بولس الست
مٌراي روحانا شحاده
الٌن مٌشال سكاؾ
حنان عونً المسٌح
مً ابراهٌم هزٌم
نادٌن جورج منصور
ؼازي ٌوسؾ الرماح
حسٌن حٌدر الحسٌنً
دمحم سعٌد سعٌد أسعد سعٌد
ففٌان طالل الكنج
امانً عبد الودود ٌحًٌ
آالء فضل هللا ابو حمدان
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يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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الٌانا اٌلٌا نسٌم
الٌاس امطانٌوس شاهٌن
ربٌع الٌاس وهبً
لٌنا سمٌر ابراهٌم
فاطمة زهٌر عواضة
حنٌن دمحم الحاج حسن
امل احمد حمزة
جمال ابراهٌم حمادي
زهراء شولً حمادي
فاطمة جبران اسماعٌل
لبنان حسٌن عالء الدٌن
لما حسن الحسٌنً
مالن مصطفى حمزة
ٌوسؾ حسان لدوح
جورج الٌاس الدبس
عبٌدة رضوان فالح
رٌان دمحم الذهبً
مرٌم نمر ابراهٌم
سحر شفٌك نورالدٌن
سمر كمال مالعب
نادر امٌن العرٌضً
دمحم علً حسٌن الموسوي
امٌن حسن حاٌن
سوزان سعدو رباح
نورا صالح الدٌن شرٌتح
اٌمان عثمان شرٌتح
بامٌال فادي ؼصن
عدال ؼازي الموسى
عبدالرحمن محمود الشٌخ
عبٌر مكرم الخولً
رلٌة حمزة الشٌخ
جان بٌار عصام الجمٌل
هبة حسٌن كمال
فاطمة عبد الحفٌظ كوثرانً
ربى مالن نٌكرو
دمحم حسن مالط
ؼزوى احمد البعرٌنً
امانً عبدهللا االحمد
السً كاٌد سعد
عبدالرحمن كفاح لوطة
دنٌا عبدالكرٌم خالد
هبة عبد الكرٌم الخالد
ؼنوة دمحم الحسٌن
جٌنا جرجس حنا
آالء وحٌد خلؾ
جوسلٌن م ّخول طنوس
مها عبد الرحمن زرٌمة
جولً جورج النماؾ
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سمر جورج سابا
منال جوزاؾ طعمً
رشا عزات حرفوش
هبة سلٌم صعب
ساره عفٌؾ االسمر
لٌنا احمد الحاج حسٌن
مصطفى احمد رضوان مولوي
جابر دمحم جابر
نٌنا صباح فارس
نوره عبد العزٌز الٌوسؾ
باترٌسٌا جورج عٌسى
دالل عبدو عبدو
روبا حسٌن الحاجة
مٌرنا ٌوسؾ ٌوسؾ
عبد هللا بدر دمحم
عبد هللا أحمد ملحم
أحمد دمحم الدمحم الحاجً
نٌللً انطوان نادر
جوٌس امٌل شاهٌن
كاتٌا حبٌب لحوش
مجتنى دمحم األسعد
مراي ابراهٌم الطنوس
فاطمة أحمد الرجب
عمر خالد خلٌفة
هناء عبد هللا طعمة
سوزي رٌاض أسعد
دنٌال جورج دٌب
ؼنوة مطانٌوس عٌسى
رامً ابراهٌم فارس
بانٌا أحمد العثمان
نازو راتب الشدٌاق
علٌا خالد العبٌد
كارال الٌاس عبدهللا
الشٌخ أنطونٌو الشٌخ روبٌن عبدو
اٌلً رٌاض عاصً
محمود خالد الحسٌان
دمحم بري خلٌفة
ٌحً عبد الجبار الحسٌان
أسامة خٌر هللا األسعد
دانٌال نهاد عبٌد
والء حسٌن عالء الدٌن
اَالء احمد دٌاب
رٌما خلٌل سوٌد
زٌنه حسن عطوي
امل جورج عمٌمً
دمحم كامل سٌد
الرا رٌاض فرحات
منٌا حسٌن جزٌنً
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فاطمه كامل سٌد
كرٌس رٌاض مرتا
رٌمً جوزؾ رزق
ندٌن حسن الجباوي
هبا خالد ٌوسؾ
أمانً عدنان الحاج شحادة
راؼده احمد عوٌدات
ربٌع دمحم الحاج
ؼنى عماد عبدهللا
إناس حمد الماضً
فلاير رشراش صعب
بترا نظام دهام
هشام ابراهٌم نصر
مروان عدنان الهواري
نائل حسن سجٌم
لحطان كمال ابو زور
مارٌنا الخوري ٌوحنا مخلوؾ
نور ساٌد رومٌه
مرسال ٌوسؾ طانس
تاتٌانا رودولؾ معوض
دمحم بشٌر التالوي
فرح عماد حجازي
جٌنا بسام عباس
الرا حسن حمود
مرٌم علً مصطفى
نور مصطفى علٌشة
كاترٌن محمود حسن
امانً خالد الخطٌب
علً حسن منصور
عاصم عبد العزٌز كوثرانً
خالدٌة عبدهللا ٌحٌى
حنٌن علً حٌدر احمد
رٌمه الٌاس مراد
مادونا كرم دروبً
ماجد ساسٌن طانٌوس
حنان اسحك سابا
فرح كفاح لوطه
رٌما دمحم نبٌل ٌاسٌن
رٌموندا انطوان عٌرانً
نورا حسن الخباز
إفٌن حسن حطٌط
دلفا نبٌل خضر
خضر عبد الناصر الشٌحان
عماد عمر حندوس
دمحم علً جبارة
مروة عبدالرحٌم ٌوسؾ
رٌم دمحم حدارة
سارة علً ؼندور
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سمٌه لاسم خلٌفة
علٌاء دمحم ٌونس
نادٌن ابراهٌم اسماعٌل
نسب علً رمال
زهراء دمحم خلٌفة
منى علً ابراهٌم
وسام رائك أحمد
سارة عدنان مرتضى
ندى أحمد ادرٌس
داٌزي اٌلً نعمة
زٌنب حسٌن الموسوي
سالً وحٌد فرحات
سناء محمود احمد
هبه احمد الحاج
هنرٌات فوزي الخوري
مرٌم سامً شمص
فاطمه علً صمر
حمزة خٌرهللا عالء الدٌن
وائل ماجد كمال الدٌن
رشٌد شاهٌن بو ناضر
بسٌمة ٌوسؾ شكر
علً ٌوسؾ ناصر
علٌا خالد صلح
ؼدٌر احمد الموسوي
زٌنب عدنان المصري
زهراء نزٌه االمٌن
دمحم موسى سعد
عاٌدة ابراهٌم حمادي
باترٌسٌا انطوان الحداد
بسكال حنا دعبول
روزي طونً خطار
عدال الٌاس عسال
لٌندا الٌاس الرحبانً
نعمه ابراهٌم ابراهٌم
مٌراي دمحم طه
رٌتا انطوان شالال
نوٌل الٌاس المالح
فاطمة فؤاد خالد
مرٌم خالد الحوم
فاطمه حسن حمدان
عبدهللا دمحم علً الحجٌري
نسرٌن دمحم عزالدٌن
رنا الٌاس انطون
مصطفى خالد كرنبً
امٌرة ابراهٌم عزالدٌن
عبد الكرٌم احمد زعرور
عالء دمحم الفلٌطً
سناء حسن فلٌطً
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هال كرم حٌدر احمد
وائل ابراهٌم البرٌدي
احمد فواز الحجٌري
فافً سمٌر سالمة
ؼنى حمد حسٌن
دانً عرفات ؼندور
علً صالح جفال
جولٌانا امٌل نصار
دالل سمٌر بشاره
طنوس بطرس الدوٌهً
ؼنوى ؼسان الدوٌهً
كرٌستل مٌالد نعوم
لٌلٌان مٌشال ضاهر
مارٌا ادمون نكد
مونٌه ابراهٌم الجوخدار
مٌشال بدوي عبود
هنري سعٌد معوض
ناتلً مٌشال موسى
لٌلى سلمان ٌمٌن
مارٌا ساٌد اسحاق معوض
رٌنا جرجس كامل
بالل احمد الحكٌم
لٌنا احمد دٌاب
عباس دمحم المماطً
دانا ؼسان فواز
منى علً حجازي
مادونا ساٌد السمروط
زٌنب عبد العزٌز شلهوب
نادٌن احمد دٌاب
سمٌة طعان عبٌد
نسب حسٌن اللمٌس
وعد اجود محمود
نازٌت سعٌد الدوٌهً
رشا الٌاس باصٌل
مٌرا ساٌد الجعٌتانً
سعده ٌوسؾ الحزوري
مٌشٌل نافذ فنٌانوس
مارٌان جوزاؾ بوهارون
كامل ٌوسؾ صوطو
عالء عابد لدور
سمٌر عٌسى الحنا
مروى دمحم معاز زكرٌا
نعمت فٌصل كسحة
ساندرا جورج فرح
جورج حنا محفوض
فاطمة احمد مصطفى
بدٌعه عبد الكرٌم البستانً
اٌهاب رامز الممداد
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الٌاس ٌاسر البٌطار
اٌلً فرٌز ؼضبان
لمى نزار فرنسٌس
امٌن حسن بري
امانً عباس دٌاب
اكتمال حسن لاسم
حسن دمحم شداد
رٌم خالد الدٌرانً
زهراء احمد منذر
سحر دمحم عمٌل
علً طالل الحاج سلٌمان
مٌرنا دمحم الممداد
نعمت لاسم الدٌرانً
هالة علً ابوحمدان
منى علً زٌن الدٌن
جورج مٌشال نجٌم
اٌلً جورج الخوري
جورج طانٌوس طانٌوس
فانٌسا جورج الخوري موسى
روجٌه حمٌد السمرانً
فانٌسا حنا الخوري
طونً سلمون حبٌب
سمر انطوان الخوري
مٌرفت ابراهٌم الزهر
سجى عباس صالح
فاطمة احمد مشٌن
رٌان خالد الرفاعً
سوسن حسٌن حسن
ماؼً عبدالرحمن العلً
محمود خالد طالب
حنان مصطفى محً الدٌن
رهام حاتم فتفت
منال نعمه ملحم
الرا علً دٌاب
مالن دمحم شلهوب
رٌتا فداء بري
ؼٌلدا جوزؾ السكاؾ
اسراء نزٌه دٌاب
دمحم رٌاض ابو حمدان
علً حسان ابو حمدان
رانٌا علً حٌدر احمد
رٌم سمٌر ابو دٌة
اسراء حوٌشان احمد
وسٌم جواد علً
عباس حسن ابو حمدان
الهام ٌوسؾ دٌاب
نسرٌن جورج جابر
مٌشال جورج شاكر
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#
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شادي نعٌم زخٌا
رهام خالد ٌوسؾ
جولٌا حسٌن المكحل
انجً ابراهٌم العكاوي
نسرٌن حسٌن الجمال
علً بهٌج نون
مٌساء حسٌن شداد
ؼدٌر علً ناصر
حسٌن هانً ناصر
زٌنب علً هزٌمه
فرح اسماعٌل بو دٌه
ٌارا منذر دندش
منوى فاضل الحاج حسن
دمحم حسٌن مضر حمٌه
نصوح ابراهٌم جنبالط
بشارة مسعد ؼصٌن
جوال دٌاب العالوري
سهى دمحم شمص
رٌشار شربل المزح
حسن علً خٌر الدٌن
عصام طونً رحمة
ربٌع حنا سعاده
فٌفٌانا رٌمون الخوري
دٌان موسى جعجع
مرٌم ٌوسؾ فخري
اٌرٌنا ؼرٌؽوري الحالنً
ٌوسؾ ؼازي مبارن
هال بنوا شٌت دٌرانً
سمٌرة ٌوسؾ حبشً
ابتسام حسٌب لٌشع
رانٌا حنا حبشً
مارون جوزٌؾ المزح
الفرد ٌوسؾ ابو نصر
دجسٌكا مروان لٌشع
خلٌل مٌشال الخوري
ماتٌل هانً المزح
لٌال حنا المزح
ؼٌث ٌوسؾ كٌروز
ثرٌا ٌاسر العمٌري
حورٌة علً طلٌس
اٌمن ناصر باكٌر
ممدوحة احمد دروٌش
سنا دمحم عساؾ
حوراء وائل زرٌك
فاطمة محمود مرضه
علً احمد جباوي
هبه نظٌر الصاج
شذى علً رعد
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#
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امٌره حسٌن زٌن الدٌن
اٌمن احمد كرنٌب
حٌدر عبد الحسن مواسً
ؼاده ٌوسؾ الحاج
دمحم علً بزي
مالن حسٌن بزي
عبد هللا عبد الحكٌم جراد
محمود عبد المجٌد خلؾ
محمود احمد العتري
نادٌا دمحم طبوش
عٌسى سمٌر حٌدرٌة
ولٌد ذٌاب المهتار
منال ابراهٌم عباس
رواد عصام تمراز
لمى رجا نور الدٌن
ؼسان نعٌم روضة البلح
دٌانا منٌر جودٌه
مادلٌن شولً بو ذٌاب
رانٌة جرجً شحاده
عبد الرزاق سلٌمان عبد الحمٌد
سلوى فرج هللا سعد
فرح خلٌل بوصً
علً امٌن ادرٌس
كاتٌا حسن عواضة
مرٌم علً زٌن الدٌن
حسٌن علً موسى
فاطمه حسٌن الزٌن
اٌمان جمال دلٌك
علً سامً جابر
علً موسى شكر
ندى حسن وزنه
برنار جرجس نخله
رامً الٌاس جبور
دنٌا ؼسان شبٌب
رشا سالمة عبود
سالً عطا خلٌل
صالح احمد االسمر
مشلٌن عبدهللا الزٌبك
رمونا منٌر عٌسى
ابراهٌم خلٌل حمدان
بلمٌس جمٌل جعفر
حنان دمحم نزال
ؼنى عدنان خمٌس
احمد علً خلٌل
فادٌا دمحم دندش
علً حسان الممداد
روال حسٌن ابو طعام
لمٌا ماهر الحاج سلٌمان
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اإلسم الثالثي
دنٌا احمد حالوي
رزان دمحم طه
حسٌن علً رمٌتً
نبٌه علً علوٌة
دمحم نجٌب صالح
زٌنب علً الطفٌلً
منى عبد هللا لاسم
علً حسن زلزلة
فاطمة حسان فتونً
دمحم حسٌن علً سلٌم
حسن دمحم بٌضون
طالب حسن الفمٌه
نور عدنان خاطر
فاطمة عادل شعٌتو
سارة عباس نور الدٌن
اسامه ابراهٌم مرتضى
دٌان حسام عجرم
ربٌع دمحم خٌر حمد
رشا علً جبارة
رٌان امٌن ابو براهٌم
دمحم محمود الماروط
مرٌم احمد سالمة
رنا محمود مشٌمش
دمحم علً سرحان
عبدالفتاح سعٌد العتر
ابراهٌم دمحم الرفاعً
مٌرٌام ضٌاء الشامً
لٌنا دمحم طوط
دمحم رٌاض مخٌبر
ماٌا عبدالسالم عٌد الخباز
هال مصطفى خزعل
رٌم مصطفى درنٌمة
سارة مروان جمعة
روال رشٌد جباضو
رنده عمر عبداالله مٌماتً
ضحى عمر مسٌكه
عصام منٌر العمٌل
ؼسان سلٌم زاخر
لٌزٌت جورج ٌونس
نادر خلٌفة خلٌفة
لمٌا علً لبٌسً
جوزفٌن نمر نمر
عبٌر نبٌل ورد
جٌلبرت جورج زٌو
عمر عبدالوهاب النابلسً
نادٌن رٌمون طوق
كاتٌا انطوان لحد جعجع
كارٌن هانً كٌروز
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نموال صلٌبا الشامً
ستٌفانً حنا ساسٌن
ناجً دٌب كٌروز
رشا مطانٌوس طوق
ستٌفانً ضومٌط ٌوسؾ
سٌدة ٌوسؾ موسى
جمٌل فٌاض خمٌس
احمد دمحم خزعل
الٌن عزٌز العبً
مٌشال جرجس جرجس
االء علً مرضه
امل محمود ٌاسٌن
اٌة دٌب الحاج حسن
اٌمان عصام نزها
بتول حسن مشٌن
تؽرٌد محمود برٌطع
ثروة دمحم نزها
حسٌن دمحم الجمال
خزٌمة مصطفى المصري
رامً محسن اسماعٌل
رنا مصطفى امهز
رندة عادل جعفر
زاهر دمحم البزال
زهراء احمد الحاج حسن
زهور اسعد البزال
زٌنب عصام جعفر
سامً خضر خزعل
سحر نزٌه دروٌش
سهٌل نصر عبٌد
شٌرٌن ٌاسر جانبٌه
صبحً علً عمار
عبٌر مصطفى الؽوٌل
علً متعب دندش
علً صباح زعٌتر
علً ابراهٌم مرضه
علً خضر ناصر الدٌن
ؼانم بدري مرضه
فاتن محسن ناصر الدٌن
فاطمة ؼازي الممداد
فاطمة ؼازي دبوس
فاطمة ٌونس ٌونس
كنج ؼنام ؼنام
لٌلى طلعات ناصر الدٌن
لٌلٌان علً شمص
دمحمعلً شرؾ ٌونس
محمود عمار ناصر الدٌن
منال عٌسى عٌسى
مٌرنا علوان ناصر الدٌن
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ناهدة احمد نزها
نوال علً البزال
وداد حسٌن البزال
ٌسار علً ناصر الدٌن
اد احمد زٌن الدٌن
دمحم رضا سعادة
مرفت دمحم معلم
فاطمة لاسم دوالنً
زٌنب لاسم دوالنً
اٌمان دمحم فمٌه
زٌنب علً شرؾ
اسماعٌل علً حجازي
حنا هاشم ضاهر
سحر عصام شاكر
ؼدي بسام لحود
لودٌا جورج نجم
مارٌا مراد فرح
ناهدة شفٌك طعمة
نسرٌن باشً شرٌتح
بالل محمود محمود
حسام حسن الشٌخ
احمد دمحم شرٌتح
هندب ٌاسٌن الٌاسٌن
فاروق ؼسان جمال الدٌن
ؼادة رضوان فرٌد
رشا شهٌر دمحم
رابعة دمحم العلً
سٌده سلٌم الٌاس
مارٌا روبٌر طانٌوس
حسٌن حسن لبٌسً
الٌسار علً زاوٌل
عباس كاٌد طفٌلً
فاطمة علً حاٌن
نوره ٌوسؾ الفوعانً
صفاء علً زواوي
علً جابر جابر االمٌن
علً حسٌن موسى نعٌم
زٌنة اسماعٌل حسٌن
زٌنب حسن ازان
مٌرفت حسن عبود
ماهر جمٌل الؽول
بولس إٌلً الحلو
طالل جمٌل السبعلً
جوزؾ ساسٌن افرام
جوزفٌن جورج األحمر
بٌسان علً سوٌد
مروه دمحم لاسم
سمر فؤاد نجم الدٌن
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شٌرٌن بسام عبد الملن
ابراهٌم خلٌل طراد
زٌنب حسن سعد
صفاء جعفر شامً
علً لطفً جهجاه
لمٌس دمحم جمال شكر
جمال بسام وهبً
ؼنام حمود عبٌد
دوللً سلٌمان مخول
ربٌع سعد طنوس
اشرؾ فؤاد حٌدر
هٌام علً نجدي
جعفر جمال الطمش
لاسم دمحم الزٌن
جوٌس ٌوسؾ مخائٌل
فاتن عبدهللا عبدهللا
هبة مصطفى ؼملوش
وعد احمد لانصو
علً خلٌل حمادي
بسام محمود بدران
رنا اسعد طفٌلً
سارة ابراهٌم حٌدر
نورا احمد الحلبً
احمد دمحم هاشم
احمد علً ابو عرب
صفاء راتب دروٌش
سماح خلٌل السٌد
حسٌن راؼب احمد
ماؼً شكري الحاٌن
ٌحً عبدالجلٌل ٌوسؾ
اٌمان احمد ابوزٌد
حنان سمٌر سوٌد
رٌم علً شاكر
عبدالرحمن أحمد زكرٌا
زٌنب عبدالوهاب صالح
عثمان دمحم زنوب
عمر علً طالب
دمحم عبدالواحد شحادة
فراس احمد زكرٌا
ٌوسؾ دمحم صالح الدٌن
ابرار عبدالباسط الحاج
صفاء نور الدٌن البعرٌنً
هبة مصطفى حٌدر
لٌلى ؼازي الدمحم
دٌنا عامر برهان
عبدالرحمن عبد الحكٌم زكرٌا
دمحم ولٌد ابراهٌم
اسعد دمحم اسعد طرادٌة
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اإلسم الثالثي
رٌان دمحم صبحً كلسٌنا
اٌلً بطرس الماعً
سلٌمان طانوس ؼنطوس
سوزان ؼازي حسون
روٌدا خالد شحادة
نورا فؤاد مراد
امٌرة أنور عزالدٌن
ٌعموب حسٌن الحجٌري
جورجٌا جوزؾ شاهٌن
زٌنب دمحم دندش
اٌمن عصام نزهة
حسٌن دمحم دٌب محفوظ
اٌلً طانٌوس نادر
لورٌن خلٌل عوض
فاطمة علً ٌونس
علً حسن الموسى
علً أحمد عباس
حٌدر ابراهٌم عالء الدٌن
تؽرٌد علً الجبلً
مرٌم علً موسى
رحاب علً الحرشً
اٌمان حسن فرحات
مرٌم علً أحمد
حسٌن علً العمار
ؼاٌة باسل الحاج سلٌمان
فاطمة لاسم هاشم
دمحم ابراهٌم لاسم
حسٌن نمر فوز
حسٌن فؤاد سماحه
ؼسان فضل هللا شمص
وائل مصطفى الدده
جورج عٌد مهنا
ألسً جورج مهنا
رشا انور حمزة
صالح فؤاد الدبٌسً
رماح نبٌل كمال الدٌن
نسٌم عادل طربٌه
فرح حسٌب عزام
سحر سمٌح ابو اسماعٌل
مٌرفت ؼسان ضو
مشهور كامل الشاكوش
إٌمان محمود عثمان
دٌانا شهٌر عبٌد
امنة حسٌن خلؾ
اٌصالة ٌوسؾ الحاجً
رؼدة دمحم حسٌن
حسٌن خالد الزعبً
لمً سعٌد جٌده

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
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علً محمود الدمحم
منٌة ابراهٌم النابوش
حلٌمه محمود الدمحم
ابراهٌم احمد الملحم
منمذ مدٌن الدندشلً
سامر ٌعرب الكنج
خالد علً صباح
خالد احمد ٌوسؾ
مصطفى عمر لدور
رجاء بكر نعٌم
رائدة مصطفى المحامٌد
سمر عبد الرزاق سعٌد
مازن عبد الرحمن طالب
اسامة عبد الرحمن عثمان
براءة احمد عبد الجلٌل
عدنان دمحم االحمد
بري دمحم الحمد
ربى دمحم الموسوي
حمده عبدهللا الحلباوي
امل ؼازي السٌد
مٌكال حنا أزعور
سالً عبد الرحمن الشوا
ماري ضومٌط ٌوسؾ
رانٌا مالن فروخ
زٌنب دمحم شمص
سكنه باسم الموسوي
علً نزٌه الجباوي
رشا كمال نعمه
بلسم جعفر نور الدٌن
ؼدٌر لاسم ابو حمدان
رنا ٌوسؾ خلٌل
زٌاد محمود شاهٌن
رزان خضر جعفر
عباس دمحم شمص
اسراء دمحم احمد
حوراء موفك الموسوي
علً عبد االله شكر
علً حسن الموسوي
رحاب خالد الموسوي
علً ابراهٌم امهز
زهراء عباس المصري
عباس فٌصل حسن
نسرٌن لاسم احمد
نور الهدى علً الحسٌنً
مالن محسن الموسوي
فاطمة علً الموسوي
زٌنب عدنان ناصر الدٌن
ٌمنى علً حمٌه

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
موسى ابراهٌم حسٌن
سٌؾ الدٌن علً سلمان
ماؼً زهٌر عواضه
حوراء ٌوسؾ الٌحفوفً
اٌمان عبدو الجمل
حوراء علً شرؾ
فراس شولً دروٌش
بطرس جوزٌؾ سٌدة
جوال الفونس باسٌل
جورج سلٌمان حنا
جوزاؾ راجً مسلم
رونً جورج المصٌفً
كامل سامً ابراهٌم
مٌكائٌل نبٌل عبدهللا
مونٌكا الخوري الٌاس ابو حبٌب
كمال جمال حمادة
جالل احمد علوه
دولٌان دمحم جعفر
رلٌة عباس صمر
نبٌه كهٌل حمادة
علً دمحم الطفٌلً
حسٌن مهدي علوه
زٌنب دمحم الحاج حسٌن
امل احمد جعفر
علً حٌدر خلوؾ
جوال كمال حداد
مادلٌن نعمه علوه
عواطؾ خالد العبٌد
حسام خالد الشٌخ
دمحم خالد العبٌد
دمحم رضوان لدور
جمٌل الٌاس سابا
مجد دمحم هٌسم دندشلً
عمر محمود الشٌخ
سناء دمحم العبٌد
خالد احمد العزو
رلٌه جمال اسماعٌل
علً كامل شحوري
بسام علً خلٌل
زٌنب هانً لعفرانً
علً حسن سعد
لاسم حسن رمال
علً محسن خرٌس
علٌا دمحم خلٌفه
اسماعٌل مهدي العطار
امٌرة رشٌد بزي
باسم علً مشٌن
جنٌن ؼسان ؼصن

ن
ن
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ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
حسٌن علً الدٌرانً
حسٌن مشهور مرضه
حنان علً مبارن
رشى حسن الحاج ٌونس
رلٌة علً ٌاسٌن
سارة هادي السبالنً
عباس علً سٌؾ الدٌن البرجً
علً جعفر عساؾ
عماد حسن دٌاب
نانسً احمد الحركة
وسٌم حمد دٌب
والء عبد الؽنً اسماعٌل
رمزي مخٌبر ابو دٌة
آنجً انطوان الحلبً
احمد حسن رباح
هبة حسن رباح
زٌنب حسٌن بلوط
انوار علً سلمان
فتات مصطفى الؽزاوي
عمر نعٌم حنوؾ
ربٌع احمد امون
رٌان جالل حمادة
احمد هاشم الماروق
حنٌن فؤاد الفوعانً
شمس ؼازي الممداد
طارق دمحم جعفر
عباس علً الهك
فرح سالم حمٌدان
لٌنا علً شمص
دمحم مصطفى الؽوٌل
محمود حسٌن الساحلً
مٌساء عبدهللا جعفر
هٌرما دمحم جانبٌه
ٌحٌا حسٌن شمص
زٌنب ناصر جعفر
حسن حبٌب الرشعٌنً
نانسً عمل سركٌس
امٌلٌو شربل كنعان
فاطمة مصطفى الدكوٌر
امٌن خضر عبدهللا
توفٌك دمحم لصٌر بضن
خالد علً اسماعٌل
سلمان ٌوسؾ الحاج
بسمة حسن الحسن
فادٌة مصباح عٌد الخباز
عبد الهادي فواز رزوق
دمحم حٌدر حمٌه
جمانه علً ناصٌؾ

ن
ن
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ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
اناث حسنً مشٌن
مٌلٌا دمحم شمص
رهان حسٌن ناصٌؾ شمص
زٌنب علً ناصٌؾ
نهى كامل جعفر
فاطمه علً حمزه
حنان مصلح لاسم
مروه احمد شمص
حنٌن نٌاظً الممداد
لٌلى مصطفى ٌزبن
بثٌنه رشٌد شمص
فادٌا حسٌن ناصٌؾ شمص
زٌنب حمود شمص
زهراء عبدالكرٌم سعٌد
رفٌك علً جباوي
دالٌا دمحم حمود
عاطؾ طعان حمٌه
مٌساء علً اللمٌس
زٌنب دٌب الدٌرانً
لمٌس نظٌر شمص
سامر لاسم سندٌان
ندٌن عزت ناصٌؾ
رحاب حسن شمص
لٌال خضر عبٌد
سهى حسن الحاج حسن
علً احمد ٌزبن
ٌسرى علً شمص
دمحم علً شمص
كلودٌا دمحم اٌوب
خالد علً حمٌة
زٌنب احمد حمٌه
زٌنه دمحم بٌضون
سجى علً حمٌه
حسٌن علً حمٌه
زهراء موسى بو حمدان
هبه حسٌن شمص
ٌارا علً شمص
زٌنب احمد المصري
نوح علً المستراح
ؼدٌر مصطفى مصطفى
نورا خلٌل سلٌمان حٌدر
رباب علً المستراح
رباب نبٌه طه
سحر علً شمص
رانٌه شحاده عالوري
اصاله علً الحاج حسن
عبٌر عمر وهبه
تؽرٌد احمد زعٌتر
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ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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اإلسم الثالثي
لٌال محمود شمص
لٌال احمد ٌزبن
بتول محمود عساؾ
ؼدٌر بسام تمً
نور علً زعٌتر
نزهه حوشو بلوط
ماٌا عبد الرزاق علم الدٌن
اٌلً انطوان لصٌفً
شربل بطرس الصٌاح
اٌمان علً كرٌم
لٌال مصطفى اسبر
سندس نزٌه البضن
بري دمحم حٌدر
آسٌا خضر فتاح
فردوس مصطفى اسرائٌل
بالل دمحم زكرٌا
دمحم صائب سعٌد
دمحم علً عبٌد
حسان نورالدٌن النابلسً
دمحم نصر دمحم
خالد عبدالفتاح موسى
مٌسر علً خالد
نور سعٌد سردون
ٌارا عبود المرعبً
دمحم عبدالحافظ محمود
خدٌجة طارق عثمان
فاطمة علً اسماعٌل
خلود علً الحكٌم
عائشة علً حوا
رضى دمحم احمد
عبدهللا خالد طالب
روعة منٌر المرحانً
عالء عبدالهادي الحاج
عمر دمحم عنتر
روال عصام الجاجٌة
زكرٌا عدنان لاسم
سارا ابراهٌم خالد
سوزان هاشم داهٌس
سوسن دمحم احمد
عبدالرحمن مصباح الرفاعً
رومانوس انطوان بو نعمه
دوللً ٌوسؾ بو انطون
فٌكتور فٌكتور الحاجه
معن اجود كلٌب
روال سلٌمان دالل
سوسن رفٌك فاٌك
سالً نموال زؼٌب
صالحة شبلً ابو شهال

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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اإلسم الثالثي
حوري دمحم مصطفى حوري
دعد دمحم السراج
رابعة منذر المصري
رٌم ؼسان المرعبً
سحر اسعد السٌد
طالل علً عبدو
عبد الرحٌم طارق سلٌم
فاطمة حسٌن البستانً
فاطمة حسام السٌد السبسبً
وائل ولٌد سعادة
ماهر احمد عثمان
سناء دمحم دٌاب
نجود ؼسان حٌدر احمد
نزار احمد ابو حمدان
فرحة لاسم دٌاب
بتول احمد ابو حمدان
سارة علً الموسوي
كلود علً ابو حمدان
رؤى زٌنب سالم حاج سلٌمان
عال دمحم مراد
مروه سهٌل السوسً
سالم اسماعٌل الشامٌة
سعاد ولٌد حشٌشو
شربل ملحم المزي
رنٌم مروان حجازي
دمحم سعٌد لبرصلً
مهى حسٌن العاكوم
ٌاسمٌن طارق الحرٌري النمب
فراس عزالدٌن معطً
لطفٌه مصطفى الترٌالً
دمحم عبد الرحمن عزام
مالن عادل البواري
سرٌانه حسٌن شرؾ
علً احمد بوحمدان
لؤي حسنً مشٌن
منح شئٌم المادري
دمحم متعب المطان
حسٌن علً جباره
سمر اسماعٌل شومان
دمحم معن الحاج سلٌمان
رامً دمحم جباوي
صباح حسن بابا
دمحم طالل عوض
فاطمه عبد المادر الدهٌبً
دمحم عبد الكرٌم سعد الدٌن زرٌمة
ربى محمود عبد هللا
علً اسعد خزعل
فاطمة علً ناصر الدٌن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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زٌنب عماد حمٌه
علً دمحم الدمحم
خلود مهدي جعفر
حنان رأفت الحسٌنً
جعفر عبدو اسماعٌل
مهدي دمحم المولى
سمٌحة محمود الفوعانً
منال عبدهللا دٌاب
مٌسون دمحم المادري
بسام سلٌم الشوٌكً
منٌب دمحم شحادة
طارق احمد الدسولً
عمر دمحم الحاج احمد
رائد عمر عبدهللا
رٌما ناصٌؾ كفوري
مهدي حسٌن ٌوسؾ
احمد ابراهٌم شرانك
رضى عماد الحاج احمد
ساره عبدالكرٌم شرانك
عمر حٌان الرفاعً
احمد علً احمد
سماح وجدي العسل
فاطمة محسن رحال
اسماعٌل ابراهٌم مرتضى
والء رفعت الفمٌه
مها دمحم رباح
خولة سلٌم طه
دنٌال حسن ابو حمدان
لٌلى مجدي شرانك
مالن كمال أمٌن
كوثر عبدهللا ؼزال
زهراء لاسم دٌاب
جنان دمحم موسى
رفٌؾ لاسم الصمٌلً
مٌرا ماهر السٌد
هبا حسن مبارن
أحمد عبدهللا ؼٌة
احمد دمحم الشامً
اٌمان خالد طالب
بهجت سمٌر الرز
جوٌس اكرم فاهمً
حنان عبد العال زكرٌا
خدٌجه مصطفى ؼٌه
رجوانا سمٌر ؼٌه
رٌئال عمر النشار
عدنان عدنان ؼٌة
عهد أحمد العبدهللا
فراس علً الدمحم

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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ممدوحة سهٌل العبدهللا
نٌنا رأفت ٌعموب
هال علً الخطٌب
عمر حسن علوش
احالم احمد صالح الدٌن
مروى احمد ٌخنً
مرٌم حسٌن دمحم
أحمد عمر الدهٌبً
خالد احمد البٌس
نٌفٌن احمد حدارة
كٌناء دمحم الدهٌبً
بشرى سعٌد السعٌد
دمحم أحمد عبد الفتاح
صفا عبد الرحمن الشٌخ
سوسن عبد السالم الرفاعً
عبٌر ٌحٌى فاروق خضر
كاثرٌن محمود الجبلً
فاطمة خالد الدرباس
ربٌع عمر الخٌر
سماح امٌن كنعان
علً حسٌن حٌدر
دالل علً ٌوسؾ
احمد عدنان سلٌم
ؼنوة فاروق عالم
دعاء عبد الجلٌل عمار
رلى دمحم فاروق عبدو
سناء احمد ابو الحسن
عبلة مٌالد الحربٌة
عمر حسن حسن
فالدٌمٌر جوزؾ ٌوسؾ
فٌولٌت سركٌس بوفرنسٌس
لٌنا علً السبالنً
مٌشلٌن مٌشال ؼالب
ناصر حسٌن ٌحٌى
ماٌا سلٌم نابلسً
مها دمحم سمعان
آالء حمد دٌب
علً فاٌز شكر
كارٌن حسن حاج سلٌمان
ؼٌد خلٌل سلٌمان
دمحم سهٌل حمزة
النا علً حٌدر
رانٌة دمحم زٌن الدٌن
دمحم حسن مضر حمٌة
فاتن دمحم احمد لاسم
دمحم حسٌن شكر
مصطفى حسن سلٌمان
زٌنب مهٌب التوٌنً

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
بالل حسٌن عبد الحسٌن
بتول حسام سلٌمان
باتول هانً ابو زٌد
آسٌا هولو حسن لاسم
حسٌن احمد ابو حمدان
دٌانا مهدي زعٌتر
فاطمة سلمان أبو حمدان
ماٌا ندٌم عطاهلل
بسمه علً داؼر
حنان سجٌع الصاٌػ
ربى حسن حسن
ربٌعه سلٌم مالعب
سمر شحاذي ابً فراج
سوار صالح العرٌضً
شادي توفٌك حمزه
نبال نور الدٌن مالعب
مٌرام رضوان عبدهللا
زٌنب احمد ابرلوئً
زٌنب خضر ٌاسٌن
حوراء حسٌن عباس
رانٌه حسن آزان
نادٌن فؤاد حجٌج
علً محسن سعد
هادٌة عبد الرحٌم حمود
مٌمونة مرعب مرعب
اسما خضر الرفاعً
عال عالء الدٌن شرٌتح
سمر لٌصر عوض
عبٌر خضر الرفاعً
رامً دمحم دندشلً
سهى مروان شرٌتح
ناتالً مورٌس لرعان
نورا عبد هللا الوعري
فاطمة خالد شرٌتح
هوٌدا عبد الرحمن الحج
سامٌا بسام عدرة
خالد عبد اللطٌؾ الدٌن
مٌادة خالد االحمد
بسمة احمد عوض
رٌان ناصر دمحم
رامٌة عبدو اسعد
طه عٌاش الحسن
هالل دمحم هشام الطباع
ربٌع محمود الرشٌد
بهاء احمد عبدهللا
فاطمة علً لمرالدٌن
فاطمة عدنان الخضر
ؼٌاث صفوح سعادة
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#
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مارٌا دمحم االحمد
زٌنة دمحم رشاد الحج
محمود احمد اسرائٌل
سعاد طونً ادو
رؼدة دمحم شحاده
طارق محمود عبدو
هبة دمحم حداده
اسعد ٌوسؾ عرٌضة
الكسندره جان نوح
امٌر عبدالرحمن البٌضا
عبد الرحمن دمحم زنوب
سوزان ٌوسؾ رعد
دٌاال دمحم الحرٌري
مٌراي حنا الحاج
سندرا ٌوسؾ الرامً
رٌتا فرعون صاروفٌم
سامر خلٌل العٌناتً
ربٌع احمد عزام بركة
أمانً ناصر الحشٌمً
آٌه احمد دٌاب
خدٌجة رٌاض لاسم
ٌوسؾ هانً رومٌه
دمحم حسن عبدالحلٌم عطوي
محمود حسٌن المولى
حوراء اسعد فمٌه
نرٌمان فوزي عٌسى
حوراء ٌوسؾ بداح
حسٌن علً ؼندور
مرٌم حسن عزالدٌن
سالم حسن مبارن
فاطمة ابراهٌم رومٌة
دمحم لاسم شحادة
حسٌن صبحً عزالدٌن
فاطمة حسن خلٌل
دمحم علً دكروب
رٌم نزار عبدالحلٌم
زهى حسن شعبان
سارة عزات المادري
فاطمة حسٌن معنى
مٌساء علً الدر
حسٌن فضل الموسوي
فضل دمحم الحرشً
سارة عبدهللا عٌسى
سمٌر محمود نجم
خلود رضا ابو عباس
جعفر حسان حالل
نور هنري صادر
رنٌن الٌاس مزهر
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بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

PV#

اإلسم الثالثي
اٌلً ذٌب ذٌبة
مرٌم هانً حمٌه
جوانا اسكندر جرجور
علً جابر جابر
مهى فضل عبد الحسٌن
دمحم حسن علً حاٌن
زهراء رامز ٌاسٌن
فاطمة ادٌب نحلة
حسٌن فاٌز ٌوسؾ
مهدي مصطفى حامد
عال خلٌل معتوق
رلٌة شرٌؾ بدرالدٌن
سٌرٌن سامً شعٌب
رنا حسن لشور
نور احمد عٌسى
حسٌن علً ؼنام
نادٌن حسن حسن
دمحم سامً احمد
حوراء علً مطر
منى امٌن صبح
حنان علً ضٌا
حسام علً لبٌسً
لطٌفة علً ؼندور
نجٌب حسن ؼٌث
زٌنب راشد سالمه
حسٌن محمود حسن
ساره طالل شعٌتانً
حسناء دمحم جواد شمس الدٌن
جهاد حسن طباجة
امل اسعد اسعد
بشار محمود جمال
بالل محمود مرٌم
جالل حسٌن السبمجً
جنان محمود اسماعٌل
جنى عبد الفتاح اسماعٌل
جهاد سلٌم جمال
جوٌس اسبر ٌدون بٌطار
حسٌن دمحم عواضة
حنٌفة احمد علوان
رحاب محمود عواضة
رحاب مروان لاسم
رشٌد صالح الماضً
زكرٌا دمحم لدور
زهٌر سعد ابو ٌحً
زٌنة احمد صبره
زٌنة احمد علوش
صالح الدٌن احمد رضوان
ضٌاء طربٌه حسٌن
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طارق امٌن جٌدة
عبد هللا حسام حمد
عالء الدٌن دمحم علوش
عماد بالل عثمان
فادي دمحم عمار
ماجد احمد شندب
محاسن احمد جمال
دمحم مصطفى حمد
مصطفى علً اسماعٌل
مصطفى فواز العتر
معتصم عبد السالم ٌحً
نجالء احمد عجاج
ندى دمحم ٌخنه
نعمة دٌب ٌسن
هناء مصطفى علوان
ولٌد عمر عمار
ٌحٌى دمحم سعٌد لنطري
نعمه عبد الرحمن ٌحً
ؼدٌر دمحم ممدم
فاطمة علً ٌوسؾ
ساجدة دمحم مكة
شٌراز احمد زٌعور
سارة سمٌر رضا
مٌسم ؼازي علٌك
نٌفٌن عباس ؼملوش
بتول نضال الهك
منال محمود هارون
لٌال ؼسان حمدان
لٌنا كمال فارس
حسٌن ادهم زٌن الدٌن
دمحم حسن مصري
ماهر عبد الكرٌم رمال
حسن مالن حالل
مالن علً جواد
عباس دمحم ابو هاشم
حسن حسٌن موسى نعٌم
دٌنا حسن متٌرن
رٌتا اسعد طنوس
مالن علً ٌاسٌن
نجوى علً حسون
ناهد دمحم عوالً
دمحم خطار العاكوم
رٌفا مارون عٌد
حسٌن حسن حمدان
نضال علً جابر
فرح حسٌن حٌدر
حسن محمود عاصً
هال جمال حٌدر
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سارٌن عفٌؾ ابو حمدان
عماد ٌوسؾ لعفرانً
فاطمة حٌدر شبلً
احسان مختار الرز
بدر سلٌم خلٌفه
حسٌن حٌدر ابراهٌم
طارق عباس اٌوب
دمحم حسٌن شمس الدٌن
علً حسٌن وهبً
حسن دمحم سعٌد رومٌه
لمٌس نزٌه ابو حمدان
احمد علً الحاج حسٌن
دمحم حسن خلٌفه
نرمٌن حسٌن حجٌج
دالٌا علً خٌرهللا
مرٌم علً ٌونس
ساره حسٌن خلٌل
زٌنة سامً سالمه
مروى عباس فمٌه
احمد حسن ابراهٌم
دمحم عدنان حجازي
عصام ابراهٌم زٌتون
فاطمة حسٌن األشمر
فاتن علً بدران
دمحم ابراهٌم شومان
رزان دمحم شٌخانً
حسن علً حدٌب
دولً عبد الحلٌم شوٌكانً
آمال جعفر لبالن
احمد نزٌه النموزي
رانٌة مصطفى الجباعً
علً احمد ضاوي
سٌرٌن فؤاد موسى
لما حسن فرحات
محمود دمحم الدلدولً
نٌفٌن حسٌن جابر
عباس علً سٌد ٌوسؾ
مالن احمد ابو حمدان
دمحم عبد هللا العبد هللا
احمد عبدالرحمن نشابه
بشار عامر عرابً
عامر احمد ابو حسن دروٌش
عائشه ماٌز االحمد
لمر طاهر زكرٌا
سالً دمحم مدٌن سنكري
مٌرنا ولٌد حمٌه
عمار صفوح سعادة
صونٌا مصطفى ابراهٌم
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سمر سمٌر جوهر
مروة دمحم عبٌد
لٌالً دمحم الؼا
حسام رحٌل حمادي
حنان حسٌن حسون
زٌنب احمد هرموش
وئام مصطفى عراج
رٌم خالد حافضة
رٌان سعٌد هرموش
علً عبدالفتاح عبدالفتاح
والء احمد فتفت
مٌمونة عمر السٌد
محسن دمحم كرٌم
فٌولٌت عادل مخول شاهٌن
فاطمة عبدهللا حمود
عبدالرحمن عبود هرموش
سامر مصطفى الٌخنً
سارة جمال عبٌد
زٌنة بركات شندب
رانٌه عبداللطٌؾ الحاج
تؽرٌد احمد حمود
بهٌجة عدنان الٌخنً
بكار احمد بكار
نسب حسن البابا
احمد دمحم هرموش
دمحم صالح الدٌن عثمان
اسرار دمحم علوش
مأمون صالح اسماعٌل
عبٌر هٌثم العثمان
مروى احمد علوان
ٌمن مصطفى سعادة
روله علً عراج
العبدة دمحم برجً
جنان إبراهٌم سالمه
فاتن صافً سالمً
فاطمه عباس ٌحً
فاطمه عزات أٌوب
كفى محمود منصور
موسى علً سرحان
فاطمه ٌوسؾ شعبان
خلود دمحم عبد الحسٌن
علً وفٌك زٌن الدٌن
علً تحسٌن توبه
لاسم حسٌن حٌدر
امانً دمحم لانصو
زٌنا شكٌب فواز
ربى دمحم جعفر
هال احمد نجم
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احمد صالح فمٌه
رشا عباس اٌوب
عباس احمد نور الدٌن
رٌان علً ؼندور
شٌرٌن نجٌب فحص
فاٌز دمحم نجدي
جاد خالد بزي
علً أحمد كورانً
علً احمد حجازي
حسن دمحم طراد
عمار توفٌك دبوق
زٌد علً خلٌل
ؼنوه علً الحاج لاسم
دمحم نجٌب بٌضون
دمحم عبد االمٌر الحاج علً سلمان
حوراء عفٌؾ وهبً
لاسم علً حرٌبً
نانسً علً ٌزبن
راوٌة عماد وطفا
امانً لطفً عٌسى
ربى مارون لطفً
علً دروٌش صبرا
باسم احمد بدوي جبلً
حسٌن ٌوسؾ حمود
مصعب حسٌن العاكوم
فاطمة سامً شمص
وطفى عفٌؾ طعمً
عبٌر علً زهور
خضر علً مصطفى
علً حسٌن نعمه
مروه عبد الرؤوؾ نابلسً
دورٌن مخٌبر فخر الدٌن
رنا علً سبلٌنً
سمٌح لاسم عز الدٌن
زهراء طالل مشٌن
دمحم احمد فرحات
عبٌر فواز ؼضبان
انٌسه دمحم بزي
بالل حسٌن لطٌش
جاد ٌوسؾ سعد
جمانه ٌوسؾ حرز
رباب علً صبرا
رٌم عدنان بزي
زٌاد طارق بزي
زٌنب حسن بزي
زٌنب علً مسرة
زٌنب دمحم حمود
ساجده عبد الكرٌم شامً
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سالً صبحً مؤذن
سوزان سمٌر عطار
سوسن علً طباجه
عباس دمحم لاسم
علً اسامه بٌضون
علً حسٌن منتش
علً سعٌد خنافر
علً دمحم الحسن
فادي جهاد اللوس
فاطمة ماجد مروه
فاطمه دمحم االمٌن
دمحم جمٌل سالمً
محمود سامً حرب
ندى دمحم ادرٌس
عدنان حسن عبدهللا
حسن جعفر معتوق
زبٌدة محمود صبح
خلٌل محمود مسلمانً
خولة دمحم الطفٌلً
كامل حسن علو
الٌسا لبٌب سلٌما
انور رائؾ ابو سعٌد
جالل ابراهٌم بركات
حنان هاٌل ابوحمدان
احالم بهجت االحمدٌة
دونا سعٌد معالوي
دٌانا ٌوسؾ مداح الخطٌب
رائد حسن ابو ؼوش
راؼب عدنان مداح
رباب حكمت ابو لنصول
رواد حسان حامد
روزٌن سلمان ابو شهال
زاهر سلٌم ابو صالحة
ساهر سلٌمان كبورة
سحر خزاعً جابر
سالم فٌلٌب مٌخاٌل
سناء دمحم ابو سعد
طلٌع فاٌز البحري
فداء سعٌد ماضً
فداء فؤاد مداح
فٌروز دمحم حجازي
لاسم اسماعٌل ابو شامً
كالرا فادي نمر
مالن سلٌمان زنهر
منار حافظ بدور
هٌفاء كمال ابو زور
وائل نسٌب الحسنٌة
نبٌله انٌس حدٌفه

ن
ن
ن
ن
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ابراهٌم علً رمضان
احمد علً الورٌدي
احمد دمحم عبٌد
الٌن امطانٌوس عبود
انس ؼسان عبدالرحمن
اٌلٌا رفٌك ٌعموب
اٌمان ؼازي حمود
اٌمن دمحم حدارة
بسام محمود عبدالمادر
بكر خالد العبٌد
بالل نظٌم دٌب سعادة
جسٌكا فادي سلوم
جنان ماجد المصري
جوزٌؾ شفٌك موسى
جٌزال مدحات انطونٌوس
جٌهان كمال المرحانً
حسن دمحم عزالدٌن
دنٌا هٌثم العثمان
دٌانا عبدو المسلمانً
رانٌة كاظم بكراكً
رشال عزٌز نادر
رندى رٌمون عبدالنور
رنى عزٌز سوسان
رهام احمد الحصنً
رٌان مصطفى حمود
رٌتا ناشد السبعلً
رٌتا رفٌك ٌعموب
رٌهام احمد العبٌد
زٌنب احمد ابراهٌم
زٌنة جودات انطونٌوس
سانتٌا جرجس الكوسا
شرٌهان عدنان العوٌشً
طارق خالد خلٌفة
عبدالمادر خالد جود
عزام عبدالمعطً دٌب
عزٌز نادر مخاٌل
عال دمحم زرزوري
عمر عثمان عثمان
ؼنى مورٌس حنا
فادٌا كمال لرحانً
فاطمة دمحم مرعوش
فاٌز مهدي عبٌد
فرح علً زٌن الدٌن
كارولٌن شولً شلهوب
كتٌة ٌوسؾ مخول
كرٌستٌن الٌاس ابراهٌم
كمٌل ابراهٌم عبده
كوثر ؼازي العبود
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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لورٌت انٌس جرٌج
مارٌا وجٌه الكفرونً
مرٌم الٌان كرمٌه
معن بري خلٌفة
منال محمود الشٌخ
منال عبدالرحمن عبدالمادر
مورٌس مٌشال لدٌح
مٌرٌم جورج الماضً
نور حسٌن احمد
مٌشٌل مٌالد بطرس
الٌسار علً رستم
اٌلٌانور ٌوسؾ مشعالنً
حسٌن علً زعٌتر
دورا جورج المر
رولى عباس شكر
سمٌه فؤاد حمزة
سوزان الٌاس سٌدي
علً نصري الجباوي
فالنتٌنا سامً فرحا
لٌندا فادي صوما
ماٌا جورج مكارٌوس
دمحم ابراهٌم الحاج سلٌمان
مالن راؼب احمد
مٌاده مصطفى رٌحاوي
نجوى انطون اللحام
ندى نموال المرى
نور عمر شهاب
هبة ؼازي الحاج احمد
هبة دمحم الحاج حسن
هٌام نزٌه حمود
ودٌع الٌاس مجاعص
جورج برهان عبود
ربٌع عبداالله محمود
عبدهللا بري برٌمان
محمود عبدالسالم ٌحٌى
عدنان عبد الكرٌم إدرٌس
بالل ناجً المٌس
اسماعٌل احمد حسٌن
اٌمان عمر صالح
اٌمان دمحم صالح
جاد فرٌز سلٌم
جمانة احمد هاشم
حنٌن بسام ٌوسؾ
دعاء رشٌد المادري
دعد ابراهٌم حسٌن
رزان دمحم عبدالخالك
رشا جمٌل حسٌن
رنا احمد حسٌن
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رواد احمد عبدالخالك
زٌنب حسٌن اسعد
زٌنة دمحم زعٌتر
سالم فؤاد شرؾ الدٌن
سوزان احمد حٌمور
عامر دمحم صالح
ؼنوة رضا عبدالخالك
فضل دمحم صالح
لٌلى فارس كحٌل
دمحم عبد المنعم صالح
دمحم مرعً السفون
مرٌم حسن الجمال
مرٌم عمر صالح
مٌسون احمد حسٌن
نانسً راشد صبري
هبا دٌب امٌن
هنادي ولٌد الخطٌب
وائل عمر حمود
وداد علً ٌاسٌن
والء رضى عبدالخالك
والء عبدالؽنً ٌاسٌن
حٌدر علً ٌونس
سارة دمحم ٌونس
زٌنب علً سٌد ٌوسؾ
خدٌجه ابراهٌم بلحص
حسن لاسم كسروانً
دالٌا خلٌل شكرون
ماري ترٌز جوزؾ خطار
محمود رضوان بلوط
ندٌن حسٌن عٌد
نور ؼازي بو عرم
نور دمحم جمال لشوري
هدى حسٌن عٌسى
دمحم ابراهٌم اٌو صالح
رٌما ولٌد خنكرلً
روان نزٌه خلٌل
عال احمد محً الدٌن
شٌراز اسعد ٌونس
دٌانا سمٌر المصري
ندى منعم الحاج
امٌل شفٌك كنعان
الٌن حسٌن ابو شمرا
منال فوزي ابو حسن
نزار سلمان زٌن الدٌن
جوزؾ انطوان باسٌل
الٌسار ناجً ضو
لٌال رضا حسنٌه
رٌم حامد بركات
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دٌانا حسٌن تركٌه
رندا محمود فواز
علً شكٌب لطٌش
فاطمه حسن سعد
مصطفى علً بدرالدٌن
مالن علً حطاب
دمحم طالل باز
فرح مظهر خٌر
حنان احمد احمد الصدٌك
مرام بسام صبحة
عبٌر مشهور سعده
ذٌب حسٌن صالح
سحر طالل صدلة
سُرٌّا سعٌد أٌوب
صفاء سمٌح التمً
علً أحمد حسٌن
ؼسان دمحم عبد الخالك
فواز عبد اللطٌؾ الحاج
دمحم علً الطسة
منى حسٌن أٌوب
نسرٌن حمدان حمدان
فرح علً شعٌب
مرٌم سمٌر خٌر الدٌن
شولً علً بٌضون
عائدة عبد الرحمن الحلوة
دمحم زٌاد رواس للعجً
رنٌن علً حسونة
زهراء دمحم المؽربل
دمحم فادي سوٌد
امٌنة احمد الحاٌن
رانٌا سمٌر برجً
سارة دمحم اسماعٌل
نانسً سهٌل بو صالح
ربٌع عزت ؼندور
زٌنب علً شرٌم
سمٌر محمود مطر
ابراهٌم ٌوسؾ ابو حمدان
باترٌسٌا نبٌل مداح
جولٌانا شولً نمور
حنان سلمان شرؾ
ؼصون نبٌه محال
لٌلٌان زٌد فهد
ماٌا سهٌل ابو فاعور
نورا معذي الحلبً
هادٌه امٌن الخماسً
هٌفاء نجٌب مسعود
وعد انور سلٌما
وفاء فارس بدوي
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رٌم ولٌد ابو طرابً
رٌم كامل ابو رافع
رشا احمد ابو سعد
شولً فواز الكاخً
نجٌب دمحم دٌب حٌدر
هتاؾ دمحم حسٌن
ٌحً محمود صالح
الٌن أنطوان ؼانم
امٌرة دمحم نزٌه العجمً
اوساما حسنً الشعار
اٌمان عصام الٌخنً
ابراهٌم بسام هوشر
أحالم نبٌل كبارة
بدر التمام علً الشبٌب
بدره احمد اسمه
محمود عبدالواحد عمر
جنان دمحم الجمل
جنى مصطفى الحسن
حنٌن عدنان إسماعٌل
دالٌا سٌؾ الدٌن زود
دنٌز ؼسان الشامً
ٌسرا نعٌم عصافٌري
رامز رضوان شعبان
رائد مصطفى عبٌد
ٌحً دمحم مراد
رزان احمد طراد
رنٌم اشرؾ ٌكن
والء عبدالحمٌد الؼا
رٌان احمد زاهد
والء مروان سلطان دمحم سالم
وسٌلة عبد الرزاق رعد
رٌان دمحم سعٌد الشعار
رٌان ولٌد درنٌمة
رٌم نظٌر الدندشً
هناء علً الطباع
رٌنه دمحم ضناوي
زهره سٌؾ الدٌن الرافعً
هدى احمد زعرور
سارة فاروق ضناوي
هبة عبدالحكٌم الحموي
نٌفٌن زكً ؼمراوي
نوره دمحم زكرٌا
سمر عادل االدرع
سوزان جالل السٌد
سوزان دمحم جمال العتري
سوزان دمحم ٌحً
سوسن فاروق المواص
سٌرٌن دمحم استنبولً
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شٌرٌن ولٌد عٌد
سهٌر رفٌك دروٌش
صبا نزٌه المكاري
صونٌا عادل دٌب عثمان
نهال رٌاض نابوش
نزٌه ؼسان العبد
نزٌه مدثر جباخنجً
ضحى خالد بندر ؼلً
نارمٌن حسن حمود
طارق إبراهٌم لرحانً
ندٌم عبدالكرٌم الرافعً
طالل نور الدٌن نده
عبدالرحمن دمحم عربس
ناتالٌا عصام ابوزكً
نبٌل محمود المحمود
نارٌمان دمحم علً عنتبلً
مٌرنا دمحم االحمد
مٌرفت دمحم عبدالرزاق جمعة
مٌرا رضوان خٌاط
عبدالمادر احمد الدهٌبً
عبدهللا دمحم منٌر مواس
عبدهللا عبدالمنعم عثمان
عبٌر عبدالمادر هودا
عالء عالم معصرانً
عالء محمود عراج
منال ولٌد الجم
مٌاسة احمد صالح الدروٌش
منال عبدالمادر بازٌد
ملن عبدالسالم الزعبً
مرٌم دمحم عوض
مرٌم دمحم خزمه
ؼفران شرٌؾ عبدالكرٌم
مرٌم حسٌن علوش
ؼنى دمحم صالح
فاتن خالد كمزول
فاتن محمود السبسبً
فادي سعٌد دلناش
فاطمة دمحم المشالن
دمحم مصطفى جنٌد
دمحم علً الزمتر
دمحم خالد الحنون
دمحم جمٌل بؽدادي
دمحم احمد رومٌة
محاسن عبداللطٌؾ الشامً
ماٌا عصام مالطً
فاطمة نافذ علً
فائزة دٌمه هٌثم كبارة
فتنت دمحم ٌمك
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فراس فضل حمزة
ماجدة مصطفى جراد
فلورندا احمد فاروق نحاس
لٌنا علً األشرم
لٌلٌان ولٌد خواجه
لٌال نبٌل النابوش
لٌال دمحم كعدة
لبنى علً عثمان
لمر محمود برطل
فٌصل دمحم طراد
شرٌهان سمٌر حسٌن
خالد دمحم مشهور صلح
توفٌك مهدي المسلمانً
ندى حبٌب عثمان
آسٌا عبد الحكٌم السلطان
وئام حسٌن احمد عبٌد
لٌنا وحٌد ذٌب
ٌارا حسن ٌاسٌن
فاطمة دمحم بٌاسً
صوفٌا وجٌه الكفرونً
عدي دمحم الشدٌد
عبد الرزاق خالد عباس
نجوى عبد الرسول بدران
جٌسٌكا كابً بو رجٌلً
ٌرٌن كون البوٌز
جٌهان عساؾ المصٌر
لٌلٌان عبده الصٌاح
هوٌدا منوال الحاصبانً
دعاء توفٌك كبارة
رنا احمد األسمر
رنا عفٌؾ االسمر
فاطمة احمد اسعد
دمحم محمود الموسوي
دمحم مرشد رحال
فادي لاسم ؼرٌب
مرٌم راشد راشد مثمال دمحم
فاطمة خضر نور الدٌن
ٌحٌى اسعد حٌدر
نهى علً مملد
حسٌن دمحم دالل
سلمى دمحم ترحٌنً
زهرة حسٌن كاعٌن
اٌمان احمد حسن
اٌمن طارق مخدر
دمحم محمود حٌدر
هشام دمحم الممداد
رٌحاب علً عواضه
منصور محمود ٌزبن

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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عزٌزة مسعود طفٌلً
حٌدر عادل شعٌتو
منى عادل شعٌتو
علً عبد الرحمن دباجه
زٌنة حٌدر جابر
زهراء حسٌن الممداد
فاطمة عادل خنافر
شولً محمود نصور
اشرؾ حسن مالط
اٌمان احمد الوزة
اٌناس دمحم عبود
جنى سمٌر كبارة
حبٌبة عبدالسالم الخباز
دانا عارؾ ضاهر
دعاء عدنان هرموش
دنٌا دمحم فوزي الخطٌب
رانٌا مروان االٌوبً
ربى علً رٌدانً
زهراء محمود ٌحٌى
زٌاد احمد ضاهر
زٌنة عبد الرحٌم االسمر
سالً شفٌك الذلانً
سلمى دمحم زهٌر هزٌم
سٌرٌن دمحم االسمر
شادٌا حسٌن السبالنً
عاٌدة عمل الحاٌن
احمد سلٌمان علوش
عبٌر عبداللطٌؾ مخلوؾ
عثمان ؼزوان حلٌحل
عال احمد داوود
عالء جمال مصري الشعرانً
عالء دمحم كركر
ؼالٌة أحمد ناصر الدٌن
كلودٌن ٌوسؾ عكاري
احمد محمود دروٌش
دمحم احمد مال
احمد ناصر الظنط
مٌساء حسٌن الشعار
نادٌا رومانوس ساسٌن
ندى مصطفى درؼام
عبدهللا رضوان كردي
علً حسٌن شكر
دعاء احمد حمود
رٌان نمر ٌاسٌن
مٌساء حسن عٌاد
لٌلٌان دمحم فخر الدٌن
اٌمن حسن شعٌب
انعام نورالدٌن طالب
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ساره سمٌح إسكندر احمد
احمد عبدالكرٌم العٌسى
رلٌة عمر احمد
سمٌرة عبدهللا حبلص
ربى عبد هللا سعٌد
بدر دمحم عٌاش
هناء دمحم الذهبً
صفاء خضر الزعبً
فاطمة عبدهللا هانً
ربى عبدالكرٌم الزعبً
كارال ٌعموب جرٌج
دمحم عالء دمحم فواز التٌزانً
مهدي مهدي فتاح
مروة دمحم زكرٌا
بسمة علً خلٌل
سوسن احمد درنٌمة
رائد جمال علً
زٌنب علً طه
آمنة مصطفى ضناوي
لٌال ٌاسر الحج
أسماء عامر الكردي
عطور محمود حكوم
رٌان حسن عزالدٌن
اسامة ابراهٌم لازان
علً عبد الحمٌد صالح
فرح جمال عبدالناصر مرحبا
اسامة عبد العزٌز شحاده
نجالء علً الحاج
احمد خضر جماس
احمد محمود سعدالدٌن
احمد علً اسعد الرحٌم شوٌعر
احمد خالد كنعان
االء احمد عبدالفتاح
الهام علً الراعً
الٌسار ابراهٌم اعد
امارة صالح دباشً
امال طارق العلً
بشرى علً عٌاش
تؽرٌد عبدالعزٌز العلً
جعفر احمد عباس
جوسلٌن شحادة احمد
جومانة عبدهللا دروٌش
حال اسكندر اسكندر
رشا مصطفى نٌكرو
رنا رمضان خضارو
رنا حسن خلٌل
رنا محمود شمعة
رنا احمد عبدالخالك
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رٌم حسٌن تامر
رٌما رشٌد ضاهر
رٌما احمد عٌاش
رٌما احمد ماما
زٌنب علً الفمٌر
زٌنة احمد الدمحم
زٌنة محسن عٌاش
سارة دمحم علً
سالً صالح دباشً
سترٌدا محسن صالح
سناء دمحم ماما
سوزان دمحم علٌان
سٌلفا حٌدر سعٌد
عبٌر عبدهللا عمل
عبٌر نزٌه ٌوسؾ
علً صالح السٌد
علً محمود معال
فاتن محً الدٌن اسعد
فاطمة عبدو االحمد
لٌلٌان بدر عٌد
لٌنا علً محمود السلٌم
ماهر عبده مرعً
دمحم علً العلً
دمحم سلمان جوهرة
دمحم عبدهللا رابعة
محمود احمد عازار
محمود دمحم عبدالكرٌم
مالن اسماعٌل اسماعٌل
مالن دمحم مظلوم
منال دمحم اسعد
مهى سلمان جوهرة
مٌراي محسن منصور
مٌرنا ندٌم ابراهٌم
مٌرنا سلمان ؼرٌب
مٌالد عبدالرحمن العلً
مٌالد احمد منصور
نادٌن علً االحمد
نارٌمان احمد دمحم
نسرٌن حسن علً
نٌرمٌن علً الطوٌل
ٌوسؾ محسن الحماد
ٌوال ٌوسؾ داؼر
رٌم عبدالرحٌم عبدالكرٌم
زٌنة وهٌب الدٌب
تؽرٌد كمال دٌب
هبة حسٌن حسٌن
فاطمة دمحم عزت الممصود
اٌمان مشهور سعدة
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لمر ٌوسؾ الراشد
خضر موسى ونوس
دوالت خالد ابراهٌم
رائدة دمحم جعفر
رشا شحادة احمد
رشا محمود علً
اٌفانا علً خضور
كارول ٌوسؾ مظلوم
تمام احمد كنجو
حبٌبة دمحم عٌتانً
سناء احمد حدارة
لٌلى احمد عدره
ناهد احمد الحاجً
احمد عادل حمود
اٌمان معروؾ ضاهر
اٌمن عبدهللا فتونً
لٌنا انطونٌوس رستم
سترٌدا اٌلً الحزوري
اولٌفٌا الٌاس معوض
منى جوزاؾ الطرازي
اٌلً انطوان الممدسً
رٌم دمحم عثمان
خوسٌه لبالن ممبل
كابً جورج مخرز
مٌساء عزٌز الجعٌتانً
باربرا حمٌد الدوٌهً
طونً سمٌر فرنجٌة
بطرس طونً العم
كوثر سمٌح بدرة
مهى علً صالح
عامر علً ابراهٌم
ماهر ٌاسر عبدالساتر
هنا عبدالحسٌن حسٌن
علً حسن خلٌل
آمنه دمحم المٌر
زٌنه فاٌز شرٌؾ
سماح محسن مسلمانً
عبد المجٌد سهٌل ٌزبن
ؼدٌر حسٌن عباس
فرح دمحم حاٌن
مروان عارؾ حٌدر احمد
اٌناث علً دٌاب
دمحم حسٌن حسن عبدالساتر
زهراء عفٌؾ صاٌػ
تانٌا انطوان تنوري
جان مٌشال الطباع
فاطمة حسٌن ناصر
علً عماد الموسوي
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نعٌمة مصطفى الشمعة
احمد محمود الؽوش
انجً خضر حدادة
حسٌن عمر الخطٌب
ربى سمٌر حسٌن
رسمٌة سلٌم البراج
روال كامل عبدهللا
سلٌم احمد الحاج
شذى ٌحٌى كٌوان
علً حسٌن فتونً
فاطمة طه الماسم
فتحً عبد الكرٌم الحجار
دمحم عبد الرحمن علً الخطٌب
مرٌانا ولٌد ابو رٌش
منى رفٌك عبدهللا
نسرٌن مصطفى رمضان
نشأت توفٌك عاشور
نور الهدى احمد مبارن
رائده محسن جونً
علً زٌن الدٌن زٌن الدٌن
نور عباس ابو حمدان
سالم حسٌن اللمٌس
نوال دمحم الكردي
خضر نبٌه زٌن الدٌن
سمر حسن سعد
نسب بهجت صبري
اسراء ؼسان حمدان
ؼوى عماد منصور
الٌاس ؼطاس عجوب
دمحم خضر دمحم فهد عبدهللا
لٌلٌان صبحً الحاج موسى
امال دمحم مرعً
علً دمحم حمزة
فاطمة سعٌد حمود
طارق خالد العس
سمر الٌاس ؼضبان
زٌنب علً معاوٌه
رنا مهدي رعد
عال عبد الرحمن سعٌفان
خضر وفٌك الدلدولً
حسٌن عبدالحسٌن جابر
حسن حسٌن شري
رامٌة دمحم كنعان
ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم
ابراهٌم سالم ترحٌنً
ابراهٌم كامل عطوي
احمد دمحم حسن دمحم حسن
احمد دمحم ضٌا
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احمد دمحم عبد الرحمن
احمد ٌوسؾ فتفت
ادؼار خالد خنٌصر
ادمٌتا جورج الدوٌري ابً ؼانم
ادٌب علً ٌوسؾ
اسراء حسٌن نصار
الٌاس الٌاس الخوري
الٌاس جبران جوهرجً
امل كامل الرسامنً
امل محمود حجازي
امنة دمحم خٌر الدٌن
امٌنة علً ناصر
انصاؾ علً حٌدر احمد
انطوانات طنوس سالمه
انور احمد امٌن
اٌرٌنا ادولؾ بوتابوفا
اٌلً سمٌح مطر
اٌلٌن الٌاس الحاج
اٌمان حٌدر فوعانً
اٌمان علً حجٌج
اٌمان محمود االشمر
اٌمان محمود لاطرجً
إٌمان زٌن سلوم
أحمد دمحم توبه
أسامه احمد اسماعٌل
أمال محمود سعد
أٌمن سامً أبوطرابً
باسم دمحم فمٌه
بتول خلٌل شمٌر
بدٌع كمال بدران
بسام حسن عكر
بسكال دومٌط ابً راشد
بشار زكرٌا محً الدٌن
بالل خالد عجٌنة
بالل دمحم عٌد الراؼب سرور
تراز شربل البعٌنه
توفٌمه حسٌن الدلبانً
ثرٌا ناجً اسماعٌل
ثمر عبدهللا مرتضى
جعفر علً المزوٌنً
جمال احمد فخر
جمال اسامة شعٌتو
جمال اسماعٌل زٌن الدٌن
جمال نجٌب حماده
جمٌلة اسعد عٌسى
جنان احمد سامً االؼا
جنى ابراهٌم الفرو
جهاد أحمد حندوس
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جهاد عبدهللا صبح
جهاد كامل برٌطع
جواد محمود زهوه
جوال الٌاس سعد
جورج رفٌك ابو رجٌلً
جورج سلٌم العمٌل
جورجٌت ٌوسؾ جدعون
جوزٌؾ الٌاس ٌونس
جوزٌؾ فرٌد هاشم
جوزٌؾ كرم العمٌل
جولٌان نمر العلم
جونً ٌوسؾ جدعون
جونً ٌوسؾ عون
حبٌب دمحم نزال
حسام احمد امٌن
حسام عبدالرحمن ابو بكر
حسان علً جمال
حسن اسعد رمانً
حسن حسٌن فرحات
حسن خلٌل ضٌا
حسن عبدالرضا حومانً
حسن علً حمود
حسن محمود خلٌفة
حسن محمود ضٌا
حسن ٌوسؾ صالح
حسن ٌوسؾ كورانً
حسن ٌوسؾ مصري
حسٌن حاتم جمال الدٌن
حسٌن حسن ؼزاله
حسٌن علً رمضان
حسٌن دمحم ضٌا
حسٌن محمود خطار
حلمً محمود السنكري
حنان دمحم خٌر عراجً
حٌاة امٌل امٌل ابو صالح
حٌدر دمحم فواز
خالد احمد الهزار
خالدٌة علً محمود
ختام دمحم مرعً
خدٌجه فاروق الصوص
خضر محمود سرحان
خلود ابراهٌم السٌد
خلود دمحم ابو علفة
خورشٌد ناهً الحسٌن
خولى دمحم حمود
دالٌدا الٌاس فرنسٌس
دالٌه ضاهر الؽندور
دانا دمحم درباس
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دانٌال خلٌل ضاهر
داود سلٌمان بزي
دوري بٌار ؼناطوس
دٌانا سعٌد طه
راضً مرتضى زرلط
رامً رضوان شعبان
رائد احمد لطاٌا
رائؾ شرٌؾ عربٌد
ربا نجٌب المادري
رفعت لاسم الفمٌه
ركال الٌاس اسبر
رلى رٌاض برٌطع
رماز ادهم زٌن الدٌن
رمونا توفٌك العجٌمً
رنا ابراهٌم شولً شخاشٌرو
رنا رٌاض مراد
رنا كمٌل عٌسى
رنا محمود عٌدو
رندا اٌلٌا زٌتون
رندة حنا نصرهللا
رنده الٌاس مطر
روتان ٌدون ماي
روال عفٌؾ سعٌد
روال ودٌع ابً افرام
رٌان عدنان شبٌب
رٌتا انطونٌوس طوق
رٌم سعٌد عبد الصمد
رٌما عبد هللا السٌد مرتضى
رٌما عصام المادري
رٌما علً عفارة
رٌمون نبٌه بو عنً
زكرٌا دمحم عٌسى
زهراء ٌوسؾ سعد
زهٌة حبٌب شلهوب
زهٌر دمحم عمر الداموري
زٌاد جاد هللا عموري
زٌنب عبد اللطٌؾ اسماعٌل
زٌنب مصطفى الصمٌلً
زٌنه علً حٌدر
ساره محمود دٌاب
ستٌفانً جورج مخول
سعاد اٌمن الؽوش
سعاد مصطفى الصاٌػ
سعدى عاطؾ صمادي
سعٌد دمحم الحاج احمد
سالم دمحم العتري
سلمى ابراهٌم لازان
سلمى نعٌم علوٌة
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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سلوى دمحم علً عبد الحك
سلٌمان جوزؾ مشرؾ
سلٌمة عبدو لدورة
سماهر ودٌع الشوباصً
سمر جمال منصور
سمر نصري منصور
سمر واصؾ المولى
سمٌح عباس رعد
سمٌرة محمود ناصر الدٌن
سها عباس الحاج
سهام حسٌن دٌاب
سهام ٌوسؾ منصور
سهٌر فاروق الصوص
سهٌله احمد ترٌالً
سوسن احمد عبدو
شادي علً حمود
شارل بولص منصور
شربل عفٌؾ الحاج
شربل فرٌد مكاري
شفٌمة جوزؾ كفوري
شٌراز دمحم كركً
شٌرٌن جرٌس عون
صافً اسعد زرلط
صدر سلٌمان داود
صالح دٌاب برٌطع
طارق كمال حدرج
طانٌوس ضومط عٌسى
طلٌع فضل هللا فواز
طونً اسعد فرح
طونً اٌلٌا فارس
طونً عمل لطوؾ
طونً فرح كالكش
ظافر محمود عتر
عباس حسٌن الجندي
عباس علً الضاٌع
عباس دمحم رمال
عبد العزٌز صالح الدٌن حجازي
عبد المادر علً السٌد
عبد الكرٌم حسٌن المعاز
عبد الكرٌم حسٌن خلٌل
عبد المولى احمد امٌن
عبد عبد البرٌن الحمٌد
عبدالسالم خالد ٌوسؾ
عبدهللا حسٌن صمر
عدنان عبدهللا دبوس
عزة دمحم سوٌدان
عمٌل مسلم عجمً
عالء دمحم علوٌة
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
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عالء دمحم فتونً
علً احمد سالم
علً امٌن داٌخ
علً حسٌن الماق
علً حسٌن اللمٌس
علً عادل جابر بزي
علً عبد المناؾ ابو خلٌل
علً عبد علً زرالط
علً عماد جمال
علً فاٌز خرٌس
علً لاسم العفً
علً كاظم نجم
علً دمحم سبٌتً
علً دمحم عمٌل
عماد انٌس عزالدٌن
عماد علً حٌدر حسٌن
عماد دمحم ضٌا
عماد مصطفى اسعد
فادي بشارة الحصرونً
فادي علً عبدالحك
فادٌا فهد كنعان
فاطمة صابر كمال
فاطمة عبدالفتاح زكرٌا
فاطمة عماد الزاٌد
فاطمة دمحم سالمً
فاطمة نمر نجم
فاطمه احمد العلً
فاندانا عبد الرحٌم ؼمراوي
فاٌز علً خرٌس
فدوى علً مكً
فلاير جرجس بو عبود
فرٌد فؤاد صابر
فؤاد اٌلً نورٌه
فؤاد حسن سالمً
لاسم دمحم العسكر
كاتٌا رٌمون لدٌسه
كاظم خلٌل بهلوان
كاٌده عبدهللا الساروط
كرٌستٌن اٌلٌا جرجوعً
كرٌم ؼسان مخلوؾ
كمال دمحم امٌن
كمال ناصٌؾ الراعً
كهٌال اسعد عبد الساتر
لمٌا عبد الحلٌم ؼزال
لوٌز جوزؾ رٌشا
لٌنا علً عبدهللا
ماجد عصام مظلوم
مارن بطرس سلٌمان

ن
ن
ن
ن
مرصف خاىطء أو نف حال عدم التطابق ن
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ماري فٌلٌب الشاعر
مازن رفٌك عٌسى
ماهر دمحم موسى
دمحم انور صالح
دمحم حسن الحاج
دمحم ذٌب السما
دمحم سعٌد المسلم
دمحم سلٌم عبد الخالك
دمحم سلٌم علً بزي
دمحم ضٌاء الدٌن محمود الرفاعً
دمحم عبد اللطٌؾ لاطرجً
دمحم عدنان دبوس
دمحم ؼازي فرٌج
دمحم كامل عبدهللا
دمحم نزٌه عمٌل
دمحم ولٌد الباشا
دمحم ٌاسٌن السمالوي
محمود احمد ضٌا
محمود أحمد حمٌد
محمود جمٌل الحاج
مدحت دمحم الرفاعً
مرام عصام المورانً
مرسال جرجس الٌاس سلٌمان
مروان خالد شرانك
مروان محمود شٌا
مرٌم دمحم حمود
مزنا دمحم طراؾ
مساعد احمد صمر
مصطفى دمحم محسن
مصطفى محمود وزنه
ملفٌنا عباس مكه
منال احمد المعدرانً
منال دمحم خٌر طحان
منتوره ٌعموب ٌعموب
منى محمود ابراهٌم
منى ٌوسؾ دٌاب
منٌر فٌصل الٌحٌى
مهدي السٌد علً دمحم
مهدي دمحم نجم الدٌن
موسى موسى حٌدر
مٌشلٌن ابراهٌم ناصٌؾ
مٌالد سعد هللا نعمه
نادٌا بشارة زكرٌا
نادٌا دٌب بو ٌونس
نادٌن شربل لبالن
نادٌن دمحم دٌاب
نادٌن نبٌه الحلبً
نارٌمان علً السلمان
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ناهدة راشد زٌتون
ناهٌه حسن سالمً
نبال عارؾ هالل
نبٌل حسٌن نصرهللا
نبٌه دمحم زٌن الدٌن
نبٌها ٌوسؾ الحوٌن
نجٌب مٌشال نجٌم
نزٌها عبدالكرٌم دٌاب
نسرٌن احمد المٌس
نسرٌن علً حمدان
نسرٌن عمر اسكندرانً
نسرٌن هانً حمٌة
نموال ٌوسؾ نخله
نهى دمحم الملط
نواؾ علً نٌوؾ
نوال جورج ابو بشارة
نوال رضى عسكر
نور دخٌل لبٌسً
نور علً الحاج سلٌمان
نورما حسٌن جهجاه
نورما عساؾ الحلو
هارون أسعد فرحات
هانً علً حٌدر
هانً دمحم ضٌا
هبه احمد الخولً
هدى عبود مطر
هال فرحات مراد
هنادي ولٌد خلؾ
وائل دمحم عساؾ
وائل نجٌب اٌوب
وسام طانٌوس سعٌد
وسام مصطفى عبد هللا
وسٌم سمٌر علوان
وسٌم محمود الزاهد
وفاء جولٌو روفاٌل
وفاء دمحم ضٌا
وفاء نعٌم ٌوسؾ
والء ناظم شرٌؾ
ولٌد حسٌن عزام
ولٌد عبد الؽنً الدٌدي
ولٌد وجٌه الدهبً
ٌاسر احمد عجرم
ٌحٌى دمحم شندب
ٌوسؾ اسعد سعد
ٌوسؾ خلٌل حمود
ٌوسؾ خلٌل صالح
ٌوسؾ طنوس طوبٌا
ٌونس دمحم ابو شاهٌن
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مالحظة إىل المصارف التجارية  :يف حال وجود رقم حساب
يقتض إعادة المبلغ المرسل اىل حسابنا يف
بي االسم ورقم الحساب،
ي
ي
ي
مرصف لبنان رقم LB67 0999 0000 0001 0012 4114 8001 :

