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إعالنات

19

1226748

عباس شريف عطوي

724346

فادي نبيه جوهر

348018

محمود محمد سمحات

592191

عباس عبد الله حمادة

726725

فادي وجيه حسني

172280

مدرسة اجيال املستقبل

479296

عبد االمير نعمه عكر

1482799

فاطمة سليم سالم

1315506

مروان محمد السليمان

716851

عبد الحسن صالح بسما

235144

فاطمة محمد حسني غدار

335557

مريم علي هاشم

1039008

عبد الحسني علي عامر

1468523

فاطمة محمد مصباح السيد

723048

مسعود ابراهيم الحلو

253389

عبد الرحمن يونس الظريف

1141008

فاندا علي طرفة

100008623

مصطفى الربيع

100012212

عبد العزيز صوفان

1568401

فائقة عجاج جمال

264404

مصطفى عبد القادر حنينة

720381

عبد الكريم محمد جواد عبد الحسني

2195335

فدوى مصطفى جفال

687684

مصطفى عبد الله السيد علي حيدر

1121693

عبد الله عبد علي

1079542

فرامرز كريم فوئني

712506

مصطفى علي هادي

263975

عبد الله فضل الله طحيني

719560

فرنسوا وديع فرح

362608

مصطفى محمد غدار

507544

عبد املطلب السيد هاشم الحسيني

628721

فضل حسني خضرا

720556

مصطفى يوسف حالل

203427

عبد املعني مصطفى الشريف

1080296

فضل عباس صفي الدين

719936

معروف يوسف الساحلي

1871080

عبدالرضا حسن سرور

724224

فوزي حسن فاخوري

596117

ملحم سعيد وهبة

1144365

عبدالله محمد بسما

1039507

فؤاد سليم سالم

1657951

منعم نعيم شبايطة

1174000

عبدالله محمد حسون

333728

قاسم محمد القادري

1843560

منوي محمود سقالوي

224001

عبده الزهراء عبد املنعم كنعان

1348680

قاسم مصطفى محيدلي

720991

منى علي الصعيدي

1348577

عبير حسني العينني

706215

كامل خير الدين قدورة

719729

منير عبد الحسني دخل الله

224013

عبير محمد البابا

510772

كاميليا عباس شميساني

202268

منيف قاسم حيدر

1041999

عدنان يوسف صفي الدين

48851

كمال اسماعيل بيطار

224581

موسى السيد جعفر شرف الدين

767303

عفيف فضل شبايطة

720942

كمال خليل نصور

17182

مؤسسة اليسر

1290863

عقيل محمد حسني عز الدين

1272337

كمال موسى شعيتلي

1126600

100015719

علي ملكاني

830272

لطيفة احمد رق البخور

مؤسسة غادة للتجارة العامة لصاحبها حسني
علي سويدان

287094

علي احمد جمال

1822880

ليلى ابراهيم بديري

558419

مؤسسة منون التجارية(علي ابراهيم منون)

1192310

علي احمد حمود

672873

مالك بك سليم سالم

750096

مؤسسة هاني صفي الدين الزراعية لصاحبها

235060

علي الحاج محمد علي خضرة

359292

محمد احمد حرقوص

1603013

ميسر عبدالحافظ الحكواتي

1120941

علي حسن غشام

810636

محمد الشيخ حسن شمس الدين

698891

ميالد نقوال الخوري السيقلي

868552

علي حسن هاشم

718036

محمد بشار عبد الله

1297820

نادين وجيه الفارس

500621

علي حسني توبي

544009

محمد حسن البابا

240921

ناصر حسني فرج

702418

علي حيدر الرز

1050860

محمد حسن هالل

1574263

نايف محمد ابو خليل

1128085

علي عبد محمد وهبي

1039509

محمد حسني سمحان

725492

نبيل حيدر فنيش

730478

علي قاسم ركني

719950

محمد حيدر زيني

1437090

نبيل عبد الله نور الدين

1893903

علي كامل سرور

671541

محمد رضا صبراوي

1788450

نبيل محمد فاروق زويا

836725

علي كامل محيدلي

100012164

محمد رضا صبراوي وشركاه

717424

نجاة راشد فياض

300818

علي محمد اللنب

547379

محمد رضى الخضرا

727943

نخله امني حنا امني

1144352

علي محمد بسما

255070

محمد سليم الزين

1743627

نعمة محمد برجي

363071

علي محمد جعفر

706833

محمد صبحي حبلي

825714

نهى خليل العيتاني

971131

علي يوسف ابو صالح

611022

محمد علي رضا

721517

هشام فهد جدوي

711808

علي يوسف مسلماني

1102504

محمد علي مراد

223987

وجيه حسن فرحات

670302

علي يونس ابو خير

1340534

محمد علي نجدي

489473

وداد محمد الخضري

180179

عماد عباس صفي الدين

887467

محمد غالب احمد صالح

100013440

ورثة داود الحاج سليمان زيات

1482692

عمر سليم سالم

2443755

محمد قاسم عالء الدين

258647

وضاح محمد فخري

1482802

عنبرة سليم سالم

1544755

محمد كامل شعيتو

175013

وليد ضاهر ماضي

717055

عوض مخايل عيد

888494

محمد مصطفى هادي

540678

وليد محمد خليل

720093

غادة زهير فضل الله

1729932

محمد يوسف صعب

1603015

يسر عبدالحافظ الحكواتي

37139

غازي علي وهبي

305044

محمود ابراهيم شور

995450

يوسف امني بسمه

1032239

غازي محمود الحاج

1628079

محمود جمال ميرزا

717997

يوسف حمزه الشاب

706848

غازي يوسف حنينة

1136423

محمود حسن سقالوي

1421710

يوسف رشيد ابراهيم رزق

201605

غانم محمد قوام

1138604

محمود خليل بدوي

592469

يوسف محمود بحسون

1349836

غزوى سعيد حجازي

1411929

محمود علي زين

720941

غسان رائف ابو صالح

183003

محمود علي سكاف

1175322

فاتن فايز املرضعة

2141872

محمود قاسم سعيد

207265

فادي حسني عبد الله

320385

محمود محمد خالد قصب
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