االساتذة الذين تمت االستعانة بهم  2015/2016النبطية
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االسم
زينب قاسم سليمان
رشا خليل شكرون
سهى محمد بدران
حوراء عبدهللا ياسين
زينب حاتم حرب
هيفاء يوسف علّو
زينب حسان مصطفى
نورما أحمد فقيه
بتول فضل هللا أبوزيد
لينا عبد الرضى شبلي
كوثر محمد أبو هاشم
منال حسين الديالتي
مهى علي صباح
علياء عبد الكريم قميحة
سهى الشيخ حسين
سحر عبدهللا حمزة
زينب خليل جمول
زينب حسن زواوي
ريم محمد شريم
فرح حسن علوش
آيات علي جمول
ريما قاسم الحسين
منى محمود معتوق
رنيم بسام الحاصباني
زينة عباس علوش
نور نسيم حالوي
نانسي محمد حيدر
ميسون غازي نعمة
ريم حسين حالوي
منال علي صالح
والء قاسم جمعة
كارمن صبحي درويش
عال حسين رسالن
سهام محمود فران
هيا جواد علي أحمد

المبلغ المدفوع
ل.ل1,080,000 .
ل.ل450,000 .
ل.ل2,088,000 .
ل.ل4,536,000 .
ل.ل8,694,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل6,804,000 .
ل.ل4,824,000 .
ل.ل5,184,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل5,004,000 .
ل.ل3,024,000 .
ل.ل3,204,000 .
ل.ل2,034,000 .
ل.ل3,942,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل4,698,000 .
ل.ل4,212,000 .
ل.ل2,736,000 .
ل.ل8,280,000 .
ل.ل10,080,000 .
ل.ل4,860,000 .
ل.ل4,860,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل1,638,000 .
ل.ل1,566,000 .
ل.ل3,096,000 .
ل.ل234,000 .
ل.ل5,346,000 .
ل.ل6,012,000 .
ل.ل1,944,000 .
ل.ل5,274,000 .
ل.ل684,000 .
ل.ل4,932,000 .
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حنان علي ياسين
رنا محسن رسالن
نور فادي عباس
إحسان كامل علي أحمد
رشا محمود بدران
فاطمة علي رشيد
قاسم محمد ترحيني
نورة محمد حمود
زينب بهجت غزال
بهيجة بديع فقيه
ليال حسين حمزة
نورهان جواد مطر
مالك نصر حيدر
سوزان عبد الكريم سرحان
علي ناجي جابر
إحسان حمزة حمزة
مالك جمال فقيه
هالة سمير صباح
سارة حسين ماضي
علي محمد مغتوق
عزة عون مزرعاني
أمل عبدهللا علي احمد
مايا عبدهللا حرب
مايا رهيف بيطار
صفاء علي زواوي
زينب محمد الديالتي
مروى علي األمين
زينب حسين أخضر
فاطمة عبدهللا بهجة
رنا داود شبيب
زينة محمد جابر
إسراء ابراهيم موزي
فاطمة محمد أخضر
عبدهللا علي قاسم
زينب ناصر جابر
نورة موسى بحمد
حوراء مصطفى ترحيني
أمل علي منتش
عبدهللا علي قاسم

ل.ل2,502,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل486,000 .
ل.ل4,158,000 .
ل.ل2,934,000 .
ل.ل4,896,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل5,328,000 .
ل.ل8,442,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل2,196,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل3,312,000 .
ل.ل1,206,000 .
ل.ل1,728,000 .
ل.ل5,184,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل5,778,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل2,880,000 .
ل.ل1,854,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل5,400,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل3,780,000 .
ل.ل3,690,000 .
ل.ل1,836,000 .
ل.ل3,150,000 .
ل.ل810,000 .
ل.ل2,772,000 .
ل.ل1,476,000 .
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76
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103
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108
109
110
111
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113

هبة صالح الدين فياض
سارة علي علوش
ياسمين علي شريم
علي محمود حسن
فاطمة علي ضيا
كارمن صبحي درويش
هدى حسن جزيني
محمود هشام يحيى
فاطمة جودات شريم
هبة أحمد سلوم
وفاء عدنان طيراني
لينا محمود ظاهر
رانية حسن رسالن
ميرنا عفيف حوماني
زهراء عباس عيسى
محمد عبد الحسن فران
ساره حسن أبو الحسن
بديعة يحيى عفارة
زينب أحمد حيدر
ياسمين علي شريم
فاديا فادي عباس
سليمة عباس الرز
غنى حسني العنان
فطمة ماجد عون
نضال نجيب شاعر
إيمان حسن عيسى
ليليان علي جفال
نور أحمد عباس
ندين منير منتش
مدين علي حيدر
فايزة رياض دغمان
عليا عبد الكريم قميحة
مروة علي قميحة
صادق لطفي سبيتي
جمال عفيف ضاهر
دارين عبد اللطيف شعبان
علي أحمد ضيا
مايا علي أمين
منى محمد أبوزيد

ل.ل5,040,000 .
ل.ل10,098,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل4,806,000 .
ل.ل7,236,000 .
ل.ل9,990,000 .
ل.ل3,780,000 .
ل.ل1,566,000 .
ل.ل1,314,000 .
ل.ل7,920,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل7,326,000 .
ل.ل3,996,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل8,028,000 .
ل.ل3,924,000 .
ل.ل2,772,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل3,096,000 .
ل.ل3,150,000 .
ل.ل2,826,000 .
ل.ل4,266,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل9,342,000 .
ل.ل5,922,000 .
ل.ل3,114,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل1,944,000 .
ل.ل3,096,000 .
ل.ل3,222,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل7,272,000 .
ل.ل5,400,000 .
ل.ل3,402,000 .
ل.ل2,682,000 .
ل.ل2,430,000 .

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
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148
149
150
151
152

نور محمد علي أحمد
غادة أحمد فرحات
نور فادي عباس
دانا علي شكرون
مريم يحيى حمزة
لما أسعد عواضة
فرح رضا طرابلسي
كوثر رضا أبو هاشم
آالء محمد حريري
فرح ابراهيم ناصر
مريانا حسين فقيه
ورود حسن سالمة
مالك زكي حالل
ضاهر ابراهيم شهاب
مياسة علي ضيا
إيمان علي كركي
راغدة جمال عماشة
سميحة حسيب عاصي
والء رضا سلهب
فاطمة علي غندور
الرا عصام مكي
فاطمة أحمد سبيتي
مريم محمد عليان
زهراء علي حمودي
رنا حسين علوية
زينب عبد الحسين دهيني
ريما مرتضى بزي
ميسون ناصر نور الدين
عال عصام رميتي
رنا حسن رميتي
هبة أحمد جعفر
نور علي ديب
آية حسين حيدر
زينب أحمد جعفر
أميرة علي حميد
بارعة حسن سبيتي
حواء مصطفى سبيتي
فاطمة كمال جابر
ليليان عطاهلل صالح

ل.ل3,456,000 .
ل.ل3,042,000 .
ل.ل954,000 .
ل.ل1,566,000 .
ل.ل1,332,000 .
ل.ل4,338,000 .
ل.ل4,374,000 .
ل.ل2,106,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل2,232,000 .
ل.ل1,314,000 .
ل.ل6,768,000 .
ل.ل2,286,000 .
ل.ل3,222,000 .
ل.ل2,034,000 .
ل.ل2,916,000 .
ل.ل5,670,000 .
ل.ل3,006,000 .
ل.ل5,670,000 .
ل.ل1,584,000 .
ل.ل5,706,000 .
ل.ل8,460,000 .
ل.ل10,152,000 .
ل.ل9,144,000 .
ل.ل4,464,000 .
ل.ل10,080,000 .
ل.ل4,716,000 .
ل.ل7,992,000 .
ل.ل10,296,000 .
ل.ل10,764,000 .
ل.ل1,944,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل5,922,000 .
ل.ل3,060,000 .
ل.ل9,540,000 .
ل.ل8,028,000 .
ل.ل5,940,000 .
ل.ل10,116,000 .

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

مهى محمد مرتضى
هبة محمد أخضر
هنادي عبد العزيز غرابي
زينب علي الحلباوي
رنين بسام قره علي
منار محمد يحيى
ميساء غسان زهر
آالء علي رضا
حوراء محمد دقدوق
سارة عادل قدوح
رحاب علي حجيج
غفران سمير عاشور
زينب خليل مزنر
مالك رضوان العلي
مريم محمد موسى زين الدين
آية حسن عطوي
حسين حسن عليان
ريم علي مكي
زينب أحمد ركين
كوثر محمود قصير
أميمة محمود نظام الدين
زينب محمد مرعي
غزل رضا االمين
فاطمة حسن صبرا
فاطمة علي بيضون
فاطمة يوسف عاصي
حسن حسين سيد حسن
زينب ابراهيم حمزة
فاطمة عبد الكريم زين الدين
بوثينة محمد علي أبو ذيب
والء نزيه زين الدين
مريم نايف طحيني
رياف عبد العزيز توبي
أميمة موسى سرور
جنان حسن بزي
دياال محمد سرور
ريم حسين كريكر
ساندريال باسل باجوق
سمر يوسف دقدوق

ل.ل7,920,000 .
ل.ل9,990,000 .
ل.ل8,244,000 .
ل.ل4,302,000 .
ل.ل2,916,000 .
ل.ل5,850,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل3,042,000 .
ل.ل8,442,000 .
ل.ل4,968,000 .
ل.ل2,808,000 .
ل.ل4,500,000 .
ل.ل4,806,000 .
ل.ل4,806,000 .
ل.ل7,884,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل9,990,000 .
ل.ل8,406,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل9,558,000 .
ل.ل4,482,000 .
ل.ل3,042,000 .
ل.ل7,830,000 .
ل.ل4,230,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل2,718,000 .
ل.ل7,884,000 .
ل.ل8,064,000 .
ل.ل1,044,000 .
ل.ل180,000 .
ل.ل3,438,000 .
ل.ل1,476,000 .
ل.ل7,200,000 .
ل.ل1,620,000 .
ل.ل3,348,000 .
ل.ل2,700,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل2,700,000 .

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

مريم حمد سرور
حسام علي دقدوق
شذى يونس سرور
ريموندا ابراهيم عبدوش
ستيفاني فهيم عساف
أمل علي زهوي
زينب قاسم حمادي
رجاء محمد جواد
ياسمين عبدهللا دبوق
يوسف فايز دقدوق
زينب حسن حيدورة
إيمان حسين سيد حسن
رياف عبد العزيز توبي
عبير محمد محسن
فاطمة محمد قطيش
فرح طالل ياسين
نضال محمد قوصان
دياال غسان الراعي
ميمونة مشهور غبار
ديانا أنيس يونس
سوزان احمد فياض
سهاد علي ياسين
رنا يوسف ابو غيدا
زينب علي سرحان
سوزان احمد فياض
فاطمة عادل شيت
منيرة نجيب الزغير
هلن ريمون نهرا
مصطفى علي غضبان
داليا عصام فارس
ميليسا لويس نعمة هللا
مالك اديب مداح
جيسيكا لويس نعمة هللا
ميساء عباس مهدي
محمد احمد هارون
بدر طانيوس ضاهر
وفاء مهنا ابو ابراهيم
ليال طانيوس الحاصباني
محمد حسين فحص

ل.ل2,052,000 .
ل.ل1,170,000 .
ل.ل1,746,000 .
ل.ل2,322,000 .
ل.ل1,602,000 .
ل.ل1,836,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل5,886,000 .
ل.ل5,796,000 .
ل.ل7,524,000 .
ل.ل5,760,000 .
ل.ل2,628,000 .
ل.ل3,924,000 .
ل.ل6,570,000 .
ل.ل10,170,000 .
ل.ل9,630,000 .
ل.ل4,194,000 .
ل.ل9,072,000 .
ل.ل288,000 .
ل.ل162,000 .
ل.ل3,978,000 .
ل.ل8,370,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل1,710,000 .
ل.ل1,818,000 .
ل.ل1,602,000 .
ل.ل8,352,000 .
ل.ل8,136,000 .
ل.ل4,086,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل3,366,000 .
ل.ل3,078,000 .
ل.ل5,904,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل3,186,000 .
ل.ل9,918,000 .
ل.ل9,648,000 .
ل.ل4,536,000 .

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

ساندرا يوسف سالمي
رنيم بسام الحاصباني
زينب خليل مزنر
ريم نزيه زين الدين
فاطمة خليل سويد
ليليان صالح شهاب
جمانة يوسف حرز
ريتا علي الخطيب
أمل علي ظاهر
بتول حسن منذر
ربيعة علي سالمة
رندا اسعد حسان
رهام صالح غشام
سارة عثمان عقل
سمر ديا فارس علوان
سيدة جورج فارس
مريم اسعد سعد
ميرنا حسن كالكش
ناريمان ابراهيم ابو سمره
نيفين سهيل شديد
والء محسن السيد
صفاء مهدي سعسوع
سهى أديب أبو كمر
شيرين نبيل زويهد
ضحى محمد القادري
هبة فارس سنان
غنوة رضا أبو سعد
كارول وسيم بدوي
وعد خليل نجاد
رين نديم تفاحة
فرح قاسم ناصر
شريهان حسين حمدان
غنوه جمال ماضي
سيلفانا وسيم بركات
رواية اسماعيل نبعة
ميرفت سلمان جودية
جمانة منيف ابو عمر
احمد قاسم نبعه
نجوى قاسم دلي

ل.ل2,502,000 .
ل.ل540,000 .
ل.ل1,710,000 .
ل.ل6,624,000 .
ل.ل6,120,000 .
ل.ل3,168,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل3,168,000 .
ل.ل2,466,000 .
ل.ل4,500,000 .
ل.ل6,246,000 .
ل.ل4,428,000 .
ل.ل2,178,000 .
ل.ل1,044,000 .
ل.ل1,206,000 .
ل.ل3,690,000 .
ل.ل6,462,000 .
ل.ل4,914,000 .
ل.ل4,932,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل8,640,000 .
ل.ل5,238,000 .
ل.ل5,526,000 .
ل.ل2,682,000 .
ل.ل3,960,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل3,816,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل7,884,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل7,506,000 .
ل.ل1,764,000 .
ل.ل7,038,000 .
ل.ل4,878,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل1,818,000 .
ل.ل4,788,000 .

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

أمل راضي ابو سعد
هيفاء اسعد شعالن
ريما مجيد زويهد
ديانا يوسف مداح الخطيب
سحر وهيب ماضي
فاتن أمين أبو صمصم
هبة فارس صفا
والء ياسر أبو قنصور
ديانا رشيد زويهد
ريما سمير علوان
أميرة أديب عنود حديفة
وعد سلمان علود
عايدة سليم حديفة
جمانة عارف حمد
ميساء نجيب البحري
ريم محمود بدوي
رنا كريم أبو ابراهيم
هبة محمود حجازي
نسرين محمد حالوي
جيهان عبد اللطيف مشيمش
منال أحمد عطوي
رائدة علي بركات
ندى فضل قدوح
كريمة محمد جمول
فرح سعدهللا قانصو
دينا فوزي أخضر
زينب حسين حجيج
جميلة سعيد مصطفى حرب
مالك علي نزال
آيات عاصم غندور
نور حسين زين الدين
إيمان مرهج جواد
مريم حبيب سعد
سيلفا محمد قاسم
كاتيا حسن عواضة
كوثر علي كريم
مريم علي شحادة
شيرين نبيل زويهد
ديانا حسيب صفا

ل.ل216,000 .
ل.ل270,000 .
ل.ل1,674,000 .
ل.ل486,000 .
ل.ل846,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل2,394,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل3,042,000 .
ل.ل4,896,000 .
ل.ل162,000 .
ل.ل252,000 .
ل.ل144,000 .
ل.ل3,960,000 .
ل.ل4,734,000 .
ل.ل594,000 .
ل.ل8,800,000 .
ل.ل8,800,000 .
ل.ل1,040,000 .
ل.ل3,504,000 .
ل.ل5,520,000 .
ل.ل5,280,000 .
ل.ل2,848,000 .
ل.ل2,736,000 .
ل.ل5,520,000 .
ل.ل3,248,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل2,208,000 .
ل.ل9,296,000 .
ل.ل5,280,000 .
ل.ل2,192,000 .
ل.ل8,656,000 .
ل.ل6,352,000 .
ل.ل2,064,000 .
ل.ل7,456,000 .
ل.ل8,832,000 .
ل.ل4,912,000 .
ل.ل1,312,000 .

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

رشا خليل شكرون
سهى محمد بدران
حوراء عبدهللا ياسين
زينب حاتم حرب
هيفاء يوسف علّو
زينب حسان مصطفى
نورما أحمد فقيه
بتول فضل هللا أبوزيد
لينا عبد الرضى شبلي
كوثر محمد أبو هاشم
منال حسين الديالتي
مهى علي صباح
علياء عبد الكريم قميحة
سهى الشيخ حسين
سحر عبدهللا حمزة
زينب خليل جمول
زينب حسن زواوي
ريم محمد شريم
فرح حسن علوش
آيات علي جمول
ريما قاسم الحسين
منى محمود معتوق
رنيم بسام الحاصباني
زينة عباس علوش
نور نسيم حالوي
نانسي محمد حيدر
ميسون غازي نعمة
ريم حسين حالوي
منال علي صالح
والء قاسم جمعة
كارمن صبحي درويش
عال حسين رسالن
سهام محمود فران
هيا جواد علي أحمد
حنان علي ياسين
رنا محسن رسالن
إحسان كامل علي أحمد
رشا محمود بدران
فاطمة علي رشيد

ل.ل1,602,000 .
ل.ل954,000 .
ل.ل1,332,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,116,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,422,000 .
ل.ل954,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل1,386,000 .
ل.ل1,422,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل684,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل1,314,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل486,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل522,000 .
ل.ل1,458,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل1,944,000 .
ل.ل1,098,000 .
ل.ل1,008,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل2,088,000 .

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

قاسم محمد ترحيني
نورة محمد حمود
زينب بهجت غزال
بهيجة بديع فقيه
ليال حسين حمزة
نورهان جواد مطر
مالك نصر حيدر
سوزان عبد الكريم سرحان
علي ناجي جابر
إحسان حمزة حمزة
مالك جمال فقيه
هالة سمير صباح
سارة حسين ماضي
علي محمد مغتوق
عزة عون مزرعاني
أمل عبدهللا علي احمد
مايا عبدهللا حرب
مايا رهيف بيطار
صفاء علي زواوي
زينب محمد الديالتي
مروى علي األمين
زينب حسين أخضر
فاطمة عبدهللا بهجة
رنا داود شبيب
زينة محمد جابر
إسراء ابراهيم موزي
فاطمة محمد أخضر
عبدهللا علي قاسم
زينب ناصر جابر
نورة موسى بحمد
أمل علي منتش
عبدهللا علي قاسم
هبة صالح الدين فياض
سارة علي علوش
علي محمود حسن
فاطمة علي ضيا
كارمن صبحي درويش
هدى حسن جزيني
محمود هشام يحيى

ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل1,008,000 .
ل.ل1,566,000 .
ل.ل2,628,000 .
ل.ل1,422,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل1,116,000 .
ل.ل918,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل720,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل1,206,000 .
ل.ل396,000 .
ل.ل864,000 .
ل.ل2,952,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل558,000 .
ل.ل954,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل1,998,000 .
ل.ل1,170,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل2,664,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل2,052,000 .
ل.ل846,000 .
ل.ل2,322,000 .
ل.ل1,458,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل2,322,000 .
ل.ل2,898,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل2,286,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل1,836,000 .

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

فاطمة جودات شريم
هبة أحمد سلوم
وفاء عدنان طيراني
لينا محمود ظاهر
رانية حسن رسالن
ميرنا عفيف حوماني
زهراء عباس عيسى
محمد عبد الحسن فران
ساره حسن أبو الحسن
بديعة يحيى عفارة
زينب أحمد حيدر
ياسمين علي شريم
فاديا فادي عباس
سليمة عباس الرز
غنى حسني العنان
فطمة ماجد عون
نضال نجيب شاعر
إيمان حسن عيسى
ليليان علي جفال
نور أحمد عباس
ندين منير منتش
مدين علي حيدر
جمال عفيف ضاهر
دارين عبد اللطيف شعبان
علي أحمد ضيا
مايا علي أمين
منى محمد أبوزيد
منى محمد أبوزيد
نور محمد علي أحمد
غادة أحمد فرحات
نور فادي عباس
دانا علي شكرون
مريم يحيى حمزة
لما أسعد عواضة
فرح رضا طرابلسي
كوثر رضا أبو هاشم
آالء محمد حريري
فرح ابراهيم ناصر
مريانا حسين فقيه

ل.ل828,000 .
ل.ل486,000 .
ل.ل2,664,000 .
ل.ل846,000 .
ل.ل1,800,000 .
ل.ل1,584,000 .
ل.ل1,008,000 .
ل.ل2,052,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل1,422,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل810,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل1,206,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل2,052,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل504,000 .
ل.ل504,000 .
ل.ل2,376,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل1,584,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل360,000 .
ل.ل738,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل2,700,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,854,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل990,000 .

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

ورود حسن سالمة
مالك زكي حالل
ضاهر ابراهيم شهاب
مياسة علي ضيا
إيمان علي كركي
راغدة جمال عماشة
سميحة حسيب عاصي
والء رضا سلهب
فاطمة علي غندور
الرا عصام مكي
فاطمة أحمد سبيتي
مريم محمد عليان
زهراء علي حمودي
رنا حسين علوية
زينب عبد الحسين دهيني
ريما مرتضى بزي
ميسون ناصر نور الدين
عال عصام رميتي
رنا حسن رميتي
هبة أحمد جعفر
نور علي ديب
آية حسين حيدر
زينب أحمد جعفر
شادي علي رمضان
أميرة علي حميد
بارعة حسن سبيتي
حواء مصطفى سبيتي
فاطمة كمال جابر
ليليان عطاهلل صالح
مهى محمد مرتضى
هبة محمد أخضر
هنادي عبد العزيز غرابي
زينب علي الحلباوي
رنين بسام قره علي
منار محمد يحيى
ميساء غسان زهر
آالء علي رضا
حوراء محمد دقدوق
سارة عادل قدوح

ل.ل4,230,000 .
ل.ل1,998,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل1,368,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل918,000 .
ل.ل1,062,000 .
ل.ل2,394,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل1,350,000 .
ل.ل2,682,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل2,358,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل3,114,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل1,206,000 .
ل.ل270,000 .
ل.ل1,458,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل810,000 .
ل.ل2,466,000 .
ل.ل2,286,000 .
ل.ل1,926,000 .
ل.ل2,898,000 .
ل.ل2,286,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل2,016,000 .
ل.ل1,008,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل1,746,000 .
ل.ل2,718,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل2,520,000 .

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

رحاب علي حجيج
غفران سمير عاشور
زينب خليل مزنر
مالك رضوان العلي
مريم محمد موسى زين الدين
آية حسن عطوي
حسين حسن عليان
ريم علي مكي
زينب أحمد ركين
كوثر محمود قصير
أميمة محمود نظام الدين
زينب محمد مرعي
غزل رضا االمين
فاطمة حسن صبرا
فاطمة علي بيضون
فاطمة يوسف عاصي
حسن حسين سيد حسن
زينب ابراهيم حمزة
فاطمة عبد الكريم زين الدين
بوثينة محمد علي أبو ذيب
والء نزيه زين الدين
مريم نايف طحيني
رياف عبد العزيز توبي
أميمة موسى سرور
جنان حسن بزي
دياال محمد سرور
ريم حسين كريكر
ساندريال باسل باجوق
سمر يوسف دقدوق
مريم حمد سرور
حسام علي دقدوق
شذى يونس سرور
ريموندا ابراهيم عبدوش
ستيفاني فهيم عساف
أمل علي زهوي
زينب قاسم حمادي
رجاء محمد جواد
ياسمين عبدهللا دبوق
يوسف فايز دقدوق

ل.ل1,512,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل2,394,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل270,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل2,088,000 .
ل.ل1,206,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل1,692,000 .
ل.ل2,142,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل1,908,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل576,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل1,854,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل1,566,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل2,574,000 .
ل.ل1,116,000 .
ل.ل810,000 .
ل.ل594,000 .
ل.ل738,000 .
ل.ل864,000 .
ل.ل252,000 .
ل.ل828,000 .
ل.ل522,000 .
ل.ل2,358,000 .
ل.ل2,358,000 .
ل.ل1,422,000 .

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542

زينب علي عليان
إيمان حسين سيد حسن
رياف عبد العزيز توبي
عبير محمد محسن
فاطمة محمد قطيش
فرح طالل ياسين
نضال محمد قوصان
دياال غسان الراعي
ميمونة مشهور غبار
ديانا أنيس يونس
سوزان احمد فياض
سهاد علي ياسين
رنا يوسف ابو غيدا
زينب علي سرحان
سوزان احمد فياض
فاطمة عادل شيت
منيرة نجيب الزغير
هلن ريمون نهرا
مصطفى علي غضبان
داليا عصام فارس
ميليسا لويس نعمة هللا
مالك اديب مداح
جيسيكا لويس نعمة هللا
ميساء عباس مهدي
محمد احمد هارون
بدر طانيوس ضاهر
وفاء مهنا ابو ابراهيم
ليال طانيوس الحاصباني
محمد حسين فحص
ساندرا يوسف سالمي
رنيم بسام الحاصباني
زينب خليل مزنر
ريم نزيه زين الدين
فاطمة خليل سويد
ليليان صالح شهاب
جمانة يوسف حرز
ريتا علي الخطيب
أمل علي ظاهر
بتول حسن منذر

ل.ل2,430,000 .
ل.ل972,000 .
ل.ل1,458,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل2,610,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل684,000 .
ل.ل486,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل2,664,000 .
ل.ل1,944,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل1,566,000 .
ل.ل1,638,000 .
ل.ل1,314,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل504,000 .
ل.ل954,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل4,050,000 .
ل.ل2,934,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل2,016,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل918,000 .
ل.ل2,826,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل1,422,000 .
ل.ل1,098,000 .
ل.ل1,368,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل2,070,000 .

543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

ربيعة علي سالمة
رندا اسعد حسان
رهام صالح غشام
سارة عثمان عقل
سيدة جورج فارس
مريم اسعد سعد
ميرنا حسن كالكش
ناريمان ابراهيم ابو سمره
نيفين سهيل شديد
والء محسن السيد
صفاء مهدي سعسوع
ناهد علي نصر
سهى أديب أبو كمر
شيرين نبيل زويهد
ضحى محمد القادري
هبة فارس سنان
غنوة رضا أبو سعد
كارول وسيم بدوي
وعد خليل نجاد
رين نديم تفاحة
فرح قاسم ناصر
شريهان حسين حمدان
غنوه جمال ماضي
سيلفانا وسيم بركات
رواية اسماعيل نبعة
ميرفت سلمان جودية
جمانة منيف ابو عمر
احمد قاسم نبعه
نجوى قاسم دلي
أمل راضي ابو سعد
هيفاء اسعد شعالن
ريما مجيد زويهد
سناء الخطيب أبو غيدا
ديانا يوسف مداح الخطيب
سحر وهيب ماضي
فاتن أمين أبو صمصم
والء ياسر أبو قنصور
ديانا رشيد زويهد
ريما سمير علوان

ل.ل2,970,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل1,800,000 .
ل.ل3,276,000 .
ل.ل1,926,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل288,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل828,000 .
ل.ل1,602,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل1,692,000 .
ل.ل468,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل2,718,000 .
ل.ل864,000 .
ل.ل2,556,000 .
ل.ل2,394,000 .
ل.ل576,000 .
ل.ل1,170,000 .
ل.ل2,574,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل810,000 .
ل.ل900,000 .
ل.ل288,000 .
ل.ل702,000 .
ل.ل504,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل576,000 .
ل.ل1,314,000 .

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

تغريد حسن ملحم
رجاء سلمان مرعي
لميس حافظ دعيبس
أميرة أديب عنود حديفة
وعد سلمان علود
عايدة سليم حديفة
جمانة عارف حمد
ميساء نجيب البحري
ريم محمود بدوي
رنا كريم أبو ابراهيم
هبة فارس صفا
هبة محمود حجازي
نسرين محمد حالوي
جيهان عبد اللطيف مشيمش
منال أحمد عطوي
رائدة علي بركات
ندى فضل قدوح
كريمة محمد جمول
فرح سعدهللا قانصو
دينا فوزي أخضر
زينب حسين حجيج
جميلة سعيد مصطفى حرب
مالك علي نزال
آيات عاصم غندور
نور حسين زين الدين
إيمان مرهج جواد
مريم حبيب سعد
سيلفا محمد قاسم
كاتيا حسن عواضة
كوثر علي كريم
مريم علي شحادة
شيرين نبيل زويهد
ديانا حسيب صفا
المجموع

ل.ل738,000 .
ل.ل774,000 .
ل.ل558,000 .
ل.ل1,332,000 .
ل.ل630,000 .
ل.ل936,000 .
ل.ل504,000 .
ل.ل2,034,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل450,000 .
ل.ل1,168,000 .
ل.ل2,240,000 .
ل.ل2,240,000 .
ل.ل496,000 .
ل.ل3,312,000 .
ل.ل3,568,000 .
ل.ل2,240,000 .
ل.ل880,000 .
ل.ل1,408,000 .
ل.ل2,240,000 .
ل.ل1,520,000 .
ل.ل2,704,000 .
ل.ل1,264,000 .
ل.ل2,336,000 .
ل.ل1,216,000 .
ل.ل800,000 .
ل.ل2,000,000 .
ل.ل1,840,000 .
ل.ل1,456,000 .
ل.ل2,336,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل1,376,000 .
ل.ل496,000 .
ل.ل1,746,290,000 .

