Teachers First Shift
اسم المدرس/ة

المبلغ ل.ل

سارة حمد حاطوم
علي ياسين فخر الدين
ساندرا الياس صباغة
سامية سهيل المصري
عائشة محمد عابدين
جوليا خالد مشيك
كارول فايز مسعد
نسرين محمد الرفاعي
غنى زيد عاشور
فاطمة سعد هللا السن
اسراء حسين خليفة
رنيم باهي الدين شعبان
ندين وفيق مسلماني
ريم فاروق سيدة
جيهان محمد خير البابا
ريم احمد حسين
عايدة حسن سلمان
ثريا طالل قبيسي
جويس الياس صالح
وفاء عثمان امان الدين
سهى احمد غزالي
أنس نعيم زرزور
ديما رستم حيدر
أماني محمد الكردي
مالك مصطفى شعبان
سمر سامي دمشقية
جوليا خالد مشيك
لورا محمد حرب
فرح عماد الدين عويدات
لبنى رضوان دكرمنجي
رنيم باهي الدين شعبان
امينة ابراهيم الفيل
دارين محمد نياز الجمال
سعاد حسان المحب
سهى عصام االحدب
نادين رفيق صبح
دالل صالح حمصي
فادي احمد حسون
نور مروان حجار
منال علي مشيك
دالل صالح حمصي
هيام عبد الوهاب مرجان
رانيا عبد الرؤوف الحاج شحادة

ل.ل3,888,000 .
ل.ل4,356,000 .
ل.ل1,674,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل5,346,000 .
ل.ل792,000 .
ل.ل2,340,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل4,464,000 .
ل.ل3,366,000 .
ل.ل3,024,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل3,456,000 .
ل.ل3,672,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل5,004,000 .
ل.ل4,500,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل5,076,000 .
ل.ل5,202,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل5,148,000 .
ل.ل3,672,000 .
ل.ل3,330,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل5,508,000 .
ل.ل1,350,000 .
ل.ل558,000 .
ل.ل4,482,000 .
ل.ل3,924,000 .
ل.ل378,000 .
ل.ل4,500,000 .
ل.ل3,978,000 .
ل.ل4,374,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل3,402,000 .
ل.ل5,274,000 .
ل.ل414,000 .
ل.ل144,000 .
ل.ل144,000 .

تمارا جمال الحاج
شيرين مصطفى القعقور
نانسي علي هزيم
رنا فاروق الربعة
زاهدة وليد محمدية
فاطمة مصطفى الكموني
فرح محمود البقيلي
سحر علي رزق
نور حسين فرحات
هبة محاسن صفي الدين
مايا محمد الهيشان
نور وليد الزهيري
هبة محمد رياض عبد هللا
دنيا صالح درويش
فداء سهيل حاطوم
سمار قاسم الخطيب
هال شوقي األحمدية
اميرة غازي اليافي
رانيا محمد نياز الجمال
نسيبة رمضان النمش
نسرين محمد الرفاعي
رزان جهاد حمود
سهى أنور عبد الخالق
ليلى بسام فارس
رانيا عبد الرؤوف الحاج شحادة
هيام عبد الوهاب مرجان
ايمان حسن الحاراتي
ديانا خالد جعفر
نعمت مصطفى عيتاني
لينا حسين زريق
ليندا عبد الكريم مصطفى
منى محمد تمساح
سيرين زهير نحيلة
نورا سامي ذو الغنى
روال رياض شعيب
رزان مروان القرى
زهراء فؤاد عبد هللا
غنى عماد عبد هللا
نجاح ابراهيم محمصاني
ميساء محمود الخطيب
هدى محمد زهير جباصيني
نسرين سامي ذو الغنى
هيام عبد الوهاب مرجان
سامية سهيل المصري
أمينة محمد العكاوي
غادة محمد فتح هللا الشيخ
عالء احمد مخالّتي

ل.ل2,610,000 .
ل.ل4,140,000 .
ل.ل3,906,000 .
ل.ل3,978,000 .
ل.ل2,574,000 .
ل.ل3,060,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل4,230,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل5,202,000 .
ل.ل4,248,000 .
ل.ل3,924,000 .
ل.ل4,500,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل3,330,000 .
ل.ل378,000 .
ل.ل4,392,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل1,386,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل3,078,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل4,338,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل5,724,000 .
ل.ل4,374,000 .
ل.ل4,158,000 .
ل.ل3,852,000 .
ل.ل2,628,000 .
ل.ل3,132,000 .
ل.ل2,628,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل4,284,000 .
ل.ل4,680,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل4,644,000 .
ل.ل3,330,000 .
ل.ل3,870,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل4,464,000 .
ل.ل3,978,000 .
ل.ل4,338,000 .
ل.ل1,098,000 .
ل.ل1,620,000 .

ايفيت جورج شديد
محمد حسن الخشن
ربى نجيب حبشي
عائشة عدنان مرتضى
عمر عوض شبلي
نرمين محمد المعلم
حنان احمد التغلبي
نسرين بركات القاروط
ثريا عبد الحفيظ صالح
إيمان عدنان كريّم
زهراء عيسى اسعد
مالك قاسم العمّار
مريم نمر حسين
زينب علي شعشوع
حنان حسن قمر
حنان احمد التغلبي
آيات حسن شومان
حليمة عمر زعرور
تقال نايف الراسي
زهراء إبراهيم نصّار
جيسيكا منيب حنا
فاطمة محمد أبو غنيم
خديجة حسن عبد الرزاق
مريم علي وهبه
دليده قاسم أيوب
مالك تحسين الخطيب
محمد عدنان قانصوه غوري
سلمى عبدو مدلج
جهينه محمد جعفر
عفاف فؤاد زعيتر
وفاء اديب ناصر الدين
سارة ديب قطايا
ميساء احمد ناصر الدين
سارة إسماعيل خزعل
رنا ضاهر جعفر
رانيا مهدي ناصر الدين
جميلة عدنان قانصوه
زينب محمد البزال
عطية إبراهيم البزال
ندى يوسف وحود
هنادي إبراهيم زين الدين
ايمان عبد الرحيم الجمل
رلى يوسف الحاج
سمر رفعت حيدر احمد
الكسندرا فواز شومان
صبا عبدهللا يزبك
صبا عبدهللا يزبك

ل.ل1,656,000 .
ل.ل3,654,000 .
ل.ل3,824,000 .
ل.ل3,276,000 .
ل.ل5,166,000 .
ل.ل4,896,000 .
ل.ل2,952,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل1,818,000 .
ل.ل3,132,000 .
ل.ل4,248,000 .
ل.ل4,266,000 .
ل.ل4,500,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل3,132,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل2,898,000 .
ل.ل4,752,000 .
ل.ل4,572,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل2,088,000 .
ل.ل4,176,000 .
ل.ل3,942,000 .
ل.ل4,248,000 .
ل.ل5,202,000 .
ل.ل1,206,000 .
ل.ل3,978,000 .
ل.ل2,394,000 .
ل.ل4,230,000 .
ل.ل4,050,000 .
ل.ل2,934,000 .
ل.ل3,420,000 .
ل.ل3,600,000 .
ل.ل3,312,000 .
ل.ل3,006,000 .
ل.ل2,736,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل5,940,000 .
ل.ل5,652,000 .
ل.ل6,138,000 .
ل.ل792,000 .
ل.ل4,968,000 .
ل.ل4,932,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل2,952,000 .

ضحى طالل صالح
فرح فضل هللا يزبك
محمد علي طه
غنوة جورج شيت ديراني
مرغريت شربل ناضر
حوراء عمار عساف
حوراء احمد الموسوي
غنوة حسن زعيتر
موسى علي زعيتر
زينب هليل حمية
فرح فؤاد المولى
تهاني محمد كبار
مالك عدنان دبوس
سلمى نايف الجمال
سوسن جمال الدين
ميراي مرزوق الغصين
رحاب احمد يزبك
بتول علي سماحة
يمنى الفرز طوق
جان بيار كرم جعجع
اليدا اميل حبشي
سوسن ربيع البريدي
رحاب حسن الحجيري
عطرشان علي الحجيري
نور عبدهللا عز الدين
وديع احمد الحجيري
ريم مرعي الفليطي
علي احمد الفليطي
لؤا محمد عوده
مبروك احمد الحجيري
صباح محمد عز الدين
عفاف محمد رايد
منيبه محمد البريدي
زينة احمد مطر
سمية احمد صلح
ساره حسين إسماعيل
سناء شحاده السلطان
أحالم محمد عبدهللا
لمى محمد العالول
ساره عبدهللا عبدهللا
مي تامر الرشاد
مايا علي زعيتر
حنان احمد الحاج سليمان
مريم احمد حمزه
زينات علي صالح
زينة حسين سليمان
مالك علي العبدهللا

ل.ل4,122,000 .
ل.ل3,510,000 .
ل.ل4,788,000 .
ل.ل4,860,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل2,322,000 .
ل.ل4,572,000 .
ل.ل1,476,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل2,916,000 .
ل.ل2,448,000 .
ل.ل4,734,000 .
ل.ل4,014,000 .
ل.ل774,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل3,060,000 .
ل.ل3,402,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل4,140,000 .
ل.ل4,716,000 .
ل.ل3,024,000 .
ل.ل2,052,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل2,178,000 .
ل.ل3,636,000 .
ل.ل3,600,000 .
ل.ل3,366,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل5,328,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل720,000 .
ل.ل3,420,000 .
ل.ل4,266,000 .
ل.ل4,248,000 .
ل.ل2,988,000 .
ل.ل4,284,000 .
ل.ل3,168,000 .
ل.ل3,852,000 .
ل.ل2,700,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل3,600,000 .
ل.ل5,940,000 .
ل.ل2,448,000 .

طارق علي إسماعيل
اسراء عمار عبدهللا
اسراء احمد الحسيني
ايثار حكمت عوده
جالل حسين نكد
سارية حسين نكد
وداد سمير الغضبان
فداء كامل مرعي
ناهدة فوزي ابو زور
عائدة كايد الخطيب
افراح عبد الحفيظ القادري
بلسم صياح عامر
محمد يوسف القادري
سهى مجيد كمال الدين
سالم محمد عساف
تغريد عبد الغني الصباحي
نظام غالب سرايا
دانيا عبد المعين عبدهللا
عتاب محمد شمس الدين
ناهد نواف جمال
ريهام رشراش السنيح
حنان شكيب أبو حرب
مي سامي يوسف حشيمي
سهى فادي عمر آغا
ساره محمود البسط
جهان رياض احمد
غريس الياس سيدي
سالي جوزيف صليبا
ماري جورج بشير
تهاني عبد الرزاق مجذوب
تاريز الياس الجلخ
راوية محمد الدغيدي
سمر انيس أبو خاطر
ايمان احمد الفوعاني
نادين نبيل الحسيني
منى مهدي دلول
لينا سعد هللا روفايل
آالء جمعه محرم
جويس طوني صليبا
اماني معن أبو عجوي
داليا عمر طراد
نورما بطرس الخوري
جيزيل الياس مسعد
نجوى محمد حمود
كروان احمد هاشم
مريم جمعة نصر الدين
حسناء حسين شمخة

ل.ل3,258,000 .
ل.ل2,286,000 .
ل.ل4,050,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,152,000 .
ل.ل1,800,000 .
ل.ل2,088,000 .
ل.ل2,556,000 .
ل.ل3,600,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل3,006,000 .
ل.ل3,330,000 .
ل.ل3,672,000 .
ل.ل792,000 .
ل.ل2,232,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل1,854,000 .
ل.ل2,376,000 .
ل.ل2,142,000 .
ل.ل3,222,000 .
ل.ل3,186,000 .
ل.ل2,376,000 .
ل.ل2,196,000 .
ل.ل4,896,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل4,644,000 .
ل.ل3,618,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل4,482,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل2,358,000 .
ل.ل4,428,000 .
ل.ل4,302,000 .
ل.ل2,808,000 .
ل.ل4,536,000 .
ل.ل4,464,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل3,042,000 .
ل.ل2,016,000 .
ل.ل4,480,000 .
ل.ل528,000 .
ل.ل4,432,000 .
ل.ل4,480,000 .

فرح قاسم أبو ابراهيم
زينب محمد الهق
فداء اديب ناصر الدين
فيروز ديب علوه
والء غسان شاهين
جنان مصطفى علوه
هدى محمد قانصوه
هبة سعيد طه
ليلى احمد ناصر
عبير حسين إسماعيل
رجاء محمد البريدي
ربا محمود الفليطي
رشا علي عوده
وعد مهدي درويش
ميراي ايلي سعد
ميراي ايلي سعد
نبيه علي جعفر
نبيه علي جعفر
كارال نبيل نجيم
احمد قاسم نبعه
إحسان حمزة حمزة
إحسان كامل علي أحمد
إسراء ابراهيم موزي
إيمان حسن عيسى
إيمان حسين سيد حسن
أمل راضي ابو سعد
أمل عبدهللا علي احمد
أمل علي زهوي
أمل علي ظاهر
أمل علي منتش
أميرة أديب عنود حديفة
أميرة علي حميد
أميمة محمود نظام الدين
أميمة موسى سرور
آالء علي رضا
آالء محمد حريري
آيات علي جمول
آية حسن عطوي
بارعة حسن سبيتي
بتول حسن منذر
بتول فضل هللا أبوزيد
بدر طانيوس ضاهر
بديعة يحيى عفارة
بهيجة بديع فقيه
بوثينة محمد علي أبو ذيب
تغريد حسن ملحم
جمال عفيف ضاهر

ل.ل3,728,000 .
ل.ل4,400,000 .
ل.ل2,784,000 .
ل.ل960,000 .
ل.ل2,656,000 .
ل.ل4,368,000 .
ل.ل2,688,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل2,128,000 .
ل.ل2,688,000 .
ل.ل4,480,000 .
ل.ل2,384,000 .
ل.ل4,400,000 .
ل.ل3,680,000 .
ل.ل2,288,000 .
ل.ل1,248,000 .
ل.ل396,000 .
ل.ل396,000 .
ل.ل2,826,000 .
ل.ل5,094,000 .
ل.ل2,808,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل3,618,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل3,510,000 .
ل.ل702,000 .
ل.ل3,906,000 .
ل.ل1,584,000 .
ل.ل2,862,000 .
ل.ل3,384,000 .
ل.ل3,366,000 .
ل.ل1,764,000 .
ل.ل4,050,000 .
ل.ل5,112,000 .
ل.ل4,536,000 .
ل.ل3,834,000 .
ل.ل4,698,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل5,166,000 .
ل.ل3,798,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل2,844,000 .
ل.ل2,628,000 .
ل.ل3,924,000 .
ل.ل1,152,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل2,574,000 .

جمانة عارف حمد
جمانة منيف ابو عمر
جمانة يوسف حرز
جنان حسن بزي
جيسيكا لويس نعمة هللا
حسام علي دقدوق
حسن حسين سيد حسن
حسين حسن عليان
حواء مصطفى سبيتي
حوراء عبدهللا ياسين
حوراء محمد دقدوق
داليا عصام فارس
دانا علي شكرون
دياال غسان الراعي
دياال محمد سرور
ديانا أنيس يونس
ديانا رشيد زويهد
ديانا يوسف مداح الخطيب
راغدة جمال عماشة
رانية حسن رسالن
ربيعة علي سالمة
رجاء سلمان مرعي
رجاء محمد جواد
رحاب علي حجيج
رشا خليل شكرون
رشا محمود بدران
رشا محمود بدران
رنا حسن رميتي
رنا حسين علوية
رنا داود شبيب
رنا كريم أبو ابراهيم
رنا محسن رسالن
رنا يوسف ابو غيدا
رندا اسعد حسان
رنيم بسام الحاصباني
رنيم بسام الحاصباني
رنين بسام قره علي
رهام صالح غشام
رواية اسماعيل نبعة
رياف عبد العزيز توبي
رياف عبد العزيز توبي
ريتا علي الخطيب
ريم حسين حالوي
ريم حسين كريكر
ريم علي مكي
ريم محمد شريم
ريم نزيه زين الدين

ل.ل972,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل2,178,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل774,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل3,078,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل2,862,000 .
ل.ل3,312,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل4,104,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل5,508,000 .
ل.ل3,168,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل2,862,000 .
ل.ل2,250,000 .
ل.ل2,466,000 .
ل.ل5,976,000 .
ل.ل324,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل864,000 .
ل.ل1,062,000 .
ل.ل3,996,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل846,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل3,744,000 .
ل.ل4,788,000 .
ل.ل3,078,000 .
ل.ل1,170,000 .
ل.ل2,808,000 .
ل.ل2,106,000 .
ل.ل4,158,000 .
ل.ل5,022,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل5,004,000 .

ريما سمير علوان
ريما قاسم الحسين
ريما مجيد زويهد
ريما مرتضى بزي
ريموندا ابراهيم عبدوش
رين نديم تفاحة
زهراء عباس عيسى
زهراء علي حمودي
زينب ابراهيم حمزة
زينب أحمد حيدر
زينب أحمد ركين
زينب بهجت غزال
زينب حاتم حرب
زينب حسان مصطفى
زينب حسن زواوي
زينب حسين أخضر
زينب حسين حجيج
زينب خليل جمول
زينب خليل مزنر
زينب خليل مزنر
زينب عبد الحسين دهيني
زينب علي الحلباوي
زينب علي سرحان
زينب علي عليان
زينب قاسم حمادي
زينب قاسم سليمان
زينب محمد الديالتي
زينب محمد مرعي
زينب ناصر جابر
زينة عباس علوش
زينة محمد جابر
سارة حسين ماضي
سارة عادل قدوح
سارة علي علوش
ساره حسن أبو الحسن
ساندريال باسل باجوق
ستيفاني فهيم عساف
سحر عبدهللا حمزة
سحر وهيب ماضي
سليمة عباس الرز
سمر ديا فارس علوان
سمر يوسف دقدوق
سميحة حسيب عاصي
سناء الخطيب ابو غيدا
سهاد علي ياسين
سهام محمود فران
سهى أديب أبو كمر

ل.ل1,728,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل1,476,000 .
ل.ل3,258,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل3,960,000 .
ل.ل5,544,000 .
ل.ل4,014,000 .
ل.ل3,924,000 .
ل.ل4,536,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل5,004,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل2,916,000 .
ل.ل3,888,000 .
ل.ل3,330,000 .
ل.ل2,952,000 .
ل.ل1,692,000 .
ل.ل3,492,000 .
ل.ل5,508,000 .
ل.ل5,004,000 .
ل.ل1,350,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل3,042,000 .
ل.ل1,170,000 .
ل.ل4,248,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل6,048,000 .
ل.ل3,780,000 .
ل.ل5,400,000 .
ل.ل5,580,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل5,760,000 .
ل.ل648,000 .
ل.ل2,556,000 .
ل.ل720,000 .
ل.ل2,466,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل792,000 .
ل.ل4,428,000 .
ل.ل2,016,000 .
ل.ل3,960,000 .

سهى محمد بدران
سوزان احمد فياض
سوزان احمد فياض
سوزان عبد الكريم سرحان
سيدة جورج فارس
سيلفانا وسيم بركات
شذى يونس سرور
شريهان حسين حمدان
صفاء مهدي سعسوع
ضاهر ابراهيم شهاب
ضحى محمد القادري
عايدة سليم حديفة
عبدهللا علي قاسم
عبدهللا علي قاسم
عبير محمد محسن
عزة عون مزرعاني
عال حسين رسالن
عال عصام رميتي
علي أحمد ضيا
علي محمود حسن
علي ناجي جابر
علياء عبد الكريم قميحة
غادة أحمد فرحات
غزل رضا االمين
غفران سمير عاشور
غنوة رضا أبو سعد
غنوه جمال ماضي
غنى حسني العنان
فاتن أمين أبو صمصم
فاديا فادي عباس
فاطمة أحمد سبيتي
فاطمة جودات شريم
فاطمة حسن صبرا
فاطمة خليل سويد
فاطمة عادل شيت
فاطمة عبد الكريم زين الدين
فاطمة عبدهللا بهجة
فاطمة علي بيضون
فاطمة علي رشيد
فاطمة علي ضيا
فاطمة علي غندور
فاطمة كمال جابر
فاطمة ماجد عون
فاطمة محمد أخضر
فاطمة محمد قطيش
فاطمة يوسف عاصي
فرح ابراهيم ناصر

ل.ل4,338,000 .
ل.ل3,420,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل1,044,000 .
ل.ل2,934,000 .
ل.ل4,428,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل3,654,000 .
ل.ل2,826,000 .
ل.ل1,782,000 .
ل.ل4,266,000 .
ل.ل1,548,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل4,158,000 .
ل.ل5,454,000 .
ل.ل3,078,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل3,348,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل5,688,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل5,058,000 .
ل.ل2,574,000 .
ل.ل4,050,000 .
ل.ل3,078,000 .
ل.ل5,004,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل5,238,000 .
ل.ل6,534,000 .
ل.ل1,386,000 .
ل.ل5,022,000 .
ل.ل1,386,000 .
ل.ل4,878,000 .
ل.ل2,646,000 .
ل.ل2,322,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل5,634,000 .
ل.ل3,798,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل2,250,000 .
ل.ل4,842,000 .
ل.ل3,924,000 .

فرح حسن علوش
فرح طالل ياسين
فرح قاسم ناصر
قاسم محمد ترحيني
كارمن صبحي درويش
كارمن صبحي درويش
كوثر محمد أبو هاشم
كوثر محمود قصير
لما أسعد عواضة
لميس حافظ دعيبس
ليال حسين حمزة
ليال طانيوس الحاصباني
ليليان صالح شهاب
ليليان عطاهلل صالح
ليليان علي جفال
لينا عبد الرضى شبلي
لينا محمود ظاهر
مايا رهيف بيطار
مايا عبدهللا حرب
مايا علي أمين
محمد احمد هارون
محمد احمد هارون
محمد حسين فحص
محمد عبد الحسن فران
مدين علي حيدر
مروى علي األمين
مريانا حسين فقيه
مريم اسعد سعد
مريم حمد سرور
مريم محمد عليان
مريم محمد موسى زين الدين
مريم نايف طحيني
مريم يحيى حمزة
مصطفى علي غضبان
مالك اديب مداح
مالك جمال فقيه
مالك رضوان العلي
مالك زكي حالل
مالك نصر حيدر
منى محمد أبوزيد
منى محمود معتوق
منيرة نجيب الزغير
مهى علي صباح
مهى محمد مرتضى
مياسة علي ضيا
ميرفت سلمان جودية
ميرنا حسن كالكش

ل.ل2,502,000 .
ل.ل6,138,000 .
ل.ل5,436,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل3,996,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل2,556,000 .
ل.ل6,066,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل5,328,000 .
ل.ل6,300,000 .
ل.ل2,358,000 .
ل.ل4,536,000 .
ل.ل4,464,000 .
ل.ل4,230,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل3,222,000 .
ل.ل4,716,000 .
ل.ل3,276,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل6,678,000 .
ل.ل3,816,000 .
ل.ل1,656,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل4,716,000 .
ل.ل4,842,000 .
ل.ل2,646,000 .
ل.ل5,526,000 .
ل.ل3,744,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل5,580,000 .
ل.ل4,572,000 .
ل.ل3,690,000 .
ل.ل2,034,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل2,952,000 .
ل.ل3,888,000 .
ل.ل1,026,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل5,454,000 .
ل.ل3,762,000 .
ل.ل4,104,000 .
ل.ل990,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل5,634,000 .

ميرنا عفيف حوماني
ميساء عباس مهدي
ميساء غسان زهر
ميساء نجيب البحري
ميسون ناصر نور الدين
ميليسا لويس نعمة هللا
ميمونة مشهور غبار
ناريمان ابراهيم ابو سمره
نانسي محمد حيدر
ناهد علي نصر
نجوى قاسم دلي
ندين منير منتش
نضال محمد قوصان
نضال نجيب شاعر
نهواند عبد العزيز خليل
نور أحمد عباس
نور علي ديب
نور محمد علي أحمد
نور نسيم حالوي
نورة محمد حمود
نورة موسى بحمد
نورما أحمد فقيه
نورهان جواد مطر
هالة سمير صباح
هبة أحمد جعفر
هبة صالح الدين فياض
هبة فارس سنان
هبة محمد أخضر
هدى حسن جزيني
هلن ريمون نهرا
هنادي عبد العزيز غرابي
هيفاء اسعد شعالن
هيفاء يوسف علّو
ورود حسن سالمة
وعد خليل نجاد
وعد سلمان علود
وفاء عدنان طيراني
وفاء مهنا ابو ابراهيم
والء رضا سلهب
والء قاسم جمعة
والء محسن السيد
والء نزيه زين الدين
والء ياسر أبو قنصور
ياسمين عبدهللا دبوق
ياسمين علي شريم
يوسف فايز دقدوق
إيمان مرهج جواد

ل.ل2,754,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل5,256,000 .
ل.ل4,860,000 .
ل.ل1,098,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل1,368,000 .
ل.ل6,354,000 .
ل.ل2,376,000 .
ل.ل432,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل1,494,000 .
ل.ل2,556,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل630,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل4,212,000 .
ل.ل4,878,000 .
ل.ل3,096,000 .
ل.ل2,646,000 .
ل.ل2,664,000 .
ل.ل4,230,000 .
ل.ل3,510,000 .
ل.ل2,700,000 .
ل.ل5,472,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل5,274,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل5,382,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل2,988,000 .
ل.ل2,952,000 .
ل.ل4,824,000 .
ل.ل1,098,000 .
ل.ل4,878,000 .
ل.ل6,534,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل4,446,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل1,440,000 .
ل.ل3,114,000 .
ل.ل2,880,000 .

صفاء علي زواوي
منار محمد يحيى
شيرين نبيل زويهد
آيات عاصم غندور
جميلة سعيد مصطفى حرب
جيهان عبد اللطيف مشيمش
ديانا حسيب صفا
دينا فوزي أخضر
رائدة علي بركات
سيلفا محمد قاسم
شيرين نبيل زويهد
فرح سعدهللا قانصو
كاتيا حسن عواضة
كريمة محمد جمول
كوثر علي كريم
مريم حبيب سعد
مريم علي شحادة
مالك علي نزال
منال أحمد عطوي
ندى فضل قدوح
نسرين محمد حالوي
نور حسين زين الدين
هبة فارس صفا
هبة محمود حجازي
خالد محمد مرعب
نهى احمد ابراهيم
ضحى علي صالح
إيمان محمود زهرمان
فاطمة علي صالح
ريان محمد السيد
ريان خالد أحمد
ضحى علي درويش
نوال غسان قاسم
رنا احمد نيوف
سارة عبد هللا الدندشي
منال يحي المصري
أمال محمد الكردي
حنان خالد شاكوش
فاطمه عزت النصبه
كارول الياس كيوان
مهى عبدهللا المرعبي
وليد محمد حسين
سهى محمد ملحم
سميّة عبد الغني سيور
فرح سيف الدين األحمد
يارا فوزي يونس
اليتا جوزاف ضوميط

ل.ل2,752,000 .
ل.ل4,560,000 .
ل.ل4,720,000 .
ل.ل4,912,000 .
ل.ل4,560,000 .
ل.ل928,000 .
ل.ل1,408,000 .
ل.ل4,560,000 .
ل.ل4,560,000 .
ل.ل3,488,000 .
ل.ل4,720,000 .
ل.ل2,352,000 .
ل.ل1,680,000 .
ل.ل2,912,000 .
ل.ل4,720,000 .
ل.ل4,640,000 .
ل.ل4,480,000 .
ل.ل2,400,000 .
ل.ل3,776,000 .
ل.ل4,480,000 .
ل.ل4,560,000 .
ل.ل4,496,000 .
ل.ل2,064,000 .
ل.ل4,560,000 .
ل.ل4,644,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل4,048,000 .
ل.ل3,816,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل2,112,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل2,178,000 .
ل.ل1,044,000 .
ل.ل2,574,000 .
ل.ل306,000 .
ل.ل4,158,000 .
ل.ل3,870,000 .
ل.ل3,978,000 .
ل.ل1,836,000 .
ل.ل2,052,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل4,158,000 .
ل.ل2,196,000 .
ل.ل2,934,000 .
ل.ل3,564,000 .
ل.ل2,646,000 .

ملكة ابراهيم سعد
ليال محمد الشبيب
رقية محمد النابوش
غالية حسين هرموش
أحمد خالد ديب
نبيل بهاء كحيل
نهال ديب مريم
شيرين علي هواش
والء عبد الرزاق مريم
صفاء مصطفى شميطان
فرح محمود نجارين
سارة محمد زريم
رنا كاظم بكراكي
نارمين عبد الحليم طيبة
روال ابراهيم صورغاكي
منال سليم ابراهيم
ساره خالد عباس
ميراي وليد سعادة
آسيا أحمد البب
رانيا عبدالرزاق العش
ربى فهد الطرابلسي
مريان اسبر عكاري
منال يحيى المصري
ريان عبد الوهاب حلواني
أماني حسين منقارة
أماني حسين منقارة
ريما محمد رحمون
مديحة عبدالكريم دندشلي
نادين محمود مصري الشعراني
كنانة عبد الحميد طالب
جومانة محمود هرموش
لبنى محمد سلوم
نهى احمد ابراهيم
روال غسان القاق
غنوى ممتاز خليل
أماني نظمي دبليز
ضحى يوسف الصباغ العمادي
مريم نظمي دبليز
صفا سمير الشامي
ميرنا جمال عمار
عبير مصطفى االسعد
ميراي علي العلي
أماني حسين منقارة
صفاء سمير الشامي
سماح محمود كبارة
أليسار إبراهيم أعد
جنى عبد هللا بخاش

ل.ل4,500,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل3,780,000 .
ل.ل2,358,000 .
ل.ل414,000 .
ل.ل3,762,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل2,340,000 .
ل.ل810,000 .
ل.ل2,682,000 .
ل.ل3,888,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل3,024,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل3,456,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل3,258,000 .
ل.ل3,528,000 .
ل.ل522,000 .
ل.ل1,248,000 .
ل.ل828,000 .
ل.ل288,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل2,772,000 .
ل.ل1,136,000 .
ل.ل4,068,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل792,000 .
ل.ل3,312,000 .
ل.ل882,000 .
ل.ل4,640,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل4,860,000 .
ل.ل2,052,000 .
ل.ل2,268,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل2,412,000 .
ل.ل592,000 .
ل.ل1,548,000 .

غنى عبد هللا كريمة
نور نزار مقدم
ريان عبد الوهاب حلواني
أليسار ابراهيم أعد
منال حسين مالح
هبه غازي عواد
ميساء أحمد خضر
زينة عمر كريم
ألماس محمد درغام
عبير مصباح حداد
ربيعة محمد عراج
مريم نظيم سعادة
إيمان محمد حسون
أحمد محمد عبد الرحمن قاسم
صفاء مصطفى شميطان
هبة محي الدين عبدالقادر
زينة محمد الراعي
منال ابراهيم أحمد
صفاء خضر السيد
صبا حمزة االيوبي
سارة حسن القص
لما حيدر حيدر
فاطمه علي المولى
محمد نجيب قاسم ندماني
عبد المنعم صالح شلهوب
عزيزه حسن بريطع
اسراء علي حيدر
محمد علي خليل
نسرين محمد ابراهيم
ليلى حسن عياد
فاطمة محمد الموسوي
سارة مختار خشاب
شيرين خضر خليل
امل علي شرف الدين
بتول حسن دهيني
سعاد نعمان فارس
ميسم علي فقيه
ريان علي مغنيه
هبه محمد حيدر
فاطمه علي يعقوب
علي حسن علويه
هديل قاسم اسطنبولي
ساره خليل عباس
هبه حسن فرج
رائده خليل بسما
نهال علي رشيد
زهراء رضا دهيني

ل.ل4,464,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل1,344,000 .
ل.ل320,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل720,000 .
ل.ل4,194,000 .
ل.ل3,636,000 .
ل.ل2,700,000 .
ل.ل4,788,000 .
ل.ل846,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل1,224,000 .
ل.ل162,000 .
ل.ل2,070,000 .
ل.ل2,124,000 .
ل.ل1,872,000 .
ل.ل2,934,000 .
ل.ل1,710,000 .
ل.ل4,878,000 .
ل.ل2,880,000 .
ل.ل4,572,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل5,346,000 .
ل.ل6,138,000 .
ل.ل1,278,000 .
ل.ل5,328,000 .
ل.ل5,328,000 .
ل.ل5,418,000 .
ل.ل5,058,000 .
ل.ل5,418,000 .
ل.ل5,346,000 .
ل.ل5,418,000 .
ل.ل5,256,000 .
ل.ل5,112,000 .
ل.ل3,762,000 .
ل.ل4,338,000 .
ل.ل3,510,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل5,184,000 .
ل.ل5,778,000 .
ل.ل6,444,000 .
ل.ل5,238,000 .
ل.ل6,336,000 .
ل.ل1,728,000 .

لما كريم نجدي
زهراء حسن علي الدين
فرح موسى اسكندر
حسام احمد شرف الدين
نور الهدى حسين سليمان
فاطمه حسين مكي
كوثر محمد العلي
حوراء مصطفى عيسى
مالك حسيب الظاهر
غفران علي عيسى
احالم محسن هاشم
سليمان عدنان فتوني
رانيه حسن مازح
بثينه عفيف حمود
كوثر احمد صاطي
ندين نجيب االمين
زينب محمد بركات
شيماء عبد الرحمن نصرهللا
محمد حسين روميه
صابرين محمد طالب
ايمان اسماعيل سلطاني
محمد مرتضى ابو الحسن
علي محمود طالب
غاده سليمان قعيق
نوره علي يوسف
حنان محمود فرحات
مريم ياسين حوراني
فاطمه احمد فرج
ليلى حسين زيتون
سوسن ابراهيم مصطفى
ساره محمد خليل
مريم محمد فرفور
سماح محمد القريعي
كيهان عدنان دهيني
زينب محمد مهدي
امل علي نجدي
هدى فوزي الحاج سليمان
سماح حسين سليمان
فاطمه صبحي فوعاني
مالك مجدي قبيسي
االء مجدي قبيسي
بشرى عثمان ابو ساري
رال هاني الحسين
خضر محمد سالم
مريم احمد مدني
رشال صافي أخضر
سمر يوسف حرب

ل.ل5,274,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل4,824,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل4,860,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل5,418,000 .
ل.ل4,932,000 .
ل.ل4,968,000 .
ل.ل4,932,000 .
ل.ل3,942,000 .
ل.ل5,202,000 .
ل.ل4,248,000 .
ل.ل3,798,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل5,094,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل5,184,000 .
ل.ل4,788,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل4,752,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل4,464,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل4,032,000 .
ل.ل4,986,000 .
ل.ل4,932,000 .
ل.ل4,248,000 .
ل.ل2,682,000 .
ل.ل5,346,000 .
ل.ل5,076,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل5,148,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل4,842,000 .
ل.ل4,608,000 .
ل.ل3,510,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل4,824,000 .
ل.ل3,834,000 .
ل.ل3,852,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,274,000 .
ل.ل5,490,000 .

سمارة زهير عودي
مريا نا عبد هللا مرتضى
فاطمة احمد الدر
ميساء محمد عقيل
اسراء علي مكنا
فرح علي برجي
اسيل محمود سقالوي
دياال عباس ناصر
سارة علي قاسم
رندة حسين هزيمة
علي محمد قعيق
فاطمه علي الغول
حنان محمد عزات عواضه
كميليا توفيق عباس
دالل علي الساري
رامونا جريس الحاج
رشا نعمة هللا شما
زينب علي ايوب
بتول حسن دقماق
زينب محمد سليمان
هيفاء حسين خليل
رحيل علي بركات
ساره حسن خليل
فاطمه محمد ياسين
ضويه جميل الزين
بتول عبد هللا االطرش
رباب علي نصرهللا
فاطمه عبد الحسن حطاب
هدى ذيب بلحص
غنوه فضل حسن
زينب حسن عواضه
حميده علي سكيكي
ليلى محمد بركات
امل حسين الدر
علي عطاهللا ذيب
داليا فرح جشي
سميه جعفر حمود
زهراء ربيع ديب حجازي
تانيا احمد شور
فرح حسين زيات
علياء عبد هللا عبد علي
ساره احمد حماده
دالل علي الساري
سوزان وليم العلم
ليندا محمد بياض
غروب احسان حوماني
زينب سعيد فرحات

ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل4,824,000 .
ل.ل5,274,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,076,000 .
ل.ل4,986,000 .
ل.ل5,274,000 .
ل.ل4,932,000 .
ل.ل4,716,000 .
ل.ل5,058,000 .
ل.ل5,472,000 .
ل.ل3,096,000 .
ل.ل4,680,000 .
ل.ل6,210,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل6,012,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل5,922,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل3,546,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل3,438,000 .
ل.ل2,538,000 .
ل.ل3,888,000 .
ل.ل5,112,000 .
ل.ل4,446,000 .
ل.ل468,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل4,716,000 .
ل.ل5,562,000 .
ل.ل6,102,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل4,338,000 .
ل.ل4,212,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل3,114,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل5,148,000 .
ل.ل5,544,000 .
ل.ل5,490,000 .

مروة حسين خليل
ايمان محمد نجيب بكار
رنا سليم ضاهر
فاطمه طالل الكالس
سلسبيل حسن فرحات
رمزيه شمس الدين
زينب فؤاد فرحات
اسماء محمد شبو
وردة احمد سرعيني
فاطمه يوسف ضيا
رشا حسين يحي
سمية حسن مجلل
ميسم جمال ياغي
علي نمر قزيحه
احمد هيثم بشاره
سماح علي مهدي
فاطمه حسين زناتي
امل احمد مظلوم
محمود مصطفى حمود
لما راجح قانصو
سالم محمد متيرك
احمد محمد جزيني
سالي شفيق وهبي
ميسم محمد عوني المصري
عال عمر ناجيا
رانيا علي شعيب
نادين علي ابو ريا
حياة عدنان زهرا
غنى احمد سكافي
بشار علي عبدهللا
سلوى حسين قاسم
عفيفه حسن حشيشو
ريان حبيب داغر
حياة عامر عسيران
آمنة مصطفى خليل
فاطمه محمود ترحيني
نور كاظم همام
رشا جعفر مشورب
روي جورج لحود
رنا يوسف الناشف
مالك رضا رحيّل
فاطمة علي موسى
فاطمه اسعد يحي
صفاء عثمان حبلي
منال يحي عفاره
فاطمه عفيف بنوت
سميحه قاسم مراد

ل.ل2,700,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل4,716,000 .
ل.ل4,698,000 .
ل.ل3,834,000 .
ل.ل4,644,000 .
ل.ل4,266,000 .
ل.ل4,536,000 .
ل.ل4,050,000 .
ل.ل3,528,000 .
ل.ل3,312,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل5,058,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل4,536,000 .
ل.ل4,554,000 .
ل.ل2,232,000 .
ل.ل5,472,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل4,122,000 .
ل.ل2,160,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل3,528,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل4,122,000 .
ل.ل1,782,000 .
ل.ل4,824,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل5,310,000 .
ل.ل3,762,000 .
ل.ل4,500,000 .
ل.ل5,166,000 .
ل.ل5,076,000 .
ل.ل3,564,000 .
ل.ل4,770,000 .
ل.ل5,112,000 .
ل.ل5,202,000 .
ل.ل5,022,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل3,852,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل5,256,000 .
ل.ل3,474,000 .
ل.ل3,096,000 .

ابراهيم قاسم كوثراني
فاطمه اسماعيل يونس
ماري الياس بركات
جهاد بطرس الياس
مريم حسن جزيني
رانيا حسين عبود عالمه
ريان سميح عطوي
لينا محمد متيرك
ماجدة علي حيدورة
بيار الياس عيد
جسيكا انطوان خوري
خلود قاسم الدره
زينب عبدهللا صبرا
عفاف محمود البابا
داليا ديب قبالوي
غنى احمد داود
ايات عبد االمير جابر
زينب خضر عز الدين
سكينه اسماعيل ابراهيم
ريما كامل عواله
رشا محمد عواضه
حسن علي طالب
مريم محمد اخضر
ابرار رضا جعفر
ربى حسين حرقوص
وئام علي فرحات
ماريا محمود همام
خديجه احمد خليفه
رنا حسن خزعل
نادين حسن فرحات
رنا حسين جابر
ساره محد عجور
حسن علي باقر
بشرى حسن رضا
سوسن علي فرحات
زينب حسن فرحات
نغم علي حمدون
سلينا كمال المشنتف
عبير موسى اسماعيل
حنين محمد موسى
ريتا ايلي سعاده
تامر محمد عبيد
مايا قاسم زيدان
نجالء نزار الجعفيل
االء منير الغربي
لما عبد الرضا شومان
نعمات عدنان زهره

ل.ل3,060,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل3,546,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل5,130,000 .
ل.ل4,230,000 .
ل.ل3,456,000 .
ل.ل5,202,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل5,562,000 .
ل.ل5,238,000 .
ل.ل5,670,000 .
ل.ل4,140,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,094,000 .
ل.ل2,988,000 .
ل.ل4,608,000 .
ل.ل5,544,000 .
ل.ل4,482,000 .
ل.ل4,554,000 .
ل.ل5,436,000 .
ل.ل3,024,000 .
ل.ل4,464,000 .
ل.ل4,050,000 .
ل.ل5,184,000 .
ل.ل5,292,000 .
ل.ل2,970,000 .
ل.ل5,166,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل4,446,000 .
ل.ل6,264,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل5,382,000 .
ل.ل3,402,000 .
ل.ل4,680,000 .
ل.ل3,456,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل5,832,000 .
ل.ل3,816,000 .
ل.ل3,744,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل5,328,000 .
ل.ل2,646,000 .
ل.ل3,834,000 .

نسرين حسان المصري
محمد سعيد السن
زهراء علي خليفه
منى حيدر حيدر
محمود علي صعب
هناء حسن الصالح
بتول جعفر حمزي
لطيفه جمال الطاهره
مريم محمد فضل الديماسي
نهال سامي القنواتي
بدر جودات اشمر
ايه محمد جوني
حسين علي االمين
رلى علي بالل
منال هاني ظاهر
ليلى علي صالح
ميريانا سمير يوسف
نانسي جورج يعقوب
امل شكر شكر
االء محمد جعاره
مروى ايلي سعدهللا يزبك
هنا انطوان جبران قسطنطين
محمود مصطفى حمود
ميالد نقوال متري
مروه موسى طاهر
جويس تقوال الناشف
عفاف محمد طالع
محمد سعيد وهبي
وداد زهير عوض
مصطفى فوزي دمشق
جميل علي محمد ابراهيم
محمد يوسف عساف
علي ارنولد قاسم كسروان
محمد حسين زناتي
اخالص حسين علويه
دينا يونس قشائش
احمد جمال الربيع
ران سمير ابي خليل
ستيفاني سمير وهبه
جوني ابراهيم االميوني
جوني ابراهيم االميوني
رولى سامي البرقاشي
ماريان شربل الحويك
جوزف الياس خليفة
ميراي جورج ابو عسلي
غنوة انطوان الخواجة
غريس ريمون الكركي

ل.ل4,500,000 .
ل.ل4,410,000 .
ل.ل5,508,000 .
ل.ل4,878,000 .
ل.ل5,436,000 .
ل.ل6,174,000 .
ل.ل6,174,000 .
ل.ل4,950,000 .
ل.ل3,420,000 .
ل.ل2,790,000 .
ل.ل4,644,000 .
ل.ل3,816,000 .
ل.ل6,300,000 .
ل.ل5,076,000 .
ل.ل3,762,000 .
ل.ل5,058,000 .
ل.ل4,266,000 .
ل.ل5,094,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل3,438,000 .
ل.ل5,490,000 .
ل.ل5,706,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل1,998,000 .
ل.ل756,000 .
ل.ل3,798,000 .
ل.ل3,258,000 .
ل.ل1,404,000 .
ل.ل4,068,000 .
ل.ل1,512,000 .
ل.ل3,204,000 .
ل.ل4,176,000 .
ل.ل720,000 .
ل.ل468,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل3,078,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل1,764,000 .
ل.ل2,106,000 .
ل.ل936,000 .
ل.ل2,664,000 .
ل.ل2,646,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل4,788,000 .
ل.ل2,754,000 .
ل.ل3,078,000 .

البيرت هنري المر
كلود سمعان خليل
شانتال سيمون سماحة
ميشال سجيع داغر
ميشال سجيع داغر
الرا غسان أيوب
غنوة انطوان الخواجة
كاترينا قزحيا اغناطيوس
كيتا دعاس شحود
سوزان موريس سرور
ديانا نزيه كليب
سيليا فادي العطار
سيليا فادي العطار
جنيفر عصام الحصروتي
جنان جورج السلفاني
ريما فيصل زهر الدين
رانيا الشيخ كمال القاضي
رنا غسان ابو شقرا
ضحى كميل وهبه
رشا نسيب بو كروم
جنى نبيل فياض
غادة عادل غنام
مهى شفيق شهيب
سوزان حستن العياص
اياد راغد شرف الدين
سمر مفيد ابو زور
شيرين مجيد التيماني
هال شوقي االحمدية
ليال جوزيف ابي رميا
كارول شربل رزق
اغاتا انطوان القزي
منال حافظ شلهوب
جاكلين جرجس ابراهيم
ماري جرجي الراعي
شربل جميل القصيفي
كريس شربل القصيفي
غيتا سمعان فريفر
كارول شربل رزق
منال جوزاف ابي خليل
جورج انطوان عشي
روال فؤاد حداد
اغاتا انطوان القزي
اغاتا انطوان القزي
شربل جوزيف ايوب
بيتر شربل القزيلي
شانتال اديب طنوس
جوال انطون زغيب

ل.ل3,186,000 .
ل.ل4,194,000 .
ل.ل5,526,000 .
ل.ل1,782,000 .
ل.ل396,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل1,944,000 .
ل.ل2,592,000 .
ل.ل1,242,000 .
ل.ل1,962,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل1,080,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل2,448,000 .
ل.ل2,466,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل3,060,000 .
ل.ل3,312,000 .
ل.ل3,114,000 .
ل.ل2,646,000 .
ل.ل3,942,000 .
ل.ل3,348,000 .
ل.ل4,104,000 .
ل.ل3,744,000 .
ل.ل540,000 .
ل.ل2,340,000 .
ل.ل5,112,000 .
ل.ل1,530,000 .
ل.ل3,492,000 .
ل.ل1,782,000 .
ل.ل2,826,000 .
ل.ل2,430,000 .
ل.ل2,520,000 .
ل.ل2,142,000 .
ل.ل5,148,000 .
ل.ل2,826,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل3,402,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل2,646,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل3,834,000 .

جوزيان حنا حداد
كريستل بطرس بو طنوس
ماريان كبلاير صوايا
الين قزحيا يمين
اماني بسام مرعي
حنين ناجي المصري
زبيدة يوسف الصايغ
فرح طالل النجار
وعد رائف المصري
شوقية يوسف حسون
شوقية يوسف حسون
شوقية يوسف حسون
رندة نجيب قاسم
ندين رشيد االعور
حنان بسام مساعد
روال سلمان عز الدين
نغم بسام الدنف
مريم منير الخنسا
ايمان محمود عباس
ليال احمد ملك
نغم قاسم نور الدين
عالء احمد عقل
علي مهدي فاضل
رانيا علي شريم
عبد المعين حسين حيدر
علي مهدي فاضل
وفاء حسين حنجول
رانية علي شريم
دانية ايليا النجار
رين فردينند ضو
حسن فارس حسون
روان محمد فرحات
سعاد عبد الحسن حريري
علي زياد شوير
ندى توفيق الجردي
ندى توفيق الجردي
حنان امين الصايغ
رهام فؤاد عالمة
نتالي غالب غصن
منال امين ابو شقرا
نغم رجاء بو نجم
لينا انور عالمة
صفاء فادي ابو العز
مريم عبد المجيد يونس
سيلفانا وليد الجوهري
غنوة سامر حالوي
حنان علي زين الدين

ل.ل3,906,000 .
ل.ل3,330,000 .
ل.ل288,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل4,104,000 .
ل.ل5,040,000 .
ل.ل4,824,000 .
ل.ل2,718,000 .
ل.ل5,148,000 .
ل.ل1,188,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل1,296,000 .
ل.ل4,590,000 .
ل.ل4,194,000 .
ل.ل5,220,000 .
ل.ل702,000 .
ل.ل3,096,000 .
ل.ل3,294,000 .
ل.ل1,800,000 .
ل.ل2,484,000 .
ل.ل414,000 .
ل.ل3,672,000 .
ل.ل306,000 .
ل.ل1,908,000 .
ل.ل2,664,000 .
ل.ل2,304,000 .
ل.ل3,888,000 .
ل.ل1,260,000 .
ل.ل2,898,000 .
ل.ل2,034,000 .
ل.ل3,924,000 .
ل.ل3,672,000 .
ل.ل3,726,000 .
ل.ل2,214,000 .
ل.ل1,134,000 .
ل.ل1,584,000 .
ل.ل1,980,000 .
ل.ل1,584,000 .
ل.ل2,772,000 .
ل.ل3,582,000 .
ل.ل1,890,000 .
ل.ل4,662,000 .
ل.ل3,960,000 .
ل.ل3,528,000 .
ل.ل4,320,000 .
ل.ل4,446,000 .
ل.ل5,238,000 .

سعدى محمد صعب
سحر معضاد شيا
مالك فواد مالعب
خلود خليل حسن
ميرفت يوسف يونس
رزان مصطفى شرف الدين
اسراء هارون المير
االء هارون المير

ل.ل3,456,000 .
ل.ل432,000 .
ل.ل2,502,000 .
ل.ل2,862,000 .
ل.ل3,708,000 .
ل.ل3,240,000 .
ل.ل4,140,000 .
ل.ل2,376,000 .

