
 

  10ساعة ال
 
 صباحا

 االسم الثالثي

 بالل وليد قبوط 

 عادل وليد عيش 

 جنى عادل سلوم 

 ياسمين ياسر الطيار

 ايلي طوني عبدو 

 فاتن عبد الحليم السنكري 

الشاميهبه حسني   

 كالرا ناظم كفروني 

 قمر غسان املصري 

 ملى جمال الصمد 

 ابراهيم نعيم الداالتي

 امه سليم ابي راشد 

 جويل يعقوب فارس 

 جويل كميل عازار 

 حمزه عبد اللطيف سيور 



 ربى عمر الحاج 

 لينا خليل شعيا

 سامي محمد مسعود

 عماد علي صباح

 سجى محمد غندور 

للا مايا يوسف نعمة   

 كاترينا جرجس شليطا 

 الين وديع طربيه

 محمود حاتم املراد 

 كريستل يوسف الحريبه

 ناديا محمد الصالح 

 طوني الياس غزول 

 هبه حسن درغان 

 شربل يوسف حبيب 

 عبدالعزيز مصطفى الحمداش 

  11الساعة 
 
صباحا  

 جيوفانا مطانيوس ابي اسحق 

 محمد مصطفى مطر 



 آيه محمد خلف 

 خلود محمد سيور 

 فاطمة عبد السالم رضوان 

 علي حسين الناظر 

 مريم مصطفى خادم 

 جنان عبد الحميد حمزه 

 زكاء محمد فؤاد البني 

 عبد القادر احمد شميط 

 محمد طالب خضارو 

 سيرين عمر درباس 

 مهى محمد سعديه 

 جومانه صالح نده 

 انطونيال سمعان معوض 

 اخالص مصطفى خضر 

ظافر ملحم فراس    

 جميله عبد الناصر خضر

 عليا عبد الحميد البضن 

 سمر عدنان الخنسا



 سابين عماد ديب

 زمزم عمار زريعه 

 باسل زيان فارس 

 محمد علي اسعد 

 تمارا زهير محمد علي أحمد 

 البراق نبيل ذو الفقار فراج 

 يحي خالد حمود

 سكينة جمال سليمان 

 كارن نعمة نعمة

محمود كمال افضال   

  12الساعة 
 
ظهرا  

 كريستين جورج رومانوس

 ميراي دؤرويش درويش 

 عمر خالد الزعني 

 ليندا خالد زهران 

 دانيه سمير دنون 

 جنيفر انطوان يمين 

 بيار جوزيف خالد الرهبان



 غنوه ميشال بشاره

 شهناز عدنان جمال 

 جيهان يوسف عزيزه 

ا بدوي بركات 
ّ
 ريت

 ميرا عبود غسطين املعراوي 

 عمر علي خباز 

 نتالين حبيب ناصر الدين 

 دياال علي طراديه 

 فرح بسام حداد 

 سيليستي مروان سركيس 

 صبا ايهاب العبوش ي 

 روان عماد خاروطه 

 الياس مروان ضيعه 

 الرا منار زياده 

 آالء احمد زيني 

 نيفين احمد الهندي 

 سابين مارون زخور 

العلي جنى يحي    



 طانيوس عبده كرم 

 طونينا ايلي انطون 

 جنان وجيه ابراهيم 

 ايمان عمر االحمد 

 سالي كميل خليل 

بعد الظهر   1الساعة   

 علي احمد حمود 

 محمد نمر فواز 

 ريان احمد الحسين 

 ماريان موس ى الشامي 

 مابيل لطيف مخرز 

 امل بالل املجذوب 

 جوني جوزاف سليمان 

النشار روال احمد   

 رياض حسن الشعبان 

 مواصف معروف املانع 

 طارق حسين العجمي 

 غنى شوكت املصري 



 ردينه حسين الشرقاوي 

 رابعه بدر شحاده

 حسن علي دبوق 

 غزوان عبد شاهين 

 يارا عالء الدين الضناوي 

 ميرفت خالد شوك 

 نايف معن خضر آغا

 ساره سامي الحاج حسين 

 ديما خضر الصياح 

مارون مقبل ريتا   

 عثمان سليمان املرعبي 

 غيثاء عصام اسبر 

 علي حسين طالب 

 دالل سركيس نجيم 

 كريستين الشيخ جود عبدو 

 ريم اسكندر ابو نادر 

 عالء احمد وسيم الخير 

 كلودي غازي مشيك 



بعد الظهر   2الساعة   

 اسماء سمير كمال الدين 

 كلوديا شربل جبرائيل 

طالب سعاد حسن محمد علي   

 خالديه علي علي 

 هاجر محمود شمره 

 سلمى امللوحي 

 جوانه جمال البستاني

 نورهان زكي جاسم الحمود 

 ساميا يحي العلي 

 موهار مدحت زعيتر 

 باميال مطانيوس خليل 

 امانه عبد للا هاني

 هبى سمير فرنجيه 

 فرح احمد شاهين 

 جوزيان سايد الشدياق 

 محمود عبد القادر ناصر 

 روال احمد رضوان 



 علي احمد قلوط 

 كرستينا جاك فرنجيه 

 رنا احمد بدره 

 جنى محمدرضوان البدوي النجار

 مروى ممد قاسم 

 فراس فريد ولي الدين 

 دياال احمد غريب 

 نسمه حسن عباس 

 حنين علي محمد 

 احمد جمال كساب 

 علي محمد املولى 

 صابر محمد انيس فتح للا 

املصري طارق وليد   

بعد الظهر   3الساعة   

 شعبان سعيد الصوفي 

 نانس ي كميل توماجان

 دانيه مصطفى اسعد 

 فاطمه محمد حمزه



 أناستازيا ميشال الدويهي 

 خالد عبد الكريم عجاج 

 فوستا مظهر طنوس 

 محمد عالء الدين زمو 

 ابراهيم عزام الحسن 

 خالد عز الدين السعيد 

 رنيم يوشع ضاهر

محمد حقي عمر اسامه   

 حسين علي نبوت 

 علي حلمي سعد 

 وائل يسري زين الدين 

 جورج يوسف توا 

 ليلى نجيب صفا 

 غسان علي يوسف 

 

 


