
سجّل المعمودّية الموّحد لرعّية القّديس جاورجيوس - زوق مكايل

اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

ألف وسبعمائة وأربع وسبعنيكانون الثاينالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةيوسف مقصودجدعون سلموينجربائيل1

ألف وسبعمائة ومثاٍن وسبعنيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةبشارة أرقشيوسف أرقشنعمة اهللا2

ألف وسبعمائة ومثاٍن وسبعنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةحنا الدقّيروفائيل3

ألف وسبعمائة ومثاٍن وسبعنيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةعبد اهللا دهانناصيف الدهانيوسف4

ألف وسبعمائة ومثاٍن وسبعنيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةأم نادر دهانفاضل الدهانثيودوره5

ألف وسبعمائة ومثاٍن وسبعنيآذارالسابعيف كنيسة الرعيةمرمي منصور صبيحجرجس فرححنة6

ألف وسبعمائة وتسع وسبعنييف كنيسة الرعيةجدايوسف السيار احلليبسوسنة7

ألف وسبعمائة وتسع وسبعنيكانون األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةجرجس ابن بطرس فرحميخايل احللوأنطون8

ألف وسبعمائة وتسع وسبعنيكانون األولالسادس عشريف كنيسة الرعيةامرأة إبراهيمأبو ناصيف القهوجيمرمي9

ألف وسبعمائة ومثاننيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةسلّوم سلموينفارس سلموينبشارة10

ألف وسبعمائة ومثاننيآذارالسادسيف كنيسة الرعيةابنة منصور صبيحيوسف نقوال عودهمرمي11

ألف وسبعمائة ومثاننيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةحنا عودهأنطون يزبك سلموينبشارة12

ألف وسبعمائة ومثاننيآبالسادسيف كنيسة الرعيةابنة مورانيةجزه املنيرمرتا13

ألف وسبعمائة ومثاننيأيلولالثالثيف كنيسة الرعيةامرأة عمهاموسى عودهحنة14

ألف وسبعمائة ومثاننيتشرين األولالثاينيف كنيسة الرعيةخالتهاأنطون قطّانسوسنة15

ألف وسبعمائة ومثاننيتشرين الثاينالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةأبو منصور برباريشديد سلموينيوسف16

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيشباطالثامنيف كنيسة الرعيةفارس قطّانجرجس ساسني املدورميخايل17

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيشباطالرابع عشريف كنيسة الرعيةضاهر الربجيحنا عنيسيمسعان18

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيآذارالثالثيف كنيسة الرعيةأنطون مقصوديوسف مقصودالياس19

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيأياريف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانورده أبو جرجس الدقّيالريس إبراهيمسوسنة20

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيحزيرانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانعمه جرجس عودهأنطون مراد عودهحنا21

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيآبيف كنيسة الرعيةسلّوم سلموينمنصور عودهضاهر22

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيتشرين األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانعمتها ورده الدقّيحنا الدقّيورده23

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيتشرين الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانابنة منصور صبيحبطرس فرحإفجانيا24

زوق مكايلاخلوري أونوفريوساخلوري موسى قطّانفاضل الدهانالياس25 - ألف وسبعمائة وواحد ومثاننييف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وسبعمائة وواحد ومثاننيتشرين األولآخريف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانامرأة إبراهيم الزندموسى مقصودمرمي26

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيكانون الثاينآخريف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانسلّوم سلموينأبو ناصيف القهوجيسليمان27

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننينيسانيف كنيسة الرعيةعمتها أم يوسفجدعون سلموينسارة28

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننينيسانآخريف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانجدا أم حنا الصباغيةشديد سلموينصوفيا29

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننينيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاملطران إغناطيوس صروف واخلوري موسى قطّانابن عمه سلّوم سلموينالياس سلمويننقوال30

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيأياريف كنيسة الرعيةامرأة عيسى العظميزبك عودهبرجييت31

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانامرأة عمها ميخائيل قطّانأنطون قطّانراحيل 32

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيمتّوزيف كنيسة الرعيةكاروبيم الغلبوينموسى احللوالياس33

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيآبالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانسلّوم مرشد سلموينفارس سلموينسليمان34

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيتشرين األوليف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانابن عمته بولس دهاندميتري دهانحنا35
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ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيتشرين األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانحنا أبو يزبك عودهأنطون يزبك سلموينيوسف36

ألف وسبعمائة واثنني ومثاننيتشرين الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانابنة عم أبيها فرحهأبو نقوال الصباغأنسطاسيا37

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننييف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانفارس القطّانحنا املغربلوهبه38

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانأنسطاسيا فارس الدهانخطّار الدهانبدوانية39

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيشباطالعاشريف كنيسة الرعيةأنطون الرئيسحنا الدقّينقوال40

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةيوسف ميخايل قطّانموسى مقصودجرجس41

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةبركات اخلياطمرتا42

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةبركات اخلياطحنة43

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيآبالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةابن عمه جرجس عودهأنطون عودهنقوال44

زوق مكايلاملطران إغناطيوس صروف واخلوري موسى قطّانبولس دهانبشارة فارس الدهانالياس45 - ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيتشرين األوليف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

زوق مكايلاخلوري موسى قطّانفضل اهللايوسف دهانقسطنطني46 - ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيتشرين الثاينالثاينيف كنيسة مار ضوميط

ألف وسبعمائة وثالث ومثاننيتشرين الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةموسى إبراهيمميخايل التقوعييوسف47

ألف وسبعمائة وأربع ومثاننيكانون الثاينالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانحنة أبو شديد السلموينميخايل قطّانروزا48

ألف وسبعمائة وأربع ومثاننيشباطالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانعمه سلّوم سلموينشديد سلموينقسطنطني49

ألف وسبعمائة وأربع ومثاننينيسانيف كنيسة الرعيةامرأة يزبك عودهموسى احللومرمي50

ألف وسبعمائة وأربع ومثاننينيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةعمتها أم نادردميتري دهانورده51

ألف وسبعمائة وأربع ومثاننيتشرينيف كنيسة الرعيةميخايل قطّانبطرس فرحيوسف52

ألف وسبعمائة وأربع ومثاننيتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةعمه أبو داودخليل الدمياطيسلّوم53

ألف وسبعمائة ومخس ومثاننيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةجرجس ابن أبو يزبك عودهأنطون عودهنقوال54

ألف وسبعمائة ومخس ومثاننيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةشديد السلموينأنطون قطّانجرجس55

ألف وسبعمائة ومخس ومثاننيكانون الثايناألوليف كنيسة الرعيةاملطران إغناطيوس صروف واخلوري موسى قطّانخاله حنا السلموينفارس قطّاننصر اهللا56

ألف وسبعمائة ومخس ومثاننيأياريف كنيسة الرعيةكاروبيم الغلبوينالياس عودهوهبه57

ألف وسبعمائة ومخس ومثاننيمتّوزيف كنيسة الرعيةعمتها راحيلشديد السلموينأنسطاسيا58

ألف وسبعمائة ومخس ومثاننيتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري موسى قطّانفارس قطّانأبو فاضل املدورإبراهيم59

ألف وسبعمائة وست ومثاننيكانون الثايناألوليف كنيسة الرعيةامرأة متري دهان األوىلالياس الدقّيأنسطاسيا60

ألف وسبعمائة وست ومثاننينيسانيف كنيسة الرعيةخاله ميخايل قطّانجدعون السلموينرافايل61

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةعمه حنا عودهيزبك عودهعبود62

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيشباطالسادسيف كنيسة الرعيةأختها صوفيايوسف املنيرمسيحية63

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيمتّوزيف كنيسة الرعيةخاله أنطون قطّانمنصور احلايكجرجس64

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيمتّوزيف كنيسة الرعيةنصر اهللا السلموينميخايل يزبك السلموينيوسف65

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيأيلوليف كنيسة الرعيةامرأة إبراهيم فرحمنصور عودهمرمي66

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيأيلوليف كنيسة الرعيةعمه الياس الدقّيحنا الدقّينصر اهللا67

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيتشرين األوليف كنيسة الرعيةحنة ابنة بو شاهنييونس غصنسكّرية68

ألف وسبعمائة وسبع ومثاننيتشرين األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةعمه سلّوم السلموينشديد السلموينحبيب69

ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيآذاريف كنيسة الرعيةامرأة قسطنطني البويزخليل الدمياطيمرمي70
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ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزيف كنيسة الرعيةامرأة دميتري دهانشاهني العنيسيهيالنه71

ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف سلموينفارس السلموينجرجس 72

ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةأم يوسف عودهأنطون يزبك السلموينتقال73

ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيآبيف كنيسة الرعيةعمه الياس الدقّيحنا الدقّيعبد اهللا74

ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيآبيف كنيسة الرعيةامرأة عمها حنا الدقّيالياس الدقّيحنة75

ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيأيلولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةميخايل قطّانيوسف املنيربشارة76

ألف وسبعمائة ومثاٍن ومثاننيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةعمه سلّوم السلموينالياس السلمويندميتري77

ألف وسبعمائة وتسٍع ومثاننيمتّوزاخلامسيف كنيسة الرعيةسلّوم أبو شديد السلموينأنطون قطّانموسى78

ألف وسبعمائة وتسٍع ومثاننيتشرين األوليف كنيسة الرعيةسارافيم احلدادحلّود ساسنيحنا79

ألف وسبعمائة وتسٍع ومثاننيكانون األولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةنصر اهللا السلموينميخايل يزبك السلمويننقوال80

ألف وسبعمائة وتسعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةامرأة إبراهيم فرحمنصور عودهمرتا81

ألف وسبعمائة وتسعنيكانون الثاينالثاينيف غاديروهبه قطّانيوسف عودهفارس82

ألف وسبعمائة وتسعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةراحيل ابنة بو شديدفارس السلموينمكتلدا83

ألف وسبعمائة وتسعنيآذاريف كنيسة الرعيةجدا لوالدهاجرجس بردويلحنة84

ألف وسبعمائة وتسعنيآذارالثالثيف كنيسة الرعيةابن عمه لطف اهللا دميتري دهانيوسف دهانحبيب85

ألف وسبعمائة وتسعنينيسانيف كنيسة الرعيةامرأة عمها حنا الدقّيالياس الدقّيصابات 86

ألف وسبعمائة وتسعنيأياريف كنيسة الرعيةابن عمه سلّوم السلموينالياس السلموينقسطنطني87

ألف وسبعمائة وتسعنيآبيف كنيسة الرعيةلوسيا امرأة عمها الياس السلموينشديد السلموينأغاته88

ألف وسبعمائة وواحد وتسعنينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه أبو داود الدمياطيخليل الدمياطيجرجس 89

ألف وسبعمائة وواحد وتسعنيأياراألوليف كنيسة الرعيةعمتها أم يوسفجدعون السلموينأنسطاسيا90

ألف وسبعمائة وواحد وتسعنيحزيرانيف كنيسة الرعيةهيالنه ابنة البناحنا احللوصابات91

ألف وسبعمائة وواحد وتسعنيحزيرانيف كنيسة الرعيةهيالنه ابنة الياس سلموينأنطون قطّانليا92

ألف وسبعمائة وواحد وتسعنيمتّوزيف كنيسة الرعيةامرأة فارس عبيدجرجس بردويلهيالنه93

ألف وسبعمائة وواحد وتسعنيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةكاروبيم الغلبوينيوسف الزحيلبشارة94

ألف وسبعمائة وواحد وتسعنيتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةأختها صوفيا املنيريوسف املنيرفصحية95

ألف وسبعمائة واثنني وتسعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةالشيخ جرجس بازخطّار الدهانشاهني96

ألف وسبعمائة واثنني وتسعنيشباطيف كنيسة الرعيةامرأة إبراهيم فرحمنصور عودهحنة97

ألف وسبعمائة واثنني وتسعنيشباطيف كنيسة الرعيةعبد املسيح مغيلصميخايل اخلياططنوس98

ألف وسبعمائة واثنني وتسعنيآذاريف كنيسة الرعيةإبراهيم العكّاويالياس الدقّيحبيب99

ألف وسبعمائة واثنني وتسعنيحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةامرأة مينوإبراهيم فرحابنة100

ألف وسبعمائة واثنني وتسعنيتشرين الثاينالرابع عشريف كنيسة الرعيةأنطون قطّانمهنا احلدادإبراهيم101

ألف وسبعمائة وثالث وتسعنيكانون الثايناألوليف كنيسة الرعيةامرأة جرجس أبو شبكةيوسف غصنسعدا102

ألف وسبعمائة وثالث وتسعنينيسانالثامن عشريف كنيسة الرعيةامرأة عمها يوسف صبيحالزير صبيحكتوره103

ألف وسبعمائة وثالث وتسعنيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف سلموينفارس سلموينالياس104

ألف وسبعمائة وثالث وتسعنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف سلموينأنطون قطّانحنا105
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ألف وسبعمائة وثالث وتسعنيتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةديبه ابنة أبو نادرميخايل عودهمارينا106

ألف وسبعمائة وأربع وتسعنيشباطاألوليف كنيسة الرعيةخنلة ابنة عمها طنوس املنيريوسف املنيررفقا107

(من جبيل)ميخايل اخلياطعيسى108 ألف وسبعمائة وأربع وتسعنينيسانيف كنيسة الرعيةبو ناصيف

ألف وسبعمائة وأربع وتسعنيآبيف كنيسة الرعيةإبراهيم العكّاويالياس الدقّيفضول109

ألف وسبعمائة وأربع وتسعنيتشرين األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومميخايل شاهني دهانراجي110

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيكانون الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةابنة عمها مرميخليل الدمياطيأنسطاسيا111

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيشباطيف كنيسة الرعيةمنصور عودهيوسفيه112

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةليا ابنة يوسف الدهانناصيف دهانروزه113

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيمتّوزيف كنيسة الرعيةسلّوم ابن يزبك عودهشكّور صهر جرجس احللوحنا 114

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيمتّوزاخلامس عشريف كنيسة الرعيةابنة عمها لوسيا احلدادمهنا احلدادأجنلينا115

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيآبيف كنيسة الرعيةزوجة منصور احلايكيونس احللوسعدا116

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةورده ابنة حنا الدقّيشديد السلموينأغاثي117

ألف وسبعمائة ومخس وتسعنيتشرين الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري عبد األحد من بلّونهفارس السلموينيعقوبشاهني118

ألف وسبعمائة وست وتسعنيشباطيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف سلموينأنطون قطّاننقوال119

ألف وسبعمائة وست وتسعنيتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةنقوال املنيرحنا املغربلإبراهيم120

زوق مكايلاخلوري عمانوئيل الدبسفضل اهللا الدهانبشارةفارس121 - ألف وسبعمائة وست وتسعنيتشرين الثاينالثاينيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وسبعمائة وست وتسعنيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةخالتها يوسفيهإبراهيم فرحمرمي122

ألف وسبعمائة وست وتسعنيكانون األوليف كنيسة الرعيةنصر اهللا قطّاننصر اهللا السلموينيعقوب123

ألف وسبعمائة وست وتسعنيكانون األولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةجرجس ابن أنطون قطّانمنصور احلايكبشارة124

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةامرأة يوسف صبيحيوسف عودهلوكيا125

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةابنة عمها مرمي الدمياطيخليل الدمياطيصوفيا126

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةابن عمه الياس الدقّيميخايل الدقّيحنا127

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةميخايل يزبك من عمشيتنقوال املنيريوسف128

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيشباطآخريف كنيسة الرعيةابن عمه ميخايل الدقّيالياس الدقّيإبراهيم129

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةخالتها وردهشاهني دهانمرمي130

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيهنار الفصحيف كنيسة الرعيةامرأة متري دهانميخايل شاهني دهانأنسطاسيا131

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيأياريف كنيسة الرعيةنصر اهللا السلموينفارس سلموينعبد النور132

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيآباحلادي عشريف كنيسة الرعيةعمه حنا صبيحالزير صبيحفرنسيس133

ألف وسبعمائة وسبع وتسعنيكانون األوليف كنيسة الرعيةفارس قطّانفاضل املدوريعقوب134

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيشباطيف كنيسة الرعيةخالتها لوسيامهنا احلدادسعود135

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيأياريف كنيسة الرعيةيوسف يزبك عودهشكّور صهر جرجس احللوميخايل136

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيأياريف كنيسة الرعيةامرأة الياس السلموينحنا املغربلراحيل137

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيأياريف كنيسة الرعيةامرأة حنا املكارييوسف مراد عودهمنتورة138

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيحزيرانيف كنيسة الرعيةخاله الياسخطّار الدهانفرج اهللا139

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومفضل اهللا دهانيعقوب140
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ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيآبالتاسعيف كنيسة الرعيةامرأة الياس السلموينشديد السلموينمرمي141

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيآبالتاسعيف كنيسة الرعيةامرأة حنا احلجيدميخايل عودهقدسيه142

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةجدا أم ميخايلأنطون احلليب صهر لطفيمرمي143

ألف وسبعمائة ومثاٍن وتسعنيكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةكاروبيم الغلبوينيوسف الزحيلعبود144

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةامرأة يوسف صبيحروحانا عبود فرحأنسطاسيا145

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةمرمي روحانا صفريميخايل خللعحنة146

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيشباطيف كنيسة الرعيةبشارة مغيلصشديد التقوعييوسف147

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيشباطيف كنيسة الرعيةفارس احلداد من جبيلمنصور عودهبشارة148

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيأياريف كنيسة الرعيةقدسيه ابنة موسى عودهيونس غصنخريستينالوديا149

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيآبيف كنيسة الرعيةامرأة يوسف املنيرنصر اهللا السلموينمرتا150

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيآبالعاشريف كنيسة الرعيةامرأة شديد السلموينيوسف زخور سلموينورده151

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيأيلولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةامرأة خاهلا صوفيافاضل املدورحنة152

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيتشرين الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةجدا أم نصر اهللاعبد اهللا دهانأنسطاسيا153

ألف وسبعمائة وتسٍع وتسعنيكانون األوليف كنيسة الرعيةخالتها امرأة فاضلنقوال املنيرراحيل154

ألف ومثامنائةكانون الثاينيف كنيسة الرعيةأنطون قطّانإبراهيم فرحبشارة155

ألف ومثامنائةشباطيف كنيسة الرعيةامرأة يوسف صبيحسابا ساسنيراحيل156

ألف ومثامنائةشباطالسابعيف كنيسة الرعيةامرأة بطرس طنوسبو الياس دهانمرمي157

ألف ومثامنائةآذارالسابعيف كنيسة الرعيةامرأة يوسف صبيحطنوس مرعي عودهحنة158

ألف ومثامنائةنيسانالثاينيف كنيسة الرعيةنقوال املنيرميخايل شاهني سلموينفرنسيس159

ألف ومثامنائةمتّوزيف كنيسة الرعيةامرأة يوسف صبيحيوسف مراد عودهفرفورة160

ألف ومثامنائةآبيف كنيسة الرعيةعمتها وردهفضل اهللا دهانأنسطاسيا161

ألف ومثامنائةآبيف كنيسة الرعيةامرأة نادر سيفميخايل الدهانصوفيا162

ألف ومثامنائةآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةكاروبيم الغلبوينيوسف الزحيلفرنسيس163

ألف ومثامنائةتشرينيف كنيسة الرعيةنصر اهللا قطّانحنا صبيحنقوال164

ألف ومثامنائةتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف سلموينالياس الدقّيقسطنطني165

ألف ومثامنائة وواحدكانون الثاينالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف سلموينجرجس اخلياطيوسف166

ألف ومثامنائة وواحدشباطيف كنيسة الرعيةسكّرية ابنة تقال الدقّيخنّول العنيسيورده167

ألف ومثامنائة وواحدنيسانيف كنيسة الرعيةعمه سلّوم قطّانيوسف قطّانميخايل168

ألف ومثامنائة وواحدحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةيوسف صبيحيونس عودهبطرسمرعي169

ألف ومثامنائة وواحدمتّوزيف كنيسة الرعيةسلّوم ابن يزبك عودهشكّور صهر جرجس احللولطف اهللا170

ألف ومثامنائة وواحدمتّوزيف كنيسة الرعيةنقوال املنيركنعان السلموينبشارة171

ألف ومثامنائة وواحدآباألوليف كنيسة الرعيةامرأة خاهلا صوفيافاضل املدوريامسني172

ألف ومثامنائة وواحدأيلولآخريف كنيسة الرعيةبولس باسيلطنوس بردويليوسف173

ألف ومثامنائة وواحدتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةعمه بو الياس دهانعبد اهللا دهانميخايلدهان174

ألف ومثامنائة واثننيكانون الثاينالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةخالتهابشارة مغيلصمرمي175
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ألف ومثامنائة واثننيشباطيف كنيسة الرعيةعمتها وردهميخايل الدقّيهيالنه176

ألف ومثامنائة واثننيشباطالثاين عشريف كنيسة الرعيةامرأة بطرس طنوسبو الياس دهانهيالنه177

ألف ومثامنائة واثننيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةعمه جرجس بردويلحنا بردويلمنصور178

ألف ومثامنائة واثننيآذاراخلامسيف كنيسة الرعيةالشيخ بشارة خازنيوسف زخورأنطون179

ألف ومثامنائة واثننيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف سلموينأنطون قطّانيوسف 180

ألف ومثامنائة واثننيأياريف كنيسة الرعيةامرأة فارس سلموينميخايل يزبك سلموينأغاثي181

ألف ومثامنائة واثننيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةأختها صوفيا املنيريوسف املنيرروزه182

ألف ومثامنائة واثننيأيلوليف كنيسة الرعيةامرأة وهبه قطّانبشارة قطّانروزه183

ألف ومثامنائة واثننيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومميخايل دهانيعقوب184

ألف ومثامنائة واثننيأيلولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةمسيحية ابنة يوسف منيرنصر اهللا السلموينثاودوره185

ألف ومثامنائة واثننيتشرين األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةجداأنطون احلليب صهر لطفيجليله186

ألف ومثامنائة واثننيكانون األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةلطّوف السلموينفضول الرئيسنقوال187

ألف ومثامنائة وثالثةكانون الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومفضل اهللا دهانالياس188

ألف ومثامنائة وثالثةشباطيف كنيسة الرعيةامرأة خاهلا صوفيافاضل املدورأنسطاسيا189

ألف ومثامنائة وثالثةشباطالثاينيف كنيسة الرعيةعمه أبو داود الدمياطيخليل الدمياطيدميتري190

ألف ومثامنائة وثالثةشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةعمه جبور املنيرميخايل املنيرطنوس191

ألف ومثامنائة وثالثةمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةأنطون قطّانمهنا احلدادقسطنطني192

ألف ومثامنائة وثالثةآبيف كنيسة الرعيةيوسف زخور سلموينشكّور صهر جرجس احللويوسف193

ألف ومثامنائة وثالثةآبيف كنيسة الرعيةورده التقصرييشاهني دهانحنة194

ألف ومثامنائة وثالثةآبالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةمسيحية ابنة يوسف منيريوسف الزحيلمرتا195

ألف ومثامنائة وثالثةأيلولآخريف كنيسة الرعيةعبود الدقّيخليل بردويلجرجس196

ألف ومثامنائة وثالثةكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةعمه لطّوف سلموينيوسف شديد سلموينأنطون197

ألف ومثامنائة وأربعةكانون الثاينيف كنيسة الرعيةجده بو نصر اهللابو الياس دهانميخايل198

ألف ومثامنائة وأربعةكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةيوسف صبيحميخايل عبود فرحصاحل199

ألف ومثامنائة وأربعةكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةيوسف صبيحميخايل عبود فرحصاحلة200

ألف ومثامنائة وأربعةآذاريف كنيسة الرعيةجدا أم نصر اهللاعبد اهللا دهانليا201

ألف ومثامنائة وأربعةنيسانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةامرأة عبود مسعوديوسف يزبك عودهمرمي202

ألف ومثامنائة وأربعةحزيرانيف كنيسة الرعيةامرأة عمها بشارة قطّانيوسف قطّانهيالنه203

ألف ومثامنائة وأربعةآبيف كنيسة الرعيةامرأة شديد سلموينيوسف زخور سلموينسعود204

ألف ومثامنائة وأربعةأيلوليف كنيسة الرعيةداود الدمياطيبشارة ابن يوسف يزبك عودهجنم 205

ألف ومثامنائة وأربعةأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةداود الدمياطيمنصور عودهدميتري206

ألف ومثامنائة وأربعةأيلوليف كنيسة الرعيةعمة أبيها تقالبشارة قطّانحنة207

ألف ومثامنائة وأربعةأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةابنة موسى عودهخنّول عودهيوسفيه208

ألف ومثامنائة وأربعةتشرين األوليف كنيسة الرعيةعمه بو شاهنيحنا صبيحمنصور209

ألف ومثامنائة وأربعةتشرين األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةعمه يوسف صبيححنا صبيحمنصور 210
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ألف ومثامنائة وأربعةكانون األولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةامرأة خاهلاأنطون احلليبصوفيا211

ألف ومثامنائة وأربعةكانون األولالثالثونيف كنيسة الرعيةخاله بشارة املنيرنصر اهللا السلموينيوسف212

ألف ومثامنائة ومخسةشباطيف كنيسة الرعيةحنا ابن بطرس فرحروحانا عبود فرحطنوس213

ألف ومثامنائة ومخسةشباطيف كنيسة الرعيةخاله شيبان الدهانمنصور يارديوسف214

ألف ومثامنائة ومخسةأيارالسابعيف كنيسة الرعيةجرجس اخلياطميخايل اخلياطدميتري215

ألف ومثامنائة ومخسةأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةداود الدمياطيجرجس اخلياطدميتري216

ألف ومثامنائة ومخسةحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةابنة طنوس عزيزميخايل دهانكاترينا217

ألف ومثامنائة ومخسةحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومفضل اهللا دهانلطف اهللا218

ألف ومثامنائة ومخسةحزيرانالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةمرتا ابنة منصور عودهسلّوم عنيسيورده219

ألف ومثامنائة ومخسةآبيف كنيسة الرعيةامرأة نصر اهللا سلموينفاضل املدورخرستينا220

ألف ومثامنائة ومخسةأيلولالعاشريف كنيسة الرعيةعمه ميخايليوسف طنوسبشارة221

ألف ومثامنائة ومخسةتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةامرأة فارس سلموينميخايل شاهني السلموينحنة222

ألف ومثامنائة ومخسةتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةكتوره ابنة حنا الدقّيخنّول العنيسيسعود223

ألف ومثامنائة ومخسةتشرين الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةجدا أم يوسف صوايايوسف خللعأنسطاسيا224

ألف ومثامنائة ومخسةتشرين الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةعمتها امرأة فارس احلدادجبور احلداد سلموينهيالنه225

ألف ومثامنائة ومخسةكانون األوليف كنيسة الرعيةكنعان السلموينديب بو نادرحنا226

ألف ومثامنائة ومخسةكانون األوليف كنيسة الرعيةابنة منصور عودهنقوال عودهمرمي227

ألف ومثامنائة وستةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومحنا فارس دهانفارس228

ألف ومثامنائة وستةكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةعمتها مسيحيةنقوال املنيرسوسنه229

ألف ومثامنائة وستةكانون الثاين؟العشرونيف كنيسة الرعيةامرأة عمها لطّوفيوسف شديد سلموينحنة230

ألف ومثامنائة وستةشباطيف كنيسة الرعيةفارس خليل من بيت شبابمتى الزحيلموسى231

ألف ومثامنائة وستةشباطالسابعيف كنيسة الرعيةحنا عيسى الزحيلطنوس عودهنصر اهللا 232

ألف ومثامنائة وستةآذاراخلامسيف كنيسة الرعيةعمتها كتورهميخايل الدقّيورده233

ألف ومثامنائة وستةنيسانيف كنيسة الرعيةعمه سلّوم عودهيوسف يزبك عودهإبراهيم234

ألف ومثامنائة وستةآبيف كنيسة الرعيةعمه أنطون القطّانبشارة القطّانطنوس235

ألف ومثامنائة وستةأيلولالتاسعيف كنيسة الرعيةسنطا اخلازننصر اهللا القطّانمرمي236

ألف ومثامنائة وستةتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةعمه بو الياسعبد اهللا دهانأيوب237

ألف ومثامنائة وسبعةشباطالعاشريف كنيسة الرعيةمسيحية ابنة يوسف منيريوسف الزحيلراحيل238

ألف ومثامنائة وسبعةآذاريف كنيسة الرعيةعمتها أم بشارةحنا صبيحإفضوكيا239

ألف ومثامنائة وسبعةآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه جبور املنيرميخايل املنيرحنا240

ألف ومثامنائة وسبعةمتّوزالرابعيف كنيسة الرعيةامرأة نصور كحيلجرجس اخلياطيوسفيه241

ألف ومثامنائة وسبعةآبالرابعيف كنيسة الرعيةخاله سلّومحنا بردويلحنا242

ألف ومثامنائة وسبعةأيلوليف كنيسة الرعيةخنّول احلداد سلموينميخايل عنيسينقوال243

ألف ومثامنائة وسبعةتشرين الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةامرأة مسعوديوسف يزبك عودهكاترينا244

ألف ومثامنائة وسبعةتشرين الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةامرأة سلّوم عودهنقوال عودهمرتا245
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ألف ومثامنائة وسبعةتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةامرأة عبد اهللا زنانريييوسف زخورهيالنه246

ألف ومثامنائة وسبعةتشرين الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةخاله جرجسبشارة بازدميتري247

ألف ومثامنائة وسبعةكانون األولالثالثيف كنيسة الرعيةعمتها امرأة يوسف قطّانأيوب الصباغهيالنه248

ألف ومثامنائة وسبعةكانون األولالثامنيف كنيسة الرعيةعمه لطّوف سلموينيوسف شديد سلمويندميتري249

ألف ومثامنائة وسبعةكانون األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةابنة يونس احللومنصور احللومرمي250

ألف ومثامنائة ومثانيةآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةنصر اهللا قطّاننصر اهللا السلموينحبيب251

ألف ومثامنائة ومثانيةآذارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةالشيخ بشارة خازنجرجس القطّانأنطون252

ألف ومثامنائة ومثانيةآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةابنة بو شديد التقوعينقوال اخلياطمرتا253

ألف ومثامنائة ومثانيةأيارالثامن عشريف كنيسة الرعيةخالتها فصحيةميخايل املدورأنسطاسيا254

ألف ومثامنائة ومثانيةأياراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةعمتها صاباتيوسف يزبك السلموينبرباره255

ألف ومثامنائة ومثانيةمتّوزالثالثيف كنيسة الرعيةامرأة يوسف سبرييدون الصغريبطرس اجلرجيرييورده256

ألف ومثامنائة ومثانيةمتّوزالثالثيف كنيسة الرعيةعمتها كتورهميخايل الدقّيأنسطاسيا257

ألف ومثامنائة ومثانيةمتّوزاحلادي عشريف كنيسة الرعيةسلّوم يزبك عودهمنصور عودهالياس258

ألف ومثامنائة ومثانيةمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةحنا خضراسلّوم عودهنقوال259

ألف ومثامنائة ومثانيةمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةعمه أنطون قطّانسلّوم قطّاننقوال260

ألف ومثامنائة ومثانيةآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةعمتها مسيحيةنقوال املنيرمرمي261

(من حارة صخر)جرجس بردويلنقوال262 ألف ومثامنائة ومثانيةتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةنعمان

ألف ومثامنائة ومثانيةتشرين األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةامرأة خاهلا صوفيافاضل املدورصابات263

ألف ومثامنائة وتسعةآذارالرابع عشريف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومفضل اهللا دهانحبيب264

ألف ومثامنائة وتسعةنيسانالسادس عشريف كنيسة الرعيةمنتوره ابنة طنوس بردويلطنوس عودهمرمي265

زوق مكايلداود الدمياطييوسف سبرييدونجرجس 266 - ألف ومثامنائة وتسعةنيسانالثامن عشريف دير املالك ميخائيل

ألف ومثامنائة وتسعةأيلولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةنصر اهللا سلمويننقوال عودهأنطون267

ألف ومثامنائة وتسعةتشرين األولالثالثيف كنيسة الرعيةخاله جرجسبشارة بازيوسف268

ألف ومثامنائة وتسعةتشرين األولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةسعدا يوسف احللومنصور احللومرتا269

ألف ومثامنائة وتسعةتشرين األولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةنقوال املنيرحنا املغربليوسف270

ألف ومثامنائة وتسعةتشرين الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه حبيب سلموينيوسف شديد سلموينخليل 271

ألف ومثامنائة وتسعةتشرين الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةخاله حبيب سلموينخليل بشارة املنيرقسطنطني272

ألف ومثامنائة وتسعةتشرين الثاينالسادس عشريف كنيسة الرعيةالشيخ بشارة خازنجرجس قطّانبشارة273

ألف ومثامنائة وتسعةتشرين الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةجدا أم يونسيونس عودهبرباره274

ألف ومثامنائة وتسعةكانون األولالرابع يف كنيسة الرعيةامرأة عمها نقوالميخائل الدقّيحنة275

ألف ومثامنائة وتسعةكانون األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةمسيحية منيريوسف الزحيلمرمي276

ألف ومثامنائة وعشرةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةأنطون قطّانمهنا احلداد سلمويننقوال277

ألف ومثامنائة وعشرةشباطالثالثيف كنيسة الرعيةالشيخ بشارة خازننصر اهللا قطّانبشارةفارس278

ألف ومثامنائة وعشرةشباطالسادسيف كنيسة الرعيةحنا فرحروحانا فرحعبد اهللا279

ألف ومثامنائة وعشرةآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةعمه سلّوم عودهيوسف يزبك عودهجرجس280
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ألف ومثامنائة وعشرةآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةخالتها فصحيةميخايل املدورهيالنه281

ألف ومثامنائة وعشرةنيساناخلامسيف كنيسة الرعيةأختها من أمها يوسفيةأنطون يزبك سلموينمرمي282

ألف ومثامنائة وعشرةنيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةنقوال املنيركنعان السلموينحنا283

ألف ومثامنائة وعشرةآبيف كنيسة الرعيةجدا امرأة ناصيف دهانبولس دهانصابات284

ألف ومثامنائة وعشرةتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةحنا خضراسلّوم عودهميخايل285

ألف ومثامنائة وعشرةتشرين الثاينالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه يوسف صبيححنا صبيحموسى286

ألف ومثامنائة وعشرةتشرين الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةأختها حنة املدورفاضل املدورورده287

ألف ومثامنائة وعشرةكانون األولآخريف كنيسة الرعيةامرأة يوسف سبرييدون الصغريبطرس اجلرجيرييحنة288

ألف ومثامنائة وإحدى عشركانون الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةعمه أنطون قطّانبشارة قطّاندميتري289

ألف ومثامنائة وإحدى عشرآذارالرابع عشريف كنيسة الرعيةكنعان السلموينديب بو نادرجرجس290

ألف ومثامنائة وإحدى عشرحزيرانأوليف كنيسة الرعيةامرأة فارس سلموينميخايل شاهني سلموينحنة291

ألف ومثامنائة وإحدى عشرحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةخنّول احلدادميخايل العنيسيدميتري292

ألف ومثامنائة وإحدى عشرمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةامرأة الياس سلموينجرجس قطّانحنة293

ألف ومثامنائة وإحدى عشرمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةتقال قطّانجرجس قطّانهيالنه294

ألف ومثامنائة وإحدى عشرمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةعمه حنا صبيحجرجس صبيحبطرسطنوس295

ألف ومثامنائة وإحدى عشرمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةجدا امرأة نقوال عيدعبد اهللا بوالدبرباره296

ألف ومثامنائة وإحدى عشرمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةامرأة عبد اهللا زنانريييوسف زخور سلموينرفقه297

ألف ومثامنائة وإحدى عشرمتّوزالثالثونيف كنيسة الرعيةمنتوره ابنة طنوس بردويلطنوس عودهحنة298

ألف ومثامنائة وإحدى عشرآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةامرأة عبد اهللا بوالدإبراهيم عيدحنة299

ألف ومثامنائة وإحدى عشرأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةعمه جبور املنيربشارة املنيرإبراهيم300

ألف ومثامنائة وإحدى عشرتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةداود الدمياطييوسف سبرييدونإبراهيم301

ألف ومثامنائة وإحدى عشرتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةامرأة عمها روحاناميخايل فرحإفضوكيا302

ألف ومثامنائة وإثنا عشرشباطالثاين عشريف كنيسة الرعيةنصر اهللا قطّانميخايل املدوريوسف 303

ألف ومثامنائة وإثنا عشرشباطالثالث عشريف كنيسة الرعيةسنطا اخلازننصر اهللا قطّانحنة304

ألف ومثامنائة وإثنا عشرشباطالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةحنة ابنة عمها فاضل املدورإبراهيم املدورصوفيا305

ألف ومثامنائة وإثنا عشرآذارالعاشريف كنيسة الرعيةخاله جرجسبشارة بازميخايل306

ألف ومثامنائة وإثنا عشرآذارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةبرجوت الدقّييوسف شديد سلموينورده307

ألف ومثامنائة وإثنا عشرنيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةبشارة ابن فارس سلموينيوسف يزبك سلموينعبود308

ألف ومثامنائة وإثنا عشرحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةامرأة جواد العضميوسف مراد عودهمرتا309

ألف ومثامنائة وإثنا عشرحزيرانالسادس عشريف كنيسة الرعيةأيوب الصباغميخايل عنيسييوسف 310

ألف ومثامنائة وإثنا عشرمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةعمه سلّوم عودهيوسف يزبك عودهجربايل311

ألف ومثامنائة وإثنا عشرآبالثامن عشريف كنيسة الرعيةامرأة يونس عودهمنصور احللوجليله312

ألف ومثامنائة وإثنا عشرأيلولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةكاترينا ابنة جرجس صبيححنا صبيحكاترينا313

ألف ومثامنائة وإثنا عشرتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةخنّول احلدادميخايل شاهني سلموينأنطون314

ألف ومثامنائة وإثنا عشرتشرين األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه جبور املنيرميخايل املنيررافايل315
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ألف ومثامنائة وإثنا عشرتشرين األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه حنا فرحيوسف بطرس فرحطنوس316

ألف ومثامنائة وإثنا عشرتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةجدا أم أنطون الصوراتيهجبور احللومرتا 317

ألف ومثامنائة وإثنا عشركانون األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةامرأة كنعان سلموينمهنا احلدادصوفيا318

ألف ومثامنائة وثالثة عشركانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةعمه عبود عودهطنوس يزبك عودهحنا319

ألف ومثامنائة وثالثة عشرشباطالثاينيف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومفضل اهللا دهانخليل320

ألف ومثامنائة وثالثة عشرآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةامرأة سعد بازبولس دهانأنسطاسيا321

ألف ومثامنائة وثالثة عشرآذارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةنصر اهللا سلمويننقوال عودهفرنسيس322

ألف ومثامنائة وثالثة عشرنيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةأنطون قطّانبشارة قطّانإبراهيم323

ألف ومثامنائة وثالثة عشرنيسانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه جبور املنيرنقوال املنيرخليل 324

ألف ومثامنائة وثالثة عشرأيارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةيوسف صبيحيونس عودهيوسف325

زوق مكايلإبراهيم نعومشبلي يعقوب دهانيعقوب326 - ألف ومثامنائة وثالثة عشرمتّوزالرابعيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف ومثامنائة وثالثة عشرتشرين األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةعمتها سعود دهانجرجس دهانراحيل327

ألف ومثامنائة وثالثة عشرتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةأم كنعانبشارة فارس سلموينورده328

ألف ومثامنائة وثالثة عشرتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةعمه حبيب سلموينيوسف شديد سلموينميخايل329

ألف ومثامنائة وثالثة عشرتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةعمتها كتورهميخايل الدقّيفهوم330

ألف ومثامنائة وثالثة عشرتشرين الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةخنّول احلدادبطرس اجلرجيرييجرجس331

ألف ومثامنائة وثالثة عشركانون األولالرابعيف كنيسة الرعيةامرأة وهبه قطّانوهبه املغربلورده332

ألف ومثامنائة وثالثة عشركانون األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةعمة أبيها تقالجرجس قطّانورده333

ألف ومثامنائة وأربعة عشركانون الثاينيف كنيسة الرعيةأختها يامسني املدورفاضل املدورسوسنه334

ألف ومثامنائة وأربعة عشرنيسانيف دير املالك ميخائيليف كنيسة الرعيةداود الدمياطييوسف سبرييدونحنا335

ألف ومثامنائة وأربعة عشرنيسانالرابع عشريف كنيسة الرعيةمارينا ابنة نصر اهللا األشقرلطف اهللا متري دهانمرمي-يامسني336

ألف ومثامنائة وأربعة عشرنيسانالسادس عشريف كنيسة الرعيةعمه فاضل نصر اهللا والشيخ بشارة خازنيوسف املدورنصر اهللا337

ألف ومثامنائة وأربعة عشرأيارالثاين عشريف كنيسة الرعيةنقوال الدقّييوسف338

ألف ومثامنائة وأربعة عشرأيارالثالث عشريف كنيسة الرعيةبشارة فارس سلموينيوسف أنطون يزبك سلموينجرجس339

ألف ومثامنائة وأربعة عشرحزيرانيف كنيسة الرعيةالشيخ بشارة خازنيوسف زخور سلموينقسطنطني340

ألف ومثامنائة وأربعة عشرآبيف كنيسة الرعيةعمه رافايل الدقّيميخايل الدقّيدميتري341

ألف ومثامنائة وأربعة عشرآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةعمتها مرميالياس احللوحنة342

ألف ومثامنائة وأربعة عشرآبالثالثونيف كنيسة الرعيةابنة يونس احللومنصور احللومرمي343

ألف ومثامنائة وأربعة عشرتشرين األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةعمتها أم بشارة املنيرالزير صبيحمرمي344

زوق مكايلامرأة عمها سلّوم عودهطنوس يزبك عودهفهوم345 - ألف ومثامنائة وأربعة عشرتشرين الثايناخلامس عشريف دير املالك ميخائيل

ألف ومثامنائة وأربعة عشركانون األولآخريف كنيسة الرعيةأم أنطون الصوراتيهجبور احللومرمي346

ألف ومثامنائة ومخسة عشركانون الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةابنة عمها منتوره عودهنقوال عودهحنة347

ألف ومثامنائة ومخسة عشرأياراخلامس عشريف كنيسة الرعيةعمه إبراهيم املغربلوهبه املغربلحنا348

ألف ومثامنائة ومخسة عشرأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةميخايل احلدادجبور العنيسييعقوب349

ألف ومثامنائة ومخسة عشرحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةنصر اهللا قطّانميخايل املدوردميتري350
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ألف ومثامنائة ومخسة عشرمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةامرأة يوسف املنيرسلّوم القطّانصابات351

ألف ومثامنائة ومخسة عشرمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةعمه أنطون قطّانبشارة قطّانالياس352

ألف ومثامنائة ومخسة عشرأيلوليف كنيسة الرعيةامرأة عمها جبور العنيسيميخايل العنيسيمرمي353

ألف ومثامنائة ومخسة عشرأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةإبراهيم نعومداود الدمياطيإبراهيم354

ألف ومثامنائة ومخسة عشرأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةعمه جرجس فرحيوسف بطرس فرحطنوس355

ألف ومثامنائة ومخسة عشرتشرين األوليف كنيسة الرعيةامرأة فارس سلموينمهنا احلداد سلموينسوسنه356

ألف ومثامنائة ومخسة عشرتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةمرمي ابنة نصر اهللا قطّانسعيفان الربباريورده357

ألف ومثامنائة ومخسة عشركانون األولالعاشريف كنيسة الرعيةيوسف شديد سلموينورده358

ألف ومثامنائة ومخسة عشركانون األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةالشيخ بشارة خازنجرجس قطّاندميتري359

ألف ومثامنائة ومخسة عشركانون األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةكتوره امرأة الربباريحنا صبيححنة360

ألف ومثامنائة وستة عشركانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلبدوانية اخلازننصر اهللا قطّانورده361

ألف ومثامنائة وستة عشرشباطيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلشبلي يعقوب دهانشيبان دهانالياس362

ألف ومثامنائة وستة عشرآذارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلتوما عجوريأنطون فضل اهللا عيدجرجس363

ألف ومثامنائة وستة عشرآذاراخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة وهبه عودهيونس موسى عودهإيريين364

ألف ومثامنائة وستة عشرآذارالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلطنوس ابن يزبك عودهوهبه عودهجرجس365

ألف ومثامنائة وستة عشرآذارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه نقوال املنيربشارة املنيرعبد اهللا366

ألف ومثامنائة وستة عشرنيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلشبلي يعقوب دهاننقوال املنيردميتري367

ألف ومثامنائة وستة عشرمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجدايوسف يزبك سلموينأنطونيه368

ألف ومثامنائة وستة عشرتشرينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأنطون احلليبميخايل لطفييوسف369

ألف ومثامنائة وستة عشرتشريناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلالعتلّالياس احللوموسى370

ألف ومثامنائة وستة عشركانون األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه سلّوم عودهيوسف عودهحنا371

ألف ومثامنائة وسبعة عشرشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة يوسف عودهنقوال عودهصابات372

ألف ومثامنائة وسبعة عشرشباطاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلشيبان دهانيوسف شديد سلموينجرجس373

ألف ومثامنائة وسبعة عشرنيسانالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة جبور العنيسيميخايل النملهسوسان374

ألف ومثامنائة وسبعة عشرنيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأيوب الصباغميخايل العنيسيحنا375

ألف ومثامنائة وسبعة عشرمتّوزاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلنقوال عودهضاهر عودهعبد اهللا376

ألف ومثامنائة وسبعة عشرمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأم شبلي سلموينميخايل شاهني سلموينمرمي377

ألف ومثامنائة وسبعة عشرآبالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلخنّول احلدادجبور العنيسيميخايل378

ألف ومثامنائة وسبعة عشرأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأبو فهديونس عودهموسى 379

ألف ومثامنائة وسبعة عشرأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه حنا فرحيوسف فرحبطرس380

ألف ومثامنائة وسبعة عشرتشرينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة عمها سلّوم عودهطنوس عودهحنة381

ألف ومثامنائة وسبعة عشرتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلميخايل خضرهمنصور احللوميخايل382

ألف ومثامنائة وسبعة عشركانون األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلميخايل خضرهبطرس اجلرجيرييميخايل383

ألف ومثامنائة وسبعة عشركانون األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة عمهانقوال يزبكمرمي384

ألف ومثامنائة ومثانية عشركانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيل عمة أبيها تقالجرجس القطّانصابات385
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ألف ومثامنائة ومثانية عشرشباطاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلابنة اخلوري إبراهيم بغاديربشارة بازرفقه386

ألف ومثامنائة ومثانية عشرآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلشيبان دهانبولس الدهانجرجس387

ألف ومثامنائة ومثانية عشرتشرينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه خنّول احلداد سلموينجبور احلداد سلموينجرجس388

ألف ومثامنائة ومثانية عشرتشرينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلخالتهاعبود عودهورده389

ألف ومثامنائة ومثانية عشرتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمتهايعقوب املدورمرمي390

ألف ومثامنائة ومثانية عشركانون األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجدارافايل الدقّيمرمي391

ألف ومثامنائة ومثانية عشركانون األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه يوسف صبيححنا صبيحدميتري392

ألف ومثامنائة ومثانية عشركانون األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه رافايل الدقّينقوال الدقّيخليل393

ألف ومثامنائة ومثانية عشركانون األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلابنة عمهانقوال عودهكاترينا394

ألف ومثامنائة ومثانية عشركانون األولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلالزير صبيححنة395

ألف ومثامنائة وتسعة عشركانون الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه رافايل الدقّيميخايل الدقّييعقوب396

ألف ومثامنائة وتسعة عشرشباطاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأخوه لطّوف دهانفضل اهللا دهانأيوب397

ألف ومثامنائة وتسعة عشرشباطاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلالعتلّالياس احللونقوال398

توما عجوريفضل اهللا عيدحنة399 - ألف ومثامنائة وتسعة عشرشباطاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمتهما

توما عجوريفضل اهللا عيدبرباره400 - ألف ومثامنائة وتسعة عشرشباطاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمتهما

ألف ومثامنائة وتسعة عشرآذاراخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمتهاضاهر عودهمباركة401

ألف ومثامنائة وتسعة عشرنيسانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجدانقوال املنيرورده402

ألف ومثامنائة وتسعة عشرآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلحنا خضرهسلّوم عودهخليل403

ألف ومثامنائة وتسعة عشرآباخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلحنا فرحميخايل فرحخليل404

ألف ومثامنائة وتسعة عشرتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة وهبه عودهيونس عودهكتوره405

ألف ومثامنائة وتسعة عشرتشرين الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأنطون سلهبداود الدمياطيسليمان406

ألف ومثامنائة وتسعة عشركانون األوليف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلحنا خضرهحنا عيسىميخايل 407

ألف ومثامنائة وتسعة عشركانون األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه سلّوم عودهيوسف عودهديب408

ألف ومثامنائة وتسعة عشركانون األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه حنا فرحيوسف فرحميخايل 409

ألف ومثامنائة وعشرينكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلحنا خضرهحنا عيسىأنطون410

ألف ومثامنائة وعشرينكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه جرجس الدمياطيسلّوم الدمياطيخليل411

ألف ومثامنائة وعشرينكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجدا أم جرجسميخايل السيقليحنة412

ألف ومثامنائة وعشرينآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجداالياس عجوريسوسان413

ألف ومثامنائة وعشرينآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلسعود ابنة عمهاجبور العنيسيرفقه414

ألف ومثامنائة وعشريننيساناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلالشيخ بشارة خازننصر اهللا القطّاننقوال415

ألف ومثامنائة وعشرينأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجداسلّوم قطّانمرمي416

ألف ومثامنائة وعشرينأيارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلحبيب الدقّيبشارة السلموينأنطون417

ألف ومثامنائة وعشرينحزيرانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه رافايل الدقّينصر اهللا الدقّييوسف418

ألف ومثامنائة وعشرينحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجداجرجس فارس سلموينورده419

ألف ومثامنائة وعشرينمتّوزاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه أنطون قطّانبشارة قطّانقسطنطني420
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ألف ومثامنائة وعشرينمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجده فاضل املدوريعقوب املدوريوسف421

ألف ومثامنائة وعشرينأيلولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه عبد اهللا الدقّيرافايل الدقّيبشارة422

ألف ومثامنائة وعشرينأيلولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلنصر اهللا سلمويننقوال عودهميخايل423

ألف ومثامنائة وعشرينأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلمرمي ابنة نقوال املنيرحنا ساسنيكتوره424

ألف ومثامنائة وعشرينتشريناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة بطرس دهانجرجس قطّانصابات425

ألف ومثامنائة وعشرينتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجرجس فارس سلموينيوسف يزبك سلموينجرجس426

ألف ومثامنائة وعشرينتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلخالتهاميخايل املدورحنة427

ألف ومثامنائة وعشرينتشرين الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه اخلوري يوسفيوسف شديد سلمويننقوال428

ألف ومثامنائة وعشرينتشرين الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأيوب ابن اخلوري إبراهيم عاصيبشارة بازجرجس429

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجدانقوال الدقّيأنسطاسيا430

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمتهاشيبان دهانأنسطاسيا431

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه سلّوم عودهعبود عودهميخايل432

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينمتّوزيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمتها مسيحيةنقوال املنيرأنسطاسيا-حوا433

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينآبالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة حنا سعدمنصور احللوسوسنا434

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلخالتها مرمي زينيةبشارة مقصودصابات435

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة نقوال اخلياطنقوال السلموينسوسان436

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينتشرين الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلنقوال سلّوم قطّانميخائيل املنيرجرجس437

ألف ومثامنائة واحلادي والعشرينتشرين الثاينالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأبو شاهني صبيحيوسف فرح احلايكإبراهيم438

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينكانون الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأختها نسومجبور احللومرمي439

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينكانون الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلحنا خضرهسلّوم عودهنقوال440

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينكانون الثاينالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلخالتهاميخائيل النملةحنة441

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينشباطالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلمسيحية منيرإبراهيم املدورمرمي442

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينشباطالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلمسيحية منيرإبراهيم املدورمرتا443

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينشباطالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيليوسف املهدهيونس عودهروكس444

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة وهبه عودهحنا صبيحبرباره445

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينآذارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلالياس ابن نقوال املنيرجبور املنيرأنطون446

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينأيارالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلفرحة امرأة ضاهر عودهوهبه عودهمرمي447

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلتقال قطّانجرجس قطّانسوسان448

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأنسطاس ابنة بو دكنجرجس بو شبله قطّانحنة449

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينكانون األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة مهنابشارة بو شبلهفامهة450

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينكانون األولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلميخائيل احلدادبطرس اجلرجيرييالياس 451

ألف ومثامنائة واثنني وعشرينكانون األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة عمها ميخائيلنصر اهللا الدقّيأنسطاسيا452

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينكانون الثاينالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة يوسف عودهطنوس عودهحنة453

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينكانون الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيليوسف الزحيلمنصور عيسىيوسف454

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينكانون الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه أنطون قطّانسلّوم قطّانيوسف455
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ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينشباطالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيليوسف الزحيلحنا عيسىحبيب456

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينشباطالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأخوه دميترييوسف شديد سلموينقسطنطني 457

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينشباطالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلالدايةيوسف شديد سلموينمرمي458

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينشباطالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجدا لوالدانقوال الدقّيمرمي459

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينشباطالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلأختهانقوال عودهترازيا460

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينأياراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلخالتها امرأة نقوال كسابيوسف فرحليا461

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلنقوال عودهضاهر عودهعبد اهللا462

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينأيارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمتها امرأة بطرسشيبان الدهانراحيل463

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلجدا لوالدايوسف الياس سلموينأنسطاسيا464

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلنصر اهللا القطّانميخائيل املدورنقوال465

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينآبالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلخاله الياسبشارة بازمنصور466

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينآبالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلعمه عبد اهللا الدقّيرافائيل الدقّيحبيب467

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينتشرين الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة وهبه قطّانوهبه املغربلمرمي468

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينكانون األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة ميخائيل لطفيبشارة مقصودرفقا469

ألف ومثامنائة وثالثة وعشرينكانون األولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري باسيلامرأة عمها رافائيلميخائيل الدقّيصابات470

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب باسيليوس شاهيات رئيس دير املالك ميخائيلداود الدمياطييوسف سبرييدونباسيليوسأنطون 471

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينكانون الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانبدوانية اخلازننصر اهللا قطّانصابات472

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينشباطالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياامرأة عمها نقوالدميتري سلموينكاترين473

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينشباطالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانفرفورةعبود يزبك عودهمرمي474

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانجدا لوالدانقوال الدقّيمرمي475

ألف ومثامنائة وأربعة وعشريننيسانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياالياس ابن نقوال منيرحنا ساسنييوسف476

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينآذارالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانكنعان السلموينيعقوب فاضلجرجس477

ألف ومثامنائة وأربعة وعشريننيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانجده نصر اهللا سلمويننقوال الياس سلموينحبيب 478

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينآبالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانخنول احلدادجرجس بو شبله سلموينالياس479

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس شاهيات رئيس دير املالك ميخائيلحنة ابنة بشارة قطّانجبور احلدادأنسطاسيا480

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينتشرين الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانأنطون سلهبداود الدمياطيبشارة481

ألف ومثامنائة وأربعة وعشرينكانون األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسيامرمي ابنة نقوال عودهيونس عودهمرمي482

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينكانون الثاينالتاسع يف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانجده الزحيلفرنسيس الزحيليوسف483

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينكانون الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياخنول احلدادإبراهيم مهنا سلموينحناملحم484

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينكانون الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانفرفورهطنوس عودهمرتا485

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياعمتها أفروسنيمنصور احللوثاودوره486

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياميخائيل يوسف قطّانجبور املنيرحبيب487

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياحنا ابن كنعان سلموينميخائيل املنيرإبراهيم488

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياخنول احلدادجبور العنيسىخليل489

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينآذارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس كاسياامرأة عمها روزهبشارة بو شبله سلموينأستري490
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ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينأيارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة خاهلاوهبه عودههيالنه491

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمه رافائيلنصر اهللا الدقّينقوال492

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمه قسطنطنيحبيب الدقّيالياس493

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناجدا أم جرجس زينيةجرجس قطّانأنسطاسيا494

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينأيلولالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البنايوسف الزحيلمنصور عيسىجرجس495

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينتشرين الثايناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناأختها صوفياإبراهيم املدوربرباره496

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة بشارة الزحيلحنا احللوسوسان497

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينتشرين الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناأم يوسفسلّوم خليلأنسطاسيا498

ألف ومثامنائة ومخسة وعشرينكانون األولالرابع يف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة وهبه عودهحنا صبيحبرباره499

ألف ومثامنائة وستة وعشرينكانون الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناابنة خالتها ثاودورهسلّوم قطّانبرباره500

ألف ومثامنائة وستة وعشرينكانون الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناهيالنه امرأة أنطون صقريوسف فرحراحيل 501

ألف ومثامنائة وستة وعشرينشباطالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناأنسطاسيا امرأة حنا متريشيبان دهانأنسطاسيا502

ألف ومثامنائة وستة وعشرينشباطالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة يوسف سبرييدونبطرس جرجيرييبرباره503

ألف ومثامنائة وستة وعشرينشباطالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناترازيا أبو زكن سلمويننقوال الياس سلموينمرمي504

جدته أم ناصيفرافائيل الدقّيقسطنطني505 - ألف ومثامنائة وستة وعشرينآذارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعبد اهللا الدقّي

ألف ومثامنائة وستة وعشرينآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناخالتها مرمي امرأة عمها جرجسموسى القطّانمرمي506

ألف ومثامنائة وستة وعشرينآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناأم يوسف غالبحنا قرناينمرمي 507

ألف ومثامنائة وستة وعشرينآذاراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البنالطوف فضل اهللا دهانالياس احللوحنا 508

ألف ومثامنائة وستة وعشرينحزيرانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة ميخائيل لطفي احلليبنقوال الدقّيمرمي509

ألف ومثامنائة وستة وعشرينحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمتها امرأة سلّوم عودهضاهر عودههيالنه510

ألف ومثامنائة وستة وعشرينآبالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناترازيانقوال السلموينهيالنه511

ألف ومثامنائة وستة وعشرينآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمتها أنسطاسيايعقوب فاضل املدوربرباره512

ألف ومثامنائة وستة وعشرينأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناأختها مرمينقوال املنيرآسنيكاترين513

ألف ومثامنائة وستة وعشرينأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس بنايوسف ابن نصر اهللا السلموينخنّول املدورجرجسحبيب 514

امرأة وهبه قطّانإبراهيم مهنا سلموينبشارة515 - ألف ومثامنائة وستة وعشرينأيلولالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناخنّول احلداد

فرفوره ابنة يوسف عودهنقوال صبيحأنطونحبيب 516 - ألف ومثامنائة وستة وعشرينأيلولالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمه أبو شاهني

ألف ومثامنائة وستة وعشرينتشرين األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناخرستينا ابنة فاضل املدورحنا ساسنيسوسان517

ألف ومثامنائة وستة وعشرينتشرين الثاينالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة ضاهر عودهوهبه عودههيالنه518

ألف ومثامنائة وستة وعشرينكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة وهبه قطّاننصر اهللا قطّانسوسان519

خالته فرفورهعبود عودهمسعان520 - ألف ومثامنائة وستة وعشرينكانون األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمه سلّوم عوده

ألف ومثامنائة وستة وعشرينكانون األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناأنسطاسيا امرأة حنا متري دهانسالمة دهانراحيل 521

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناخنّول احلدادجرجس بو شبله سلموينيوسف522

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينشباطالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس بناامرأة يوسف الزحيليوسف سبرييدونحنة523

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينشباطالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمه عبود الزحيلفرنسيس الزحيليعقوب524

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البنامرمي ابنة يوسف الزحيلابنة املكاوي؟كاترين525
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ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناابن نقوال جربميخائيل النملةبشارة526

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينمتّوزالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة بشارة الزحيلحنا احللوحنة527

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينأيارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسعمه إبراهيموهبه املغربلنقوال528

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناامرأة أبو شاهني صبيحفرنسيس الزيرأنسطاسيا529

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينحزيرانالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناأم جرجس الشاميهبشارة ابن أبو شبله السلموينأنسطاسيا530

امرأة يعقوب املدورقسطنطني الياس سلموينحنافارس 531 - ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينمتّوزاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناعمه يوسف

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البنامرمي ابنة نصر اهللا قطّانسعيفان الربباريمرمي532

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناجدا لوالدهاحبيب الدقّيهيالنه533

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينآبالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناجدا امرأة فاضليوسف الياس سلموينمرمي534

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري البناطَفله ياردجرجس دهانمرمي535

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باخوميوس عرجانجدا لوالدابشارة مقصودترازيا536

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينتشرين الثاينالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس شاهياتعمه عبد اهللاروفائيل دقّيجرجس537

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينتشرين الثاينالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس شاهياتجدا لوالداروفائيل دقّيورده538

ألف ومثامنائة وسبعة وعشرينتشرين الثايناحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس شاهياتخالتها سوسانسلّوم خليلسوسان539

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس شاهياتعمه روفائيل الدقّينصر اهللا الدقّيجرجس540

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالسابع يف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس شاهياتيونس عودهحنا541

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوسعمه يوسف قطّانموسى قطّاننقوال542

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريايوسف فرحنقوال543

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدحنا بن كنعان سلموينبو نقّول سلموينحنا 544

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدمنصور عيسىبو نقّول سلموينباسيليوس545

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكسيموس ريالخادمتهم ندةميخائيل طنوس دهانأنسطاسيا546

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينشباطالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديديوسف الزحيلمنصور عيسىخليل547

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينشباطالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدطفلة ابنة ياردغندور ياردصافات548

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينآذارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدخالتها صوفياسلّوم قطّانورده549

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينمتّوزالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديديوسف شديد سلموينيوسف مسنهعبد اهللا550

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينأيلولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدبشارة عودهفارس551

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينتشرين الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدعمتها مرمييوسف اهلوهوراحيل 552

ألف ومثامنائة ومثاٍن وعشرينكانون األولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدحنا متري دهانيعقوب املدورأنطون553

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينكانون الثاينالثامن يف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدبشارة أيوب نصر اهللانقوال اجلاهلميخائيل554

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدأنسطاسيا جدي أخت زوج خالتهاإبراهيم مهنا السلموينحنة555

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديديوسف شديد السلموينعبود الزحيلأنطون556

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينكانون الثاينالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدميخائيل العنيسيحنا القرنايننقوال557

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينشباطالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدابنة عمتها أنسطاس جديجرجس بو شبله السلموينسوسان558

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينشباطالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدجدا والدة أمهابشارة مقصودرفقا559

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينشباطاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس شاهياتابن عم أبيه نقوال عودهفرنسيس الزيريوسف560
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ألف ومثامنائة وتسعة وعشريننيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدحنة امرأة بشارة الزحيلحنا احللوهيالنه561

ألف ومثامنائة وتسعة وعشريننيسانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدبشارة زينيةجرجس قطّانميخائيل562

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدعمه يوسف الياسقسطنطني السلموينأنطون563

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينحزيرانالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس قديدجداحنا قنطورهأنسطاسيا564

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديدجرجس بو شبله السلمويننقوال السلموينالياس565

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديدعمه قسطنطنيحبيب الدقّييوسف566

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينأيلولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديدأختها صوفياإبراهيم مدورورده567

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينتشرين األولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديدجدافرنسيس الزحيلأنسطاسيا568

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينتشرين األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديدمتري خياطيهجبور املنيرحبيب569

ألف ومثامنائة وتسعة وعشرينكانون األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديدبنت بو جنم عودهعبود عوده570

ألف ومثامنائة وثالثنيكانون الثاينالسابع يف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديديوسف شديد السلموينيوسف بو جنكنقوال571

ألف ومثامنائة وثالثنيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس قديدامرأة عبود الزحيلسلّوم خليلكاترينا572

ألف ومثامنائة وثالثنييوم عيد البشارةيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحامرأة حنا متريشيبان الدهانحنة573

ألف ومثامنائة وثالثنيأياريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحفرنسيس الزحيلمنصور متىباسيليوس574

ألف ومثامنائة وثالثنيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحخالتها امرأة بازدميتري دهانحنة575

ألف ومثامنائة وثالثنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحخاله متريسالمي دهانميخائيل576

ألف ومثامنائة وثالثنيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحأبو منصور عودهمرعي عودهجرجس577

ألف ومثامنائة وثالثنيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانبشارة زينيةموسى القطّانجربائيل578

ألف ومثامنائة وثالثنييف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحأم جرجس الشاميةجرجوره خليليامسني579

ألف ومثامنائة وثالثنيأيلولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحأم جرجس الشاميةيوسف شديد السلموينمرمي580

ألف ومثامنائة وثالثنيتشرين األولالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحغنطوسنقوال صبيحيوحنا581

ألف ومثامنائة وثالثنيتشرين األولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحجرجس بن سبرييدونفرنسيس السلموينيوسف 582

ألف ومثامنائة وثالثنيتشرين األولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحأختها مرميفتح اهللا دهانراحيل583

ألف ومثامنائة وثالثنيكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحجرجس املهديونس عودهلويس584

ألف ومثامنائة وثالثنيكانون األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحنقوال جدعونوهبه املغربلجرجس585

ألف ومثامنائة وثالثنيكانون األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال صوايا مدبر ومرشد سيدة لبنانيعقوب فاضلفارس القطّانبشارة586

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّاننقوال عودهيوسف التقوعيأنطون587

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحيوسف أبو جنكسلّوم القطّانأنطون588

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحجدا امرأة نقّول املنيرعبود الزحيلورده589

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيشباطالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحخالتها حنةيوحنا القطّانسعدى590

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحهيالنه ابنة سلّوم عودهبشارة عودههيالنه591

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيآذارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحجدا أم بشارةفرنسيس زحيلورده592

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحعمتها أنسطاسميخائيل املعلوفأنسطاس593

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيآذاراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحجدا امرأة أبو الياسيوسف فاضل الدهانورده594

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيآذارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيافرنسيس الزحيليوحنا احللويوسف 595
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ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنينيسانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحعمتها غاليهأبو تسعة من غاديرهيالنه596

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيأيارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياجدامسعان املطرانمرتا597

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحعمه ميخائيل طنوسعبد اهللا بو ناصيف الدهانأنطون598

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيمتّوزالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحعمه قسطهحبيب الدقّيأنطون599

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحنقوال صبيحفرنسيس الزيرجرجس 600

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري متري قطّانخنّول احلدادإبراهيم مهنانقوال601

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري نعمهبشارة بن املعلّم أيوبنقوال اجلاهلأنطون602

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيأيلولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحيوحنا متري الدهانيعقوب فاضلخليل603

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحعمه نقوالرافائيل الدقّيراجي604

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيتشرين األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحعمتها مرتايوسف أبو جنكأنسطاس605

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنييف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال املدبر يف وجود السيد البطريرك كري إغناطيوسجدا أم بشارةبشارة السلموينورده606

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيتشرين األولالعشرون يف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحيوسف بن نقوال املنيريوحنا ساسنيأنطون607

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحخالتها أنسطاسيوسف الياس سلموينأليصابات608

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيتشرين الثاينالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحيوسف اهلوهوحنا609

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيتشرين الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحعمتها مرتاجرجس زينيةحنة610

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيكانون األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحامرأة بشارة الزحيلنصر اهللا الدقّيسوسان611

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيكانون األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحدوبا ابنة نقوال عودهنقوال السلموينبربارة612

ألف ومثامنائة وإحدى وثالثنيكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحأنسطاس بنت أبو ركن السلموينبشارة السلموينحنة613

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيااخلوري صوئيلنقوال مساحةالياس614

زوق مكايلاخلوري طوبيايوحنا نقوالالياس615 - ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيكانون الثاينالسابعيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيشباطالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياعمتهاالياس احللوابنة616

زخاله جرجس لطف اهللادميتري الدهانأيوب617 - ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال املدبر ومرشد راهبات دير سيدة البشارة الشويريات

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنينيسانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرححبيب بن السلموينبشارة كنعان السلموينأنطون618

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنينيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياالياس خضرهالياس أبو شبليفارس619

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنينيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياأختها مرميفتح اهللا الدهانراحيل620

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيأيارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياعمه قسطانقوال اجلديميخائيل621

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيأيلولالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري متري قطّاناألب صموئيليوسف التقوعينقوال622

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيايوسف أبو جنكسلّوم القطّانجرجورة623

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيانقوال عودهيونس عودهيوحنا624

ألف ومثامنائة واثنني وثالثنيتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياطنوس عودهوهبه عودهابن625

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيشباطالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحخالتها حنةيوحنا قطّانبربارة626

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيشباطاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحأم شاهني السلمويننصر اهللا دقّيمرمي627

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيآذارالثاين يف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحيوسف الدبسفرنسيس السلموينأنطون628

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيآذارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيل فرحنقوال صبيحمرمي629

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيآذارالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دميترييوسف شديد السلموينعبود الزحيلخليل630
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ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيلجداأنطون قنرب العنيسيورده631

زوق مكايلاخلوري نعمهعمه سلّوم عودهطنوس عودهبشارة632 - ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيمتّوزالعشرونيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياجدا امرأة زينيةموسى قطّانمرتا633

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياجدا امرأة نصر اهللافارس قطّانورده634

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياامرأة يوسف أبو جنكمنصور عيسىمرمي635

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياكتوره ابنة يوحنا صبيحبشارة عودهمسيحية636

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري نعمهمتري اخلياطجبور املنيرخليل637

زوق مكايلاخلوري أغابيوس دهانخليل نصرنقوال اجلاهلحبيب638 - ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيتشرين الثاينالسادس والعشرونيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيكانون األولالعاشريف كنيسة الرعيةاألب نعمهيعقوب فاضل املدورإبراهيم املغربلملحم639

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب طوبياميخائيل احلدادجرجس أبو شبلي السلموينخليل640

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيكانون األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب متري قطّانيعقوب فاضل املدورأنطون بشارة القطّانبشارة641

ألف ومثامنائة وثالثة وثالثنيكانون األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري صموئيلامرأة أبو بشارة الزحيليوحنا احللومرمي642

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياعمتها صوفياإبراهيم مهنامرمي643

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيارفقا السلموينالياس أبو شبلي السلموينورده644

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيآذارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيامتري اخلياطيوحنا ساسنيخليل645

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياجدافرنسيس صبيحهلّون646

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيآذارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياابنة عمتها أنسطاسسعيفان الربباريحنة647

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنينيساناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيافارس مسعان األشقرمتري السلموينالياس648

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنينيسانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياعمه متري سلموينيوسف الياس السلموينأنطون649

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيأيارالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياجده أبو حنا الدقّيقسطنطني الدقّييوسف650

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري نعمهيوسف أبو ناضرنقوال مساحهيوسف651

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيأيارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيافرنسيس صبيحيوسف أبو دبسجرجس652

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياعمتها غاليهمنصور عودهمرتا653

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياهلّون ميخائيل املدوريوسف أبو جنكسوسان654

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيأيلولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري طوبياخاله متريفضول احلدادجرجس655

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري طوبيانصر اهللا قطّانكاترين656

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيكانون األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشينقوال عودهيوسف عودهالياس 657

ألف ومثامنائة وأربعة وثالثنيكانون األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري نقوالإبراهيم حالقصاحل النملةنقوال658

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيشباطالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري نعمهبشارة زينيةموسى قطّانالياس659

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيروفائيل دقّينصر اهللا دقّيأنطون660

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيآذاراخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيمنون يعقوب مدورقسطنطني سلموينصابات661

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيآذارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري نقوالمرمي امرأة يوسف أبو جنكبشارة كنعان سلموينمرتا662

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنينيسانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري نعمهعمه عبد اهللاميخائيل طنوس دهانيوسف663

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيآبالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري نقوالجدايوحنا قطّانبربارة664

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري نقوالفرنسيس عودهوهبه عودهالياس665
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ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيتشرين الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صواياأنطون الكيفأنطون قنربيوسف666

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيتشرين الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صوايافرنسيس الزحيليوحنا احللوالياس667

ألف ومثامنائة ومخسة وثالثنيكانون األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صوايايعقوب مدورفارس قطّانميخائيل668

(وجدته)قسطنطني الدقّيبشارة669 ألف ومثامنائة وستة وثالثنيكانون الثاينالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيعمه حبيب

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيشباطالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صواياأيوب اخلوري من غاديرعبود الزحيليوسف670

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صوايايوسف أبو دبسفرنسيسميخائيل671

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيشباطالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صواياامرأة فرنسيس الزيرنقوال صبيححنة672

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيآذارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صواياخالتهايوسف الياس سلموينهلّون673

ألف ومثامنائة وستة وثالثنينيسانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صواياامرأة خليل اخلياطإبراهيم الطرابلسيمرمي674

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيحزيرانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيهلّون امرأة عمها متريميخائيل الدهانمرمي675

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيخالتها سارهبشارة قطّانسوسان676

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيتشرين األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيإبراهيم القطّانمساحه الصايغنقوال677

ألف ومثامنائة وستة وثالثنيتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الفرنتيوس صواياطنوسيوسف التقوعيبشارة678

زوق مكايلاخلوري أركاديوس رياشيميخائيل احلدادإبراهيم مهنابشارة679 - ألف ومثامنائة وستة وثالثنيتشرين الثاينالعاشريف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف ومثامنائة وسبعة وثالثنيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيعبود زحيليوسف أبو جنكنصر اهللا680

ألف ومثامنائة وسبعة وثالثنيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيسوسان ابنة عمهاأنطون بشارة قطّانسوسان681

ألف ومثامنائة وسبعة وثالثنيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيالياس أبو شبلفارس682

ألف ومثامنائة وسبعة وثالثنييف كنيسة الرعيةاخلوري أركاديوس رياشيإبراهيم املغربلسوسان683

ألف ومثامنائة وسبعة وثالثنييف كنيسة الرعيةاخلوري جرجسعمه جرجس زينيةبشارة زينيةميخائيل684

ألف ومثامنائة وتسعة وثالثنيمتّوزالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري جرجسكنعان السلموينيوسف أبو جنكميخائيل685

ألف ومثامنائة وتسعة وثالثنييف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسيعقوب مدورأنطون القطّانخليل686

ألف ومثامنائة وتسعة وثالثنييف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسبشارة زينيةموسى القطّانابن687

ألف ومثامنائة وتسعة وثالثنييف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسباسيال زينيةسابا الزحيليوحنا688

ألف ومثامنائة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسالدايةوهيب عودهابنة689

ألف ومثامنائة وأربعنيشباطيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسأنطون عبود الزحيلحبيب أبو جنكبشارة690

ألف ومثامنائة وأربعنيشباطيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسالدايةبشارة عودهحنة 691

ألف ومثامنائة وأربعنيشباطيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسيعقوب العنيسيابنة692

ألف ومثامنائة وأربعنينيسانيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسخالتها امرأة الياس خضراحنا القطّانهلّون693

ألف ومثامنائة وأربعنينيسانيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسجداصاحل النملهأنسطاس694

ألف ومثامنائة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسحبيب الدقّيورده695

ألف ومثامنائة وأربعنيتشرين األولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوساحلدادإبراهيم مهنايوسف696

ألف ومثامنائة وأربعنيتشرين األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسعمتهابشارة زينيةمرمي697

ألف ومثامنائة وأربعنيشباطالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسمنصور عيسىعيسى متىبشارة698

ألف ومثامنائة وأربعنيتشرين األوليف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسالداية أم الياسحنا اسربيدونتقال699

ألف ومثامنائة وأربعنيتشرين الثاينالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسامرأة يوسف فرحإبراهيم النجارحنة 700
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ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوسعبده حبيب الدقّيحنة 701

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةيوسف أبو جنكقسطنطني مهنا سلموينبشارة702

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةحنا كنعان سلموينصابات703

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيأياراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشنقوال شعننيجرجس704

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيأياراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل جربوعنعوم عجوريميخائيلحنا705

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيأيلولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانزوج عمتهنصر اهللا عودهأنطون 706

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيتشرين الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانبطرس الزغيبيوسف أبو دبسدميتري707

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانامرأة ميخائيل لطفيقسطنطني دقّيمرمي708

ألف ومثامنائة وإحدى وأربعنيتشرين الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانعمه روفائيلنصر اهللا دقّيميخائيل709

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيكانون األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانتريزا ابنة عم أبيهاإبراهيم مهناإيرين710

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانعبود الزحيليوسف أبو جنكحنا 711

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانيواكيم اخلوريعبدو الزحيلحنا 712

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيكانون الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانجدا لوالداإبراهيم املغربلتريزا713

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانامرأة داود الدمياطيحبيب أبو جنكمرمي714

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيحزيرانيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانيوسف أبو دبسفرنسيس شاهني سلمويننقوال715

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيحزيرانيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانيوسف أبو دبسفرنسيس شاهني سلموينجرجس716

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانبشارة عودهنقوال صبيحالياس717

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانيوسف جربعبود روحانا فرحالياس718

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانعمتها هلّونخنله سلّوم عودهتريزا719

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيتشرين الثايناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانمرتا امرأة سابامنصور عيسىأفروسني720

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيتشرين الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانعمه جرجسبشارة زينيةجربائيل721

ألف ومثامنائة واثنني وأربعنيكانون األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانجدا لوالداإبراهيم قطّانرمحة722

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانامرأة نقوالنقوال مساحةمسيحية723

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانحنة امرأة بشارة الزحيلعيسى متى الزحيلمرمي724

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانعمه قسطنطنيإبراهيم الدقّيحبيبالياس725

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانيوسف أبو حيدريعقوب العنيسييوسف726

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيأياراألوليف كنيسة الرعيةاملطران أغابيوسأنطون الزيلعأنطون بشارة قطّانسليمأشعيا727

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيآبالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانامرأة يوسف فرحإبراهيم جنّارصابات728

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانخالتها صاباتأنطون نقوال عودهمرمي729

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانجدا لوالداإبراهيم املغربلورده730

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانخالتها سوسانقسطنطني سلموينمرمي731

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانكنعان سلموينإبراهيم أيوبجرجي732

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيتشرين الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانورده جرجس أبو شبليحنا كنعان سلموينأنسطاسيا733

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيتشرين الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانالدايةيوسف قطّانمرمي734

ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيكانون األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانامرأة عمهاقسطا مهنا سلموينمرمي735
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ألف ومثامنائة وثالثة وأربعنيكانون األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانأم يزبكديب عونمرمي736

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانعمتها هلّونميخائيل أبو الياس دهانراحيل737

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانشبلي سلهبمتري خليل الدمياطيبشارة738

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيشباطآخريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانأنطون عيدسابا الزحيلجرجس739

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيحزيرانيف كنيسة الرعيةيوسف حنا قنطورهيوسف اخلضرميخائيل740

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيحزيرانيف كنيسة الرعيةيوسف اخلضرحنا قنطورةجربائيل741

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيمتّوزيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشتريز أبو فرنسيسنقوال مساحةورده742

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيآبالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانيوسف التقوعيإبراهيم قطّانالياس743

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّاننسوم الدايةصاحل النملهثيودوره744

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانيوسف الشنتريي من بكفيانقوال سلّوم قطّانجرجس 745

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانخاله يوسفإبراهيم املنيرإغناطيوس746

ألف ومثامنائة وأربعة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشعمتهايوسف أبو جنكورده747

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشحبيب أبو جنكابنة748

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانابنة عمها جنمةنصر اهللا عودههلّون749

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانبشارة زينيةإبراهيم الدقّيبشارة750

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانسعدى امرأة عمهابشارة زينيةابنة751

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانخليلمنصورابن 752

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنيآذاريف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانفرنسيس عودهإبراهيم املغربلالياس753

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنينيسانيف كنيسة الرعيةاخلوري إغناطيوس قطّانخالتها نسومعبود روحانا فرحمرمي754

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنيآباألوليف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشقسطنطني سلموينمرمي755

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشيوسف أبو دبسفرنسيس شحيطأنطون756

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشخنله عودهبربارة757

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنييف كنيسة الرعيةحبيب أبو جنكمرمي758

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنيأيلوليف كنيسة الرعيةعمه فرنسيس عودهأنطون عودهنقوال759

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنيأيلوليف كنيسة الرعيةخالتها صوفيانقوال قنربسوسان760

ألف ومثامنائة ومخسة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشخليل النحاسيوسفطنوس761

ألف ومثامنائة وستة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري يعقوبيوسف فرحبشارة قطّانخليل762

ألف ومثامنائة وستة وأربعنييف كنيسة الرعيةاخلوري بولسميخائيل احلداديوسف القطّانحنا763

ألف ومثامنائة وستة وأربعنييف كنيسة الرعيةخالتها سوسانأنطون بشارة قطّانيولياين764

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيكانون الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري بولسيوسف املدوربشارة765

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشأنسطاسيوسف أبو دبسورده766

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيشباطالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشجدايوسف لطفيحنة767

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشعمه حبيب أبو جنكيوسف أبو جنكنقوال768

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيأيارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري بولسعمه سليمانإبراهيم داودخليل769

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشخالتها أنسطاسبطرس فرحمرمي 770
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ألف ومثامنائة وستة وأربعنيمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري بولسامرأة يوسف فرحإبراهيم الطرابلسيأنسطاس771

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيمتّوزاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشابنة عمها صاباتموسى صبيحهيالنه772

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشليا امرأة وهبة املغربلنقوال شعننيحنة773

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشسوسان امرأة أنطون الزيرحنا برغلمرمي774

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيأيلولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولسصابات امرأة بشارة زينيةسابا الزحيلصوفيا775

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيأيلولالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري بولسخاله يعقوب فاضلإبراهيم القطّانجرجس776

ألف ومثامنائة وستة وأربعنيتشرين األولالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري جربائيلجرجورة خنلهخنّول السلموينخليل777

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاملطران باسيليوس شاهياتنعمة الدهانميخائيل أبو الياسيوسف 778

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشجدا أم جرجس فاضل املدورإبراهيم املغربلمرمي779

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشجده سلّومنقوال قطّانميخائيل780

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيكانون الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشعمه باسيال زينيةبشارة زينيةنعمة اهللاجرجس781

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيآذاريف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشجدا امرأة حنا قنورإبراهيم منيرغايب782

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسيوسف جربعبود فرحجرجس783

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيآذارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشخنّول سلموينجرجس سلموينيوسف 784

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسنقوال صبيحأنطون الزيرجرجس785

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنينيساناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشعمه نقوال صبيحمنصور صبيحخليلجرجس786

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنينيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشبطرس منيرأنطون منيرجرجي787

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيأيلوليف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشأم سليمان دوادإبراهيم أيوبهيالنه788

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيتشرين األوليف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسغنطوس جردييوسف لطفيجرجس789

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيتشرين الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشخالتها منونبطرس منيرلطيفةبربارة790

ألف ومثامنائة وسبعة وأربعنيكانون األوليف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشأخت جنم عودهإبراهيم اهلوهوحنة791

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسعمه مترييزبك عودهعبود792

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسعمه فرنسيسأنطون عودهجرجس793

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشيوسف املدوربشارة عودهباسيليوس794

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيشباطالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشخليل خياطمنصور عيسىأنطون795

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسعمه سليمانإبراهيم الدقّيأنسطاس796

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيآذارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشعمتها امرأة قسطنطنينقوال عنيسيميخائيل797

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنينيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشعمه بشارةجرجس زينيةالياس 798

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسيوسف القطّانأنسطاس799

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري أونوسيموسإبراهيم القطّاننقوال مساحةجرجس 800

ألف ومثامنائة ومثاٍن وأربعنيمتّوزاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري لورنسيوس عياشامرأة بشارة زينيةسابا الزحيلورده801

ألف ومثامنائة وتسعة ومخسنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري نعمة اهللا قطّانسلّوم عودهدميتري عودهأنطون802

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها ورده زوجة أنطون أيب سليمانجربان العنيسيمرمي803

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريسليم نقوال مدوريوسف بطرس فرحباسيال804

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيكانون الثاينالثالث والعشروناخلوري ميخائيل الدقّيعبود روحاناحنة805
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ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيشباطالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريامرأة عمها هلّون زوجة خليل النملهحبيب النملهمرمي806

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيآذارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريتقال ابنة حنا كنعان السلموينأنطون كنعان السلموينحنةمرمي807

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنينيسانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها تقال ابنة حنا كنعان السلمويننصر اهللا أيب جنكمرمي808

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنينيسانالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريورده زوجة يوسف دميتري خليلمنصور بشارة عودهمرمي809

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيأيارالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريعمتها أغايب زوجة الياس العجويعبود يزبك عودهلوسيا810

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيأيارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيباسيال زينيةيوسف811

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيأيارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجرجوره طنوس نصراأنطون أيب دبسيوسف812

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيحزيرانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياسكندر ابن يوسف حنا مدوريوسف عيسى متى الزحيلدميتري813

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيآباحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجدا مرمي زوجة نقوال اجلاهلخنله نصر اهللا الدقّيبرباره814

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريعمه دميتري جرجس القطّانخنله جرجس القطّانيوحنا815

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيتشرين األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريعمه جربان اجلاهلميخائيل أيوب اجلاهلدميتري816

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيتشرين األولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيزوجة املرحوم نقوال اجلاهلسوسان817

ألف ومثامنائة ومخسة وسبعنيتشرين الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعبود روحاناملحم اهلوهوجرجس818

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيشباطالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها ورده ابنة بشارة زينيةخليل سلّوم الدمياطيبربارة819

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجده عبود روحاناجرجوره عبود روحانامسعان820

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه يوسف سلّوم قطّانجرجوره سلّوم قطّانبشارة821

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجدا حنة زوجة جرجوره نصر اهللا الدقّيبشارة شعيببربارة822

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيأيارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيجرجس ديب عودهبطرس823

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيأياراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها يامسني ابنة نصر اهللا عودهحنا نقوال صبيحإفروسيين824

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيحزيرانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها مرمي زوجة جرجس نعمة اهللا اخلوريالياس حنا رموزمارينا825

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيأنطون قسطنطني السلموينجرجي826

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيمتّوزاحلادي والعشروناخلوري ميخائيل الدقّيجرجوره ميخائيل مدورحنة827

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجدا ورده زوجة أنطون الزيريوسف أنطون الزيرمارينا828

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيمتّوزالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريآسني زوجة خليل سلّوم الدمياطييوسف نقوال مساحهحنة 829

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيجربائيل العنيسيجرجس830

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيأيلولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس عبود روحاناميخائيل831

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيتشرين األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيالياس عبود روحاناجربائيل832

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيكانون األولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيورده ابنة أنطون بشارة القطّانباسيال زينيةحنة833

ألف ومثامنائة وستة وسبعنيكانون األولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريأنطون الياس فرزاننقوال أىب جنكجرجي834

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّياسكندر ابن نقوال أيب عكريوسف فرنسيس أبو شاهنيجرجي835

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريحنا يوسف فرحمنصور بشارة عودهجرجي836

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريإبراهيم ابن يوسف مسعود من عينطورةخليل دميتري السلموينجربائيل837

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيشباطالتاسعاخلوري أثناسيوس كفوريميخائيل فرنسيس أبو شاهني السلموينأنطون838

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريعمه أنطون نصر اهللا عودهطنوس نصر اهللا عودهجرجس839

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنينيسانالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريورده ابنة ناصيف مدورأنطون حبيب الدقّيبيالجيا840
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ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنينيسانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريميخائيل أيوب اجلاهلجرجوره نصر اهللا الدقّييوسف841

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيأياراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجده عبد اهللا هوشريوسف بطرس فرحالياس842

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيمتّوزالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيورده ابنة أنطون بشارة قطّانحبيب قطف الديراينرمحهبرباره843

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيأنطون بشارة كنعان السلموينجرجي844

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيمتّوزالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريمرمي أرملة نقوال اجلاهلحبيب نقوال اجلاهلهيالنه845

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيمتّوزالسادس والعشروناخلوري ميخائيل الدقّينعمة اهللا بشارة زينيةجرجي846

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيأيلولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجرجس ابن يوسف الباشاحنا احللوأنطون847

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيتشرين األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريعمتها كاترينا أرملة إبراهيم منيرأنطون حنا ساسني مدورمرمي848

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيتشرين الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريالياس ابن يوسف الباشاالياس وهيب عودهجرجس849

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيتشرين الثاينالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيملحم مغربليوسف850

ألف ومثامنائة وسبعة وسبعنيكانون األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريمنة ابنة حبيب أبو نقّول السلموينحبيب النملهتقال851

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيشباطالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه جربان اجلاهلميخائيل أيوب اجلاهلأنطون852

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيشباطالثامناخلوري ميخائيل الدقّييوسف أنطون الزيرأنطون853

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيشباطالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريميخائيل أيوب اجلاهلخنله نصر اهللا الدقّييوسف854

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريعمتها مرمي زوجة نعمة اخلوريالياس حنا رموزمرمي855

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنينيساناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّينصر اهللا أبو جنك السلموينأنطون856

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيأيارالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريتقال ابنة حنا كنعان السلموينجرجوره سلّوم قطّانمرمي857

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيحزيرانالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورييامسني زوجة الياس أبو شديد الغريبجربائيل سبرييدونمرمي858

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيحزيرانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورييوسف ابن حنا العجويميخائيل فرنسيس أبو شاهني السلموينأنطون859

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريبشارة املعصراين الديراينبشارة سعد شعيب الديراينيوسف860

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريسيسيليا زوجة نقوال ميخائيل مدوريوسف قسطنطني الدقّيإفجانيا861

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيتشرين األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّييوسف نقوال مساحهشكر اهللاأنطون862

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيتشرين الثاينالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها ورده ابنة نقوال بردويل زوجة أنطون أبو سليمانجربائيل يعقوب العنيسيتقال863

ألف ومثامنائة ومثاٍن وسبعنيكانون األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريميخائيل أيوب اجلاهلجرجوره نصر اهللا الدقّيميخائيل864

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريجبور شاهنيخليل سلّوم الدمياطييوحنا865

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمجيلة ابنة مارون درويشجرجس ديب عودهمرمي866

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها هيالنه زوجة ناصيف مدورأنطون حبيب الدقّيماتيليولياين867

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسابع عشراخلوري ميخائيل الدقّيملحم اهلوهويوسف868

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف دميتري خليلمرمي869

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيآذارالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريتقال ابنة حنا كنعان السلموينجرجس دميتري خليلبربارة 870

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريتقال ابنة حنا كنعان السلموينيوسف دميتري خليل الدمياطيمرمي871

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب ابن جرجوره الدرزيعبود يزبك عودهأنطون872

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحنا أنطون العجويحنا صبيحنقوال873

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيمتّوزالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنطون قسطنطني السلموينمرمي 874

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيآبالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينصر اهللا أبو جنك السلموينميخائيل875
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ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريحنا اهلوهومنصور بشارة عودهميخائيل876

ألف ومثامنائة وتسعة وسبعنيتشرين الثاينالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحنا فرح اهلوهوعبود وهيب عودهميخائيل877

ألف ومثامنائة ومثاننيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريورده ابنة أنطون بشارة قطّانأنطون أبو نقّول السلموينثاودوره878

ألف ومثامنائة ومثاننيكانون الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيكاترينا زوجة جرجوره احللوسليم ميخائيل السلموينمرمي879

ألف ومثامنائة ومثاننيكانون الثاينالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورييوسف عيسى متى الزحيلجرجوره عبود روحانا فرحيوحنا880

ألف ومثامنائة ومثاننيآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيكرمية زوجة الياس طنوس اهلاينحبيب النملهصابات881

ألف ومثامنائة ومثاننينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيحبيب نقوال اجلاهلجرجس 882

ألف ومثامنائة ومثاننيحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب جرجوره الدرزيأنطون نصر اهللا عودهيوسف883

ألف ومثامنائة ومثاننيمتّوزاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب جرجوره الدرزييوسف بطرس فرحأنطون884

ألف ومثامنائة ومثاننيمتّوزاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس يوسف الباشاالياس وهيب عودهيوحنا885

ألف ومثامنائة ومثاننيمتّوزاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيكاترينا أرملة إبراهيم منيرأنطون حنا مدورمرمي886

ألف ومثامنائة ومثاننيآبالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا أنسطاسيا زوجة يوسف حنا مدورنعمة اهللا زينيةمارينا887

ألف ومثامنائة ومثاننيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلباسيال888

ألف ومثامنائة ومثاننيآباحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيالياس عبود روحاناأندراوس889

ألف ومثامنائة ومثاننيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريابنة عمها إميلي ناصيف مدورجرجوره ميخائيل مدورمرميأدال890

ألف ومثامنائة ومثاننيأيلولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجرجس يوسف الباشاحنا احللوبشارة891

ألف ومثامنائة ومثاننيتشرين األولالرابع والعشروناخلوري ميخائيل الدقّيحنا غالبورده892

ألف ومثامنائة ومثاننيكانون األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريورده ابنة أنطون بشارة قطّانبشارة أنطون قطّانمرمي عدوانه893

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيكانون الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلمويننصر اهللا أبو جنك السلموينمرمي894

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخليل طنوس اهلاينسليم دميتري النملهيوسف895

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيشباطاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعم والده الياس السلموينسليم ميخائيل السلموينميخائيل896

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلميخائيل نصر اهللا الدقّيجربائيل897

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها صابات زوجة حنا املهديبشارة سعد شعيبماكرينا 898

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيآذارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه سليم يعقوب العنيسيجربائيل يعقوب العنيسيجرجس899

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيإميلي ابنة ناصيف مدوريوسف قسطنطني الدقّيمارينا900

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننينيسانالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس أنطون فرزانالياس حنا رموزداود901

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيحزيرانالثاين عشراخلوري ميخائيل الدقّيأنطون قسطنطني السلموينمرمي902

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيحزيرانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريفارس ابن أنطون عازارميخائيل فرنسيس أبو شاهني السلموينيوسف903

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريالياس الغريب الديراينملحم إبراهيم فرح اهلوهوإبراهيم904

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريسوسان زوجة جرجوره سلّوم قطّانيوسف نقوال مساحههيالنه905

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيمتّوزالسايع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخاله حنا يوسف رشدان من صرباعبود يزبك عودهيوسف906

ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيآبالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينجرجس ديب عودهمرميسعدا907

أنطلياساخلوري أثناسيوس كفوريعمه يوسف دميتريجرجس دميتري خليل الدمياطيالياس908 - ألف ومثامنائة وإحدى ومثاننيتشرين األولالتاسع عشريف دير مار الياس

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها فريدة ابنة الياس منيرملحم إبراهيم مغربلبربارة909

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيآذارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها منة ابنة حنا العنيسيجرجس موسى احللومرمي910
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ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابن عمه نقّوال حبيب أبو نقّول السلموينأنطون أبو نقّول السلموينبطرس911

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيآذارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريابن عمه نقّوال حبيب أبو نقّول السلموينأنطون أبو نقّول السلموينبولس912

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيمتّوزالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف عيسى الزحيلجرجوره عبود روحاناأندراوس913

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريعمه جربائيل يعقوب العنيسيسليم يعقوب العنيسيالياس914

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيآباألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريحنا فرحمنصور بشارة عودهيوسف915

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيآبالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريبربارة ابنة الياس العجويجرجوره سلّوم القطّانبربارة916

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخال أمه يوسف ابن طنوس أيب ناضرخنله يزبك عودهالياس 917

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب احلاججرجي كاتبيوحنا918

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيأيلولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسوسان زوجة طانيوس الكريديجربائيل يعقوب العنيسيمرمي919

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيتشرين األولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها يامسنيحنا صبيحمرمي920

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيتشرين األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحنة زوجة جرجوره نصر اهللا الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلحنة921

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيتشرين الثاينالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّييوسف ديب عودهبشارة922

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيتشرين الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالة أمها سوسان زوجة مارون درويشجرجس ديب عودهمرمي923

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريندمية ابنة داود أصالن أوغلينقوال أبو جنك السلموينمرمي924

ألف ومثامنائة واثنني ومثاننيكانون األولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالتها ندمية ابنة داود أصالن أوغليحبيب بشارة زينيةمرمي925

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيكانون الثاينالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف عيسى الزحيلعبود وهيب عودهيوحنا926

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيكانون الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيأنطون حنا مدوريوحناسليم927

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف قسطنطني الدقّيبشارة928

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب ابن جرجوره مباركأنطون نصر اهللا عودهنقوال929

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيأيارالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمجيلة ابنة حنا رعد زوجة جرجوره طنوس نصر مباركأنطون قسطنطني السلموينمرمي930

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيجرجس دميتري خليل الدمياطيالياس931

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيأيارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم أنطون بشارة قطّانسليم منصور عيسى الزحيلجرجسخليل932

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريخالة والدها مرمي زوجة جرجس نعمة اهللا اخلورييوسف بطرس فرحمرميبديعة933

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه خليل فارس عودهنقوال فارس عودهجرجس934

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيآبالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفوريبشارة املعصراين الديراينيوسف أنطون الزير صبيحبشارة935

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيآبالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة املعصراين الديراينأنطون جرجس وهيب عودهجرجي936

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحنا الياس احللوميخائيل937

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخليل ابن طنوس اهلايننصر اهللا أبو جنك السلموينأنطون 938

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي أرملة نقوال اجلاهلحبيب نقوال اجلاهلبيالجيا939

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه أنطون نصر اهللا عودهطنوس نصر اهللا عودهجرجس940

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيتشرين األولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس كفورياخلوري ميخائيل الدقّيالياس حنا رموزدوماتيوس-داود941

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيتشرين الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها آسني أرملة خليل سلّوم الدمياطييوسف نقوال مساحهمرمي942

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيكانون األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة املعصراين الديراينبشارة سعد شعيب الديراينميخائيل943

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيكانون األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيكاترينا أرملة إبراهيم منيرنعمة اهللا بشارة زينيةمرمي944

ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيكانون األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري إكليمنضوس إسالمبويلخاله ميخائيل ابن يوسف رشدانعبود يزبك عودهنقوال945
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ألف ومثامنائة وثالثة ومثاننيكانون األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف حبيب أبو نقّول السلموينمرمي946

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم دميتري فرحمرمي947

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيشباطالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسوسان ابنة حبيب عبده زوجة نقوال فرنسيس السلموينجرجورة سلّوم قطّانحنة 948

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيشباطالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إكليمنضوس إسالمبويلاخلوري ميخائيل الدقّيالياس عبود روحانا فرحميخائيل 949

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيأيارالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابن عمه يوسف خليل فرححبيب فرحجرجي950

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيأيارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخاله جرجس صاحل لطّوف سعادهسلّوم موسى صبيحجرجي951

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيحزيرانالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أثناسيوس نعومفارس ابن أنطون عازارميخائيل فرنسيس السلموينجرجي952

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينقوال فرنسيس السلموينمرمي953

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّياسكندر حبيب اجلاهلنقوال فرنسيس السلموينأنطون954

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيآبالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي أرملة نقوال اجلاهلميخائيل نصر اهللا الدقّيمرمي955

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيأيلولالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجورجي ابن ميخائيل احللوخليل فارس عودهيوحنا956

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزإبراهيم أيوب اجلاهلبشارة957

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّياسكندر حبيب اجلاهليوسف قسطنطني الدقّيبشارة958

ألف ومثامنائة وأربعة ومثاننيتشرين الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها منة زوجة يوسف منصور أبو حنشهجرجس عبود روحانا فرحمرمي959

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب روحانا كنعانيوسف ديب عودهميخائيل960

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيشباطاألولاخلوري ميخائيل الدقّيملحم إبراهيم فرحمرمي961

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيشباطالثاينيف البيتاخلوري ميخائيل الدقّيجربائيل العنيسييوسف962

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالة والدا ورده زوجة يوسف دميتري الدمياطينقوال حبيب السلموينمرمي963

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننينيسانالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسوسان زوجة طانيوس الكريديسليم يعقوب العنيسيمرمي964

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننينيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمنصور بشارة عودهسوسان965

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيأيارالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيامرأة خاهلا يوسف أبو نقّول السلموينالياس حنا احللومرمي966

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيحزيرانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينأنطون أبو نقّول السلموينإفجانيا967

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيمتّوزالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزأنطون نصر اهللا عودهميخائيل968

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيمتّوزاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيقدسية زوجة حنا عبودنقوال فارس عودهمرميجودة969

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيمتّوزالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحااخلوري ميخائيل الدقّيخليل إبراهيم مغربلميخائيل970

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيمتّوزالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحااخلوري ميخائيل الدقّيأنطون حبيب الدقّيإيلياس971

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزسلّوم موسى صبيحيوسف972

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيآبالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه نقوال ميخائيل السلموينسليم ميخائيل السلموينأنطون973

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيآبالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنطون خليل سلّوم الدمياطيحنا عيسى الزحيلميخائيل974

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيآبالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزملحم إبراهيم فرحميخائيل975

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسعدا ابنة يوسف املستحيحنا صبيحمرمي976

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيتشرين األولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها فريدة ابنة خليل سلّوم الدمياطيسليم خليل الدمياطيمرمي977

ألف ومثامنائة ومخسة ومثاننيتشرين األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاحنة زوجة جرجس نصر اهللا الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلإفجانيا978

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلجرجس حبيب أبو جنك السلموينيوسفحبيب979

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاجده ميخائيل أيوب اجلاهلبطرس يوسف مدورميخائيل980
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ألف ومثامنائة وستة ومثاننيشباطالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينيوسف حبيب أبو نقّول السلموينمرمي981

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيشباطالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزموسى تقال احلمصييوسف982

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها منة ابنة حنا العنيسيجرجس موسى احللومارينا983

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيآذاراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزسليم منصور عيسى الزحيليوسفخليل984

ألف ومثامنائة وستة ومثاننينيسانالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنطون حنا مدورمرمي985

ألف ومثامنائة وستة ومثاننينيسانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحااخلوري ميخائيل الدقّيجرجس دميتري الدمياطيأنطون986

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيأيارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاعمه أنطون نصر اهللا عودهطنوس نصر اهللا عودهيوسف987

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيحزيرانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزأنطون جرجس وهيب عودهيوسف988

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيحزيرانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحااسكندر حبيب نقوال اجلاهلنعمة اهللا بشارة زينيةبشارة989

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحايوسف الياس فرزانجربائيل يعقوب العنيسييوسف990

صربااخلوري ميخائيل الدقّيعمتها لطيفة ابنة بولس الصوصهيوسف بولس الصوصه الديرانيةمرمي991 - ألف ومثامنائة وستة ومثاننيأيلولالسابعيف دير املخلّص

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيأيلولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاعمه حبيب موسى تقالعيسى موسى تقال احلمصييوسف992

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيأيلولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزالياس عبود روحانا فرحجورجي993

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيتشرين األولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاجدا حنة زوجة جرجس نصر اهللا الدقّيبشارة شعيبإفجانيا994
ألف ومثامنائة وستة ومثاننيتشرين األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفريدة ابنة جرجس الطباع املوصلّيالياس رموزإفجانيا995

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحايوسف عيسى متى الزحيلجرجس عبود روحانا فرحيوسف996

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاجورجي ابن ميخائيل منصور احللو من صرباخليل فارس عودهالياس997

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيتشرين الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمة والدها مرمي والدة جرجس الصباغنقوال فرنسيس السلموينمارينا998

ألف ومثامنائة وستة ومثاننيكانون األولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاخالة والدا ورده زوجة يوسف دميتري الدمياطينقوال حبيب أبو نقّول السلموينغليكاريه999

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزأنطون موسى صبيحيوسف1000

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده يوسف ميخائيل مدوربشارة يوسف مدورجرجس1001

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيشباطالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاهيالنه زوجة أمني القاصوفخليل إبراهيم مغربلغليكاريه1002

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيشباطالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاابنة حنا احلج من زوق مصبحخنله يزبك عودهمرمي1003

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحاخنله أيوب اجلاهل الديراينخنله نصر اهللا الدقّيبشارةنصر اهللا1004

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننينيسانالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري أندراوس جحابشارة طنوس وهيب حنتوشالياس حنا احللوبشارة1005

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيحزيرانالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف نقوال مساحانقوال1006

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيحزيرانالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم ميخائيل السلموينميخائيل فرنسيس السلموينأنطون1007

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيحزيرانالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوففريدة ابنة جرجس الطباعسليم دميتري فرحمرميسلطانة1008

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيحزيرانالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفمرون أرملة جرجس نعمة اهللا اخلوريحنا الياس احللومرمي1009

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيأيلولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا لوالدا أرملة موسى صبيحالياس حبيب أبو نقّول السلموينمرمي1010

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزمنصور بشارة عودهنقوالحبيب1011

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا لوالدها مرتافارس خليل عودهمرتا1012

ألف ومثامنائة وسبعة ومثاننيكانون األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينقوال يزبك عودهمرمي 1013

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيلوسيا زوجة حنا العجويالياس عبد اهللا عودهمرمي1014

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيشباطالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيقنوع زوجة منصور فارس عوده من غاديرأنطون نصر اهللا عودهمارينا1015
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ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيشباطالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفتقال ابنة حنا كنعان السلموينسليم منصور الزحيلمرمي1016

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده ميخائيل أيوب اجلاهلبطرس يوسف مدورجربائيل1017

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيآذارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفزوجة طنوس مفرجعبد اهللا اليازجي الدمشقيمرميسيدة1018

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخليل طنوس اهلاينأنطون سلّوم الدمياطيجورجي1019

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا آسني منير أرملة شكراهللا عجوريسليم خليل سلّوم الدمياطيمرمي1020

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزنقوال فارس عودهبشارة1021

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننينيسانالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف ابن ناصيف اهلايننعمة اهللا زينيةيوسف1022

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننينيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيماري أنطون حبيب الدقّييوسف قسطنطني الدقّيأنسطاسيافيكتوريا1023

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيأيارالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينبوره زوجة أنطون وهيب عودهنقوال جرجس عنيسيحنةماري1024

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيأيارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفتقال ابنة حنا كنعان السلموينجرجس دميتري الدمياطيمارينا1025

صربااخلوري ميخائيل الدقّيخاله يوسف ابن دميتري الشامييوسف بولس صوصهميخائيلنصر اهللا1026 - ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيحزيرانالسابع عشريف دير املخلّص

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة لوسيا أرملة يوسف الربجي من صرباسليم يعقوب عنيسيماري 1027

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفنسوم ابنة موسى صبيححنا صبيحمرمي1028

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيأيلولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلجرجس حبيب أيب جنك السلموينيوسف1029

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيتشرين األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينقوال ميخائيل السلموينسليم ميخائيل السلموينبشارة1030

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيتشرين األولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحنا يوسف فرحخمّول جرجس املعراوي الزحالويإبراهيمتوفيق1031

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيتشرين الثاينالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيزينة ابنة حنا عبود من صرباأنطون موسى صبيحمرمي1032

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيتشرين الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجرجس سلّوم قطّانميخائيل قطّاننقوال1033

ألف ومثامنائة ومثاٍن ومثاننيكانون األولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجربائيل زينيةميخائيل1034

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلبشارة شعيبدميتري1035

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفابن عمه نقوال حبيب أبو نقّول السلموينأنطون أبو نقّول السلموينحنا1036

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيكانون الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا لوالدها مرتافارس خليل عودهمرمي1037

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيشباطاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزنقوال يزبك عودهأنطون1038

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيشباطالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيملحم إبراهيم فرحمرمي1039

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيشباطاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفاخلوري ميخائيل الدقّيخليل إبراهيم مغربلأنطون1040

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي زوجة طنوس حمبوب أيب وردهعبد اهللا اليازجي الدمشقيسوسنة1041

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننينيسانالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها منة زوجة جرجس منصور من صرباجرجس عبود روحانا فرحمرميفريدة1042

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننينيسانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة لوسيا أرملة يوسف الربجي من صرباحبيب نقوال اجلاهل العازارمرميسلطانة1043

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم نقوال ميخائيل مدورجربائيل بشارة زينيةميخائيلشكر اهللا1044

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيأيارالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل دميتري الدمياطيسلّوم موسى صبيحعازار1045

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيأيارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزعبود يزبك عودهيوسف1046

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيحزيراناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالة والدا ورده عنيسي زوجة يوسف دميتري الدمياطينقوال حبيب أبو نقّول السلموينمرمي1047

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخليل فارس عودهجورجي1048

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغاثون معلوفتقال ابنة حنا كنعان السلموينسليم يعقوب العنيسيصاباتزهية1049

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها سوسان زوجة طانيوس الكريديجربائيل يعقوب العنيسيمارينا1050
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ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيأيلولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده يوسف ميخائيل مدوربشارة يوسف مدورنقوال1051

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيتشرين الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إكليمنضوس فرحتقال ابنة حنا كنعان السلموينجرجس دميتري الدمياطيمرمي1052

ألف ومثامنائة وتسعة ومثاننيكانون األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه خليل احلمصيعيسى موسى تقال احلمصيميخائيل1053

ألف ومثامنائة وتسعنيشباطالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزحنا الياس احللومسعان1054

ألف ومثامنائة وتسعنيآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينالياس حبيب أبو نقّول السلموينحنة1055

ألف ومثامنائة وتسعنيآذارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا تقال سلموين زوجة ميخائيل أيوب اجلاهلبطرس يوسف مدورإفجانيا1056

ألف ومثامنائة وتسعنيآذارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابن عمته منصور حنا صبيحأنطون نصر اهللا عودهداود1057

ألف ومثامنائة وتسعنينيسانالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري إكليمنضوس فرحابن عمه اسكندر يوسف حنا مدورأنطون حنا مدوربشارةيوحنا1058

ألف ومثامنائة وتسعنينيساناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينعمة اهللا زينيةمرمي1059

ألف ومثامنائة وتسعنينيساناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينعمة اهللا زينيةحنة1060

ألف ومثامنائة وتسعنيأيارالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة لوسيا أرملة يوسف الربجيأنطون خليل سلّوم الدمياطيمارينا1061

ألف ومثامنائة وتسعنيحزيراناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالة والدها مرمي أرملة جرجس نعمة اهللا اخلورييوسف بطرس فرحمارينا1062

ألف ومثامنائة وتسعنيحزيرانالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينور ابنة حنا احلج من زوق مصبحخنله يزبك عودهمارينا1063

ألف ومثامنائة وتسعنيمتّوزاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا خليل سلّوم الدمياطيسليم دميتري فرحدميتري1064

ألف ومثامنائة وتسعنيأيلولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري إكليمنضوس فرحفارس خليل عوده من صرباالياس عبد اهللا عودهيوسفجورجي1065

ألف ومثامنائة وتسعنيتشرين األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري إكليمنضوس فرحميخائيل أيوب اجلاهلميخائيل نصر اهللا الدقّيفيليب1066

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزفارس خليل عودهالياس1067

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيوالدة جربان يوسف احلليب املارونية من برماناشكر اهللا فرج اهللا طرابلسي احلليبمرمي1068

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف قسطنطني الدقّيهيالنه1069

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنينيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف قسطنطني الدقّيقسطنطني1070

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيأياراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيشقيقه جرجي أنطون عودهأنطون جرجس وهيب عودهبشارة1071

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيأياراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها مرمي ابنة نصور أيب حسابأنطون جرجس وهيب عودهماريناورده1072

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيحزيرانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيشقيقتها ماري أنطون حبيب الدقّيأنطون حبيب الدقّيإفجانيا1073

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتهاأنطون موسى صبيحمارينا1074

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيآبالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخال والده أنطون نصر اهللا عودهمنصور حنا صبيحنقوال1075

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده يوسف ميخائيل مدوربشارة يوسف مدورأنطون1076

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف عيسى متى الزحيلجرجس عبود روحانا فرحميخائيل1077

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيتشرين األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينبشارة موسى صبيحمرمي1078

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنطون طنوس الدرعويننقوال حبيب أبو نقّول السلموينالياسحبيب1079

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيتشرين األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل دميتري الدمياطينقوال يزبك عودهيوسفيزبك1080

ألف ومثامنائة وإحدى وتسعنيتشرين األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف إبراهيم فرحجورجي1081

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب أنطون الزيريوسف أنطون الزير صبيحميخائيل 1082

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس حنا رموزأنطون خليل سلّوم الدمياطي الزهاريوحناخليل1083

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال مدورأمون زوجة حنا جرجس عطية أبو حطبسلّوم موسى صبيحمارينا1084

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة طنوس وهيب الكيفالياس حنا احللوجورجي1085
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ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي زوجة طنوس حمبوب أيب وردهعبد اهللا اليازجي الدمشقيمارينا1086

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال مدورتقال ابنة حنا كنعان السلموينسليم منصور عيسى الزحيلمارينا1087

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابنة عمها فريدة جربائيل العنيسيسليم يعقوب العنيسيمارينافكتوريا1088

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيآذارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه أنطون نصر اهللا عودهطنوس نصر اهللا عودهنقوال1089

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيآذارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال مدورملحم إبراهيم فرححنا1090

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيآذارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال مدورملحم إبراهيم فرححنة1091

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيحزيرانالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخاله يوسف دميتري الشامييوسف بولس صوصهنقواللطف اهللا1092

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيحزيرانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده ميخائيل أيوب اجلاهلبطرس يوسف مدورفيليب1093

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيآباألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلرزق اهللا جرجس الدقّيجورجي1094

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيولينا زوجة جرجس مسعان أيب حساب املارونية من صرباإبراهيم املسيحي من صورمرميسيدة1095

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابن عمته رزق اهللا ابن دوميط عازار املاروينّاسكندر يوسف حنا مدوريوسف1096

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيتشرين الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي رموز أرملة جرجس نعمة اخلوريحنا الياس احللومرمي1097

ألف ومثامنائة واثنني وتسعنيتشرين الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا صوفيا أرملة يوسف مدوربشارة يوسف مدورمرتاورده1098

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخنله يزبك عودهبربارة1099

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيآذارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه نصري فرج اهللا الطرابلسي احلليبشكري فرج اهللا الطرابلسي احلليبجورجي1100

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخنله دميتري الدمياطيالياس حبيب أبو نقّول السلموينجورجي1101

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيآذارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس أنطون احلراجلي املاروينيوسف نصري أبو جنك السلموينجورجي1102

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلشكر اهللا ميخائيل نصر اهللا الدقّيجورجيميشل1103

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل فرنسيس السلمويننقوال1104
ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيحزيرانالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخال والده أنطون نصر اهللا عودهمنصور حنا صبيحجورجي1105

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزسليم إبراهيم فرحجورجي1106

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينجورجي موسى احللومارينا1107

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيحزيرانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينسرين امرأة خاهلا يوسف أبو نقّول السلموينالياس حنا احللومارينا1108

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيحزيرانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزخنله حنا عنيسييوسف1109

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الونديوس خباشموسى تقال احلمصيلوسيا1110

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيأيلولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنطون طنوس الدرعوين املاروينيوسف حبيب أبو نقّول السلموينأنطون1111

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيتشرين األولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعم والده حنا يوسف فرحيوسف إبراهيم فرحميخائيل 1112

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيتشرين الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا زوجة نصر اهللا نعيم العضمسليم نقوال مدورمارينا1113

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيتشرين الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجرجس سلّوم قطّانميخائيل نقوال قطّانمارونتوفيق1114

ألف ومثامنائة وثالثة وتسعنيكانون األولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس حنا رموزأنطون خليل سلّوم الدمياطيميخائيل 1115

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيشباطاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابن خاله خنله يوسف ديب عودهخليل فارس عودهجورجي1116

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيشباطالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلمويننقوال حبيب أبو نقّول السلموينمارينا1117

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها كاترينا أرملة إبراهيم منيرأنطون حنا مدورمارينا1118

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنينيسانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلبشارة يوسف املدوريوسف1119

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيأيارالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا أنسطاسيا أرملة موسى صبيحأنطون موسى صبيحمارينا1120
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ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينوره زوجة طنوس مفرجنقوال يزبك عودهمارينا1121

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا تقال سلموين زوجة ميخائيل أيوب اجلاهلبطرس يوسف مدورإفجانيا1122

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيأيلولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسلّوم احلراجليعبد اهللا اليازجي الشاميبشارة1123

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها مرةجرجس عبود روحانا فرحمرتا1124

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيآسني زوجة الياس نقوال السكّرالياس عبد اهللا عودهبربارة1125

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها تقال ابنة حنا كنعان السلموينالياس عبود روحانا فرحبيالجياإميلي1126

ألف ومثامنائة وأربعة وتسعنيتشرين األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينيوسف حبيب أيب نقّول السلموينبيالجيا1127

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيكانون الثايناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيزوجة حنا جرجس عطية املاروينخليل إبراهيم فرحمارينا1128

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلرزق اهللا جرجس نصر اهللا الدقّيميخائيل1129

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيآذارالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيطنوس نصر اهللا عودهيوسف حنا صبيحجورجيحبيب1130

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيآذارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابميخائيل أيوب اجلاهلبشارة اجلاهلنقوال1131

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينخنله يزبك عودهكاترينا1132

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة مرمي أرملة سركيس العضم الدرعونية املارونيةموسى تقال احلمصيتقال1133

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنينيسانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفريدة ابنة األمري يوسف شهاباألمري عمر أسعد الشهايبماريناأدال1134

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنينيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده نصر اهللا نعيم العضمسليم نقوال مدورنقوال1135

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنينيسانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابعمتها تقال زوجة ميخائيل أيوب اجلاهلجورجي حبيب أبو جنك السلموين1136

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينسليم دميتري فرحمرمي1137

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيأيارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرتا زوجة ميخائيل موصلّي السريانيةشكري الطرابلسي احلليبمرميسيدة1138

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيحزيرانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابجورجي ابن الياس أبو عساف رزق املاروينّ الزوقيجورجي موسى احللوميخائيل1139

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيمتّوزالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا ابن طنوس جبور مينا املاروينّ من صربامنصور حنا صبيحيوسف1140

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيتشرين األولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابلوسيا زوجة حنا العجوي املارونيةيوسف نصر اهللا أبو جنك السلموينمرمي1141

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيتشرين األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنطون طنوس الدرعوين املاروينّنقوال حبيب أبو نقّول السلموينجورجي1142

ألف ومثامنائة ومخسة وتسعنيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابخنله حنا صليبا أيب ناضر املاروينّسليم نقوال الدقّينقوال1143

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم ميخائيل سلموينعبد اهللا جرجس سركيس البريويتجورجي1144

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابالياس حنا رموزأنطون موسى صبيحالياس1145

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابعمه خليل موسى تقال احلمصيحبيب موسى تقال احلمصيجورجي1146

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيكانون الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابالقابلة مرمي املارونية الدرعونية أرملة سركيس العضمخليل موسى تقال احلمصيخرستينا1147

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيشباطاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينيوسف إبراهيم فرحمرمي1148

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيشباطالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابجدا لوالدها خاتونشكري يوسف األسود احلليبهيالنه1149

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابخنله دميتري الدمياطيسلّوم موسى صبيحيوحنا1150

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابنة عم أمها تقال مدور زوجة جرجس دميتري الدمياطيسليم يعقوب العنيسيماري1151

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيآذارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابخنله يوسف ديب عودهسليم إبراهيم فرحميخائيل1152

ألف ومثامنائة وستة وتسعنينيسانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابملكة ابنة يوسف نقوال مساحاأنطون خليل سلّوم الدمياطيإفجانيا1153

ألف ومثامنائة وستة وتسعنينيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابجدااألمري عمر أسعد الشهايبمرمي1154

ألف ومثامنائة وستة وتسعنينيسانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابالقابلة مرمي الدرعونية املارونية أرملة سركيس العضمأندراوس أنطون عودهمرميماري1155
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ألف ومثامنائة وستة وتسعنيحزيرانالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابمرون رموز أرملة جرجس نعمه اخلوريحنا الياس احللوصابات1156

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابخنله دميتري الدمياطيالياس حبيب أبو نقّول السلموينأنطونعبده1157

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابجرجس سلّوم قطّانميخائيل نقوال قطّانأنطون1158

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيأيلولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلالياس عبود روحانا فرحداود1159

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابجدا لوالدها صوفيا جاهلبشارة يوسف مدورمرمي1160

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيأيلولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيهيالنه ابنة عم أمها جربان أيوب اجلاهل زوجة أنطون الشبطرس يوسف مدورمارينا1161

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيتشرين األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كرييانوس شهابابن شقيقته خنله يوسف ديب عودهجرجس مرعي عودهميخائيل1162

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده نصر اهللا نعيم العضمسليم نقوال مدوربشارة1163

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيتشرين الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري حنانيا بوريُسميا الزغيب املاروينّ من ساحل علماالياس البدوي البريويتيوحنا1164

ألف ومثامنائة وستة وتسعنيكانون األولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخنله دميتري الدمياطينقوال يزبك عودهميخائيل1165

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيشباطالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخال والده طنوس نصر اهللا عودهيوسف حنا صبيحأندراوس1166

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيآذاراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابخالتها ملكة ابنة يوسق نقوال مساحهخليل نقوال مدوريوستينه1167

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنينيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابمجيلة زوجة عمها يوسف حنا صبيحخنله حنا صبيحمرمي1168

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيأيارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابنة عمها رمحة الياس عبود روحانا فرحجرجس عبود روحانا فرحمارينا1169

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيأيارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري كربيانوس شهابإيليا بن أنطون عودهالياس نقوال منيرجاورجيوسسليم1170

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرجون عوده زوجة عمها سليم ميخائيل السلمويننقوال ميخائيل السلموينيوستينه1171

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيشقيقتها هيالنهجرجس عبده سركيسمرمي1172

أنطلياساخلوري داود خادم كنيسة النيب إيلياس يف بريوتاخلوري روفائيل احلليبنقوال جرجس عنيسيالياس1173 - ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيتشرين األولالثامن عشريف دير مار الياس

ألف ومثامنائة وسبعة وتسعنيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزجورجي يوسف بطرس فرحالياس1174

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجورجي حنا العجويخنله يزبك عودهأنطون1175

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيشباطالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيآسني نصر اهللا أبو جنك السلموينالياس حبيب أبو نقّول السلموينهيالنه1176

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيشباطالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلسليم نقوال الدقّيميخائيل1177

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيآذارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيلوسيا أرملة حنا العجوييوسف نصر اهللا أبو جنك السلموينماريناروزه1178

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل ميخائيل أيوب اجلاهلبشارة نقوال اجلاهلميخائيل1179

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنينيسانالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها تقال ابنة يعقوب القزيخليل جرجس عبود روحانا فرحمارينا1180

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنينيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال حنا السلموينيوسف حبيب أبو نقّول السلموينماري1181

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيأيارالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينسليم منصور عيسى الزحيلمارينا1182

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيحزيرانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنطون سلّوم الدمياطيغليكاريا1183

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجربائيل زينيةالياس1184

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة مرمي أرملة سركيس العضم الدرعونيةحبيب موسى تقال احلمصيماري1185

بشارة يوسف مدورغليكاريا1186
جدا لوالدها صوفيا نقوال اجلاهل أرملة يوسف         

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيمتّوزاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل مدور

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلجرجس حبيب أبو جنك السلموينميخائيل1187

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده نصر اهللا نعيم العضمسليم نقوال مدورميخائيل1188

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيتشرين األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري حنانيا بوريرزق اهللا الياس رموزيوسف إبراهيم فرحبشارة1189
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ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيتشرين الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم ميخائيل السلموينعبد اهللا جرجس نقوال عبده سركيس احلدادميخائيل1190

ألف ومثامنائة ومثاٍن وتسعنيكانون األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه سليم ميخائيل السلمويننقوال ميخائيل السلموينميخائيل1191

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس أبو شبلي السلموينجرجس عبده سركيسيوسف1192

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده حنا أبو مرعي املاروينّ من غاديرحبيب الزير صبيحجورجي1193

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيشباطالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمجيلة زوجة عمها يوسف حنا صبيحخنله حنا صبيححنة1194

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة مرمي أرملة داود سركيس العضمأندراوس أنطون عودهمارينا1195

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنينيسانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا تقال سلموين زوجة ميخائيل أيوب اجلاهلبطرس يوسف املدورأنيسيا1196

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنينيسانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبربارة ابنة الياس العجويخنله دميتري الدمياطيماري1197

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنينيسانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها صابات ابنة إبراهيم فرح زوجة يوسف صرباسليم إبراهيم فرحمارينا1198

جرجس مرعي عودهتقال1199
ميالين ابنة يعقوب سعادة زوجة أخيها يوسف جرجس       

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنينيسانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرعي عوده

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيحزيرانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزنقوال يزبك عودهجورجي1200

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيمتّوزالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها ملكة مساحة زوجة يوسف اخلبازخليل نقوال مدورسيسيليا1201

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس حنا رموزموسى تقال احلمصيجورجي1202

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابنة عمها لطيفة جربائيل يعقوب عنيسيسليم يعقوب عنيسيهيالنه1203

ألف ومثامنائة وتسعة وتسعنيتشرين الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف دمرجرجس بدرا البداوي الدمشقيإيلياس1204

ألف وتسعمائةشباطالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمة والدها رجون فرح زوجة موسى بولس زغيبجورجي يوسف بطرس فرحمارينا1205

ألف وتسعمائةشباطاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف حنا صبيحباسيال نصر اهللا عودهنقوال1206

ألف وتسعمائةآذارالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيآسني رموز زوجة الياس عبد اهللا عودهجرجس عبده سركيس البريويتماري1207

ألف وتسعمائةنيسانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا زوجة نصر اهللا نعيم العضمسليم نقوال مدورسيسيليا1208

ألف وتسعمائةنيسانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل ابن يوسف ديب عودهميخائيل حنا عنيسيبشارة1209

ألف وتسعمائةحزيراناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري حنانيا بوريالقابلة مرمي أرملة داود سركيس العضمبشارة يوسف مدورهيالنه1210

ألف وتسعمائةتشرين الثاينالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيامرأة عم والدا آسني زوجة نصر اهللا سعادهمنصور حنا صبيحماري1211

ألف وتسعمائةتشرين الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس حنا رموزأنطون خليل سلّوم الدمياطينقوال1212

ألف وتسعمائةكانون األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا لوالداأمني نقوال القاصوفمرمي1213

ألف وتسعمائة وواحدكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة طنوس اهلاينخليل جورجي عبود فرحيوسف1214

ألف وتسعمائة وواحدكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا لوالدانقوال ميخائيل سلموينحنة1215

ألف وتسعمائة وواحدكانون الثايناحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس حنا رموزيوسف نصر اهللا أبو جنك السلموينبشارة1216

ألف وتسعمائة وواحدآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم نقوال الدقّيماري1217

ألف وتسعمائة وواحدآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة مرمي أرملة داود سركيس العضم املارونيةحبيب موسى تقال احلمصيغليكاريا1218

ألف وتسعمائة وواحدحزيرانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل دميتري الدمياطيسلّوم موسى صبيحيوسف1219

ألف وتسعمائة وواحدحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي زوجة عبد اهللا غوسطني املارونيةيوسف إبراهيم فرحمارينا1220

ألف وتسعمائة وواحدمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلأندراوس أنطون عودهمارونأنطون1221

ألف وتسعمائة وواحدأيلولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها سعداخنله حنا صبيح الزيرماريناورده1222

ألف وتسعمائة وواحدتشرين الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا مرون أرملة الياس أيب شبكة العضيميأمني نقوال القاصوف مرمي1223
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ألف وتسعمائة وواحدكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس حبيب أبو نقّول السلموينماري1224

ألف وتسعمائة وواحدكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس حبيب أبو نقّول السلموينحنة1225

ألف وتسعمائة وواحدكانون األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة طنوس اهلايننقوال يزبك عودهميخائيل1226

ألف وتسعمائة واثننيشباطالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل يوسف ديب عودهسليم إبراهيم فرحيوسف1227

ألف وتسعمائة واثننيشباطالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده يوسف نقوال مساحهخليل نقوال مدوربشارةرزق اهللا1228

ألف وتسعمائة واثننينيسانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمنون زوجة حبيب رعدالياس نادر احلدادسوسنه1229

ألف وتسعمائة واثننينيسانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس حنا رموزأنطون خليل سلّوم الدمياطيبشارة1230

ألف وتسعمائة واثننيحزيرانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة مرمي أرملة داود سركيس العضم الدرعونيةفارس أنطون كنعان السلموينماري1231

ألف وتسعمائة واثننيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري حنانيا بورياخلوري ميخائيل الدقّيسليم نقوال مدورإيلياس1232

ألف وتسعمائة واثننيآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابن عمته يوسف حنا صبيحباسيال نصر اهللا عودهنقوال1233

ألف وتسعمائة واثننيآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابنة عمتها سعدا حنا صبيح شقيقة يوسفباسيال نصر اهللا عودهحنة1234

ألف وتسعمائة واثننيآبالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها سلطانة ابنة إبراهيم التركيوسف سلما الغاليينغليكاريا1235

ألف وتسعمائة واثننيتشرين الثاينالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة ابن خنله الزيلعاسكندر احلداديوسف1236

ألف وتسعمائة وثالثةنيسانالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينخنله خليل دميتري سلموينماري1237

ألف وتسعمائة وثالثةنيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال آصاف من َعَرمونجرجس عبده سركيسمرمي1238

ألف وتسعمائة وثالثةنيسانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم ميخائيل جوهرجيإبراهيم منصور الصوريبشارة1239

ألف وتسعمائة وثالثةأيارالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجرجس بشارة عياش من سوق الغربسليم نقوال الدقّيبشارة1240

ألف وتسعمائة وثالثةأياراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي ابنة نصور أيب حساب املارونيةجورجي يوسف بطرس فرحأنسطاسياأدال1241

ألف وتسعمائة وثالثةحزيرانالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيآسني ابنة دميتري الدكر زوجة نصر اهللا الياس سعادهمنصور حنا صبيحإفجانيا1242

ألف وتسعمائة وثالثةآبالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيزوجة مارون اجلزيينخنله حنا عنيسيمارينا1243

ألف وتسعمائة وثالثةأيلولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّياسكندر حنا العسلينقوال ميخائيل سلموينبشارةإميلي1244

ألف وتسعمائة وثالثةتشرين األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينجنيب بشارة أيب راجي دهانمرميروزه1245

ألف وتسعمائة وأربعةكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخال والدته مارونرزق اهللا الياس رموزإيلياسإيدوار1246

ألف وتسعمائة وأربعةكانون الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسوسان عبده زوجة نقوال فرنسيس سلمويناسكندر احلدادغليكاريه1247

ألف وتسعمائة وأربعةنيسانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيزوجة خاهلا مرمي جرجس مطر من غاديرخنله أنطون الزيرمرميسيدة1248

ألف وتسعمائة وأربعةنيسانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري حنانيا بوريخالتها سلطانة إبراهيم التركيوسف سلما الغاليينحنةفكتوريا1249

ألف وتسعمائة وأربعةنيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها أغايب عوده أرملة الياس أنطون العجوينقوال يزبك عودهناطاليه1250

صرباعمه خليل نقوال القاصوفأمني نقوال القاصوفجورجي1251 - ألف وتسعمائة وأربعةنيساناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري نقوال محصي رئيس دير املخلّص

ألف وتسعمائة وأربعةأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه يوسف حنا صبيحخنله حنا صبيحإيلياسأنطون1252

ألف وتسعمائة وأربعةأيارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمة والدها أنسطاسيا أرملة جرجس عنيسيفارس أنطون كنعان سلموينغليكاريهروزه1253

ألف وتسعمائة وأربعةتشرين األولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها إميلي ابنة أيوب املعلوفأيوب سلما الغاليينإفجانياأليس1254

ألف وتسعمائة وأربعةكانون األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها ملكه زوجة يوسف اخلبازميخائيل يوسف مساحهماري1255

ألف وتسعمائة وأربعةكانون األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخليل بربورنقوال جرجس عبده سركيسجورجي1256

ألف وتسعمائة ومخسةكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة الياس طنوس اهلاينيوسف إبراهيم فرحالياس1257

ألف وتسعمائة ومخسةشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أناطوليوس حداد الباروكيالياس رموزأنطون الدمياطيفيليبوس1258
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ألف وتسعمائة ومخسةنيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتهارزق اهللا الياس رموزمرميإليز1259

ألف وتسعمائة ومخسةأيارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة خنله الزيلعاسكندر احلدادعبدهيوسف1260

ألف وتسعمائة ومخسةحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس أنطون صبيحمنصور حنا صبيحفيلبوسأنطون1261

ألف وتسعمائة ومخسةمتّوزالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا لوالدهايوسف سلما الغاليينغليكاريه1262

ألف وتسعمائة وستةكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرون أرملة جرجس نعمه اخلورييوسف حنا احللوتقالإليز1263

ألف وتسعمائة وستةشباطالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليمة زوجة اسحاق مدور من عجلتونسليم نقوال دقّيإفجانيا1264

ألف وتسعمائة وستةآذارالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلبشارة نقوال اجلاهلأنطون1265

ألف وتسعمائة وستةآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة ابن الياس طنوس اهلايننقوال يزبك عودهجورجي1266

ألف وتسعمائة وستةآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيميخائيل أيوب اجلاهلجنيب بشارة أيب راجي الدهانبشارة1267

ألف وتسعمائة وستةآذارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمجيلة زوجة عمها يوسف حنا صبيحميخائيل حنا صبيحمارينا1268

ألف وتسعمائة وستةنيساناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس ناصيف البويزفارس خليل عودهأنطونيوس1269

ألف وتسعمائة وستةنيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أفرام القاصوفالقابلة مرمي أرملة داود سركيس العضمحبيب موسى تقال احلمصيكاترينا1270

ألف وتسعمائة وستةنيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده يوسف نقوال مساحةخليل نقوال مدوريوحنا1271

ألف وتسعمائة وستةأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف طنوس نصر اهللا عودهمارينا1272

ألف وتسعمائة وستةحزيرانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة ابن خنله حبيب الزيلعفارس أنطون كنعان السلموينبشارة1273

ألف وتسعمائة وستةحزيراناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس جرجس عطايا بركات املاروينّبشارة يوسف مدورقسطنطني1274
ألف وتسعمائة وستةمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيزوجة بشارة فارس اخلوري شهوان املارونية من صربا جرجس داود أيب سليم كفوريإفجانيا1275

ألف وتسعمائة وستةمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي زوجة اسكندر الزملوطي املارونية من صرباجورجي عبود يزبك عودهبربارة1276

ألف وتسعمائة وستةمتّوزالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه سليم التقوعييوسف نقوال التقوعينقوالإدوار1277

ألف وتسعمائة وستةمتّوزالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخاله سليم أنطون عقل املاروينّ من صرباالياس يوسف ديب عودهأنطون1278

ألف وتسعمائة وستةأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف جرجس ضاهر يعقوب املاروينّحبيب إبراهيم داود الدمياطيإبراهيم1279

ألف وتسعمائة وستةتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب أفرام القاصوفمرمي رزقنقوال دميتري فرحمرمي1280

ألف وتسعمائة وستةتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف أيوب الشمايل املاروينّ من صرباأيوب سلما الغاليينإيلياس1281

ألف وتسعمائة وسبعةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس أنطون صبيحجورجي عبود يزبك عودهحنا1282

ألف وتسعمائة وسبعةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأنسطاسيا سلموين أرملة جرجس عنيسيميخائيل خليل دميتري سلموينكاترينا 1283

ألف وتسعمائة وسبعةشباطالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها تقال ابنة حبيب فرحميخائيل حبيب فرحأنيسيا1284

ألف وتسعمائة وسبعةأيارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالياس رموزأنطون خليل سلّوم الدمياطينقوالسلّوم1285

ألف وتسعمائة وسبعةآبالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا مرمي زوجة طنوس القاصوفيوسف طنوس القاصوفمرمي1286

ألف وتسعمائة وسبعةآبالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده أنطون كنعان سلموينجورجي أنطون كنعان سلموينأنطون1287

ألف وتسعمائة وسبعةآبالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده أنطون كنعان سلموينجورجي أنطون كنعان سلموينيوسف1288

ألف وتسعمائة وسبعةأيلولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه يوسف حنا صبيحميخائيل حنا صبيحأندراوس1289

ألف وتسعمائة وسبعةتشرين الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها ملكة أرملة يوسف اخلبازبشارة يوسف مساحهمرمي1290

ألف وتسعمائة ومثانيةشباطالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أفرام القاصوفاسكندر الياس الصديعبده سركيس البريويتالياسجورجي1291

ألف وتسعمائة ومثانيةآذارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجورجي ابن نقوال دميتري فرحمنصور حنا صبيحالياس1292

ألف وتسعمائة ومثانيةنيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري أفرام القاصوفالقابلة ورده زوجة جرجس إبراهيم الدرعوينحبيب موسى تقال احلمصيأضا1293
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ألف وتسعمائة ومثانيةنيسانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها سيدة ابنة أنطون عقل املارونية من صرباالياس يوسف ديب عودهماري1294

ألف وتسعمائة ومثانيةحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيماريا ابنة موسى يوسف ناصيفإبراهيم ملحم إبراهيم فرحإفجانيا1295

ألف وتسعمائة ومثانيةحزيرانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة الياس طنوس اهلاينسليم إبراهيم فرحالياسرزق اهللا1296

ألف وتسعمائة ومثانيةحزيرانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيزوجة بشارة فارس اخلوري شهوان املارونية من صربا جرجس داود أيب سليم كفوريمارينا1297

ألف وتسعمائة ومثانيةمتّوزالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيديبة زوجة يوسف أسعد زخيا املارونية من غاديريوسف طنوس نصر اهللا عودهإفجانيا1298

ألف وتسعمائة ومثانيةمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمرمي ابنة جرجس صاحل سعاده املطرانيوسف إبراهيم فرحإفجانيا1299

ألف وتسعمائة ومثانيةمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليم ميخائيل جوهرجيإبراهيم منصور الصوريجورجي1300

ألف وتسعمائة ومثانيةآباألوليف املنـزلاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة يوسف مساحةمرمي1301

ألف وتسعمائة ومثانيةأيلولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيماريا ابنة موسى يوسف ناصيفبولس برغل احللبيةإفجانيا1302
ألف وتسعمائة ومثانيةتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أرسانيوس صواياسيدة ابنة عمها خنله يزبك عودهأندراوس يزبك عودهتقال1303

ألف وتسعمائة ومثانيةتشرين الثاينالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبنيمني ابن يوسف الياس القاعي املاروينّ من سهيلةجنيب بشارة دهانبشارة1304

ألف وتسعمائة وتسعةكانون الثايناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينور زوجة بشارة فارس اخلوري شهوانسليم ملحم إبراهيم فرحإفجانيا1305

ألف وتسعمائة وتسعةكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا روجينا ابنة الياس منيرسليم ملحم مغربلماري1306

ألف وتسعمائة وتسعةشباطاخلامس عشريف املنـزلاخلوري ميخائيل الدقّيحنا خليل فارس عوده من صرباجورجي1307

ألف وتسعمائة وتسعةآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيإميلي زوجة خاهلا قيصر ابن إبراهيم يوسف التركيوسف سلما الغاليينتقال1308

ألف وتسعمائة وتسعةآذاراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابنة عمتها ابنة حبيب زعرور املارونيةميخائيل حبيب فرحإفجانيا1309

ألف وتسعمائة وتسعةمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف أيب فياض املاروينّيوسف حنا احللوإيلياس1310

ألف وتسعمائة وتسعةآبالعاشريف املنـزلاخلوري ميخائيل الدقّيجنيب ابن بشارة أيب راجي دهانهيالنه1311

ألف وتسعمائة وتسعةتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة ميخائيل الزيلعأنطون سلّوم الدمياطييوسف1312

ألف وتسعمائة وتسعةتشرين الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأمني القاصوفيوستينه1313

ألف وتسعمائة وتسعةتشرين الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيشقيقتها مرميسلّوم صبيحإفجانيا1314

ألف وتسعمائة وتسعةتشرين الثاينالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينصر اهللا الدقّيبولس عكّاويأنطونألرب1315

ألف وتسعمائة وعشرةكانون الثاينالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمه يوسف حنا صبيحميخائيل صبيحيوحنا1316

ألف وتسعمائة وعشرةكانون الثاينالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزميخائيل أنطون نصر اهللا عودهالياس1317

ألف وتسعمائة وعشرةنيسانالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أرسانيوس صواياخالة والدا راحيل أرملة يوسف رزق البريوتيةنقوال دميتري فرحجنفياف1318

ألف وتسعمائة وعشرةنيسانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها سيدة ابنة أنطون عقل املارونية من صرباالياس يوسف ديب عودهتقال1319

ألف وتسعمائة وعشرةنيسانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيفارس ابن نقوال يزبك عودهحنا وهيب عودهالياس1320

ألف وتسعمائة وعشرةأيارالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده يوسف أيب شيبان البويزسليم ملحم مغربلأنطون1321

ألف وتسعمائة وعشرةمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمارون خال والدتهرزق اهللا الياس رموزبطرسوديع1322

ألف وتسعمائة وعشرةمتّوزاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّييوسف ابن حبيب روحانا األشقر املاروينّ من صرباجرجس داود أيب سليم كفورييوحنا1323

ألف وتسعمائة وعشرةآباخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري بشارة سالمةالقابلة ورده زوجة جورجي الدرعوينحبيب موسى تقال احلمصيتقال1324

ألف وتسعمائة وعشرةأيلولالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة ميخائيل الزيلع املاروينّفارس أنطون كنعان السلمويندميتريوس1325

ألف وتسعمائة وعشرةتشرين األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالة والدها أنسطاسيا أرملة جرجس عنيسيميخائيل خليل دميتري سلموينأنسطاسيا1326

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةكانون الثايناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجورجي ابن نقوال دميتري فرحإبراهيم ملحم فرحجورجي1327

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها إميلي يوسف قسطنطنيجنيب بشارة أيب راجي الدهانداماريس1328

38

www.zoukmikael.com St George Church



سجّل المعمودّية الموّحد لرعّية القّديس جاورجيوس - زوق مكايل

اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةشباطالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيأوجينه ابنة يوسف منصور البستاينيوسف الياس الغاليينمفرونيا1329

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةشباطالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيسليمة زوجة اسحاق مدورسليم نقوال الدقّيماريناروزه1330

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةشباطالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها مشسمنصور حنا صبيحكاترينا1331

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةآذارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها مرمي ابنة ميخائيل نصر اهللا الدقّيعبد اهللا خياطهمارينا1332

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةمتّوزالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها فريدة ابنة طنوس نصر اهللا عودهيوسف طنوس نصر اهللا عودهإفجانيا1333

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةأيلولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلابن عم والده خنله حبيب فرحيوسف خليل فرحبشارة1334

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها ملكه ابنة يوسف نقوال مساحهميخائيل جرجس الدقّيماري روزداماريس1335

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةتشرين الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة الياس طنوس اهلاين املاروينّالياس يوسف ديب عودهيوسف1336

ألف وتسعمائة وإحدى عشرةكانون األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابنة عمها اسكندر العسليخنله حنا العسليحنة1337

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةآذارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلبشارة الياس طنوس اهلاينفريد ابن شهوان احلدادجورجي1338

أنطلياساخلوري ميخائيل الدقّيرشيد الزغيب من قرنة احلمراحنا عبود وهيب عودهالياس1339 - ألف وتسعمائة واثنيت عشرةآذارالعاشريف دير مار الياس

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةآذارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلجدا حمبوبةجرجس الياس وهيب عودهكاترينا1340

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجده يوسف أيب شيبان البويزسليم ملحم مغربلجرجيملحم1341

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلالقابلة ورده أرملة جورجي الدرعوينيوسف حنا احللومارياجوليت1342

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةنيسانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحنا قديح املاروينّ من غاديررشيد طنوس نصر اهللا عودهالياس1343

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةنيسانالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلالقابلة ورده أرملة جورجي الدرعوينحبيب موسى تقال احلمصيبربارةأجنل1344

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةنيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلبشارة يوسف الربجي املاروينّأنطون الدمياطيميخائيلوديع1345

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةنيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلرزق اهللا رموزسليم ملحم فرحجورجي1346

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةنيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزبشارة أيب راجي الدهانجورجي1347

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةحزيرانالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلسعدا أرملة فارس عودهنقوال يزبك عودهلوسيا1348

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةأياريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيمتيل الشمايلفارس عودهفيليب1349

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةحزيرانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلمرمي زوجة الياس حنا بطرس املارونيةفارس أنطون نصر اهللا عودهإفجانيا1350

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيابن عمه يزبك نقوال يزبك عودهأندراوس يزبك عودهالياس1351

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةمتّوزالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيباسيال ميخائيل أيوب اجلاهلنقوال دميتري فرحميخائيلسليم1352

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلطنوس نصر اهللا عودهيوسف حنا صبيحيوحنا 1353

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلسليم نقوال التقوعي1354

ألف وتسعمائة واثنيت عشرةتشرين الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينجرجس فارس منعم املعلوفإفجانياأدال1355

ألف وتسعمائة وثالثة عشرةآذارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلسليم ميخائيل جوهرجيميخائيل أنطون نصر اهللا عودهيوسفالياس1356

ألف وتسعمائة وثالثة عشرةأيارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيحبيب موسى تقال احلمصيغليكاريه1357

ألف وتسعمائة وثالثة عشرةأيارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيباسيال ابن ميخائيل أيوب اجلاهلجورجي حبيب فرحأنطون1358

ألف وتسعمائة وثالثة عشرةحزيرانالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيماري ابنة أنطون حنا مدورميخائيل خليل دميتري سلموينغليكاريه1359

ألف وتسعمائة وثالثة عشرةحزيرانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيرزق اهللا الياس رموزغليكاريه1360

ألف وتسعمائة وثالثة عشرةحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلسابا مفرج املاروينّإبراهيم فرحيوسفملحم1361

غاديراخلوري ميخائيل الدقّيعمه ميخائيل طنوس نصر اهللا عودهيوسف طنوس نصر اهللا عودهالياس1362 - ألف وتسعمائة وثالثة عشرةحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة سيدة الوردية

ألف وتسعمائة وثالثة عشرةحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها سعدا ابنة حنا صبيحمنصور حنا صبيحإفجانية1363
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ألف وتسعمائة وأربعة عشرةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلفارس ابن نقوال يزبك عودهجرجس الياس وهيب عودهالياس1364

ألف وتسعمائة وأربعة عشرةشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخاله خليل ملحم أيب وردهأنطون نقوال يزبك عودهنقوالرزق اهللا1365

ألف وتسعمائة وأربعة عشرةآذاراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلعمه منصور حنا صبيحخنله حنا صبيحيوسف1366
ألف وتسعمائة وأربعة عشرةحزيرانالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلمرمي أبو حسني املستحي املارونية من غاديرفارس أنطون نصر اهللا عودهتقال1367

ألف وتسعمائة وأربعة عشرةحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري اسطفانوس عبود من الفرزلبشارة ميخائيل الزيلع املاروينّ الزوقيأنطون سلّوم الدمياطييوسف1368

ألف وتسعمائة وأربعة عشرةأيلولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمتها فريدةميخائيل طنوس نصر اهللا عودهماريسيدة1369

ألف وتسعمائة وأربعة عشرةكانون األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميبربارة الياس العجويسليم نقوال التقوعيحنةسيدة1370

غاديراخلوري ميخائيل الدقّيأنطون حنا صبيحمرمي1371 - ألف وتسعمائة ومخسة عشرةشباطالثاينيف كنيسة سيدة الوردية

غاديراخلوري ميخائيل الدقّيعمتها فريدة طنوس نصر اهللا عودهرشيد طنوس نصر اهللا عودهمرمي1372 - ألف وتسعمائة ومخسة عشرةشباطالثاينيف كنيسة سيدة الوردية

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها زهية يوسف احلالّق الغلبوينيوسف طنوس فرحأنسطاسياسيدة1373

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةآذاراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميتقال ابنة حنا كنعان السلموينالياس يوسف فاضل البريويتجورجاتحنة1374

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةآذارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيتقال ابنة حنا كنعان السلموينفريد احلدادحنة1375

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةنيسانيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّينور أرملة بشارة اخلوري شهوانجرجس داود أيب سليم كفوريمرتا1376

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةنيسانالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجدا رجون أرملة ملحم مغربلسليم ملحم مغربلأنسطاسيا1377

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةنيسانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميتقال ابنة حنا كنعان السلمويننقوال دميتري فرحإفجانيا1378

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةنيسانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيجوزفني قوشاقجيجورجي ميخائيل نيناويمرميأولكه1379

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةنيسانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيعمة والدها ابنة حنا صبيحنقوال منصور حنا صبيحمرمي1380

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةنيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيهيفه أنطون إبراهيم الدرعوين املارونيةميخائيل أنطون نصر اهللا عودهمرميسيدة1381

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةأيارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميخاله خليل ملحم أيب وردهأنطون نقوال يزبك عودهيوسفحبيب1382

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةأيارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميبشارة خنله الزيلع املاروينّرشيد نقوال مساحهيوحنا1383

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةأياراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميملحم بشارة عشقويتالياس يوسف ديب عودهدميتري1384

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميبشارة خنله الزيلعحبيب موسى تقال احلمصيفيليب 1385

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةمتّوزاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميعمه شكري نصرنصري نصرجربائيل1386

ألف وتسعمائة ومخسة عشرةمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيالقابلة ورده أرملة جرجس إبراهيم الدرعوينإبراهيم ملحم فرحهيالنهإميلي1387

ألف وتسعمائة وستة عشرةآذارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميالياس حبيب عبدهسليم شديد التقوعيبشارة1388

ألف وتسعمائة وستة عشرةآذاريف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيخالتها متيلدا ابنة حبيب موسى تقال احلمصيسليم نقوال الدقّيحنة1389

ألف وتسعمائة وستة عشرةحزيرانالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميسعدا زوجة نقوال يزبك عودهجرجس الياس وهيب عودهمرمي1390

ألف وتسعمائة وسبعة عشرةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل الدقّيبشارة خنله الزيلعخنله خليل دميتري سلموينيوحناخليل1391

ألف وتسعمائة وسبعة عشرةكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميجده أنطون يوسف النعسانجورجي ميخائيل النيناويأنطون 1392

ألف وتسعمائة وسبعة عشرةآبالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مالتيوس شحود مرشد راهبات دير سيدة البشارة الشويرياتيوسف أبو وردهأنطون يزبك عودهجورجيخليل1393

أنطلياسرئيس دير مار الياس أنطلياسميشيل ملحم نفّاعماري خنله كميدجرجي أنطون السلموينالياس1394 - ألف وتسعمائة وتسعة عشرتشرين األولاخلامسيف دير مار الياس

ألف وتسعمائة وعشرينشباطالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.فارس يزبك عودهأستري غنطوس كحالهميخائيل نصر اهللا عودهمطانيوسفريد1395

(املتوفّي)ماري1396 ألف وتسعمائة وعشرينآذاراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.سوسان أرملة يوسف روكز أبو ورده املارونية من زوق مكجليلة بشارة معروف من كفرتيهميخائيل احللو

ألف وتسعمائة وعشرينآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.فارس يزبك عوده من زوق مكايلسيدة فارس معلوفاسكندر منصور كفوريجرجسعزيز1397

ألف وتسعمائة وعشرينأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.زهية فارس مشّاس املارونيةفيكتوريا بشارة أيب وردهبولس أنطون سلموينماريزهية1398
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ألف وتسعمائة وعشرينآباخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.خاله رزق اهللا مطانيوس أبو هاشم من الطائفة املارونيةماري أبو هاشمنعمه اهللا وهبه عودهمطانيوس1399

خالته فيكتوريا زوجة جرجي جنماري يوسف سايسأنطون نقوال املدوربشارةجرجي1400 - ألف وتسعمائة وعشرينآبالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.باسيال ميخائيل اجلاهل

ألف وتسعمائة وعشرينآبالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.زيزف عضم من صربافريدة الياس جربائيل من غاديرحنا وهبه عودهبربارةنبيهة1401

ألف وتسعمائة وواحد وعشرينكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب حنا القاضينقوال مطروديعة سلعاوالياس مطرفؤاد1402

ألف وتسعمائة وواحد وعشرينآذاراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.سليم ميخائيل اجلوهرجي من األرمن الكاثوليكرمزة سليم املصعب األرثوذكسيةخليل أنطون الدمياطييوسففكتور1403

ألف وتسعمائة وواحد وعشريننيسانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.فارس عوده من زوق مكايلمسيحية طنوس خليل من مريوباجرجس وهبه عودهيوسف1404

ألف وتسعمائة وواحد وعشرينمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف شلهوب ق.ب.تقال عبود العقيقي املارونية من زوق مكايلملكة ملحم أبو وردهأنطون يزبك عودهماري أنطونيةأوجيين1405

زوق مكايلاخلوري دميتري قالّ احلليبيوسف عبودماري خنله كميدجرجي أنطون السلموينميشيل1406 - ألف وتسعمائة وواحد وعشرينأيلولالسابع والعشرونيف دير املالك ميخائيل

ألف وتسعمائة وواحد وعشرينكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري جربائيل أبو شديد ق.ب.فيليب بطرس مدورمباركة فارس ضوأنطون جرجوره القطّانجرجي1407

ألف وتسعمائة وواحد وعشرينكانون األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري جربائيل أبو شديد ق.ب.خاله فيليب بطرس مدورأجنل بطرس مدورميشال أنطون الدمياطييوحناجرجي1408

ألف وتسعمائة واثنني وعشرينآذارالتاسعيف دير املالك ميخائيل للراهبات احللبياتاخلوري متري احلليبيوسف عبود املاروينّ خادم دير املالك ميخائيلماري خنله كميدجرجي أنطون سلموينميشال1409

ألف وتسعمائة واثنني وعشرينآذارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري جربائيل أبو شديد ق.ب.زهية فارس الشماس املارونيةفيكتوريا بشارة قبيطربولس سلموينفريجيين1410

ألف وتسعمائة واثنني وعشريننيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري جربائيل أبو شديد ق.ب.فارس خليل عودهعفيفة رحال القاصوفبطرس خليل بشوايتجورج1411

ألف وتسعمائة واثنني وعشريننيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري جربائيل أبو شديد ق.ب.خاله رزق اهللا أبو هاشم املاروينّماري طانيوس أبو هاشمنعمه وهيب عودهجرجي1412

ألف وتسعمائة واثنني وعشرينأيارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري جربائيل أبو شديد ق.ب.باسيال ميخائيل اجلاهلماري يوسف حبالنيأنطون نقوال املدورجربائيلبشارة1413

ألف وتسعمائة واثنني وعشرينأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دميتري قالّ احلليبحبيب الياس عبده املاروينّمباركة فارس ضوأنطون جرجورة القطّانيوحنانعيم1414

ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميجدا لوالدها أنيسةنايفة حبيب خليفةبشارة خليل مرقصليديا1415

زوق مكايلاخلوري ميخائيل كفوري مرشد راهبات دير سيدة البشارة الشويرياتأنطون سلّوم القطّانفكتوريا بو ضرغامبولس السلموينأنطون1416 - ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينحزيرانالسادسيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينحزيرانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميتقال عوده عقيقيملكه أبو وردهأنطون يزبك عودهجورجيت1417

ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينمتّوزالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري دانيال شرميأنطون سليم السلموينمنه درويشجرجي أبو نقّول السلموينالياس1418

ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.وهبه عودهماري1419

ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينتشرين الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.عمتها آديل الدمياطيرمزاخليل الدمياطيفكتوريا1420

ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينتشرين الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.عمتها آديل أنطون الدمياطيأجنيل بطرس مدورميشيل أنطون الدمياطيفيوليت1421

ألف وتسعمائة وثالثة وعشرينكانون األولالتاسعيف كنيسة حدث بعلبكاخلوري زخريا رباطسعدى خليللبيبه عشقويتجرجي يوسف عودهليندا1422

ألف وتسعمائة وأربعة وعشرينحزيرانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.كاترين بشارة عنانأنطون قطّانمرمي1423

ألف وتسعمائة وأربعة وعشرينحزيرانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.أنطون السلموينماري خنله كميدجرجي أنطون كنعان السلموينفارس1424

ألف وتسعمائة وأربعة وعشرينتشرين األولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.باسيال اجلاهلأجنيل بطرس مدورميشيل أنطون الدمياطييوسف1425

ألف وتسعمائة وأربعة وعشرينمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.عمه الياس عودهلبيبه بشارة عشقويتجرجي يوسف عودهيوحنا1426

ألف وتسعمائة وأربعة وعشرينكانون األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.خاله يوسف أبو وردهملكه أبو وردهأنطون يزبك عودهتوفيق1427

ألف وتسعمائة ومخسة وعشرينشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يوسف حاويال املاروينّعمه الياس عودهلبيبه بشارة عشقويتجرجي يوسف عودهمنصور1428

ألف وتسعمائة وستة وعشرينيف كنيسة الرعيةاألبوان داميانوس شبارخ وأناطوليوس كحالهأوفيميا زوجة موسى يزبكفيكتوريا رشيد املعلوفنعوم املعلوفإيفون1429

ألف وتسعمائة وستة وعشرينشباطالسابعيف كنيسة الرعيةاألرمشندريت أغابيوس مساحة واخلوري جرمانوس عون خادم رعية زوقميخائيل ألوفأنطون سالمة البعلبكيجرجي1430

ألف وتسعمائة وستة وعشرينآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل كفوري ق.ب.رزق اهللا جرجي املطرانفكتوريا بشارة أبو درغامبولس السلموينميشال1431

ألف وتسعمائة وستة وعشريننيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل كفوري ق.ب.يوسف خمّول السلموينرجون أنطون عقلالياس يوسف عودهخنله1432

ألف وتسعمائة وستة وعشريننيسانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل كفوري ق.ب.أنطون السلموينمنه جرجس درويشجرجس السلموينعيد1433
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ألف وتسعمائة وستة وعشرينمتّوزالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميخائيل كفوري ق.ب.عمتها آديل الدمياطيرمزا معصب من الشامخليل أنطون الدمياطيكلري1434

ألف وتسعمائة وسبعة وعشرينمتّوزالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.روزالني زوجة فيليب املدورمباركة فارس ضوأنطون القطّانسعاد1435

ألف وتسعمائة وسبعة وعشرينمتّوزاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.خالتها فكتوريا يوسف سالمةأمسا يوسف سالمةجرجي خنّول السلموينفرجيين1436

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينكانون الثاينالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.خالتهاماري طانيوس هاشمنعمة عودههيفا1437

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.جدا مرمي زوجة جرجس أيب ملهبمتيلإبراهيم أيب ملهبلور1438

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينأيارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.خالتها وردهلبيبه بشارة عشقويتجرجس عودهحنة1439

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينحزيرانالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.أنطون الدمياطيمرمي احلورانيةإبراهيم شلهوبميالد1440

عمته رمحه الياس عبود فرحماري املعصراينجرجي الياس عبود فرحجوزيف1441 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودباسيال ميخائيل اجلاهل

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.ورده عشقويتماري خنله كميدجرجي أنطون كنعان السلموينمنه1442

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.أنطون السلموينمنه درويشجرجي أبو نقّول السلموينأنطون1443

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.رزق اهللا العجويرمزا سليم معصب من الشامخليل الدمياطيماري1444

ألف وتسعمائة ومثاٍن وعشرينأيلولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.جرجي أبو نقّول السلموينماري أسعد يوسف خليلنعمه يزبك عودهنقوال1445

ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةباسيليوس قسيسجورج تلجروزا سعادةعيد حبيبفرحات1446

ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينأيارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودشقيقتها أوجانيامسيحيةجرجس وهبه عودهكاترين1447

ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودخاله قزحياآديل حبيب زعرورحنا منصوربولسفؤاد1448

ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينأيلولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودابن عمه الياس جرجس وهبه عودهماري الريفويننعمه وهبه عودهالياس1449

غاديراخلوري الياس عبودعمه أنطون صبيحنبيههأنطون خنله صبيحميخائيل1450 - ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينتشرين الثاينالعاشريف كنيسة سيدة الوردية

ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينتشرين الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودجرجي نقوال يزبك من زوق مكايلنبيهه من غاديرميخائيل نصر اهللا عودهيوسفحنا1451

ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينتشرين الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودخالة والدها رمحهأليس هرمسقزحيا جرجورة فرحروزه1452

ألف وتسعمائة وتسعة وعشرينكانون األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودالياس ديب عودهمشس صبيحرشيد طنوس عودهأنطون 1453

ألف وتسعمائة وثالثنيكانون الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودعمتها سعدى صبيحمشس حبقأنطون منصور صبيحسيدة1454

ألف وتسعمائة وثالثنيآذارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودعمه جرجي نقوال عودههيفا أنطون املدورأنطون يزبك عودهوديع1455

ألف وتسعمائة وثالثنيآذارالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودعمتها رمحه الياس عبود فرحماري معصراينجرجي الياس عبود فرحنيلّي1456

ألف وتسعمائة وثالثنيحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري زخريا مساحة ق.ب.خالتها سعدى حنا صبيحمجيلة باسيل القمريوسف نصر اهللا عودهجوزفني1457

ألف وتسعمائة وثالثنيمتّوزالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودسعدى حنا صبيحملفينانعمة اهللا باسيال عودهعبسى1458

ألف وتسعمائة وثالثنيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودحبيب عبدومباركة ضوأنطون جرجوره القطّانحنا1459

زوق مكايلاخلوري فالبيانوس كحاله مرشد الراهباتعمه يوسف خنّول السلموينأمسا سالمةجرجي خنّول السلموينميشيل1460 - ألف وتسعمائة وثالثنيتشرين األولالثاينيف دير املالك ميخائيل

ألف وتسعمائة وواحد وثالثنيكانون الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودروزالني زوجة فيليب بطرس مدورمنه درويش من زوق مصبحجرجي الياس أيب نقّول السلموينأليصابات1461

ألف وتسعمائة وواحد وثالثنيآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودسليم اجلوهرجيمرمي احلوراينإبراهيم احلوراينميالد1462

ألف وتسعمائة وواحد وثالثنيأيارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودعم والده أنطون حنا صبيحمورا باسيل النمرحبيب يوسف صبيحالياس1463

ألف وتسعمائة وواحد وثالثنيآبالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودأوجيين زوجة أنطون السلموينماري يوسف امللك من مريوبانعمه نقوال يزبك عودهحنةسعاد1464

ألف وتسعمائة وواحد وثالثنيآبالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري فيلبس لطفي ق.ب.خالتها فيكتورياأمسا سالمةجرجي خنّول السلموينماري1465

ألف وتسعمائة وواحد وثالثنيكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودعمه حنا منصور صبيحمشس منصور زغيبأنطون منصور صبيحمنصور1466

ألف وتسعمائة واثنني وثالثنيآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودخالتها رمحه الياس عبودأليس هرمسقزحيا جورج فرحناديا1467

بكركياخلوري بطرس طعمه املاروينّحبيب الياس عبدومباركه ضوأنطون جرجورة القطّانأنيس1468 - ألف وتسعمائة واثنني وثالثنيحزيراناخلامسيف سيدة البشوشة
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ألف وتسعمائة واثنني وثالثنيحزيرانالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودخالتها فكتورياأمسا سالمةجرجي خنّول السلموينسعاد1469

ألف وتسعمائة واثنني وثالثنيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودخاله قزحيا حبيب زعرورآديل حبيب زعروريوحنا منصورالياس1470

ألف وتسعمائة واثنني وثالثنيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودابن عمه الياس جرجي وهبه عودهماري الريفويننعمه وهبه عودهيوسف1471

ألف وتسعمائة واثنني وثالثنيكانون األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودسعدى صبيحنبيهه فارس مهناأنطون خنله صبيحجورجيت 1472

ألف وتسعمائة وثالثة وثالثنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب حنا القاضيهيالنة ملحمعفيفة سلعاوبدوي سكابنينا1473

ألف وتسعمائة وثالثة وثالثنيحزيراناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودرمحه الياس عبودفكتوريا درغامبولس السلموينماري1474

ألف وتسعمائة وثالثة وثالثنيمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودسعدى حنا صبيحمجيلة باسيل القمريوسف أنطون نصر اهللا عودهتريزيا1475

ألف وتسعمائة وثالثة وثالثنيآبالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودسعدى صبيحأديل خنله صبيححنا منصور صبيحماري1476

ألف وتسعمائة وثالثة وثالثنيتشرين األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودجنال فريد الديراينهيفا أنطون حنا مدورأنطون نقوال عودهروزة1477

ألف وتسعمائة وأربعة وثالثنيحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةأوجيين خنلة عودهماري فارس خليلنعمه عودهسيدة1478

ألف وتسعمائة وأربعة وثالثنيآباخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ربعمدأليس جدعروز جدعميشال عوكلجورج1479

ألف وتسعمائة وأربعة وثالثنيتشرين الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري سلوانس احلليبجنيبه قردحايلبيبه العشقويتجرجي يوسف عودهماري1480

ألف وتسعمائة وأربعة وثالثنيكانون األولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب الياس عبودباسيال جاهلماري معطراينجرجي الياس عبودأنطوان1481

ألف وتسعمائة ومخسة وثالثنيكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةجرجي صبيحمنة درويشجرجي أبو نقّول سلموينأنطون1482

ألف وتسعمائة ومخسة وثالثنيكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةسعدى صبيحصابات عبد اهللا طنوسجرجي منصور صبيحأوديتترييز1483

ألف وتسعمائة ومخسة وثالثنيكانون الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةسعدى صبيحصابات عبد اهللاجرجس صبيحأوديت1484

ألف وتسعمائة ومخسة وثالثنيكانون الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةالياس أنطون اهلاينأديل خنله صبيححنا منصوريوسف1485

ألف وتسعمائة ومخسة وثالثنيأيارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةأوجيين جريس وهبةماري هاشمنعمة وهبة عودهحنة1486

ألف وتسعمائة ومخسة وثالثنيمتّوزاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب الياس عبودباسيال جاهلملكة جرجورة عبودجربان الياس عودهالياس1487

ألف وتسعمائة وستة وثالثنيتشرين األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةجرجي سلموينماري فارس سعدنعمة عودهخنلة1488

ألف وتسعمائة وسبعة وثالثنيحزيرانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةالياس جرجس وهبةماري هاشمنعمة وهبة عودهميالد1489

ألف وتسعمائة وسبعة وثالثنيحزيرانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب الياس عبودطنوس وهبةماري معصراينجرجي الياس عبودميشال1490

ألف وتسعمائة وسبعة وثالثنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةجنال الديراينهيفا أنطون مدورأنطون يزبك عودهأنطوانيت1491

ألف وتسعمائة وسبعة وثالثنيأيلولاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب زخريا مساحةلطيفة زحالويفكتوريا عجميجان فرحعفاف1492

ألف وتسعمائة وسبعة وثالثنيكانون األولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب الياس عبودرمحة الياس عبودملكة جرجورة عبودةجربان الياس عبودمسري1493

ألف وتسعمائة ومثاٍن وثالثنيآذارالعاشريف كنيسة الرعيةاألب الياس عبودأوجيين عودهرشيدة هاشمالياس جرجس عودهجورجيت1494

ألف وتسعمائة ومثاٍن وثالثنيحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب الياس عبوديوسف ساروفيمالياس هرمسقزحيا فرحنقوال1495

ألف وتسعمائة ومثاٍن وثالثنيتشرين الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب الياس عبودفدوى اجلوهرجيهند اجلوهرجيأسعد مساحةنوالمسرية1496

ألف وتسعمائة وتسعة وثالثنيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب حنا عربشعسكر العكهندميةعبدهيوسف1497

ألف وتسعمائة وتسعة وثالثنيتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاألب الياس عبودرزق اهللا هاشمرشيدة هاشمالياس جريس عودهجرجي1498

ألف وتسعمائة وتسعة وثالثنيتشرين األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودروزه مدام فيليب مدورجنال مشيعه الديراينحبيب أنطون عودهماريراين1499

ألف وتسعمائة وتسعة وثالثنيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودرمحه الياس عبودماري معصراينجورج الياس عبودجان دارك1500

ألف وتسعمائة وأربعنيشباطالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودجرجي الياس سلموينماري امللكنعمة نقوال عودهدميتري1501

ألف وتسعمائة وأربعنينيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودهنديا رزق اهللاماري نعيم نصرلبيب الرياشيماري جنفياف1502

ألف وتسعمائة وأربعنيأيارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودأمسا سلموينروزه بو مرادالياس طانيوس بو مرادماريهند1503
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ألف وتسعمائة وأربعنيأيارالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودأوجيين وهيب عودهمرمي هاشمنعمة وهيب عودهرشيدة1504

ألف وتسعمائة وأربعنيحزيرانالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودفدوى جوهرجيهند جوهرجيأسعد مساحةمرميأمال1505

ألف وتسعمائة وأربعنيتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودليلي عضمأجنيل عضمجورج حبوشحياة 1506

ألف وتسعمائة وأربعنيكانون األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ربعمدأليس جدعروز جدعميشال عوكلزاهي1507

ألف وتسعمائة وإحدى وأربعنيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودأنطون ملحم مغربلإلفريه سليم مغربلجوزف أنطون الدمياطيأنطون1508

ألف وتسعمائة وإحدى وأربعنيأيلولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودرزق اهللا أنطون عودهجنال فريد مشعيهحبيب أنطون عودهأنطون1509

ألف وتسعمائة وإحدى وأربعنيتشرين األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودرزق اهللا هاشمرشيدة هاشمالياس جرجي وهبه عودهفرنسيس1510

ألف وتسعمائة وإحدى وأربعنيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودجوزف ساروفيمأليس هرمسقزحيا فرحجان1511

ألف وتسعمائة واثنني وأربعنيآذارالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري الياس عبودرمحه الياس عبودماري معصراينجورج الياس عبودبالنش1512

جبيلاخلوري إسطفان فرحاتهيفا قاصوفهيفا موسى فرحاتجورج قاصوفترازندى1513 - ألف وتسعمائة واثنني وأربعنيآذارالتاسع والعشرونيف كاتدرائية مار يوحنا مرقس

ألف وتسعمائة وثالثة وأربعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري باسيليوس جنّارفيكتوريا طوبياثوريا صيداويفؤاد طوبياليلى1514

ألف وتسعمائة وثالثة وأربعنينيسانالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألرمشندريت يوسف فرج قبأوجيين أنطون عودهماري أسعد خليلنعمه نقوال عودهفيكتوريا1515

ألف وتسعمائة وثالثة وأربعنيتشرين الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس قاصوفليندا رزق اهللا هاشمرشيده رزق اهللا هاشمالياس جرجس عودهناديا-مسيا1516

ألف وتسعمائة وأربعة وأربعنيكانون الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس قاصوفروزلني مدام فيليب املدورزينه عقليوسف الياس عودهتريزمرغريت1517

ألف وتسعمائة وأربعة وأربعنيآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاملرشد جرمانوس عون ومكاريوس قاصوفحنا شاكر قاصوفهيفة موسى فرحاتجورج أمني قاصوفأمني1518

ألف وتسعمائة وأربعة وأربعنيأيلولالعاشر يف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس قاصوفروزلني مدام فيليب املدورجنال فريد شيمعهحبيب أنطون عودهلودي1519

ألف وتسعمائة وأربعة وأربعنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس قاصوفعمه أنطون الياس حبوشأجنل جورج العضمجورج الياس حبوشجان1520

ألف وتسعمائة ومخسة وأربعنيأيارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس قاصوفميشال ناصيف الزغيبهند ملحم اجلوهرجيأسعد نقوال مساحةسليم1521

ألف وتسعمائة وستة وأربعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أنطوننعمان غامننظرية غامنكامل عطا اهللانبيه1522

ألف وتسعمائة وستة وأربعنينيسانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس قاصوفمسيحية موسى خليلرشيده رزق اهللا هاشمالياس جرجي عودهماري1523

ألف وتسعمائة وستة وأربعنيأيارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس قاصوفجرجي الياس سلموينماري أسعد خليلنعمه نقوال عودهجرجييزبك1524

ألف وتسعمائة وسبعة وأربعنيكانون الثاينالسادسيف املنـزلاألرمشندريت يوسف فرجرزق اهللا أنطون نقوال عودهروزيت مسعان الناشفجرجي نقوال عودهالياس1525

ألف وتسعمائة وسبعة وأربعنيآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنلهرزق اهللا سعدأليس أمني القاضيملحم خليل احلدادأنطون1526

ألف وتسعمائة وسبعة وأربعنيتشرين الثاينالتاسعيف دير مار الياس الراس-جعيتااألب روفائيل عنداريجرجي يوسف عودهزينة عقليوسف الياس عودهالياس 1527

بريوتاألب سيباك برنسوافنيكراش برنسوافماري خمفريوكشجورج أنطون قطّانأنطون1528 - ألف وتسعمائة وسبعة وأربعنيآذارالتاسعيف املستشفى البولوين

ألف وتسعمائة ومثاٍن وأربعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةخوري دير املالك ميخائيل عميق-الشوفيوسف عبودأدالت معلوفمسعود منذرميشال1529

زوق مكايلاخلوري بولس خنلهجورج موسى نقوالأجنل عضمجورج الياس حبوشحكمت1530 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وأربعنيمتّوزالسابعيف دير البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة ومثاٍن وأربعنيأيلوليف كنيسة الرعيةالكاهن البولوينسعاد أنطون قطّانماري سفريوكسجرجي قطّانأنطوانيتبوال1531

كاترين خنله عودهروزيت مسعان الناشفجورج نقوال عودهدعد1532 - ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنلهرزق اهللا أنطون عوده

ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيأيارالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنلهفيكتور شحاده أبو خليلجنفياف رعدقبالن جرجي شويريجوزفهنري1533

ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران باسيليوس قطّانجرجي قزحيا دبسماري قزحيا اهلايننعيم قطّانأنطوننبيل1534

ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنينيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يواكيم مننمكامل عبدا الديرإيفون يوسف محصيجريس الياس الديرحناربال1535

ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنينيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يواكيم مننمنبيهه زوجة يوسف محصيإيفون يوسف محصيجريس الياس الديرتريزوداد1536

خازنالياس1537 (بواب) ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنلهالياس ميخائيل سابابديعة خازنجول

ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنلهعبد املسيح عبودساسيال بريويتسليم حبيب عبودفؤاد1538
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ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاألب أندره لوسان كامت أسرار املطران حكيمعفيفه قيصر نادرناديا شكري أبو زيدالياس ميخائيل مندسسعاد1539

ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب أندره لوسان كامت أسرار املطران حكيمورده الياس أبو زيدرتيبه أيوبجميد أنيس حنّاسعبال1540

ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب أندره لوسان كامت أسرار املطران حكيمورده الياس أبو زيدرتيبه أيوبجميد أنيس حنّاسسيدهساميه1541

(يف التثبيت)كتينا شكري أبو زيدجنيب أنيس النحاسجورجيت1542 ألف وتسعمائة وتسعة وأربعنيتشرين الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوعفيفه قيصر نادر

ألف وتسعمائة ومخسنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوروزا امرأة سعيد الديراينجنال فريد مشيعه الديراينحبيب أنطون عودههناد1543

ألف وتسعمائة ومخسنيآذارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّويوسف عبود طعمهوديعه معلوفجرجي سليم فرحيوسفسليم1544

ألف وتسعمائة ومخسنيآذارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوجرجي يوسف عودهزينه عقليوسف الياس عودهالياس1545

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيراناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري نعمة اهللا غريبفهيم إندراوس اجلدعليلى جربا اجلدععيسى إندراوس اجلدعبشارةزهري1546

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّونبيهه عزيز بشارةورده عوض الياس بشارةأسعد بشارةمرمي1547

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوفرج سليم بشارةهنا الياس بشارةراضي بشارةعادلفايز1548

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوسعدى يوسف بشارةهنا الياس بشارةراضي بشارةعفاف1549

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوسعدى يوسف بشارةهنا الياس بشارةراضي بشارةلوريس1550

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوأليس وديع اخلوريجانيت وديع اخلوريرفول جرب اخلوريماري1551

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيرانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوحبيب ريشاينناهي جبورداؤد فتيحهجرجس1552

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيرانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوحبيب ريشاينناهي جبورداؤد فتيحهجوزيف1553

ألف وتسعمائة ومخسنيحزيرانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوماري إيليا فتيحةناهي جبورداؤد فتيحهمرميفرييال1554

(بولونية)فارس جرجي السلموينالياسروبري1555 ألف وتسعمائة ومخسنيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّويوسف تقالتريز رينيا فروبلفسكا

ألف وتسعمائة ومخسنيتشرين األولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوجورجيت رزق اهللا هاشمرشيده رزق اهللا هاشمالياس جرجس عودهلورعائده1556

ألف وتسعمائة وإحدى ومخسنيتشرين الثاينالسادس يف كنيسة الرعيةاألب بولس خنله مرشد دير البشارةيوسف خنّول السلموينماري نصارلبيب نعمان الرياشيبشري1557

ألف وتسعمائة وإحدى ومخسنيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأوجيين امرأة أنطون السلموينروزيت مسعان الناشفجرجي نقوال عودهكاترين1558

ألف وتسعمائة وإحدى ومخسنيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةعمه األب إغناطيوس غطّاس من الرهبنة املخلّصيةيوسف هيكلورده عوضأسعد الياس بشارةجورجإميل1559

ألف وتسعمائة وإحدى ومخسنيأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوالياس ميخائيل سابابديعه إبراهيم اخلازنجول البوابمشيل1560

ألف وتسعمائة وإحدى ومخسنيأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّورفيا خوامبديعه إبراهيم اخلازنجول البوابتريز1561

ألف وتسعمائة وإحدى ومخسنيتشرين الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوهند امرأة أسعد مساحهوديعه معلوفجرجي سليم فرحجورجيتآمال1562

ألف وتسعمائة واثنني ومخسنيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوأنطوان فرانماري بطرس الباشاإبراهيم غنمهجورجبول1563

ألف وتسعمائة واثنني ومخسنيحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب بولس خنلهجورج طنوس صفريماري برهومجورج داللأنطوان1564

ألف وتسعمائة واثنني ومخسنيحزيرانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوعمه إميل الدمياطيالفريا مغربلجوزيف الدمياطيميشيل1565

ألف وتسعمائة واثنني ومخسنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّورزق اهللا عودهأليس القاضيملحم حدادبطرسهناد1566

ألف وتسعمائة واثنني ومخسنيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوجنفياف يوسف خليلجولييت يوسف خليلحنا جرجي عودهماريأمال1567

ألف وتسعمائة واثنني ومخسنيآبالسابعيف كنيسة الرعيةاألب اثناسيوس حسكور مرشد راهبات مار ميخائيل يف زوق مكايلاألب أغابيوس عكّوإميلي رزق اهللا خوريعابد حبيب ماموميخائيلجورج1568

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّورزق اهللا أنطون عودهروزيت ناشفجرجي نقوال عودهأنطوان1569

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوالياس جرجي السلموينجنال قزحيا صفريبشارة جرجي السلموينجورج1570

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوحبيب أنطون عودهإيفلني الياس القزيحبيب قيصر اجلاهلجورجقيصر1571

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب تيودور جنّارفرنسوا نصري تاجرميشلني حنّاسموريس تاجرفيليبمسري1572

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنينيسانالثاين عشريف كنيسة الرعيةعمه األب ألكسيوس كبهمشيل جورج صباغسعاد جورج صباغحبيب يوسف كبهأنطوانجورج1573
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ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنينيسانالسادس والعشرونيف رعية كولدا يف دكّاراألب B. Pouduyأوغيت رونارإيلني شتويفرح فرحأوغيت تريز ذسبينا1574

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنينيسانالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنلهيوسف عبدو طعمهوديعه ميخائيل معلوفجرجي سليم فرحجوزيف1575

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيأيارالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنلهعزيز بشارة بشارةسهام حنا شاميبشارة بشارةخليل1576

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيحزيراناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّونبيهه نصر اهللا حدادبامسه خليل بشارةفرح بشارةماريماجده1577

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيآبالثاينيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوساميه حنا الشرتوينوداد فيليب هاروينالياس جرجي السلموينمىن1578

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيآبالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوفرح سليم بشارةهنا الياس بشارةراضي بشارةجورجزهري1579

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيآبالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّونبيهه نصر اهللا حدادهنا الياس بشارةراضي بشارةمرميهنال1580

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيآبالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوخالتها زيتافكتوريا عبدو مدورالياس قاصوفساميه1581

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيآبالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوروزلني امرأة فيليب مدورزينه عقل فاضليوسف عودهإهلام1582

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوراشيل امرأة جوزيف قبيطرجورجيت أنطون الشمايلالياس بطرس البشوايتتريزرميوند1583

ألف وتسعمائة وثالثة ومخسنيكانون األولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّويسرى عبد النور مرهججنفياف جرجي رعدقبالن مرهجتريزدنيا1584

ألف وتسعمائة وأربعة ومخسنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب جربائيل مسانماري أزرقماري بازرجيجورج أزرقفيفيان1585

ألف وتسعمائة وأربعة ومخسنيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوورده الياس القزيإيفلني الياس القزيحبيب اجلاهلجانيت1586

ألف وتسعمائة وأربعة ومخسنيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو وبولس خنلهيوسف جاد اجلربانليلى جربا اجلدععيسى إندراوس اجلدعجورجهبيج1587

ألف وتسعمائة وأربعة ومخسنيتشرين األولالثاينيف كنيسة الرعيةاألبوان قسطنطني كالل وأغابيوس عكّوخليل ملحم شبليليندا نعمهميشيل إدوار نصرجورجإدوار1588

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوبشارة جرجي السلموينوداد فيليب هاروينالياس جرجي السلموينشربلجورج1589

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوكاترين أرملة فارس خليلروزيت مسعان ناشفجرجي نقوال عودهسوزان1590

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون الثاينالسادس يف كنيسة الرعيةاألب جربائيل مصوبعاألب سليم غزالرينيه سعادهفرحات حبيبفرنسيس1591

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب باسيليوس حجارجودت زلعومإيفون جوزيف زلعومندمي زلعوموديع1592

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوأنطوان بطرس اخلوريفكتوريا صهيونمسعود فرحشربلقيصر1593

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوخالتها جنفيافجولييت يوسف موسى خليلحنا جرجي عودهنوال1594

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري جورج قطّانفرج حنا سروةإملي الياس فرحجوزيف بطرس أبو عبدوبيري1595

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنله مرشد راهبات البشارةجورج قزحيا دبسماري قزحيا هايننعيم أنطون القطّانأنطوان1596

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس خنله مرشد راهبات البشارةسعاد أنطون القطّانماري قزحيا هايننعيم أنطون القطّانإليزابيتإيفا1597

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيآذارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوناديا الياس درويش مارونرينيا ماريان دروبلسكيفارس جرجي السلموينريتا1598

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيآذارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألرمشندريت سلفستروس مشّاسالدكتور حبيب مسلّمجنيبه أنطونعبد اهللا حنّاسمسعانميشيل1599

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيأياراألوليف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوأسعد بشارةليلى بشارةفرح بشارةسليم1600

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيأياراألوليف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوالياس جربائيل البوابندميه جول املعلّمحنا جربائيل البوابجورجفؤاد1601

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو وإغناطيوس غطّاسيوسف هيكلورده عوض الياسأسعد الياس بشارةبشارة1602

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيتشرين الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو وبولس خنلهبشارة بطرس بشوايتجورجيت أنطون الشمايلالياس بطرس بشوايتبشارةبطرس1603

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيتشرين الثايناخلامس عشريف القاهرةاألب بيار هرباأنطوانيت منصورعواطف بطرسجرجس منصوربولمنصور1604

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون األولالرابعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّواألستاذ فؤاد جرجي نفّاعناديا الياس مارون درويشمشيل جرجي كنعان السلموينجورجفؤاد1605

ألف وتسعمائة ومخسة ومخسنيكانون األولالرابعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوأنطون ديب البعينورفقا أنطون البعينوجوزيف روكس احلدادالياس1606

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّووديع جرب اخلوريجورجيت حبيب نفّاعأنطوان وديع جربجورج1607

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوإميل عوادلطيفة بطرس بو تاجيجوزيف وديع جربمشيل1608
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املصيطبةاألب يوحنا حدادألبري عكّاويجاوهيكا جونوكوحنني فرحجورج1609 - ألف وتسعمائة وستة ومخسنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة سيدة البشارة

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوالياس كسرواينعفيفة مسعان شحادهسعيد اخلازنإبراهيم1610

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّورفيا خوامبديعة إبراهيم خازنجول البوابآمال1611

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيكانون الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوصربي سعيد مسعودجنفياف جرجي رعدقبالن مرهجوليدميالد1612

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوبشارة جرجي السلموينوداد فيليب هاروينالياس جرجي السلموينفيليب1613

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيآذارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوورده الياس القزيإيفلني الياس القزيحبيب قيصر اجلاهلسوزان1614

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيآذارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوأوجيين جرجي رعدجنال قزحيا صفريبشارة جرجي السلموينتريز1615

ألف وتسعمائة وستة ومخسنينيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّويوسف جاد اجلربانليلى جربا جدععيسى إندراوس جدعنبيل1616

ألف وتسعمائة وستة ومخسنينيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاألرمشندريت سلفستروس مشّاس وأغابيوس عكّواألخ أنومسوس ديبومتيل جورج إرسالنجورج فرج اهللا مشّاسفاديروالن1617

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيحزيرانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوماري جلخفكتوريا صهيونمسعود فرحماريآمال1618

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيأيلولالثاينيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوعزيز خليل بشارةسهام حنا خوام الشاميبشارة خليل بشارةميخائيلنبيل1619

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيتشرين األولالسابعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوراضي سليم بشارةليلى خليل بشارةفرح سليم بشارةجورجعماد1620

ألف وتسعمائة وستة ومخسنيتشرين األولالثامن والعشرونيف مطرانية األرمن الكاثوليك يف حلباألب جورج توتوجنيموريس بازرجيإيفون أزرقديب بازرجيصونيا1621

ألف وتسعمائة وسبعة ومخسنينيسانالثالث والعشرونيف القاهرةاألب بيار هرباكارلو باريزيعواطف بطرسجرجس منصورجان بيارأدهم1622

ألف وتسعمائة وسبعة ومخسنيأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوتوفيق داؤد طربايننور محادهكامل محادهجورجكنج1623

ألف وتسعمائة وسبعة ومخسنيحزيرانالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوليون طورسركيسيانأجنيل أكوب اسطنبوليانجورج بشوايتأنطوان1624

ألف وتسعمائة وسبعة ومخسنيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّورزق اهللا أنطون عودهروزيت مسعان ناشفجرجي عودهفيليب1625

ألف وتسعمائة وسبعة ومخسنيتشرين األولالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوحنا جربائيل بوابمرمي جنيب زعربخازن بوابجورجخنله1626

ألف وتسعمائة وسبعة ومخسنيتشرين الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب جورج نعمانفيكتوريا أيوبسوزان أيوبشاكر خمّولجانيت1627

ألف وتسعمائة وسبعة ومخسنيكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوماري بشارة منصورماري عساف خليفةكرمي بشارة منصورروز1628

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسامية شرتوين امرأة جوزيف هاروينوداد فيليب هاروينالياس جرجي السلموينتريزرىل1629

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيشباطالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّووديع جرب اخلوريجورجيت حبيب نفّاعأنطون وديع جرب اخلوريبشارةإدكار1630

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيآذارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأسعد ليون تورسركيسيانأجنيل أكوب اسطنبوليانجورج بطرس بشوايتمشيل1631

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيآذارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأسعد ليون تورسركيسيانأجنيل أكوب اسطنبوليانجورج بطرس بشوايتجربائيل1632

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنينيسانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس جرجي السلموينرشيده عبد اهللا زغيبالياس خليل احلدادبيري1633

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاألب جربائيل مسانأنطوان أزرقماري بازرجيجورج أزرقكلود1634

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيأيارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري متري الندافخليل عساف اخلوريهناد القشفوزي اخلوريإيلي1635

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيآبالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّورزق اهللا أنطون عودهأنطوانيت قزحيا البعينوخليل أنطون عودهجورج1636

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوفرح سليم بشارةهنا الياس بشارةراضي بشارةبشارة1637

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوعزيز خليل بشارةآديل برجيس صليبامعني بشارةأنطوانغسان1638

البتروناخلوري يوسف بصبوصحبيب األبيضجوزفني األبيضميشال سيقليجيلربت 1639 - ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيتشرين األولالتاسع عشر يف جبدرفل

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّواألستاذ فؤاد نفّاعناديا الياس مارون درويشمشيل جرجي كنعان السلموينالياسفريد1640

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيتشرين الثاينالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسعاد أنطون اهلاينماري قزحيا اهلايننعيم أنطون القطّانفريا1641

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيتشرين الثاينالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسعاد أنطون اهلاينماري قزحيا اهلايننعيم أنطون القطّاننبيله1642

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوخنله يوسف حنتوشجوزفني حبيب اخلوريدياب مساحهجورجوديع1643
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ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيكانون األولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس يوسف حبالنيروز يوسف عبدوجورج أنطون املدورأنطوان1644

شارلروجيه1645 - ألف وتسعمائة ومثاٍن ومخسنيكانون األولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوشارل ملحم شبليليندا موسى نعمهمشيل نصريوسف

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأنطوان إبراهيم ديكصويف عبد اهللا عوضجوزيف الديكأنطوانمشيل1646

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوماري إسكندر ريشافكتوريا وديع صهيونمسعود فرحتريزأرليت1647

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيشباطاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسليم عبدو وإيفون تلحوقجانيت يوسف عبودعمر جنيب تلحوقيوسفمروان1648

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيشباطاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسليم عبدو وإيفون تلحوقجانيت يوسف عبودعمر جنيب تلحوقمشيل 1649

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيشباطاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسعاد أنيس خوريحنة مسعان شحادهميالد إبراهيم خازنماريعايده1650

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيآذارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسعاد إبراهيم قاصوفمىن جرجي كنعان السلموينمتري فارس السلموينماري-لويز1651

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجورجيت شهوان يوسف اخلوريتقال شهوان يوسف اخلوريرميون نقوال خوريماريشاديه1652

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومزين عبد اهللا نصرجورجيت عبد اهللا نصركنج كامل محادهماريبشرى1653

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنينيسانالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةمطران بريوت نبعة واألبوان أغابيوس عكّو وجورج قروشانفؤاد جرجي نفّاعمىن مشيل صفريمشيل جرجي خنّول السلموينجورج1654

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيأيارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب الياس جنمهالياس يوسف طعمهوديعة ميخائيل معلوفجرجي سليم فرحميشيل1655

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيأيارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب الياس جنمهإبراهيم أبو خليلماري عساف خليفهكرمي بشارة منصورأنطوان1656

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوإدمون جرجي قبيطرجورجيت أنطون الشمايلالياس بطرس بشوايتشارل1657

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيأيلولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومنصور جرجي عودهجولييت يوسف أيب خليلحنا جرجي عودهأنطوان1658

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوروز ميشيل بصيبصليندا ميشيل بصيبصجورج يواكيمسيدةنورما1659

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيتشرين األولالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوورده جنيب روفائيلجنال نبيه بركاتيوسف جنيب روفائيلحنة1660

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومتيل يوسف البويزساميه زيدان لطفيملحم املغربلكلود1661

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيتشرين الثايناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوإيفيت شجيع بدوينوال شجيع بدويجورج أسعد مساحهماريجرفانا1662

ألف وتسعمائة وتسعة ومخسنيتشرين الثاينالعشرونيف اإلسكندريةاألب شاعرشحادة جنمليزا مطريوسف جنمناجي1663

ألف وتسعمائة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوآديل يوسف سعادهماري يوسف سعادهأنطون جرجي السلموينريتا1664

ألف وتسعمائة وستنيآذارالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجورج بطرس بشوايترميون أرمان تكّارمجيل رفعتجورججهاد1665

ألف وتسعمائة وستنيآذاراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو وناوفيطوس إدليبماري عبد اهللا إدليبجورجيت الياس قصارمهيب عبد اهللا إدليبماغي1666

ألف وتسعمائة وستنينيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو والياس جنمهفؤاد الياس مطرإيفيت طانيوس خوريفايق الياس مطرجورجفيكتور1667

ألف وتسعمائة وستنيأياراألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوكاترين فارس خليلروزيت مسعان الناشفجرجي نقوال عودههانرييت1668

ألف وتسعمائة وستنيأياراألوليف مغدوشةاألب قسطنطنيمتام قسطنطنيترييز متىحنا األعرجمرمي1669

ألف وتسعمائة وستنيمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوورده الياس القزيإيفلني الياس القزيحبيب قيصر اجلاهلجاكلني1670

ألف وتسعمائة وستنيمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوحبيب خليل شاهنيإيفلني الياس القزيحبيب قيصر اجلاهلالياس1671

ألف وتسعمائة وستنيآباألوليف كنيسة الرعيةاألب نعمة اهللا ليشع املاروينّمىن حنتوش امرأة ناصيف القزيمرغريت مجيل عقلجت األشقرلور1672

ألف وتسعمائة وستنيآبالسابعيف كنيسة الرعيةاألب نقوال مغبغبهيالنه بشارةجاكلني شديدميشال عجميآمال عجمي1673

ألف وتسعمائة وستنيآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالبري بولس عكاويجيدويكا فرانسوا قوندكوحنني فرحجوزيف1674

ألف وتسعمائة وستنيأيلولالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوروزلني سلموين امرأة فيليب املدورماري روز مشيل رعدإميل جرجس العتلتقالندى1675

ألف وتسعمائة وستنيتشرين األولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس جرجي السلموينجنال قزحيا صفريبشارة جرجي السلموينأنطوانمشيل1676

ألف وتسعمائة وستنييف كنيسة الرعيةكاهن من طائفة السريان كاثوليكجوزيف إيلي زرازيرأديل فوجيروفائيل جبورفريد1677

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوتريز سليمان بالّننوال شجيع البدويجرجي أسعد مساحهماري1678
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ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثاينيف كنيسة الرعيةاألبوان ألكسيوس عوده وأغابيوس عكّورزق اهللا أنطون عودهأنطوانيت قزحيا البعينوخليل أنطون عودهالياس1679

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوماري خليل سرديإيفون خليل سرديجربان نصرجورجيتجومانا1680

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومنريه طنوس نفّاعحنة مسعان شحادهميالد إبراهيم خازنماريسهاد1681

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس منر كسرواينعفيفه مسعان شحادهسعيد إبراهيم خازنجورجماريو1682

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب جورج نعمانالياس أيب اللمعسوزان خمّولشاكر خمّولرميون1683

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوعيد إبراهيم اخلازنناهيه يوسف فضلونقوال عيسىحنا1684

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوكاملة الياس نقوالناهيه يوسف فضلونقوال عيسىتريزفريوز1685

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوكاملة الياس نقوالناهيه يوسف فضلونقوال عيسىماريمىن1686

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيشباطالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأوجيين جربائيل مساحهإيفيت جربائيل مساحهمجيل أسعد مساحهريتا1687

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيأيارالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجرجي يوسف عودهزينه عقل فاضليوسف الياس عودهأنطوانروجيه1688

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيأياراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامحسيبه أبو عسلهجوزفني خوريدياب مساحهلور1689

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيأياراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامأنطون أفرامجوزفني خوريدياب مساحهالياس1690

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيأياراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامأنطون أفرامجوزفني خوريدياب مساحهطانيوس1691

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيحزيرانالرابعيف بيت حلماألب ميشال زيتونوديعة هارونجورجيت توفيق شاميروجيفيان الجنربورجيوامسرية1692

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوخنله نعمه عودهناديا سليم صفرينقوال نعمه عودهيوسفنعيم1693

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوخرياهللا الياس خبيهناديا رشيد حدادجوزيف الياس خبيهجورجفارس1694

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيأيلولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس ميخائيل سابابديعه إبراهيم اخلازنجول البوابجورج1995

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيتشرين األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومسعود فرحكرميه كرمي سكاففوزي إبراهيمجوزيف1696

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيتشرين األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوبطرس داؤد احلكيمليندا مشيل بصيبصجورج يواكيميوسفعفيف1697

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيتشرين األولالرابع عشريف كنيسة دير القديس جاورجيوس-احلمرياءاخلوري جرجس مسعانكرابيت موسسيانزابيل مانوقيانأنور قالجةجاكأكوب1698

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوفائق الياس مطرنينا طانيوس خوريفؤاد الياس مطرجوزيفسعد1699

ألف وتسعمائة وإحدى وستنيتشرين األولالتاسع والعشرونيف سيدة النياح-رأس بريوتاخلوري يوحنا سكابهبية سليمان تقالوهيبة صلييب بطرسميخائيل سليمان تقالمرميمىن1700

ألف وتسعمائة واثنني وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوآديل يوسف سعادهماري يوسف سعادهأنطون جرجي السلموينلوريت1701

ألف وتسعمائة واثنني وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالدكتور جورج بويزأليس أمني القاضيملحم خليل احلدادسامي1702

ألف وتسعمائة واثنان وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبميالين بو يقظانماري داغرميشال بو يقظانبربارةرنده1703

ألف وتسعمائة واثنني وستنيشباطاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوماري امرأة جرجي جرمانوسفاديا الياس مارونمشيل جرجي كنعان السلموينتريزفائزة1704

ألف وتسعمائة واثنني وستنيآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجورجيت شهوان اخلوريتقال شهوان اخلوريرميون اخلوريأنطوانيتصوماي1705

ألف وتسعمائة واثنني وستنينيسانالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومشيل جرجي كنعان السلموينمىن جرجي كنعان السلموينمتري فارس السلموينيعقوببشارة1706

ألف وتسعمائة واثنني وستنينيسانالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأديبه امرأة جوزيف صفريمىن ميشيل صفريميشيل جرجي السلموينأوجيينزينه1707

ألف وتسعمائة واثنني وستنينيسانالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّونبيله حدادرينه فريد حدادالياس عازارتريز1708

ألف وتسعمائة واثنني وستنيحزيرانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب يوحنا خوامجربان ملكجورجيت خويريبشارة ملكطانيوسإندراوس1709

ألف وتسعمائة واثنني وستنيمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاألبوان ألكسيوس عوده وأغابيوس عكّوأجنيل قزحيا البعينوأنطوانيت قزحيا البعينوخليل أنطون عودهتريز1710

ألف وتسعمائة واثنني وستنيآبالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجاكلني جدعدولت فهيم جدعشفيق قبطيتريزديانا1711

ألف وتسعمائة واثنني وستنيآبالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوتوفيق الطربايندولت فهيم جدعشفيق قبطيأنطوانمسري1712

ألف وتسعمائة واثنني وستنيأيلولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس يوسف حبلنيروز يوسف عبدو الذوقيجرجي أنطون املدورجوزيف1713
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ألف وتسعمائة واثنني وستنيتشرين األولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجوزيف منصور نصرجورجيت عبد اهللا نصركنج كامل محادهبشارةوليد1714

ألف وتسعمائة واثنني وستنيتشرين األولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومزين عبد اهللا نصرجورجيت عبد اهللا نصركنج كامل محادهماريبامسة1715

ألف وتسعمائة واثنني وستنيتشرين الثايناألوليف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومرمي عطا اهللا زغيبجوزيفني حبيب اخلوريدياب مساحهمرمي1716

ألف وتسعمائة واثنني وستنيتشرين الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوروز دانيال كاملتريز دانيال كاملأنطون حنا وهبه عودهحنةحنان1717

ألف وتسعمائة واثنني وستنيتشرين الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس إبراهيم معتوقجورجيت باسيل كاناجمشيل إبراهيم معتوقالياسباسيل1718

ألف وتسعمائة واثنني وستنيكانون األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوتوفيق مارون مطرجنفياف جرجي رعدقبالن مرهجأنطوان1719

ألف وتسعمائة واثنني وستنيأيارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألرمشندريت يوحنا شنيارةجدته متيل يوسف البويزساميه زيدان لطفيملحم سليم املغربليوسفسليم1720

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوإيفون سليم صفريناديا سليم صفرينقوال نعمه عودهجورجناجي1721

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوماري الياس عودهلوريس خنلة خلففارس عبد اهللا الراعيهيام1722

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري ميشالوديعهيالنه الزرقانعمة البدويوديع1723

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةخوري الكويتجورج بشورهند بو شيحامعروف عبودجوزيف1724

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة القديس جاورجيوس يف حلباملطران بطرس راعيإبراهيم برولطيفة إسحققيصر راعيجرجي1725

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيكانون الثاينالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّواألستاذ فؤاد نفّاعإيفيت جربائيل مساحهمجيل أسعد مساحهميشلأسعد1726

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيشباطالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوهنى فاضلكرميه كرمي سكاففوزي إبراهيمسوزان1727

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيأيارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامماري شاكر خوريعايده أنطون البستاينجورج شاكر خوريكالديس1728

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيحزيرانالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامماري-كلود نقوال محصيمىن فارس نقوال إبراهيمميشال جرجي صاحلريتا1729

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيمتّوزالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوشجيه أبو أنطونماري يوسف صهيونالياس فاضلتريز1730

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران إدليب واألبوان أغابيوس عكّو ويوحنا خواممشيل حبيب ماموأوديت حبيب ماموإيليا فرحمشيل1731

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيآباخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةكاهن من صيدناياجريس جريجخامسة صفريديب فرعونسامي1732

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجرجي أنطون غامنمنتهى جرجس يزبكإبراهيم الزيبقجوزيف1733

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيتشرين األولاألوليف كنيسة سيدة النياح-رأس بريوتاخلوري يوحنا سكابهبية سليمان تقالوهيبة بطرسميخائيل تقالنوال-كاترينا1734

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيتشرين األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّولوريت سليم شحودجورجيت سليم شحودمجيل الياس بدراميشلني1735

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيتشرين األولالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوروزلني امرأة فيليب املدورماري-روز مشيل رعدإميل العتلّريتامىن1736

ألف وتسعمائة وثالثة وستنيكانون األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأوديت عساف امللكجورجيت حنا خويريبشارة امللكماريأوديت1737

ألف وتسعمائة وأربعة وستنييف بيت حلماألب ميشال زيتونأمسا شاميجورجيت توفيق شاميروجيفيان الجنرمادلنينبيلة1738

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّووهبه حنا عودهتريز دانيال كاملأنطون حنا وهبه عودهالياس1739

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوميشيل إبراهيم اخلازنحنة مسعان شحادهميالد إبراهيم اخلازنجورجمسري1740

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجاكلني توفيق ساروفيممسرية توفيق ساروفيمطانيوس شعياريتا1741

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوكلود جوزيف أسودعايده جوزيف أسودأنطون سليم املغربلبرناماري-تريز1742

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوناديا منر معلوفسعدى عيد منذرأسعد معلوفإيلني1743

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيآذاراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوليندا نعمه وهبه عودهماري جرجس سالمةيوسف نعمه وهبه عودهإهلام1744

ألف وتسعمائة وأربعة وستنينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوألبري بولس عكّاويجدويكا فرانسوا قوندكوحنني فرحميشيل1745

ألف وتسعمائة وأربعة وستنينيسانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوآديل يوسف سعادهماري يوسف سعادهأنطون جرجي السلموينكلري1746

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيأيارالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومرمي زغيبجوزفني خوريدياب مساحهتريز1747

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيأيارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب يوحنا خوامنقوال جوزيف محصيمىن أبو شحادهميشيل صاحلجورج1748
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ألف وتسعمائة وأربعة وستنيأيارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران ناوفيطوس إدليبماري عبد اهللا إدليبجورجيت الياس قصارمهيب عبد اهللا إدليبمجانة1749

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيآبالتاسعيف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو وبولس هنديةأنطوان سليم شحودجورجيت سليم شحودمجيل الياس بدرابول1750

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيآباحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومجيل جرجس عقلإميلي بطرس البشوايتجان جرجس عقلبشارةعبدو1751

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوبطرس داؤد احلكيمليندا ميشيل بصيبصجرجس يواكيمميالد1752

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيتشرين األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو وبولس خنلهجنفياف فهيم اجلدعليلى خليل بشارةفرح بشارةإناس1753

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيتشرين األولاحلادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوهنى خليل فاضلكرميه كرمي السكاففوزي فارس إبراهيمميشلني1754

ألف وتسعمائة وأربعة وستنيتشرين األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوكامله الياس نقوالناهيه يوسف فضلونقوال عيسىحنةأمال1755

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوعيد إبراهيم اخلازنبديعه إبراهيم اخلازنجول بواب اخلازنجوزيف1756

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجوزيف الياس اخلوريمجيلة ميخائيل الصقرتوفيق النتمشيل1757

ألف وتسعمائة ومخسة وستنينيسانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاملطران ناوفيطوس إدليبمشيل حبيب ماموجانيت خاشدور بغدهصريانجورج ماموحبيب 1758

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيمتّوزالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب يوحنا خوامحليم حداددالل معلوفإبراهيم معلوفأنطوان 1759

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيأياريف كنيسة الرعيةاألب بولس الصديروزا العجميجاكلني شديدميشال العجميسيدةفاديا1760

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيأيارالثامنيف كنيسة الرعيةاألب بطرس الطياح املاروينّإميلي مدام أنطوان زعبيطهجولييت بيلونهأنيس القطّانمرينا1761

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيحزيرانالعشرونيف بيت حلماألب ميشال زيتونروميو ديابجورجيت توفيق شاميروجيفيان الجنربولسنبيل1762

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةخوري األرزخليل اخلوريهناد القشفوزي اخلوريحليم1763

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوليندا نعمه وهبه عودهسوسي جورج أفيديكيانميالد نعمه وهبه عودهماري-كلود1764

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيتشرين األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّووهبه حنا وهبه عودهتريز دانيال كاملأنطون حنا وهبه عودهجان1765

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيتشرين الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوماري الياس ساروفيمإيزابيل الياس ساروفيمميشل بولس السلموينفكتوريا1766

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيكانون األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوجنفياف داؤد الطرباينسلوى وديع عبودهاين فهيم جدعريتادينا1767

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيكانون األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوميشيل إبراهيم اخلازنهناد توفيق ساروفيمعيد إبراهيم اخلازنبيريزياد1768

ألف وتسعمائة ومخسة وستنيكانون األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوجاكلني توفيق ساروفيممسرية توفيق ساروفيمطانيوس شعياماري1769

ألف وتسعمائة وستة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّونعيم أنطون قطّانإيزابيل جورج مهّامجان باسيل حسونإيلي1770

ألف وتسعمائة وستة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوهيفيت باسيل حسونإيزابيل جورج مهّامجان باسيل حسونغادة1771

ألف وتسعمائة وستة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري شاروبيم ساباإيلي معاصريليلى توماألبري معاصريربيع1772

ألف وتسعمائة وستة وستنينيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أغابيوس عكّوضومط راضيتقال شهوان خوريرميون خوريشربل1773

ألف وتسعمائة وستة وستنيأيارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب يوحنا خوامميشيل إبراهيم معتوقناديا غفريل توتوجنيالياس إبراهيم معتوقأنطوانرياض1774

ألف وتسعمائة وستة وستنيحزيراناخلامسيف دير سيدة صيدنايااخلوري خليل اخلوريخمائيل قازانهبية الياس شدياقعزيز عزيزميشال1775

بريوتاألب جوزف صليباطانيوس أنطونيوسمدلني خوريبديع أنطونيوسجان1776 - ألف وتسعمائة وستة وستنيحزيرانالتاسع عشريف كاتدرائية النيب الياس

ألف وتسعمائة وستة وستنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّودميتري نعمه عودهتريز سليمان خليلخنله نعمه عودهجورج1777

ألف وتسعمائة وستة وستنيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوميالد نعمه وهبه عودهماري جرجس سالمةيوسف نعمه وهبه عودهنعيم1778

ألف وتسعمائة وستة وستنيآبالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران ناوفيطوس إدليبماري عبد اهللا إدليبأوديت الياس قصاريوسف عبد اهللا إدليبلوسيا1779

ألف وتسعمائة وستة وستنيأيلولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّونبيه اخلوريمهيبه خوسيه عساف ضاهرفؤاد اخلوريجورج1780

ألف وتسعمائة وستة وستنيتشرين األولالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ميشال يتيمأنطوان حواطهفهيمه سركيس غازاريانموسى مرشد خلفسهيل1781

ألف وتسعمائة وستة وستنيتشرين األولالثالثونيف كنيسة سيدة النياح-رأس بريوتاخلوري يوحنا سكابهبية سليمان تقالوهيبة بطرسميخائيل تقالإيلني1782

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيأوائليف كنيسة الرعيةندى جرجسبربارة أبو فيصلسامي جرجسأثينا1783
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ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاملطران فرحلوريس غماشيلوسي القرهموريس احلاجهماريرميا1784

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجرجي نعمه وهبه عودهلوسي جورج افديكيانميالد نعمه وهبه عودهشربل1785

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوإيفون سليم صفريناديا سليم صفرينقوال نعمه عودهجناة1786

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون الثاينالثامن يف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجورجيت ميخائيل صقرمجيلة ميخائيل صقرتوفيق النتميشلني1787

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون الثاينالثامن يف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس جرجي طباخجاكلني عارف جاجنيرميون جرجي طباخجورج1788

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّورزق اهللا أنطون عودهأنطوانيت قزحيا البعينوخليل أنطون عودهجوزيف1789

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس منر كسرواينعفيفة مسعان شحادهسعيد إبراهيم اخلازنجورجكامل1790

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيشباطالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوثريا سليم املغربلعايده جوزيف أسودأنطون سليم مغربلريتاديزيرة1791

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيآذارالسابعيف كنيسة الرعيةاألب فوزي العرجاجوليا خنلةجوليا كرباجفوزي داغركلودين1792
ألف وتسعمائة وسبعة وستنينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو ويوحنا خوامجهينه خوري أبو هلّونهدى جرجس اهلدجورج زكي عويكهلينا1793

ألف وتسعمائة وسبعة وستنينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوحنة منصور سعدجورجيت حنا اخلويريبشارة إندراوس امللكتريزأرليت1794

بريوتاخلوري أغابيوس عكّوجربان إندراوس امللكجورجيت حنا اخلويريبشارة إندراوس امللكشربلالياس1795 - ألف وتسعمائة وسبعة وستنينيسانالسابع والعشرونيف كاتدرائية النيب الياس

ألف وتسعمائة وسبعة وستنينيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأنيس حنا املرهلّون حنا مساحةنبيه حنا املرشربلأنطوان1796

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيحزيراناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامحنا اخلازننعيمه ناعوم جهاميكايب حنا اخلازنحنا1797

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيمتّوزالثاينيف كنيسة الرعيةاألب ميشال عشيليندا احلجأنيسة بو زيدانجوزيف بو زيدانكريستني1798
ألف وتسعمائة وسبعة وستنيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامعيسى إندراوس جدعليلى خليل بشارةفرح سليم بشارةبشارةمروان1799

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيمتّوزالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو ويوحنا خوامليونه الياس سبع عناكيهانرييت يوركي كرباجعادل جرجي فتالمادلنيفالنتني1800

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيمتّوزالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوحبيب فتح اهللا فشحجولييت جرجي بيلونهأنيس أنطوان القطّانجورجماريو1801

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوروزلني امرأة فيليب املدورماري روز ميشيل رعدإميل جرجي العتلّماريعايده1802

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومتيل امرأة سليم املغربلساميه زيدان لطفيملحم سليم املغربلإيفونكريس1803

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيأيلولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاملطران إدليبميشيل حبيب ماموجانيت خاشدور بغدهصريانجورج ماموأنطواننادر1804

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيتشرين األولالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأديل يوسف سعادهماري يوسف سعادةأنطون جرجي السلموينمىن1805

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوأوديت مكرزلتريز دانيال كاملأنطون حنا وهبه عودهجاكلني1806

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيتشرين الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوليندا نعمه وهبه عودهماري جرجس سالمهيوسف نعمه وهبه عودهسهام1807

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيتشرين الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوشبل ناصيف أبو خليلمىن ميشيل صفريميشيل جرجي السلموينشربلجوزيف1808

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجرجي القزيجاكلني توفيق ساروفيمأديب فياضجورج1809

ألف وتسعمائة وسبعة وستنيكانون األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجرجي القزيجاكلني توفيق ساروفيمأديب فياضالياسبسام1810

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّورجنوس مهيب فرحيةمهيبة جنيب فرحيةصالح معلوفهيلدا1811

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجاكلني رميون زاموراجانيت رميون زامورامتري نعمه عودهدنيز1812

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّومشيل إبراهيم اخلازنهناد توفيق ساروفيمعيد إبراهيم اخلازنبولسجهاد1813

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوإيكيت باسيل حسونإيزابيل جورج مهّامجان باسيل حسونإيفلني1814

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّونعيم أنطون القطّانإيزابيل جورج مهّامجان باسيل حسونباسيل1815

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامتريز سخنمينرفا صواياالياس أسعد صواياماريفريدة1816

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامجورج أسعد صوايامينرفا صواياالياس أسعد صواياأنطوانجورج1817

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيشباطاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوالياس معلوفأرليت ميشال رعدطانيوس معلوفجوزيفرميون1818
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ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاملطران إدليبفؤاد جرجي نفّاعإيفيت جربائيل مساحهمجيل مساحهبشري1819

زوق مكايلاملطران إدليبيوسف عبد اهللا إدليبجورجيت الياس قصارمهيب عبد اهللا إدليبعبد اهللا1820 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيمتّوزاحلادي والعشرونيف دير املالك ميخائيل

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيأيارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري يوحنا خوامندميه عياشهامسيك ساهاق يانيكيانأنطوان عبده عبد املسيحجانيت1821

كوليت شاطيعايده جوزيف أسودأنطون سليم مغربلجورج1822 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوبشري جوزيف أسود

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيآباخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوألبري شوقي جدعسهيله زكي جدعروبري شوقي جدعجورجنادر1823

زوق مكايلاخلوري يوحنا خوامهنرييت حبيب براعيدجاكلني عارف جاجنيرميون جرجي طباخليليان1824 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيأيلولالسابعيف دير املالك ميخائيل

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيأيلولاخلامس عشريف دير البشارةاخلوري أغابيوس عكّووديع عبودسلوى وديع عبودهاين فهيم جدعجورجفهيم 1825

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوميشال إبراهيم اخلازنحنة مسعان شحادهميالد إبراهيم اخلازنجورج1826

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيأيلولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أكلمنضوس صليباجورج حبيب اخلوريماري صهيونالياس طنوس فاضلجان1827

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيأيلولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوبطرس احلكيمليندا ميشيل بصيبصجورج واكيمأندره1828

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيتشرين الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوماري الياس ساروفيمإيزابيل الياس ساروفيمميشل بولس السلموينبوال1829

ألف وتسعمائة ومثاٍن وستنيتشرين الثاينالرابع والعشرونتعمد وتثبت يف دير مار الياس الراساخلوري أغابيوس عكّوميشل إبراهيم اخلازنناهية يوسف الَعونقوال عيسىالياسشربل1830

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوميالد نعمه وهبه عودهماري جرجس سالمهيوسف نعمه وهبه عودهجورج1831

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب يوحنامجيل احلوراينفرحة أيوبكرمي احلوراينجورج1832

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةخوري بطمةمرمي اخلويريجوزفني بو جبورتوفيق احلدادتريزلودي1833

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوماري السيوفمجيلة أمني يونسحنا يوسف البعلبكيفاديا1834

زحلةاألب لوران فيصلأرشالويس خالخياننوال شديدجورج فرحةجنوى1835 - حوش األمراء - ألف وتسعمائة وتسعة وستنيآذارالسادس عشريف كنيسة مار يوسف

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيآذارالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوجرجي حبيب مسامريينورا الياس خليلأنطون جرجي مسامرييجوزيف 1836

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيأيارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري نيقوالوس شحودعايده مساحههلّون مساحهنبيه املرتانيا لودي1837

زوق مكايلاألب يوحنا خواممادلني فاضلأنا مريا رحيمنبيل أنطوان خباشكلوتيلد1838 - ألف وتسعمائة وتسعة وستنيحزيرانالثاين والعشرونيف دير املالك ميخائيل

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاألب لطفي حلّامفريوز أبو محصيمرسال كسبارإدوار محصيسوسن1839

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيمتّوزالسادسيف كنيسة الرعيةاألب نيقوالوس شحودجرجي نعمه عودهلوسي جورج أفيديكيانميالد نعمه عودهجرجي 1840

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوليلى ناضر ناضرإهلام ناضر ناضرفرنسيس الياس عودهرين1841

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب جورج قروشانبردويل بدويمرمي احللوحنا بدويألبري1842

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب طانيوس صبحيةناديا معلوفسعدى منذرأسعد املعلوفريتا 1843

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيآباخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران ناوفيطوس إدليبمهيب إدليبوداد الياس قصاريوسف عبد اهللا إدليبالياس1844

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيآبالسابع عشريف كنيسة يسوع امللك يف زوق مصبحاألب عبد املسيح عبجيلوران زلعوم - جورجيت زلعومأليس تلبنديانطوين زلعومماري مادلني1845
ألف وتسعمائة وتسعة وستنيأيلولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري أغابيوس عكّوسليمة توفيق الناشفآمال توفيق الناشفالياس جرجي نقوال عودهمرياي1846

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيأيلولالثامن والعشرونيف كنيسة املخلّص - الصاحلية، شرقي صيدااألب ميخائيل أبو زيدليلى الديك هرمز - طوبيا فارسماري وديع الديكيوسف جميد الشاميةزينة1847
ألف وتسعمائة وتسعة وستنيتشرين األولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألبوان أغابيوس عكّو وجرجس لويسقوسطا بنايتوبولوسكلود بشارة عكّاويزاهي حدادستيف1848

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري نيقوالوس شحودأجنيل بركاتمىن بركاتفوزي حدادميشلنيماغي1849

ألف وتسعمائة وتسعة وستنيكانون األولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسندروس خبازهوديعه عبد اهللا رزوقحفيظه إيليا موسى فهمصليبا عبد اهللا رزوقجوسلني1850

ألف وتسعمائة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجاكلني رميون زاموراجانيت رميون زامورادميتري نعمه نقوال عودهتريز 1851

ألف وتسعمائة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهيوالّ حنا شهوانسيده حنا شهوانكرمي خليل حدادمرينا1852

ألف وتسعمائة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب حناهناد أيوبفرحة أيوبكرمي احلوراينكلوديت1853
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ألف وتسعمائة وسبعنيكانون الثاينالعاشر يف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهلورانس ساسني سلّومجانيت ساسني سلّومسامي شكري حدادتريزدوريس1854

ألف وتسعمائة وسبعنيكانون الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإبراهيم إسحق ديبمادلني نعمان فزعيوسف إسحق ديبأنطوان1855

ألف وتسعمائة وسبعنيكانون الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجانيت حبيب عبد املسيحهامسيك سحاك يانيكيانأنطوان عبده عبد املسيحكلودين1856

ألف وتسعمائة وسبعنيآذاراألوليف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجناة أديب حدادأليس توفيق حدادحليم عيسى نصارندى1857

ألف وتسعمائة وسبعنينيسانالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهقزحيا جورج فرحأنطوانيت عبد اهللا منصورجان قزحيا فرحرضا1858

ألف وتسعمائة وسبعنيحزيرانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجرجس أبو ملهبمجيلة يونسحنا بعلبكيفادي1859

ألف وتسعمائة وسبعنيحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب يوحنا خوامأنطوان سامل شحودجورجيت سامل شحودمجيل الياس بدراجورجسامل1860

ألف وتسعمائة وسبعنيحزيراناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهرينه زوجة فارس سلموينإيزابيل الياس ساروفيمميشال بولس سلموينكارال1861

ألف وتسعمائة وسبعنيمتّوزاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهخليل إبراهيم قهوجيفدى خليل قهوجيرميون حنا حدادجوزف1862

ألف وتسعمائة وسبعنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهالياس خمايل معلوفأرليت ميشال رعدطانيوس خمايل معلوفبول1863

ألف وتسعمائة وسبعنيآبالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهميالد نعمه عودهماري جريس سالمهيوسف نعمه عودهوليد1864

ألف وتسعمائة وسبعنيأياراخلامس والعشرونيف كنيسة مار نقوال، رأس بريوتاألب أنطوان صايغأولغا فرعوننورما فرعونبيار جحاماريسندرا1865

ألف وتسعمائة وسبعنيتشرين الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةميشال بركاتمشسة كسيحمنرية كسيحأنطوان عونماري1866

ألف وتسعمائة وسبعنيتشرين الثاينالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهخنله نعمه عودهناديا سليم صفرينقوال نعمه عودهشربلفارس1867

ألف وتسعمائة وسبعنيكانون األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمنتهى جورج قاصوفمجيلة خمايل صقرتوفيق شفيق النتمارلني1868

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإملي جورج بيلونهجوليات جورج بيلونهأنيس أنطون القطّانميشلني1869

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهروز دانيال كاملتريز دانيال كاملأنطون حنا وهبهنتايل1870

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجانيت الياس أيب راشدمىن الياس أيب راشدكميل نعمه الشماعيميشلني1871

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبشري لبيب الرياشيتريز شفيق صعبإديسون لبيب الرياشيلبيب1872

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمجيل أسعد مساحةجورجيت أنور خبازهجرجي أسعد مساحةمجيل1873

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهصاحل مندر خليلنوره الياس خليلأنطوان جورج مسامرييجورج1874

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون الثايناحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفؤاد بولس اخلورينعمه توفيق الشامينبيه بولس اخلوريجوزف1875

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيشباطالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفرنسيس الياس عودهشهيدة حسيب يوسففؤاد حناأنطوان1876

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيأيارالثاينيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإيفا سيمون خوريرميوندا قزحيا صليباالياس فايق مطرريتاكارول1877

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيأيارالثاينيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهليندا جرجي عودهماري جرجي عودهطانيوس حنا عيسىريتا1878

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيمتّوزالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهميشال إبراهيم خازنإيفون هبجت مسعدإيلي جول خازنجول1879

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيأيلولالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهرشيده عودهلوسي جورج أفيديكيانميالد نعمه عودهليلى1880

ألف وتسعمائة وإحدى وسبعنيكانون األولاخلامسيف كنيسة الرعيةأغوسطني كالفيناوديع شكري عبودسلوى جدع عبودهاين جدعوديع1881
ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهعايده الياس عودهإهلام حبيب ناضرفرنسيس الياس عودهروال1882

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهحنا يوسف شهوانسيده حنا شهوانكرمي خليل احلدادفكتور1883

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهلورانس سلّومجانيت سلّومسامي حدادباسكال1884

ألف وتسعمائة واثنني سبعنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجهينه خوريهدى جرجس اهلدجورج زكي عويكهرانيا1885

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهطانيوس إبراهيم حلّودوداد يوسف شديدنعمه ضاهر خمّولإيلي1886

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيكانون الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهماري تريز ساروفيمهناد توفيق ساروفيمعيد إبراهيم اخلازننضال1887

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيشباطالسادس والعشرونجرى العماد يف البيت يف زوق مكايل األب ميشال حكيمرميون مشايلماري قيقانوجوزيف أبو هنراجوزيفزياد1888
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ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيآذاراخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفؤاد بولس اخلورينعمة توفيق الشامينبيه بولس اخلوريطوين1889

(على األرجح)نبيه اخلوريمهيبة عساففؤاد اخلوريبيار1890 غري معلوميف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عوده

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنينيسانالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههناد فارس بويزليلى حنا عقيقيأنطوان حبيب عودهبشارةحبيب1891

زوق مكايلاألب متى طرابعابد ماموروجينا اهلاينخمائيل ماموجورج1892 - ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيمتّوزالسادسيف دير املالك ميخائيل

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيتشرين الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجاكلني زامورهجانيت رميون زامورهدميتري نعمه عودهميشلني1893

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيتشرين الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهقزحيا جورج فرحأنطوانيت منصورجان قزحيا فرحرفيق1894

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيكانون األولالثالثيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأنطوان حجيليحياة حجيليرميون قصاردوري1895

ألف وتسعمائة واثنني وسبعنيكانون األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههدى شويريهند فغايلهنري شويريجوسلني1896

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههيفيت حسون حتيإيزابيل جورج محامجان باسيل حسونشاديه1897

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيكانون الثاينالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفريوز حنا أبو نسبمرسيل عبد اهللا كسبارإدوار شفيق احلمصيريتا1898

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيكانون الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج توفيق ساروفيمجاكلني ساروفيمأديب فياضشادي1899

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيكانون الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجانيت الياس خليلنورا الياس خليلأنطوان جورج مسامرييجورجيت1900

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنينيسانالثاين عشريف البيتاخلوري أغابيوس مساحةترازيا مساحةجاكلني جاجنيرميون طباخميشلني1901

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيحزيرانالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأنطوان أيب ناضرهورهني بدرارزق اهللا شفيق داميانشفيق1902

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيمتّوزالثامن والعشرونيف دير مار مارون-عنايااألب نعمه اهللا ليشعجورج ميشال السلموينمىن ميشال صفريميشال جرجي السلموينمارون1903

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيآباخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبدوي طانيوس خوريرميون قزحيا صليباالياس فايق مطرفايق1904

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيآبالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفريوز محصيغاده موسى حلّامسامي شفيق محصيفريوز1905

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهدميتري نعمه عودهتريز سليمان خليلخنله نعمه عودهجوزف1906

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيأيلولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهميشال إبراهيم خازنإيفون هبجت مسعدإيلي جول خازنباتريك1907

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيتشرين الثاينالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهميمي فرح غرهليلى موسى فرحنقوال قزحيا فرحرانيا1908

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعنيكانون األولالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجرجي نقوال عودهليلى جان عقيقيأنطوان حبيب عودهأندره1909

ألف وتسعمائة وأربعة وسبعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهدعد أيب راشدمىن الياس أيب راشدكميل نعمان الشماعيكارال1910

ألف وتسعمائة وأربعة وسبعنيشباطالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجانيت نقوال قرداحيجاندارك فرج أيوبمسعود نقوال قرداحييامسني1911

ألف وتسعمائة وأربعة وسبعنيآذارالثالثيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفرنسيس الياس عودهشهيدة حسيب حنافؤاد جرجس حناطيار1912

ألف وتسعمائة وأربعة وسبعنيحزيرانالثالث والعشرونيف كنيسة السيدة يف عينطورهاألب ألكسي عودهمىن اخلازننعيمه جهاميغايب حنا اخلازنندين1913

ألف وتسعمائة وأربعة وسبعنيأيلولالثامنيف البيت يف زوق مكايل ألسباب صوابيةاألب ألكسي عودهناديا غامن حرفوشليلى إميل اخلورينزيه جربائيل الدقاينجنالء1914

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج توفيق بضعانصونيا أرافيليانوليم توفيق بضعانتوفيق1915

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأنطوانيت شكري شاهنينينا بدوي خوريفؤاد الياس مطرريتامجانه1916

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسعاد الياسسلمى كرم خمّولطعمه ضاهر خمّولتريزلطيفة1917

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج شاكر خوريزمزم جرجي عقيقيميشال شاكر اخلوريزياد1918

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثاينالتاسع عشريف سيدة حريصااألب ألكسي عودهراجي تومانوال أسعد يوسفحنا يوسف شحودسليمان1919

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثاينالتاسع عشريف سيدة حريصااألب ألكسي عودهدالل أسعد يوسفنوال أسعد يوسفحنا يوسف شحودجومانا1920

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثاينالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإهلام ناضر ناضرليلى ناضر ناضرجورج توفيق عطا اهللاراميال1921

عنايااألب بطرس يونسفايز حبيب الياسليلى بطرس صهيونخمايل سليمان الياسشربل1922 - ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيكانون الثايناخلامسيف دير ما مارون

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيأياراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأنطوان جان أبو غنامجناة صياحشاكر أبو غنامجان1923
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ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيأيارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهغايب يوسف بولسليليان ألفرد شيباينرياض يوسف بولسداين1924

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيأيارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهغالديس موريس صايفهيلدا موريس صايففريد شحاده جنمباسكال1925

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهيزبك نعمه عودهتريز سليمان خليلخنله نعمه عودهبطرس1926

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهدميتري نعمه عودهتريز سليمان خليلخنله نعمه عودهبولس1927

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجوديت سليم اجلوهرجيجورجيت كريستني خبازهجورج أسعد مساحةجوزيان1928

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأوديت املرهيفا مجيل املرزاهي ميشال عوكلروزالني1929

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج ميشال عوكلهيفا مجيل املرزاهي ميشال عوكلميشال1930

ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيآبالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج مهران حدادتفيده فارس أبو فيصلجوزف مهران حدادمهران 1931

حريصااألب يوحنا الشاميوديعة قسيسهبية أبو شعيافريد أبو شعياكريستيان1932 - ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيآبالسابع عشريف سيدة لبنان

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهتريز حنا مسعدعايده حنا مسعدراجي أنطون حبوثرانيا1933

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثاينالسابع يف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبرباره بو فيصلماري بو فيصلغسان جرجسبوال1934

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفيوليت حنا شهوانسيده حنا شهوانكرمي خليل احلدادفيليكا1935

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجرجي نعمه عودهسوسي افدوكيانميالد نعمه عودهأنطوان1936

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهيوسف الياس عودهنعمه توفيق الشامينبيه بولس اخلوريإيلي1937

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهيزبك نعمه عودهجانيت رميون زامورادميتري نعمه عودهأنطوان1938

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهروبري جورج عطا اهللاسيده جوزف الزماريوسف غامن فرحهفاديفارس1939

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجناح جريس اهلدهدى جريس اهلدجورج زكي عويكيإيلي1940

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيشباطالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإيفون صفري زغيبصباح جان زغيبسليم أسعد مساحهنسرين1941

ألف وتسعمائة وستة وسبعنينيسانالرابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإيزابيل اجلاهل شاهنيجانيت حبيب اجلاهلجان الياس ميماسينسرين1942

ألف وتسعمائة وستة وسبعنينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفامهه أبو شعيافاديا يوسف غامننعيم الياس أبو شعيامرياي1943

ألف وتسعمائة وستة وسبعنينيسانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهالياس بطرس البشوايتأنطوانيت أديب مارونميشال جنيب أبو رجيليدانيال1944

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيحزيراناحلادي عشريف كنيسة مستشفى مار يوسف الدورهاألب ألكسي عودهجرجي الياس عودهإهلام ناضر ناضرفرنسيس الياس عودهالياس1945

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيحزيرانالثالثيف كنيسة الرعيةاألب إبراهيم حالجمرمي كتورهروز غايبميخائيل كتورهمرمي1946

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيحزيرانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسليم خليل خرياهللاكاتيا يعقوب دعبولجورج أنيس شحودنبيل 1947

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهالياس متري عطيةأنطوانيت يوسف عطيةبولس متري عطيةإيلي1948

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيحزيرانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجنيب غصانجانيت حناوليم غصانجورج1949

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيحزيرانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهماري سابا جرباإملي جرباخمايل شحادهرانيا1950

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيمتّوزاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفؤاد يونسهناد سامل عاصيرزق اهللا سليمان اخلويلألكسي1951

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيآباخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهحنا اخلازننعيمه نعوم جهاميغايب حنا اخلازنطارق1952

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههناد ساروفيم اخلازنأمل جبورميشال اخلازنهنال1953

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيآبالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمشعون كريفودميا طنوسيوسف حنا عيسىإيلي1954

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورجيت حاجمرمي رزوقالياس صهيونمرلني1955

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمرلني حاجإملي حاججوزف صهيونمادونا1956

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيأيلولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهدياب احلداديوالّ خمايل العسيليفريد جنيب احلدادجاك1957

ألف وتسعمائة وستة وسبعنيكانون األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهراجي تومانوال أسعد يوسفحنا يوسف شحودجورج1958
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ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسعاد اجلاجيسلمى كرم خمّولطعمه ضاهر خمّولفاديا1959

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهلورنس سلّومجانيت سلّومسامي شكري احلدادميشال1960

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفكتور أمني احلدادجورجيت أبو مرادميشال توفيق اخلوريفؤاد1961

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالسابعتعمد وتثبت يف دير مار عبدا املشمراألب مسعان اخلوريجورج بولس سلموينإيزابيل الياس ساروفيمميشال بولس سلموينبول1962

زوق مكايلاألب ألكسي عودهخليل إبراهيم صايفرينه أنطوان غامنموريس إبراهيم صايفرامي1963 - ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيكانون الثاينالتاسعيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيأياراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهقزحيا فرحأنطوانيت عبد اهللا منصورجان قزحيا فرحميشال1964

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهملفينا طانيوس كرمتريز طانيوس كرمنبيل ناصيف فرحيهمرياي1965

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيحزيرانالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهشاكر جان أبو غنامصونيا عبدو لبكيأنطوان جان أبو غنامجان1966

دير الغزالاألب صبحي جاموسخمايل سركيسصونيا العنيسيعازار سركيسربيع1967 - ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيمتّوزاحلادي والثالثونيف كنيسة مار جرجس

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههناد ساروفيم اخلازنإيفون هبجت مسعدالياس جول اخلازنريتا1968

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههناد حبيب كرمحياة حبيب كرمشبل فايز فرحلينا1969

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهالياس حنا نصريحياة حبيب كرمشبل فايز فرحجوزف1970

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآباحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ميشال حكيممهى أنطون أبو هنراماري فارس قيقانوجوزف أنطون أبو هنراساره1971

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسامي جنيب فرحيةجورجيت بشارة أشقرجوزف جنيب فرحيةفادي1972

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأنطوان ديب قشصميماغي نقوال عويسرينه بيار عوضأالن1973

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمجيل أسعد مساحهجورجيت أنور خبازهجرجي أسعد مساحهنويل1974

زوق مكايلاملطران نيوفيطوس إدليبكتوب أبو جنم حجيليحياة سليم حجيليرميون الياس قصاردزيره1975 - ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآباحلادي والعشرونيف دير املالك ميخائيل

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجان ميشال فغايلهند ميشال فغايلهنري قبالن الشويريإدمون1976

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهخليل عساف اخلورينزيهة مرهج اخلوريمسري حبيب اخلوريمسيح1977

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهخليل عساف اخلورينزيهة مرهج اخلوريمسري حبيب اخلوريطوين1978

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههناد خليل القشنزيهة مرهج اخلوريمسري حبيب اخلوريسعاد1979

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهزكي رحالهناد عاصييوسف رحالوسام1980

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمارغو أيب ناضرهناد عاصييوسف رحالماري1981

حريصااألب غربيال ديكعسكر أبو شعياهبية أبو شعيافريد أبو شعياأوسكار1982 - ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيآبالثامن والعشرونيف كنيسة القديس بولس

ألف وتسعمائة وسبعة وسبعنيكانون األولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج مهران حدادتفيدة فارس بو فيصلجوزف مهران حدادجورج1983

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثايناألوليف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهحليم قزحياجاكلني قزحياحنا وديع احلدادجورج1984

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأمال توفيق حناجانيت توفيق حناوليم حنا غصانمسرية1985

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج ميشال احلوراينلور مسعان خليلطوين ميشال احلوراينجورج1986

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهحنا شهوانسيدة شهوانكرمي احلدادماريو1987

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهساتو أرافليانصونيا أرافليانوليم بضعانجوليانا1988

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهتريز الياس كالّبروزي جرجس كالّبالياس يوسف عودهزينا1989

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج سولفازيانهدى اهلدجورج زكي عويكيإيلي1990

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإدوار سلّوم السباكماري سلّوم السباكهيكل نقوال بو شعياإيلي1991

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهتريز فرعون معوضجنفياف فرعونجنيب ديب فرعونغاده1992

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجيلربت غامنصباح جرجي غامنمروان أديب صايفمجانه1993
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نبيلة شديدجومانا شديدجوزف حبوشيوسف1994 - السيويف يف األشرفيةاألب بولس براورز اليسوعيأنطوان حبوش - ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيآذارالسادس والعشرونيف كنيسة القلَبني األقدَسني

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنينيسانالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمرسيل طانيوس ساباأديل فريد زغيبجورج طانيوس ساباربيع1995

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنينيساناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب هاين فرنسيسأملا نصري واكيمكاتيا نصري واكيمجورج سامل موسىريتانسرين1996

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنينيسانالثالث والعشرونيف دير مار الياس الراس-جعيتااألب ألكسي عودهأنطوان جان أبو غنامجناة جرجي صياحشاكر جان أبو غنامجهاد1997

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب بطرس شلفونفهيمه لويس خليلنورا الياس خليلأنطوان جورج مسامرييجانني1998

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنينيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب مرتينوس مداحسعاد أنطوان قطّان منصورماري تريز ناكوزينبيل قطّانزينا1999

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيحزيرانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجوزف صادرهناد ساروفيمعيد اخلازنعماد2000

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيحزيرانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهيوسف عبد املسيحهامسيك يانيكيانأنطوان عبد املسيحأندره2001

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهنقوال نعمه عودهتريز جنيب خليليزبك نعمه عودهالياس2002

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإدوار ميشال جهشانمسريه زاهي احللوجوين ميشال جهشانمروان2003

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيمتّوزالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمارون مارونصونيا حدادخمايل أنيس شحودجوزف2004

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيآبالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج فرعونجنفياف فرعونجنيب ديب فرعونشادي 2005

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهيوالّ أيب خنلهسوال يوسف أيب خنلهكلود شعيب شعيبدانيال2006ّ

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبشارة جرجي نقوالناديا عبسيمسري جرجي نقوالجورج2007

حريصااألب أنطوان العنداريجوزف اخلوريمنريه اخلوريجرجس اخلورينقوال2008 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيأيلولالسابع عشريف معبد سيدة لبنان

صربااألب ساروفيم قصبجيسليمه العرجانعمه ديابجان احلارسباسكال2009 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيأيلولالرابع والعشرونيف دير املخلّص

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبطرس باسيالسلمى عونجورج سليم عيسىسليم2010

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيتشرين األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأنطوانيت بارودحنينه فارس بارودسليم جرجي فرحنتايل 2011

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيتشرين الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهنبيهة عسيلييوالّ عسيليفريد حدادليليان2012

ألف وتسعمائة ومثاٍن وسبعنيتشرين الثاينالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسلمى إبراهيمإليونور إبراهيمجورج شكيب بارودكارال2013

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجانيت شكري حدادجانيت سلّومسامي شكري حداد مايا2014

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمىن دعاس إسحقجوسلني منصور يعقوبحبيب طانيوس نصرإملاز2015

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسادسيف دير البشارة يف زوق مكايلاألب ألكسي عودهسهام فغايلسامية فغايلجوزيف فرحبسكال2016

عنايااألب بطرس خشانمىن إبراهيم سيدهأنطوانيت حاويالجورج بضعانمرياي2017 - ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسابعنالت العماد والتثبيت يف دير مار مارون

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهظريفة أبو طقّةمشس أبو طقّةعصام جنيب فرحيةدياال2018

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإدوار القزيندى القزيخمايل اخلوريجورج2019

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأوديت القزيندى القزيخمايل اخلوريليليان2020

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسعاد الياسسلمى خمّولطعمه خمّولنسرين2021

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسعيد مسعدعايده مسعدراجي حبوثأنطوان2022

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج زكي عويكههيلني حبيب ساباجناح جرجس اهلدروجه2023

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيشباطالرابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجناح دياب أيب خليلفاديا دياب أيب خليلالياس جرجي نقوال عودهنيللي2024

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجانيت حبيب اجلاهلجانيت بطرس فرنسيسقيصر حبيب اجلاهلدارين2025

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجوزف جرجس زعرورمسرية فرنسيسمارون واكيموسام2026

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيحزيرانالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسيمون غاليهمي عويسرميون خوامريتاسندرا2027

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهنوال أسعد يوسفجوليات يوسفجنيب طانيوس نعوسنسرين2028
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ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاملطران اسبرييدون مطردهبية جنّاروفاء بطرس مسعانالياس خليل جنّارريتارنا2029

عنايااألب بطرس خشانميالد نعمه عودهبرناديت وديع خملوفالياس نعمه عودهشربل2030 - ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزالرابع عشريف دير مار مارون

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأمال خلف خرياهللاليلى عبد خلفجورج كودوين عطا اهللاليليان2031

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأمال خلف خرياهللاليلى عبد خلفجورج كودوين عطا اهللاسرينا2032

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهأمال خلف خرياهللاليلى عبد خلفجورج كودوين عطا اهللاسنتيا2033

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيآباخلامساألرمشندريت ميشال حبيبلطيفة خوريأمسا نصريسليم قهوجيكلود2034

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيآبالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهلودي حبيب عودهليلى حنا عقيقيأنطوان حبيب عودهكارال2035

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب سعيد عبودأسعد وديع املعلوفمرمي طانيوس ريشاالياس مسعود منذرفادي2036

حوش حاالاألب فوزي العرجاجوليا أبو شعياناهيا خمايل مسعدإيلي سليمان أبو شعياجوسلني2037 - ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيأيلولالثاينيف كنيسة السيدة

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيأيلولالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهملفينا كرمتريز كرمنبيل فرحيةكاتيا2038

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيأيلولالثاين عشريف دير مارون عنايا لسبب النذراألب بطرس خشانماري عبدو عتيقجانيت عتيقفؤاد عوض حسنهريتا2039

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهعيد اخلازنأمل جبورميشال اخلازنحسام2040

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهإيلني بشعالينيوالّ كتراحبيب متري اخلوريحبيبة2041

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون األولالثاينيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفريد سالمةمي فريد سالمةهريانت دادانيانسامر2042

زوق مكايلاألب ألكسي عودهجربيال حجار احلاجديزي حنا اخلوريمسري يوسف جنمكريستيان2043 - ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزالثامن والعشرونيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيكانون الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةP. Gaetavo Iriarteبشارة بشارةجوليات صياحعادل بشارةهادي2044

ألف وتسعمائة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسليمه سليمان خليلتريز سليمان خليلخنله نعمه عودهماري كلود2045

ألف وتسعمائة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهحنا خمايل بيطارعفاف بيطارمشهور عبودريشار2046

ألف وتسعمائة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمارغو غاريوسرندا رميون أيوبعبدو نقوال عبد الكرميتانيا2047

ألف وتسعمائة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهروزا غامن مشيعهفاديه سعيد مشيعهأنطوان ملحم احلدادهاله2048

ألف وتسعمائة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج عويكههالن ساباجناح اهلدروبري2049

ألف وتسعمائة ومثاننيكانون الثاينالسادس يف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمارغو غاريوسرندا أيوبعبدو عبد الكرميرانيا2050

ألف وتسعمائة ومثاننيكانون الثاينالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجاكلني زاموراجانيت رميون زامورادميتري نعمه عودهجوسلني2051

ألف وتسعمائة ومثاننيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاملطران ميشيل حكيمسعاد قيقيانو روفايلماري فارس قيقانوجوزف أنطون أبو هنرازينه2052

ألف وتسعمائة ومثاننيآذارالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجناح دياب أيب خليلفاديا دياب أيب خليلالياس جرجي نقوال عودهندين2053

ألف وتسعمائة ومثاننيأياراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب يوحنا خوامخليل صايفرينه أنطون غامنموريس إبراهيم صايفرودي2054

ألف وتسعمائة ومثاننيأياراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبيار حنتوشزهرة مارون طنوسخليل سليم كفوريبسام2055

ألف وتسعمائة ومثاننيأياراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبيار حنتوشزهرة مارون طنوسخليل سليم كفوريوسام2056

ألف وتسعمائة ومثاننيأياراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهبيار حنتوشزهرة مارون طنوسخليل سليم كفوريكلود2057

ألف وتسعمائة ومثاننيحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهحليم قزحياجاكلني قزحياحنا وديع احلدادوديع2058

ألف وتسعمائة ومثاننيحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهجورج كركيبجوليت نصرمروان كركيبرالف2059

ألف وتسعمائة ومثاننيحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاألب أنطونيوس العنداريجانيت موسىتريز عبدو سكافلزيل جوزف سكافسيدة2060

ألف وتسعمائة ومثاننيحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهسامي فرحيهمشس أبو طقّهعصام فرحيهربيع2061

ألف وتسعمائة ومثاننيحزيرانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمجيل بيطارشفيقه غيثجورج فؤاد بيطارفادي2062

ألف وتسعمائة ومثاننيمتّوزالسادسيف دير مار يوحنا احلبيب، مار الياس الراساألب أفتيميوس سكافسليم داود حدادأوليفيا عاصيسليمان حدادجيلرب2063
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ألف وتسعمائة ومثاننيمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهملحم غصنجانيت حناوليم غصانالياس2064

ألف وتسعمائة ومثاننيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب سعيد عبودأسعد وديع املعلوفمرمي طانيوس ريشاالياس مسعود منذركريستال2065

عنايااألب بطرس خشانماري عبده عتيقجانيت عتيقفؤاد عوض حسنهروال2066 - ألف وتسعمائة ومثاننيأيلولالرابع عشريف دير مار مارون

ألف وتسعمائة ومثاننيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهكارمن جورج كالّبروز جورج كالّبالياس يوسف عودهُرىل2067

ألف وتسعمائة ومثاننيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهحسيب سليمان رعدمىن يوسفيوسف جنم رعدناجي2068

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب بطرس احلدادجاندارك بو جبورجوزفني بو جبورتوفيق احلدادبولني2069
ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهمروان كركيبكلودين نصرجورج كركيبرمزي2070

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودههدى شويريهند فغايلهنري شويريفرانسني2071

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيآذارالثامنيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاأنطوان ملحم احلدادرندى سعيد القزيجورج ملحم احلدادعماد2072

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيحزيرانالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفيليب الياس سلموينأجنيل حناخمايل أنطون بدرانبيار فيليب2073

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهنقوال عبد الكرميغالديس الياس قربانسعد نقوال عبد الكرميروجيه2074

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران سبرييدون مطربشارة شكيب مطرأليس نسيب مطرمارون خليل صادربشارة 2075

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيآبالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهلوريس ديكسعاد ديكجورج جوزف سايسدانيال2076

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيآبالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهالياس جرجي عودهصونيا ميالد بعينوأنطوان جرجي عودهباتريك2077

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيأيلولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهفهمي جرجس عزيزفاديا يوسف غامننعيم الياس أبو شعياجانني2078

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيأيلولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهألربتو خوريكاتيا مارون خوندحبيب يوسف أبو رجيليجو2079

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيتشرين األولالرابعيف كنيسة الرعيةاإلرمشندريت بولس عبدهرياض يوسف سالمةسهام شكري حبوشرجاء فؤاد نعسانجورج2080

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ألكسي عودهميشال رفّولأزنيف هوسيب صايغجوزف رفّولجورج2081

عنايااألب لويس مطرليلى أيب راشد القسيسليندا الياس أيب راشدجانو جورج حبوشأجنلينا2082 - ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيتشرين األولاخلامس والعشرونيف دير القديس شربل

الدورهاألب ألكسي عودهجورجيت فارس سعادهمىن فارس سعادهجرجي الياس عودهماريلني2083 - ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيتشرين الثاينالتاسع والعشرونيف كنيسة مستشفى مار يوسف

زوق مكايلاألب ألكسي عودهميالد نعمه عودهبرناديت وديع خملوفالياس نعمه وهبه عودهشارل2084 - ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيكانون األولالثاين عشريف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة وإحدى ومثاننيكانون األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهجورج مهران حدادتافيدا أبو فيصلجوزف حدادرميون2085

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمههناد ملحم احلدادفاديا سعيد مشيعهأنطوان ملحم احلدادريشاررامي2086

زوق مكايلاألب ألكسي عودهبياتريس أبو طايعجيزال أبو طايعنبيل جنمساندرا2087 - ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون الثاينالسادسيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهسليم جرجي فرحسانيه بديع فغايلجوزف جرجي فرحشربل2088

زوق مكايلاألب ألكسي عوده وشاركه كاهن دير سيدة البشارة للراهبات الشويريشربل أبو شعيامرمي معلوفغنام نايف أبو شعيانايف2089 - ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون الثاينالعاشريف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهإهلام خنله غضبانماريا عبد اهللا عبودرومانوس مساحهمارلني2090

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهماريا عبد اهللا عبودإهلام خنله غضبانيوسف عبد اهللا عبودحنان2091

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيشباطالعشرونيف كنيسة الرعيةاألبوان ألكسي عوده وأنيس غنمهكوليت أيب عادسلوى أيب عادوديع أنطون عودهماريا2092

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيآذارالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهأنطوانيت غامنصباح غامنمروان أديب صايفتريزجوال2093

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننينيسانالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهأنطوان عطا اهللاسلمى عطا اهللاميشال أبو عراجالياسزياد2094

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيأياراألوليف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهجناة مسراينمي فريد سالمههرانت دادانيانماريمنيه2095

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيأيارالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهسليم جرجي فرحليليان املعلوفميشال جرجي فرحدانيال2096

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهكريس الشيباينليليان ألفرد الشيباينرياض يوسف بولصكريستيانناديه2097

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيحزيرانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهعيسى جدعنورا مسعاننبيل جدعجورجرامي2098
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ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهفيليب الياس السلموينأجنال حناخمائيل بدرانإيلي2099

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهميشال بشارة سلموينجوليانا فرحجورج بشارة سلموينفادي2100

حريصااألب جورج لويسلوريس بو شعيامرسال مطرأنطوان بو شعياريتالوريس2101 - ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيمتّوزالثامن عشريف كنيسة القديس بولس

زوق مكايلاألب أنيس غنمههناد نوفللويزا أنطوان جباينروبري فارس سلموينروالن2102 - ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيمتّوزالتاسع عشريف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهفيليب جرجي عودهفاديا دياب خليلالياس جرجي عودهجورج2103

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيأيلولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهحكمت ضاهربديعه ضاهررامز نعمهجورج2104

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيأيلولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشانبيلة يوسف شديدمجانا يوسف شديدجوزيف شكري حبوشتريزمينه2105

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيأيلولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب أنيس غنمهميالد نعمه عودهبرناديتالياس نعمه عودهبرنار2106

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةإليان فرحناديا كيوانفرنسوا فرحدانيال2107

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةشاكر حايكلورين بستاينندره كفوريميشال2108

أنطوان زكّورأتيال دورديولف فريشماري-كلوديا2109 - ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيتشرين األولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةجورجيت مسعد

ميالين اهلربوفاء فيليب اهلربميشال اخلوريندى2110 - ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيتشرين األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةهاين اخلوري

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيتشرين الثايناألوليف كنيسة الرعيةاألب الياس بطّيخةفوداي خوريفاديا عبد النورالياس اخلوريهشام2111

زوق مكايلاألب الياس بطّيخةسهام اهلاشمفاديا عبد النورالياس اخلوريوسام2112 - ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيتشرين الثايناألوليف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون األولاخلامس والعشرونيف مزار النيب إيليا-روميهاألب إيسيدور بطّيخةجاكلني العنيسيعايدهخليل شرميماري روز2113

ألف وتسعمائة واثنني ومثاننيكانون األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةسعاد نقوال غنججورجيت تقويرةميشيل خورينيكول-كليمنس2114

يوسف نعوسجوليت يوسفجنيب نعوسمرينا2115 - ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف دير املخلّص-صربااألب إيسيدور بطّيخةنوال يوسف

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةيزبك نعمه عودهجانيت زامورادميتري عودهكارولني2116

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةجورجيت خليلتريز خليليزبك عودهسعاد2117

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةإيزابيل شاهنيجانيت فرنسيسقيصر جاهلإفلني2118

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيكانون الثاينالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةجورج عويكةهالن ساباجناح اهلدإيلي2119

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيشباطالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةألبري صهيوينماري كلود خوريروبري صهيوينالياسرودولف2120

ليلى ناضرإهلام ناضرفرنسيس عودهإميندا2121 - ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيآذارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةجرجي عوده

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننينيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوزيف أبو شعيافاديا غامننعيم أبو شعياجورج2122

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيحزيراناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةنبيهة عسيلييوالّ عسيليفريد حدادجوال2123

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إيلي بطّيخةصونيا فغايلجوزيف فرحشانتال2124

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إيلي بطّيخةعيسى جدعوداد دلَلبشارة جدعوسام2125

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب الياس بطّيخةمجيل عبد احليسيلفا عبد احليإدوار املعلوفربيع2126
ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إيسيدوروس بطّيخةلوريس خوريجوزيان خوريناصيف رعدديانا2127

Begueقزحيا أبو شعياساره2128 ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةفامهه بو شعياجيزيل

Martine Larragaنصره اجلاجيجان خمّولترييزغلوريا2129 - ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةمنوره طعمه خمّول

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةماري طعمه خمّولنصره اجلاجيجان خمّولسيدةغريس2130

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالعاشريف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةروزيت وديع خملوفبرناديت خملوفالياس عودهشنتال2131

نعيم بضعانصونيا أرافليانوليم توفيق بضعانريتا2132 - عنايااألب لويس مطرسيلفا بريقدريان - ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالسادس عشريف دير مار مارون

نعيم بضعانصونيا أرافليانوليم توفيق بضعانكريستني2133 - عنايااألب لويس مطرسيلفا بريقدريان - ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالسادس عشريف دير مار مارون
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ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةمرمي خريودليدا خريوميالد الصفديمرميمايا2134

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيتشرين األولالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخةمروان كركيبكلودين نصرجورج كركيبندى2135

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيتشرين الثاينالثالث عشريف بيت الوالد يف عني الرحيانةاألب أفتيميوس سكافِكَبر حاجرينا أنيس إسحقكميل خرياطيماريريتا2136

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيتشرين الثاينالسادس والعشرونيف دير مار مارون عنايااألب ميشال سبعأرجان جان وهيبهصباح جان زغيبسليم أسعد مساحةشربلجالل2137

ألف وتسعمائة وثالثة ومثاننيكانون األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب إيسيدور بطّيخهجوزفني عبد النورتريز متريبيري الصفديريتابوال2138

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبأرليت جرجسجورجيت جرجسجرجس نعمهمرياي2139

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبجورجيت فارس سعادةمىن فارس سعادةجرجي عودهسوالنج2140

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبمىن سلموينمسرية مسري باروديجان سولوفينيتيال2141

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبمارسيل مالّطفاديا براكجوزف مسلّمماريكارين2142

أنطوانيت زودعايدة زودرميون شويريفادي2143 - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبالياس شويري

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبترييز فرعونجنفياف فرعونجنيب فرعونجوسلني 2144

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبجورجيت فرعونحياة عونجورج فرعونماريباسكال2145

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبجوزف سليم فرح خليلفريال سامل زرقاخنلة اخلازن بوابإيلي2146

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبخليل طبالعايدة تابتوليد حبيسزياد2147

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبمراد منذرتقال ناصيفسليم منذرعبدوعاد2148

زوق مكايلاألبوان ألكسي عوده وعبد اهللا راهبالياس جرجي عودهصونيا ميالد بعينوأنطوان جرجي عودهبرنار2149 - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثاينالثامنيف دير املخلّص-صربااألب إيسيدور بطّيخةرندا أيوبكالديس قربانسعد عبد الكرميلينا2150

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيكانون الثايناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبترييز عقيقيزمزم عقيقيميشال خوريريتازينة2151

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيشباطاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبهنا مسارهأحالم أبو مراديوسف سعدترييزندى2152

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيآذارالسابعيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبمادونا مسعدرجا عبودأندره مسعدكابرييالّأندريا2153

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننينيسانالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبديزيري أبو جابرروال مصورمسري احلدادريتاجسيكا2154

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننينيسانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشانبيل قطّانمريان عبودأنطون قطّانأنطوندايفيد2155

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننينيسانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبآمال اخلازنإيفون مسعد اخلازنالياس اخلازنباتريسيا2156

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننينيسانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبإيلي بستاينلورين بستاينندره كفوريآالن2157

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيارالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفالفيا صليباليليان رشيدلوران بيار صليباترييزساندرا2158

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيارالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إيريناوس كبابهعبدو قبالن عبدوليلى الياس لطيفكايب عبدوجوزيف2159

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبمسري رزوقناجي عبد اهللاتيمو تيموشربلروين2160

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبحسيب رعدمىن يوسفيوسف رعدبطرسنادر2161

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيارالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبجورجيت ملحمست الكل نعمهنايف شحودترييزرجاء2162

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيحزيرانالثالثيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبسليم فرحليليان معلوفميشال فرحجورج2163

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيحزيرانالتاسعيف مار أنطونيوس-حريصااألب عبد اهللا راهبكايب حالّقفروسينا مرادرميون حالّق عيزراينشربلروي2164

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيحزيرانالعاشريف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبعزيز نصر اهللاجانيت ملحم نصر اهللاحبيب عيد نصر اهللايوحناحكمت2165

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبإيليان احلاجكارمن احلاجغازي احلاججنفريآن2166

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالرابعيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبكمال بو فرحاتماي سروجيشوقي بو فرحاتميشالزاهي2167

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبإيزابيل جاهلميشلني كاملإيلي جاهلترييزشريين2168
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ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبوجيه احلاجسهى أبو متريجوزف احلاجبيار2169

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبجانيت موسى عسافترييز عبدولزيل سكافريتارومينا2170

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبرزق اهللا سليمانلينا دولتليجوزيف خمّولإيليشادي2171

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبريتا مشَّاسناديا مشَّاسصاحل السروجيمارياالرا2172

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبنقوال طرابلسيبديعة مجعهجرجي حدادشربلمنر2173

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيمتّوزالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب عبد اهللا راهبخنله عودهروز كالّبالياس عودهأنطونيوسجوزه2174

حريصااألب الياس آغياعائدة أبو شعياهبية أبو شعيافريد أبو شعيانتايل2175 - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيآبالثاينيف كنيسة القديس بولس

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيآبالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفؤاد الضهرحماسن وصوفيوسف الضهرالياس2176

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيآبالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب جورج حدادنعيم بضعانأنطوانيت حاويالجورج بضعانجاك2177

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيآبالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ميخائيل أبرصهبية جنم رعدزهية جنم رعدعبدو اخلوريمرينا2178

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ميخائيل أبرصمجال رعد فهدبديعة رعد فهدشوقي منصورجوال2179

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيلولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمسعد مسعدإيتال دورديولف فرييشإيليجيلبري2180

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشافؤاد بنديل غرايبزينب الشهابيوسف سكافإيليعلي2181

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاأنيس شديدجنيبة عقيقيعلي سكافجورجيوسف2182

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشامروان عطيةجنيبة عقيقيعلي سكافجوزيفإبراهيم 2183

ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيلولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاإيلي احلليبجنيبة عقيقيعلي سكافأنطونخليل2184

سعيد اهلربلور منذرميشال منذرمنصوروسام2185 - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيأيلولالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهمىن خطّار

ريتا سلموينلويزا أنطوان جباينروبري فارس سلموينماري ترييزريناتا2186 - زوق مكايلاألب ألكسي عودههناد نوفل - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيتشرين األولالثالثيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

نيللي بيلونهمونيك بيلونهإبراهيم معتوقميشال 2187 - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيتشرين األولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهجربان معتوق

أوديت القزيندى القزيميخائيل خوريشربل2188 - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننينتشرين الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهإدوار قزي

أوديت القزيندى القزيميخائيل خوريكايب2189 - ألف وتسعمائة وأربعة ومثاننيتشرين الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهإدوار قزي

أوديت عفارهإيكاييت عفارهأديب عفارهجان بولأديب2190 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةسيادة املطران حبيب باشا واألب رميون مورهموريس حامت

جناة مسراينمي سالمةهرانت دادانيانريتارنا2191 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهغسان سالمه

سعاد نقوالجورجيت تقويرهميشال اخلوريريتاجويل2192 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهجوزيف اخلوري

شادية دعبولكاتيا دعبولجريس شحودميخائيلروجيه2193 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهميشال دعبول

فيفيان أيوبرنده أيوبعبدو عبد الكرميجريسروين2194 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهنقوال عبد الكرمي

ماريز الزعنيبرناديت الزعنيطوين خلفجورج2195 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهإبراهيم جنيم

سوزان زغيبماري اخلورييوسف كتورهإيلي2196 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهشربل زغيب

مىن حنّولسعاد حنّولمسري كبوشيجاك2197 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهديب كبوشي

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهمراد منذرنايلة منذرالياس معلوفصالح2198

جاميكا فرحجوليانا فرحجورج بشارة سلموينبشارةغادي2199 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهميشال سلموين

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيشباطالعاشريف كنيسة الرعيةاألب رميون مورهجورج كركيبجولييت نصرمروان كركيبالياسغدي2200

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآذارالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبميشال أبو خليلفاطمة جدرعالياس لبابيديميالدوسيم2201

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآذارالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفريد يوسف جربانكلتوم مرعيإيلي يوسف جربانيوسفأالن2202

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآذارالرابع والعشرونيف مرتل األهل يف أدونيساألب إليان احلليبرميوندا حننيصباح حبيبميالد ميشال اهلاشمماريكريس2203
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ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاإدوار فرانأوديت حكيمةالياس أنطوان فرانبيار بولأنطوان2204

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننينيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبرزق اهللا سليمانجوزفني خمّولسليمان خمّولشربل2205

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمتيلد شحودليلى شحودأنطوان خوريجورجيتجويس2206

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآذارالثالثونيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشانبيل قطّانمريين أنطون عبودأنطوان قطّانجورجنعيم دانيال2207

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيأيارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمسرية كسرواينمادلني جوزف الشمايلبسام جورج جروجمرمي2208

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيحزيرانالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأرليت جريسجورجيت جريسجريس نعمةسايل2209

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيحزيرانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبميشال ناصيفميشلني ناصيفإيلي ناصيفأنطوان2210

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيحزيرانالثالث عشريف كنيسة القديس جاورجيوس يف حلباألب إيلي بابيانجوزيف ريالماري روز بابيانندمي خليل متىأنطوان 2211

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأيوب فرحسهام فرنسيسسامي فرحجورجزياد2212

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبإيلي الديكبريتا طنوسأنطوان الديكعبد اهللازياد2213

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأنطوان الديكمىن خوريإيلي الديكجورجوسيم2214

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبشريين هيكلشرياز هيكلالياس احلوراينماريريان2215

يافةاألب بولس أبو حاطوممينرفا مجيل فاخوريجولييت سليم صياح بشارةعادل راضي بشارةتريزتانيا2216 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيمتّوزالسابعيف سيدة البشارة الناصره

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآباألوليف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبنبيلة شديدمجانة شديدجوزيف شكري حبوشساره2217

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآباحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبالياس يوسف احلدادريتا سبع بدرابيارا بنداجورج2218

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآباحلادي عشريف مار الياس-عني سعادةاألب إليان احلليبخنلة خليل شرميعايدة عنيسيخليل شرميميخائيلخنلة2219

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآبالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبالياس صفديدليدا صفديميالد صفديالياسربيع2220

جعيتااألب إليان احلليبكميل عجاقةرينيه يعقوبفؤاد عجاقةالياسضاهر2221 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيآبالثامن عشريف مار الياس

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيأيلولاألوليف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورجيت خليلتريز خليليزبك عودهنتاليازينة2222

عنايااألب إليان احلليبحليم مكرزلكالديس احلدادفادي احلدادبرنارد2223 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيأيلولالثامنيف مار شربل

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيأيلولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبكلودا األبيض غنيمةآمال مينيإبراهيم األبيضريتاساندي2224

جعيتااألب ميخائيل أبرصأنطوان موسى أبو شعيافاديا كميل أبو خليلإدوار أبو شعياإيلي2225 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيأيلولالتاسع والعشرونيف مار الياس

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيأيلولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبطانيوس متريكالديس روكز صفريجربان اخلوريروكزدوري2226

عنايااألب لويس مطرإيلي حبوشليندا الياس أيب راشدجانو جرجي حبوششربل2227 - ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيتشرين األولالسابع والعشرونيف مار شربل

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيتشرين الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاألب ميخائيل أبرصجناح بو خليلفاديا دياب بو خليلالياس جرجي عودهناتايل2228

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيتشرين الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبسيلفانا ملكيإليانا ملكيأمني الشيباينماريمريا2229

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيتشرين الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبليليان بيطار عنترروز عبد اهللا عنترجوزيف جنيب كباكريستيل2230

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبعيسى جدعنورا مسعاننبيل جدعروي2231

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون األولاألوليف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأنطون الزعنيداليدا مشعونتوفيق شيخاينماري ترييزتيا2232

ألف وتسعمائة ومخسة ومثاننيكانون األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوزفني عبد النورترييز متريبيار صفديرفقاباسكال2233

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفؤاد داغرسهيلة جنّارمجيل داغرشربلرامي2234

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجان أنطونيوسمي محامجريس أنطونيوسميشيلبديع2235

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبيوسف نعوسجولييت يوسفجنيب نعوسترييزنورما2236

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبألفرد بو داغرفيكتوريا ديبجوزيف صخرجورج2237

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيحزيراناألوليف املنـزل يف زوق مكايلاألب إليان احلليبسيدة صفريهالن ساباجناح اهلدهدىماري2238
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ألف وتسعمائة وستة ومثاننيكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأنطوان شاكر صقرليلى عبد احلفيظ خلفجورج عطا اهللاجورج2239

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيآذاراألوليف كنيسة الرعيةاألب ميخائيل أبرصمىن كركيبرميا كركيبفؤاد حدادماري 2240

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأليس ساباجيزيل بيطارمنصور عبد املسيح بيطارمارينتايل2241

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمرينا ساباجيزيل بيطارمنصور عبد املسيح بيطارمارينانسي2242

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأليس ساباليلى زغيبالياس قربانجوزفنيمايا2243

ألف وتسعمائة وستة ومثاننينيسانالثالثيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاميىن معماري شهابجاكلني عبد اجلليلنبيل معماريهيلنيأوليفيا2244

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيأياراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبحنا بيطارعفاف بيطارمشهور نعمان عبودبطرسبشري2245

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيأياراحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبخنلة عبودعفاف بيطارمشهور نعمان عبودالياسعصام2246

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيأياراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمىن مشعونرميوندا جرجس زكريابنسريام موروالسيدةباميال2247

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورجيت مشعون خليلسعاد مشعونجريس يوسف خوريريتاجويل2248

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيحزيرانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبدعد واكيمراوية الياس رزق اهللاطوين إبراهيم واكيمماري آن2249

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيحزيرانالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفؤاد واكيمإهلام أندراوس واكيمغسان إبراهيم واكيمجورجإبراهيم2250

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبألبري معاصريآمال لوقانزيه ألبري معاصريشربلآالن2251

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبطوين جوزيف بو شعياجيزيل بيغيقزحيا بو شعياجورججول2252

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيآبالرابع والعشرونيف منـزل األهل يف زوق مكايلاألب ميشال سبعبازيل الشاميةمتيل نقوال هرموشسامي ميخائيل الشاميةجيلبري2253

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيآبالرابعيف كنيسة الرعيةاألب إبراهيم الغريبعماد مشعونهامن حسني محيدهكمال حسننيشربلحسني2254

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمىن ناصيف حاجماري حرب ناصيفرميون ناصيفماريراشيل2255

األب ميشال بركاتدنيا ندره عونجرجات ندره عونشربل اخلوريغربليه2256
يف كنيسة القديس جاورجيوس - جديدة الفاكهة - بعلبك

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيأيلولالرابع عشر

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيتشرين األولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ميخائيل أبرصإيفات بولس خمايلمسرية بولسجوزيف اخلازنماريمنال2257

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيتشرين الثايناألوليف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأنطون الوفإيرين الوفجورج جحاإدمون2258

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبروزيت احلدادفيوليت احلدادإدمون صليباريتا2259

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيكانون األولاحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبويلدا الشاميةأوديت الشاميةجورج إبراهيم احلدادسيدةنانسي2260

ألف وتسعمائة وستة ومثاننيكانون األولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبنقوال طرابلسيعفاف طرابلسيعماد حجارجورجنائل2261

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبخليل طبالعايدة ثابتوليد حبيسعماد2262

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبإيلي طربيهسيدة تنوريفادي جبوررفقاجويس2263

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبطوين قنربسالم حدادسعيد حناوليم 2264

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمرسيل خبازترييز خليلأنطوان خبازفريونيك2265

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبالياس أنطونيوسكارمن وديعأنطوان أنطونيوسإيلي2266

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجانيت موسىتريز عبدولزيل سكافريبيكا2267

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجاكلني زاموراجانيت زامورادميتري عودهسابني2268

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبميليا يونسسليمة يونسسامل وهبةرفقامسر2269

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثايناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبكلري زرقا بعيينفريال زرقاخنلة اخلازنريتارانيا2270

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب جنيب طوجبيجناح جزاليانرميوندا جزاليانأنطوان اخلوريران-ريتا2271

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيشباطاألوليف منـزل األهل يف زوق مكايلاألب لوقا شواأنيس بشارة حمسنمينرفا أنيس عطايابولس عبد نادرماريان2272
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ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاألب أنطوان مهنارندا بطرس خنّولأمال موالديعبد العزيز احلاجتريزميادة2273

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيشباطالثاينيف كنيسة الرعيةاألب أنطوان مهنارندا بطرس خنّولأمال موالديعبد العزيز احلاجماريميساء2274

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيشباطالثامنيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبكارولني بيلوينمونيك بيلوينإبراهيم معتوقباميال2275

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيشباطالعاشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبوفاء يونس منذرليلى أيب عادعادل منذرريتالينا2276

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورجيت خليلتريز خليليزبك عودهماري 2277

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبآمال أنطون اهلربنوال أنطون اهلربهناد ملحم احلدادماري تريزجيهان2278

ألف وتسعمائة وتسعة وسبعنيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاملطران سبرييدون مطردهبية جنّاروفاء بطرس مسعانالياس خليل جنّارريتارنا2279

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننينيسانالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبراشيل شرفان داوودتريز شرفانجوزيف براكسريتاكارال2280

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيأياراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورج فرعونجنفياف فرعونجنيب فرعونإيلي2281

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيحزيرانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبحبيب حبيبتريز فرحاتلبيب حبيببطرسريشار2282

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيمتّوزالثالثيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورج شرميحسناء مرادميشال شرميسيمون2283

حنينة جابرلينا دولتليجوزيف خمّولسيدةسنتيا2284 - ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ميشيل أبرصرزق اهللا سليمان

فاتن شبيبكلري توفيق راضيفادي شبيبجورجمنر2285 - ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيمتّوزالثاين عشريف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاتوفيق راضي

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأنطوانيت بويزسلوى أيب عادوديع عودهريتاهيفاء2286

نعيم بضعانصونيا أرافليانوليم توفيق بضعانناتايل2287 - عنايااألب أوغسطني مهناسيلفا بريقدريان - ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيآباخلامس عشريف دير مار مارون

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبميشال زغيبمىن اخلوريحبيب اخلوريالياس2288

حريصااألب جورج لويسجان تنوريهبية أبو شعيافريد أبو شعياإيلي2289 - ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيآبالثالث والعشرونيف كنيسة القديس بولس

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيأيلولاخلامسيف كنيسة الرعيةأآلباء إيلي بابيان وبولس حداد وإليان احلليبإبراهيم متىماري روز بابيانندمي متىإتيان2290

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيأيلولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبإدمون زغيبتريز زغيبمنصور منصورجورجنادر2291

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيأيلولاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجرجس منصورتريز زغيبمنصور منصورالياسداين 2292

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمجيلة سلهببريتا طنوسأنطوان الديكتقالمسر2293

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيتشرين األولالثالثيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجون جويلمىن زوينمارك هنري غرةبول ألكسندر يوسف2294

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيتشرين األولالرابعيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاسليم فاروق شهوانعليا ضرغامجت حسونالياسصالح2295

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيتشرين األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجان ملحمبرجييت كريستنيبيار بشوايتماريستيفاين2296

شربوحاألب جوزف هلّيطجوزف جرجي فرححنينة فارس بارودسليم جرجي فرحنيكوال2297 - ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيمتّوزالسادس والعشرونيف دير القيامة

زكريتاألب مارون اخلورييوسف الياس معلويلنورما حليم حاججورج الياس معلويلالياسروي2298 - ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيمتّوزاخلامس عشريف مار عبدا املشمر

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيتشرين الثاينالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفرنسيس عودهمىن سعادةجرجي الياس عودهعبدو2299

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون األولالسادسيف كنيسة الرعيةاألب جورج ميماسجان فرنسيسجانيت فرنسيسقيصر اجلاهلحبيب2300

صربااألب جنيب طوجبيماري خليفةأنطوانيت القاصوفالياس رزقمايا2301 - ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون األولاحلادي عشريف دير املخلّص

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون األولالثاين عشريف مرتل األهل يف أدونيساألب ميشيل أبرصليلى نعمه شكرأنطوانيت نعمةمسلّم مسلّممرييام2302

ألف وتسعمائة وسبعة ومثاننيكانون األولالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاملطران حبيب باشاماريو مواردومارغريت باسيلبيدرو مورادوطانيوسكيفن2303

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورج إبراهيم شلّيطاجنوى فرحةفايز اسطنبويلجوزيف2304

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيكانون الثاينالسادس يف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجنيب فرعونحياة عونجورج فرعونبيار2305

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب جنيب طوجبيكلود برغشيةهند دهنهجورج البيطارجورجبشري2306

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبحنا حبيب مرادكلوديت حوراينأنطوان عونالياسميشال2307

66

www.zoukmikael.com St George Church



سجّل المعمودّية الموّحد لرعّية القّديس جاورجيوس - زوق مكايل

اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجرجي امللكيمهيبة أنطونأديب امللكيجورجرامي2308

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيآذاراخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبتراز بولس مرادمسرية بولسجوزف اخلازنريتاليال2309

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيآذارالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليببشارة سلّومسهيلة جنّارمجيل داغرالياسزياد2310

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب سبع صليبافادي أبو رجيليحنينة سلفاينطانيوس أبو رجيليجاورجيوسفؤاد2311

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننينيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجاكلني خريوداليدا خريوميالد صفديتريزسوزانا2312

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيأياراألوليف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفيليب سلموينأجنيل حناميخائيل بدرانأنطوان2313

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيأيارالثامنيف كابيالّ القديس باسيليوس يف زوق مكايلاألب عبده عربشأوديت جورج صهيونمرمي رفقا رزوقالياس بطرس صهيونبربارةجيهان2314

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيأياراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورج جنيب طحطوحتريز فارس شومرعيسى خوريجونحامت2315

جنيب حامتآسني نفّاعفؤاد فاخوريعبله2316 - زوق مكايلاألب ألكسيوس عودههدى أبو جودة - ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيأيارالثاين والعشرونيف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاألب جوزيف معلوفكايب ألبري معلوفسناء معلوفالياس معلوفألبريتو2317

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب جورج حدادسعاد إبراهيمناديا غالبكايب خوريرفقارنا2318

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيمتّوزالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبحنا مجيل الياسماري أنطوانيت مسراينيوسف مجيل الياسالياسفادي2319

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليببركات رعدجوزيان خوريناصيف رعدالياس2320

عنايااألب إليان احلليبلينيا أيب شقراتريفانيا أيب شقراشارل بشوايتماري تريزليا2321 - ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيأيلولاخلامس والعشرونيف دير مار مارون

عنايااألب إليان احلليبأنطوان جورج زعترجانني وديع الزغيبوليد جورج زعترشربلأنطوين2322 - ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيتشرين األولالثاين والعشرونيف مار شربل

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيتشرين الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليببيدرو مورادوسيلفيا باسيلماريو مورادويوسفألدو2323

ألف وتسعمائة ومثاٍن ومثاننيتشرين الثاينالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوزف اخلوريجورجيت تقويرةميشال اخلوريالياسعصام2324

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبإيلي مسعانمسرية كميدأنطوان مسعانجورجيو2325

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيحزيرانالثالثيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفريا قطّانماري ترييز ناكوزينبيل قطّانبرناديتنبيلة2326

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيحزيراناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبكوليت خوامجوليات مسعانفرنسيس فرنسيسكلريسريين2327

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيحزيراناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبميشال سلموينفرحجورج سلموينميشيلجاد2328

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألبوان الياس شرمي وإليان احلليبجنيب خليل شرميجورجيت يوسف نفيويجورج شرميأنطوان2329

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيآبالرابع عشريف دير املخلّص-صربااألب إليان احلليبسامي فرعونحياة عونجورج فرعونباتريك 2330

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب لوقا شوامسري مشعونرميوندا جرجس زكريارنسيالياس2331

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيأيلولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب لوقا شواسعاد أنطوان صعبعفاف أنطوان صعبطوين خوريماريناتايل2332

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمارلني بو رحالسيلفا بو رحالإيلي مسعانبوال2333

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبترييز فرعونجنفياف فرعونجنيب فرعونكارال 2334

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيتشرين األولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب لوقا شواناجي نقوال عودهمرينا فرج مشعونجورج خنلة عودهميشال2335

ألف وتسعمائة وتسعة ومثاننيتشرين األولالتاسع والعشرونيف كنيسة القديس شربل-أدونيساألب لوقا شواإيلي خليل نصرمىن عيد عيدغسان خليل نصرشربلسافيو2336

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبماريز الزعني الصديقبرناديت الزعنيطوين خلفرفقاسينتيا2337

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبهناد خليل القشنزيهة مرهج اخلوريمسري اخلوريريتاهدى2338

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف منـزل األهل يف كفرحباباألب إليان احلليبأمسى إبراهيممرينا خطّارأنطوان زعترريتاريبيكا2339

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف منـزل األهل يف كفرحباباألب إليان احلليبجنوى زعترمرينا خطّارأنطوان زعترراكيلميكايال2340

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف منـزل األهل يف كفرحباباألب إليان احلليبماي خطّارمرينا خطّارأنطوان زعترإيليناإيريكا2341

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجورج ميالد اخلازنجاكلني خليلمسري اخلازننويل2342
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ألف وتسعمائة وتسعنيحزيرانالثالثيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبإبراهيم اللقّيسجنوى فرحةفايز اسطنبويلإيلي2343

فيليب شديدماي بدورةشارل جنّارأنطوان2344 ألف وتسعمائة وتسعنيحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبد.

ألف وتسعمائة وتسعنيمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأملا واكيمدالل السيقلينقوال واكيمريتامجال2345

يوالّ فارسرميا فارسجورج هارون اخلوريالياسهاريل2346 - ألف وتسعمائة وتسعنيأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصجوزيف اخلوري

ألف وتسعمائة وتسعنيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصجناة حدادماري جبورطنوس احلوراينماري أنطوانيتنورا2347

جوزفني أيوبفامهة أيوبأنطوان أبو غنامجوزيف2348 - ألف وتسعمائة وتسعنيأيلولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصشاكر أبو غنام

تريز السلموينأجنيال حناميخائيل بدرانجريسجورج2349 - ألف وتسعمائة وتسعنيتشرين األولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصفيليب السلموين

شارل البشوايتبرجييت كريستني ملحمبيار الياس البشوايتتريزمرييام2350 - ألف وتسعمائة وتسعنيتشرين األولالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصسلوى ملحم

منة اخلوريماري كلود اخلوريروبري صهيوينشربلرالف2351 - ألف وتسعمائة وتسعنيتشرين الثاينالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصألبري صهيوين

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون األولالسابعيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبماكي عبودمريان طنوس عبودأنطون قطّانماريلني2352

ألف وتسعمائة وتسعنيكانون األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبسعاد نعمه نقوالجورجيت تقويرةميشال خوريمرميكارال2353

إدكار خوريسوزان فوازجورج خوريغريس2354 - ألف وتسعمائة وتسعنيكانون األولالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصنينا فواز معتوق

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبعساف بو خليلجورجيت سليمانجرجس نعمهيوسفسامر2355

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمرياي الياس عودهكرازيال حايكفيليب عودهكاترينرنا2356

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبقزحيا شحودلينا طنوسالياس شحودعماد2357

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمارون سيقليلودي سلّومالياس سيقليجورج2358

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبنعيم يوسف عودهبرناديت وديع خملوفالياس نعمه عودهباتريك2359

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوزفني سالمةسامية صفريإيلي سليمانإيليانا2360

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبسيدة صفريهيلني ساباجناح اهلدنيكول2361

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبكايب البوابفريال زرقاخنلة البوابجو 2362

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبشكري فؤاد خبازتريز خليلأنطوان فؤاد خبازأنطوانجو2363

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيكانون الثاينالعشرونيف مرتل األهل يف اجلميزةاألب إيلي بابيانإبراهيم متىماري روز بابيانندمي متىفانسان2364

فريدجربانكلتوم مرعيإيلي جربانماريآلني2365 - ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيآذارالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصنادياجربان

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنينيسانالرابع عشريف دير مار الياس-جعيتااألب إليان احلليبجربايل صليباجورجيت سعادةجوزيف صليباإيلي 2366

الياس اخلازنريتا خوريجورج اخلازنريتادوروثي2367 - ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيحزيرانالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصجاكلني خوري

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبهنلة فرنسيس بو سابانورما كرم فرنسيسجورج نقوال متىماري2368

جعيتااألب جورج طوجبيروال إسطفان عونميشلني إسطفانإيلي ناصيفإيلينادين2369 - ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيمتّوزالعشرونيف دير مار الياس

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيآبالثالثيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفايز حبيب يعقوبماري جورج حدادشاكر حدادإيليوسام2370

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيآباحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبميالد مسعانفاديا احلاج نصرجورج مسعانجون2371

شربوحاألب جوزيف هلّيطليلى جنّار مسعدسهيلة جنّارمجيل داغرريتارانيا2372 - ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيآبالثامن عشريف دير القيامة

ألف وتسعمائة وإحدى وتسعنيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبسهام ساسنيحنان السيقليغسان السيقليتقالسوزان2373

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبليفيا أيب شقراتريفانيا أيب شقراشارل بشوايتماري أنطوانيتباميال2374

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبريتا اخلليلجاكلني اخلليلمسري اخلازنكريستل2375

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبناجي عودهجناة كسابنعيم عودهشربلنيكوال2376

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبسعاد مشعونمرينا مشعونجورج عودهريتا 2377
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ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبآن دومينيك غرةمىن غرةمارك هنري غرةلوشياِليا2378

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيكانون الثاينالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوزفني سالمةسامية صفريإيلي مسعانتريزسيلفانا2379

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنينيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسشوقي يونسمارسيل يونسأغوب قلالجةإدوار2380

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنينيسانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسجورج فرعونحنان طنوس فرعونسامي فرعونريشار2381

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيأياراحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجول الياس اخلازنريتا ليشع اخلوريجورج اخلازنيوحناجوناثان2382

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيحزيرانالسابعيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبصباح رزقجنوى رزقخمايل شحودميشلني2383

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيحزيرانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوليات لطيفندى لطيففؤاد سلموينريتاِليا2384

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيحزيرانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبحنا مسعانريتا السوقيميالد مسعانطوين 2385

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيمتّوزالرابعيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبنورما باسيلمي محامجورج أنطونيوسماريجويل2386

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسأنطوان خوريعفاف صعبطوين خوريتوفيق2387

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيتشرين األولالثاينيف كنيسة الرعيةاألب فيليب احلاجمرسال عزيز زكّاتريي جان رميوننسرين2388

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيتشرين األولالرابعيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسلودي دولتليعايدة خطّار سليمانأنطوان دولتليشنتال2389

ألف وتسعمائة واثنني وتسعنيكانون األولالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبأنطوان مسعانسيلفا بو رحالإيلي مسعانماريا2390

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيكانون الثاينالثالثيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوزيان خوري رعدهيام اخلوندجورج اخلوريستيفاين2391

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسروزي سلّوملودي سلّومالياس سيقليريتاكالرا2392

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيشباطالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبطوين الباعليا ضرغامجت حسونجورجغسان2393

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيأيارالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورسعاد معلوفدالل معلوفجورج أبو سليمانريتافانيسا2394

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيأياراخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبساميا األصفرفاليف األصفردانيال الياسريتاستيفاين2395

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمجيلة سلهببرته طنوسأنطوان ديكمرميالرا2396

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنينيسانالسابع عشريف دير مار مارون يف عنايااألب جورج طربيهجوزف خياطموهانا بطرسعبدو العتلّجان2397

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيمتّوزالعاشريف دير مار مارون يف عنايااألب جورج طربيهماي دكّاشليندا الياس أيب راشدجان جرجس حبوشكرستينا2398

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيآباألوليف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسحبيب خوريرميوندا جوزف جزاليانأنطوان إيلي خوريإيليروين2399

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبلوريس خوري القزيجوزيان خوري ناصيف رعدريتاساندرا2400

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيآبالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسشاديا الياردهاديا أنطوان الياردروجيه عودهتريزرنا2401

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيآبالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسرميون حنا حداددنيز بول ميلربسام حدادبولرميون2402

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيأيلولاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوزفني أيب عادسلوى أيب عادوديع عودهكريستيان2403

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعنيأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبكميل مسعانجوليات مسعانفرنسيس فرنسيسجورجسامي2404

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبناجي عودهجناة كسابنعيم عودهإليان2405

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجوليات فاضلتراز إدمون زفتا زغيبمنصور جرجس منصورريتا2406

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبمرياي الياس عودهكرازيال حايكفيليب جرجي عودهريتاهال2407

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبشربل بارودأرليت أيب خنلةجورج حدادشربلأوليفر2408

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنينيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسمسري أبو صبحةكلوديت إسرب الدعاسنبيه أبو صبحةجورجرامي2409

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنينيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسأنطوانيت غامنجينان جوزيف غامنفريد ميشال سلموينماريا2410

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيحزيرانالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسجوزيف ناصيفزينة ناصيفميشال ناصيفشادي2411

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيمتّوزالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبسليم فرحليليان معلوفميشال فرحكريستيان2412

69

www.zoukmikael.com St George Church



سجّل المعمودّية الموّحد لرعّية القّديس جاورجيوس - زوق مكايل

اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

كليمان حنّاسرزق اهللا فريفرسونيا الرحباينجورج عطيةكارل2413 - ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيآبالثالثيف كنيسة الرعيةاألبوان ألكسي كبة

زوق مكايلاألب جورج جنّارجوزف املصريدينا قبطياملصريدومينيك2414 - ألف وتسعمائة وأربعة وتسعنيكانون األولالثامن عشريف دير سيدة املدايح لآلباء الشويريني

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبفارس عودهإليز صياحناجي عودهأنطوانباتريك2415

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب إليان احلليبجومانا خليلجوليا خليلربيع معاصريريتا2416

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيشباطاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب سليمان وهيبباتريك أبو زيدكريستيان ابلبسام أبو زيدنقوال2417

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيآذاراخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسفيكتوريا ضوجناة خمايل ضوجرجي السلموينوداد2418

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسماين تنوريسيدة التنوريفادي جبورشربل2419

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيأياراحلادي والعشرونيف كنيسة مار الياس الراس القدميةاألب كليمان حنّاسنوال عزيزجومانا عزيزنعمه بضعانرالف2420

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسناجي عودهمرينا مشعونجورج عودهشربل2421

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيمتّوزالثالثونيف دير مار شربل-عنايااألب توما مهناأندريه مشنتففيوليت حليم سجعانإبراهيم مشنتفشربلماريو2422

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيمتّوزالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسشاهني زكريارميوندا زكريابنسريام مروالماريا2423

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيأيلولالعاشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسمنيعة بدويتريز فرحاتلبيب حبيبرينيه2424

-زوق مصبح-نذريوسف اخلوريدنيا عيد العليهليلى عيد العليهجورج مجيل الزرقاريتا2425 ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيآبالسابع والعشرونيف كنيسة مار شربل

لينا لطيفندى لطيففؤاد سلموينميشال2426 - ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيتشرين األولاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسفريد سلموين

ألف وتسعمائة ومخسة وتسعنيتشرين الثايناخلامسيف كنيسة دير املخلّصاألب كليمان حنّاسهال عيد منذرصونيا عيدجورج سلموينهبة 2427

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسماري كلود عودهتريز صفريجورج عودهباتريسيا2428

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسسناء شحودوفاء شحودقزحيا شحودإليان2429

أنطوانيت غامنجينان غامنفريد سلموينشربلمارك2430 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسفؤاد سلموين

بول معلوفبسكال إدمون خليلرميون معلوفإليسا2431 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسشنتال خليل

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسفريال أفرامرميا أفرامأنطوان صواياسابني 2432

ألف وتسعمائة وستة وتسعنينيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسوديع زلعومساميا واكيمجان زلعومشربل2433

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيأياراخلامسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسنيكول اهلاشمأرليت اهلاشمميشيل زلعومميشلني2434

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيحزيرانالثاينيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسميشلني مازجيمىن الككجان مازجيمسنتا2435

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيحزيرانالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسليديا البستاينكارولسليم مغربلباتريسيا 2436

جعيتااألب كليمان حنّاسسهام خمّول العجيللطيفة خمّولجورج خمّولبريال2437 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيمتّوزالرابع عشريف كنيسة مار الياس

سيلني اخلوريريتا اخلوريناجي نقوالنبيل2438 - جعيتااألب كليمان حنّاسدوري نقوال - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيمتّوزالعشرونيف كنيسة مار الياس

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيمتّوزالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسطانيوس شاردوللي خمايلفيليب شارجورج2439

فريال خمّولمجانا عبودالياس مسعانشارل2440 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسجوزيف مسعان

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسرانيا طورو عطيةنورا طوروفادي الزرقاتريسي2441

هشام يونانرمي الدويهيإيلي عبد اهللاتاال2442 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيآبالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسميشلني سالمة

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيآباحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب جورج بازرجيفيفيان وجورج بو شعياإيزابيل أندساكطوين بو شعياسيسيل2443

مرياي عودهغرازييال حايكفيليب عودهرامي2444 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسأنطوان عوده

فيليب سلموينجناة ضوجرجي سلموينريتا 2445 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيتشرين األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسفيكتوريا ضو

هدى بيطارساميا خويريإيلي داغررودولف 2446 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيتشرين األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسجورج داغر

أنطوان احلدادجورجيت أيب راشدسامي احلدادكريسيت2447 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيتشرين الثاينالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسكارمن أيب راشد
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جورج زغيبحكمت عبد اهللاأمحد أمحدمها2448 - ألف وتسعمائة وستة وتسعنيكانون األولالعشرونيف البيتاألب كليمان حنّاسهنا ألعازار

ألف وتسعمائة وستة وتسعنيكانون األولالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسناجي نصاربيتينا طيارجان إيف دوفاليزفيليب2449

فيفيانأرليت أيب خنلةجورج حدادرالف2450 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسمسري صفري

ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسهدى اخلوري حناعايدة غسطنييوسف رزقفاليسا2451

جورج سلموينميشلنيميشال سلموينماريسيا2452 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسمارسيل سالمة

فامينا فرحفارجينا فرححنا بشويتدافيد2453 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسبول فرح

فريال فرميرميا فرميأنطوان صواياباتريك2454 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيكانون الثاينالسادسيف البيتاألب كليمان حنّاسجورج صوايا

ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيشباطالثامنيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسوردية سلّوملودي سلّومالياس سيقليكريستيل2455

ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنينيسانالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسبيري خمتارمها أمحدمجال سليمبيري2456

أنطوان الدمياطيريتا لويس عبدهميشال الدمياطيإلفريا2457 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيحزيراناألوليف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسنيكول طعمه

عايدة ناصيفكلود ناصيفجوزيف ناصيفشربل2458 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسإيلي ناصيف

حياة منصورروىل منصورسعد مطرفؤاد2459 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيآبالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسمسري مطر

ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيآباخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسالياس جورج أشرمماريت بنديكت فارساندريشار أشرمجورج 2460

ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيآباخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسالياس بيطارماريت بنديكت فارسناندريشار أشرموليام 2461

كلري عطيةصونيا أرحباينجورج عطيةجوي 2462 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيآبالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسإدوار الياس

جيزيل السوقيريتا السوقيميالد مسعاننويل2463 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيأيلولالسادسيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسجورج مسعان

كورين زكّامارسيل زكّاتريي رميوننقوال جان شارل2464 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيأيلولالسادسيف منـزل األب بإذن كاهن الرعيةاألب كليمان حنّاسأنيس مساحه

فؤاد سلموينجينان غامنفريد سلموينكارين 2465 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيأيلولالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسأنطوانيت غامن

صربااخلوري مكاريوس جبورعايدة يونسمارسل يونسأغوب قالجةماريكريستال2466 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيأيلولالرابع عشريف دير املخلّص

هنى بارودساميا اخلويريإيلي داغرحناجايسن2467 - ألف وتسعمائة وسبعة وتسعنيتشرين األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسجورج داغر

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبطوين عكّاريسناء الياسكرم الشيباينإيلي2468

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجورج سايسندى عقيقيجوزيف سايسفرنسواجورج2469

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبرميون معلوفنضال صفريبول معلوفطانيوسطوين2470

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنينيسانالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبشريين كحيلأمرية كحيلزاخرأندريهكالني2471

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبنقوال حجارأوجيين حروقميشال حجارجريسجو2472

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيأيارالثالثيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبرزق فرحيةأوجيين حروقميشال حجارتقالماري-لني2473

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيحزيرانالثاينيف كنيسة القديس أنطونيوس املارونية يف دمشقاملونسنيور أنطوان اخلوري حناجوزيف سنانغيلدا سنانجان مطرأنطونيو2474

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبهرمان دي بودهآن فان غلوظافر جدعون عشيشارل إيانطالل2475

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبشارل نفّاعآن فان غلوظافر جدعون عشيبيار شارلغسان2476

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليببياتريس ده كارمآن فان غلوظافر جدعون عشيأبولني نيكوليتجنان2477

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسيلفيا أونيتوآن فان غلوظافر جدعون عشيأدريان سيلفياهنال2478

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيآبالثاين والعشرونيف دير مار مارون عنايااألب ناجي إدليبكميل توفيق معماريماغي الياس أبو سليمانمجيل توفيق معماريشربلستيفانو2479

مارلني غامنإليز صياحناجي نقوال عودهشربلمارك2480 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيآبالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبفارس عوده

لينا فرحأورلني أبو حنارميون عزيزشربل2481 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيآبالثالث والعشرونيف دير مار مارون-عنايااألب ميشال أبرصتوين عزيز

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيآبالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمفيد يوسف شاميةجوسلني يوسف شالالجورج يوسف الشاميةشربلرالف2482
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ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيأيلولالثالث عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبفيفيان اجلميلكريستيان جوزيف اجلميلبسام نقوال أبو زيدمارياجويا2483

جورج سلموينميشلني سالمةميشال سلموينريتاماريان2484 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمارسيل سالمة

جعيتااألب ناجي إدليبرزق اهللا كتورهريتا كتورهميالد كتورهإيلي2485 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيأيلولالرابع عشريف مزار النيب الياس

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيتشرين األولالرابعيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبكايب زلعومساميا واكيمجان زلعومبندي2486

باسكال موسىريتا موسىطوين هواويينجايسون2487 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيتشرين األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبندمي شنيعي

ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيتشرين الثايناألوليف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسوزان مازجيمىن الككجان مازجيروزينا2488

مىن بو خليلجوسلني بو خليلجوزيف اخلوريمايك2489 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبطوين اخلوري

سامية عبد اهللاروال داودجورج عبد النورماري-بل2490 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيتشرين الثاينالثامنيف كنيسة السيدة-حريصااألب ناجي إدليبوسام عبد النور

أنيسة كتورهإيلني كتورهبشارة يوسف اخلوريروي2491 - ألف وتسعمائة ومثاٍن وتسعنيكانون األولالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسليم اخلوري

مروان داغررميا إبراهيمجان نزيه داغرفانيسا2492 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمرينا داغر

سهيل فرعونآدل معوضعاطف فيليب فرعونمارياسندريال2493ّ - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيكانون الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبآمال معوض

نيكول طعمهريتا عبدهميشال جوزيف الدمياطيجوزيف2494 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآذاراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأنطوان الدمياطي

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآذاراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجاكلني ناصيفجوزيت ناصيفميشال خنلهترييزا2495

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنينيساناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإيلي أبو شعرماري دوشيهنقوال أبو شعرأنطوان2496

سليم سليماننايلة غربيال مشرقفيليب الياس السلموينلني2497 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنينيساناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبندى مشرق

زوق مكايلاألب كليمان حنّاسشادية الباردهاديا الباردروجيه عودهريتاليا2498 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيأيارالثاين والعشرونيف دير املالك ميخائيل

مريفت كحيلأمرية كحيلأندره زاخرجوزيف2499 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيحزيرانالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبآالن زاخر

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيحزيرانالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبغريس مغربل بستاينكارول فهدسليم مغربلسيلني2500

ريتا بولسعايدة بولسميشال ناصيفحبيب2501 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيحزيرانالسابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبميالد ناصيف

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيمتّوزاحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإيلي تابتسعاد ميدعمطانيوس تابتمطانيوسكريستيان2502

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيمتّوزالثاين عشريف مزار النيب الياس-جعيتااألب ناجي إدليبطانيوس شارلطيفة خمّولجورج خمّولالياسروبن2503

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجيلربت يونسجانيت يونسجورج شراره بسيسهلني2504

خمايل شحودوفاء شحودقزحيا شحودإليسا2505 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآبالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليببولني شحود

جيزيل مرادمسرية بولسجوزيف اخلازنشربل2506 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيمتّوزالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجهاد اخلازن

برناديت صقرتريز صقرجورج عودهماريسيا2507 - عنايااألب لويس مطرنعيم عوده - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيمتّوزاخلامس والعشرونيف دير مار مارون

مارلني عقلصونيا رحباينجورج عطيهتيا2508 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآباخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإدوار الياس

مارلني عقلصونيا رحباينجورج عطيهراين2509 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآباخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإدوار الياس

ميشلني ناصيفروز ألبري فارسالياس جوزيف شكرجوزيف2510 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآبالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإسكندر شويري

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأنطوان حيدرناتاليا حناعصام حريزجو 2511

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآبالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجهان خوريريتا خوريجورج اخلازنالياسترايسي2512

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآبالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبساليب دوكمجيانروزين دوكمجيانجوين بدويصونيا2513

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآبالثامن والعشرونيف دير مار مارون-عنايااألب لويس مطرآالن ناجي عونكلود جوزف جبوررشيد رميون تقالشربلجو2514

ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبشحاده مساعددانيال جباينفارس مساعدشربلأدريان2515

سليم بيتنجانةرانيا طعمةإيلي بيتنجانةفابني2516 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيأيلولاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبعايدة عقيقي

ضميا يزبكفاديا يزبكزياد سليمانالياسوسام2517 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيأيلولالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبيوسف إدليب
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اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

جان دارك شلهوبكلوديت شلهوبطوين مشرقايتجو2518 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيتشرين األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجورج مشرقايت

نويل جنّارمعزز صروهانروبري أنطونيوسجان2519 - ألف وتسعمائة وتسعة وتسعنيكانون األولالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسيمون أنطونيوس

روجيناجناة كسابنعيم عودهجورجسرج2520 - ألفانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبناجي عوده

وليد ديبناديا غالبكايب خوريبربارةليا2521 - ألفانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسعاد إبراهيم

أنطوان احلدادجورجيت أيب راشدسامي احلدادإليز شربلليسلي2522 - ألفانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبكارمن أيب راشد

رندا زغيبصباح كنعانغسان عطا اهللايوسفشربل2523 - ألفانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمسري عطا اهللا

الياس اخلوريناديا اللقّيسسليم اخلوريجويل2524 - ألفانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبفاديا اللقّيس

سليم اخلوريإيلني كتورهبشارة اخلوريغريتا2525 - ألفانكانون الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأنيسة كتوره

جورج شحودكريستني كيوانسليمان شحودستيفاين2526 - أدونيساألب ناجي إدليبكلودين كيوان - ألفانكانون الثاينالتاسعيف كنيسة القديس شربل

فادي برش باصيالجنال اخلوريبشارة باصيالفانيسا 2527 - ألفانآذارالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسيمون اخلوري

ميشلني بشورجوسلني بشورمنري منّورجورجأندرو2528 - ألفاننيسانالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبفادي منّور

وليد غنطوسماريا-كريستينا كرييازيسإبراهيم جوزيف صايغمريميملينا2529 - ألفاننيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبرندا أنطون

ألفاننيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبنورا الياس شقريندى بطرس اخلوريطارق تيم منصوردونا2530

ألفاننيسانالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسعدى رمزي غطّاسندى بطرس اخلوريطارق تيم منصوردانيال2531

باتريك اخلازنجوسلني سكافجول اخلازنمارياجويا2532 - ألفانأياراألوليف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإيفا أبو زخم

إرنستا أبو فرحاتغادة أبو فرحاتجوزف حدادموريس2533 - ألفانأياراحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبموريس حداد

جورج سايسندى عقيقيجوزيف سايسمارياجويا2534 - ألفانحزيراناحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبفيفيان صفري

ألفانحزيرانالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبزينة واكيم صليباهنى واكيمحسان واكيممرميتيا2535

ألفانمتّوزاألوليف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإيلي الديكناديا شبريميشال الديكعبداكريستوفر2536

ألفانمتّوزالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمارسيل دكّاشإيلينا كوينإدغار حدادكريستينا2537

ألفانمتّوزالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإيلي بيتنجانةترييز بيتنجانةسليم بيتنجانةحبيب2538

ألفانأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورفيليب شارأنطوانيت خمّولطانيوس شارجورجفيليب2539

شاوولجوليا خليلربيع معاصريترييزكريستيل2540 - ألفانأيلولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجومانا خليل

ألفانتشرين األولالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبغالديس حداد صليباليليان حدادإيلي نصرترايسي2541

ألفانتشرين الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإدغار سركيسرين سركيسفادي صوايانقوالريان2542

عنايااألب ناجي إدليبشفيق حكمت نقوالجورجينا خمايل مطرزاهي حكمت نقوالأنطوانشربل2543 - ألفانتشرين الثاينالسادس والعشرونيف دير مار مارون

عنايااألب ناجي إدليبإدمون جورج بو شعياهال عزت عونموسى بو شعياجورجسامي2544 - ألفانكانون األولالسابع عشريف دير مار مارون

عنايااألب ناجي إدليبمها عزت عونهال عزت عونموسى بو شعياريتاسيبيل2545 - ألفانكانون األولالسابع عشريف دير مار مارون

ألفانتشرين الثايناألوليف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات - زوق مكايلاألب ألكسي عودهجورج بشارة سلموين - مرسيل سالمةميشلني نسيم سالمةميشال بشارة سلموينماكاري2546
ألفان وواحدكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبطوين الياس أبو مسراريتا فادي أبو عبد اهللاجورج فرنسيس شاويشفرنسيسفرنسوا2547

أسعد إبراهيم الياسويلدا براهيم الياسجوزيف حنا شحودمرميجوفلنا2548 - ألفان وواحدكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبدالل أسعد دادا

صوال حنا مرعيفريا حنا مرعيسهيل فكتور ِحِسنشربلجيمي2549 - ألفان وواحدكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأندي حنا مرعي

مارغو وليم أبو زيدانمادلني وليم الغصانالياس ناصيف أبو زيدانجورجناصيف2550 - ألفان وواحدكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبروكز طانيوس الصغبيين

غسان عبد الكرميكاتيا جميد يونسإيلي كمال عبد الكرميماريا2551 - ألفان وواحدكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبصباح يونس

مرياي عيد قشقوشصونيا ميالد عيدجورج ميشال سلموينالياسميشال2552 - ألفان وواحدكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجوزيف قشقوش
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اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

نقوال عبد الكرميزينة بولس القسيسشكري نقوال عبد الكرميريتاسيلفي2553 - ألفان وواحدكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجوليس القسيس

ألفان وواحدشباطاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمارييت جمدالينريتا زوزيف دوالييبجميد يوسف الشاميةماريماريبل2554

ندى أفرامنائلة شفيق أفرامرودي روي صائغجورجألكسندر2555 - ألفان وواحدنيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبرالف صائغ

ألفان وواحدأيارالسادسيف كنيسة الرعيةاألرمشندريت نيقوال أنتيباكايب بشارة صفريجيزيل بشارة صفريجوزيف لورانس زلعومشربلجفري2556

البتروناألب ناجي إدليبمرياي تقالجيسيكا صليباإبراهيم تقالمرميسابني2557 - ألفان وواحدأيارالعشرونيف دير سيدة النورية

عنايااألب لويس مطرغايب ندمي زلعومأرليت خليفة اهلاشمميشال ندمي زلعوميوسفيوسف2558 - ألفان وواحدنيسانالرابع عشريف دير مار مارون

لينا فرحأورلني أبو حنارميون عزيزمارون2559 - عنايااألب لويس مطرتوين عزيز - ألفان وواحدحزيرانالثالثيف دير مار مارون

ألفان وواحدحزيرانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبهليل عطويإليزابيت ناجيبسام عطويجوندافيد2560

أمرية بشوايتلني عكّاويزياد اخلوريخمايلجوزيف2561 - ألفان وواحدمتّوزالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبوليد اخلوري

ألفان وواحدمتّوزالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبسهيل فرعونأديل معوضعاطف فرعونشربلجورج2562

ألفان وواحدمتّوزاخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجان احلوراينيوالّ قسطونغسان احلوراينشربلسيمون2563

جعيتااألب ناجي إدليبمىن حدادمايا غنطوسهادي عبدوإيليا-لونا2564 - ألفان وواحدمتّوزالثاين والعشرونيف دير مار الياس الراس

جديدة املنتاألب حنا عبودجوزيت معلوفكلود جوزف جبوررشيد رميون تقالريتا2565 - ألفان وواحدمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة القديسة ريتا

ألفان وواحدآبالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورإلكتا اهلنودوفاء اهلنوداألب ناجي إدليبشربلميشال2566

ألفان وواحدآبالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجورج كرييازيسكريستني كرييازيسإبراهيم صايغمارك2567

ألفان وواحدآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوردونيس رشيدريتا السخنميالد أسوريتا مارياجنيفر2568

ألفان وواحدآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوركارلوس حبيب شاويسعاد عبد اهللاهنري بارودجورجندمي2569

ألفان وواحدأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبشربل الزرقالبىن الراسيجورج الزرقاجورج2570

2571(Chloé) ةاألب ناجي إدليبجيلربت يونسجانيت يونسجورج شراره بسيسهكلويلالثالث عشريف كنيسة الرعيألفان وواحدتشرين األو

ألفان وواحدتشرين األولالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبنانسي صفريجويل ناكوزفريد احلمصيرفقازينة2572

نيكول طعمهريتا عبدهميشال الدمياطيجان-لوي2573 - ألفان وواحدتشرين الثايناخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبلؤي عبده

ألفان وواحدكانون األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأنطوان نعمه جربايلديانا نعمة جربايلألبري أنطوان مساحةكرمي2574

ألفان وواحدكانون األولالتاسع والعشرونيف املنـزل يف زوق مكايلاألب ناجي إدليبأندريه جوزيف زاخركارين غربييل رزوقأليكس جوزيف زاخرجوزيفأليساندرو2575

مىن شاهني بو خليلجوسلني مسري بوخليلجوزيف نبيه اخلوريتوماس2576 - ألفان وواحدكانون األولالثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبإيلي نبيه اخلوري

ألفان واثنانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورليفيا أيب شقراءتريفانيا أيب شقراءشارل البشوايتماري إيليكارن2577

ألفان واثنانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورأندريه كالّسلورانس كالّسجورج غنامتقالسيلني2578

ميشلني القسيسنادين أنطوان القسيسآالن حبيب احلدادجورجيو2579 - ألفان واثنانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجورج احلداد

جورج أسعد صوايارميا اخلوري أفرامأنطوان الياس صوايارفقاساندرين2580 - ألفان واثنانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبماري ترييز هيفا صوايا

مسري زغيبصباح كنعانغسان عطا اهللامرمي لوردستيفاين2581 - ألفان واثنانكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبرندا زغيب

ألفان واثناننيساناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورسيمون كتورهمارين بو شبلعماد كتورهشربلراين2582

مسرية أنتيباغادة أبو فرحاتجوزيف حدادشربلسريج2583 - ألفان واثناننيسانالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبفرحات أبو فرحات

بطرس باروكيرفقا سيفناصيف حداد باروكيريتا2584 - ألفان واثنانأيارالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبترييز صلييب

سحر عبد الساترمسر مسري عبد الساترخليل يوسف عمارشربلكارل2585 - ألفان واثنانمتّوزالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأنطون عمار

ليندا اخلوريجانيت طوين اخلوريالياس إدوار بو زيدجان-بول2586 - ألفان واثنانمتّوزالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبشادي سيقلي

ألفان واثنانمتّوزالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورطوين أبو عبدوعابدة أبو خليلبيري أبو عبدوجوليان-أنطوان 2587
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اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

جعيتااخلوري مكاريوس جبورميالد كتورهميشال الصفديرزق اهللا كتورهالياس2588 - ألفان واثنانمتّوزاحلادي والعشرونيف دير مار الياس الراس

ثريا لطّوفكارليتا يازجيخالد يوسف اهلربليوناردو2589 - ألفان واثنانمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمارون يوسف اهلرب

جورج خوريغادة سعيدإيلي طوين اخلورييارا2590 - ألفان واثنانمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبكاتيا كنعان

إيلي خوريجومانا زغيبجورج طوين اخلوريغاييل2591 - ألفان واثنانمتّوزالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبريتا زغيب

دوريس مطر عيدديانا أيب عبد اهللامسري فؤاد مطرالياس2592 - ألفان واثنانآباحلادي عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليببسيم أيب عبد اهللا

جوزف الرياشيغادة عبده مونسوسيم أنطون اهلنودماتيلدا2593 - ألفان واثنانآبالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبماري-جوزيه أفرام

ألفان واثنانآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورفكتوريا ضوجناة ضوجرجي السلموينرفقا ماريناي2594

كارول أنطون عونماري عونعساف عونريكاردو2595 - ألفان واثنانأيلولالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبخميرب شربل خوري

رمزي لبسرانيا أندراوسأندره حدادترييزانيكول2596 - ألفان واثنانتشرين األولالثاين عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبكارال حداد

لني عقلأمل الياس عقلإيلي أبو شعياترييزياماريا2597 - جعيتااألب ناجي إدليبطانيوس نصار - ألفان واثنانتشرين األولالعشرونيف دير مار الياس الراس

ألفان واثنانتشرين الثاينالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورشادي فياضنتايل رزقبسام فياضجورجأديب2598

ماري شويريروز فارسالياس الشكَرميشالجيمي2599 - ألفان واثنانتشرين الثاينالعاشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبشربل الشكر

نقوال اخلوريكارولني صبحي مسعودسهيل جرجس اخلوريماريسلمى2600 - ألفان واثنانكانون األولاحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجوانا كريياكوس

ميشال ماموغريتا ناصيف عزيزجورج ميشال ماموماريترايسي2601 - ألفان وثالثةكانون الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليببسكال ناصيف عزيز

داليا الياسألني خليلروين الناشفجان-بيار2602 - ألفان وثالثةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبداين الناشف

أنطوان عودهنورما جوزيف قزيجورج ميالد عودهرفقا-ترييزيانور2603 - ألفان وثالثةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجولييت قزي

ندى أبو أنطوننسرين كمونجوزيف اخلوريماري-جو2604 - ألفان وثالثةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمارون أمني

ندى أبو أنطوننسرين كمونجوزيف اخلوريماري-لني2605 - ألفان وثالثةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمارون أمني

جوسلني سكافغادة سكافروجيه كتورهجورجرافاييل2606 - ألفان وثالثةكانون الثاينالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبروبري كتوره

كالر شارلو حمفوضليدا حمفوضميشال زلعومريتاميليسا2607 - عنايااألب لويس مطرفارس جنم جاسر - ألفان وثالثةكانون الثاينالثاين عشريف دير مار مارون

ألفان وثالثةنيسانالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجوليس القسيسزينة القسيسشكري عبد الكرميترييزجويل2608

جومانا اخلازنترييز كرميروبري غايبمارك 2609 - ألفان وثالثةأيارالرابعيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليببيار كرمي

ألفان وثالثةأيارالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورنانسي قصوراينتريز بيتنجاينسليم بيتنجاينمابيل2610

ألف وتسعمائة وأربعة وسبعنيتشرين الثاينالسابع عشررياقاخلوري فوزي العرجاشفيقة املعلّمماري شرميجورج خنلةريتا2611

ألفان وثالثةحزيراناألوليف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمنري أفرام وجانني صايغنائلة أفرامرودي صايغترييزسارة-مارغو2612

رنا سقسوقلورا سقسوقداين املعماريالياسندمي2613 - ألفان وثالثةحزيرانالثامنيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبغسان املعماري

ألفان وثالثةحزيراناخلامس عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأجنليك زلعوم مشايلجيزال صفريجوزيف زلعومرفقامليسا2614

فادي منّورجوسلني بشورمنري منّورماريكريستينا2615 - ألفان وثالثةحزيرانالعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبمرينا عربان

ألفان وثالثةحزيرانالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورنعيم عودهماريا لويسفارس عودهشربل2616

ألفان وثالثةمتّوزاخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورخمائيل اخلوريرىل غزالشاهني اخلوريجورج إليو2617

ألفان وثالثةمتّوزالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورألني طليزينة إبراهيمديب القاعيرفقاإليانور2618

ألفان وثالثةمتّوزالعشرونيف كنيسة الرعيةاملونسنيور أديب بدويإبراهيم كيفوركيانفرناند أيوبخليل بدويجورجإيلي2619

لودي أبو ديوانرندا الياس أبو ديوانجورج إبراهيم عطيةماريكريستينا2620 - جعيتااألب ناجي إدليببشارة عطية - ألفان وثالثةمتّوزالسادس والعشرونيف دير مار الياس الراس

حريصااألب حبيب كالوشرينه اخلوريندى اخلوريطارق منصورتيا2621 - ألفان وثالثةآبالثالثيف مزار سيدة لبنان

ألفان وثالثةآبالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري بولس عودهكارين بستاينجوزيت بستاينإيلي هربآيا ماريا2622
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اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

ألفان وثالثةآبالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورسعيد بو رجيلينسرين واكدألبري بو رجيليشربلجوليان2623

ألفان وثالثةآبالتاسعيف كنيسة الرعيةاألب إيلي جورج قنربماري بو صاحل عباسهيلني أيب صاحلجان جرجي مشقوقجوفانينا جوإيلنيُنَوا2624

حريصااألب مارون حربجان متريماريال نعلبنديانجاك متريشربلجاك2625 - ألفان وثالثةآباخلامس عشريف مزار سيدة لبنان

أديب زخورهوغيت الياس زخوروديع نعمه البدويروزا ميستلكاروزايل2626 - ألفان وثالثةآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليببرناديت الزرقا

جورجينا نصارمرينا نصارفادي عطيةجورجأنطوين2627 - ألفان وثالثةآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجورج عطية

ريتا طنوسجوسلني سابادوي قصاركريستيان2628 - ألفان وثالثةآباحلادي والثالثونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجورج قصار

ماري أنطوانيت بو سليمانكميليا القاضيأنطوان بو سليمانترييزرومي2629 - ألفان وثالثةأيلولالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري ميشال أبرصجورج بو سليمان

ألني طرادنسرين الصقرمجيل مساحةجورج أنطوانتيو2630 - ألفان وثالثةأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري ميشال سبعنويل مساحة

ميالد ناصيفعايدة بولسميشال ناصيفكالراسيلني2631 - ألفان وثالثةتشرين األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبريتا بولس

خالد اهلربريتا ديبمارون اهلربريتانور2632 - ألفان وثالثةتشرين األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجنيبة حكيم

أوليفيا عازارليفني عازارتوفيق لطفيالياسأندره2633 - ألفان وثالثةتشرين األولاخلامسيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبأندره لطفي

سيمون أفرامدارين نبهانجورج فرجرفقاجنيفر2634 - ألفان وثالثةكانون األولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوردونا نبهان

ألفان وثالثةكانون األولاحلادي والعشرونيف املنـزل يف زوق مصبحاألرمشندريت جنيب طوجبيإيلي نوفلكالديس النمربيار إسطفان نوفليوسفجو2635

ألفان وثالثةكانون األولالسادس والعشرونيف املنـزل يف زوق مكايلاخلوري مكاريوس جبورمسرية شدياق عبسيكارين شدياقجوزيف سعادةرفقاكريسيت2636

ألفان وأربعةكانون الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورعايدة طعمه عقيقيرانيا طعمهإيلي بيتنجانهتريزاأماريل2637

ألفان وأربعةكانون الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجورج البدويفيفيان البدويشادي البدويجون2638

ألفان وأربعةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورشربل مهّامآديل احلبشيالياس حسونجان بول2639

ألفان وأربعةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورأولغا هيفا عبسيداليدا عيدبيار عبسيماريا2640

هنا زغيبمها سليممجال سليمشهري2641 - ألفان وأربعةشباطالثاين والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسمسري زغيب

ألفان وأربعةنيسانالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب ناجي إدليبجهاد طنوسحنان طنوسسامي فرعونجيلبري2642

أنطوانيت تابتكارول تومانبيل تابتصوفيارينا2643 - سوريةاألب توفيق عيدالياس توما - ألفان وأربعةنيسانالثالثيف دير مار سركيس معلوال

عنايااألب جوزيف عبودشانتال خليلباسكال خليلرميون معلوفشربلشربل2644 - ألفان وأربعةأيارالثاين والعشرونيف دير مار مارون

ألفان وأربعةمتّوزالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورأحالم كريوزأنطوانيت كريوزجورج األمسررفقا2645

ريتا زغيب فهدجومانا زغيبجورج طوين اخلوريإيلي2646 - ألفان وأربعةمتّوزالثامن عشريف كنيسة الرعيةاألب الياس شرميالياس اخلوري

جعيتااخلوري مكاريوس جبوروسام مسرةمها يوسف خوريإيلي مسرةيوسفروجيه2647 - ألفان وأربعةمتّوزالثالث والعشرونيف دير مار الياس الراس

ألفان وأربعةمتّوزاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجوزيف اخلوريبيالجنيك صفريطوين اخلوريكريستوفر2648

ألفان وأربعةآبالتاسعيف دلبتااملطران غريغوار حدادساين نوفلريا خياطياسر جوليان هواريجوليانميلفني2649

ألفان وأربعةآبالثاين عشريف صوفيااخلوري نيكوالي كوتسفروسيتسا خمائيلوفابيتيا ستويانوفا كنعانفؤاد كنعانأنيتا2650

ألفان وأربعةآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورلينا متريشاريل شهابنبيل متريبوالميا2651

ألفان وأربعةآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجوزيان غسطنيكلود غسطنيبشارة عطيةماريالوري2652

ألفان وأربعةآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجورج رزق اهللاغيتا رزق اهللاجوين القشجورججرميي2653

ألفان وأربعةآباحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب كليمان حنّاسأسعد الياس صوايارميا صواياأنطوان صوايانعمة اهللاشربل2654

ألفان وأربعةآبالتاسع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورمسرية رزق أيوبأمل إبراهيم خياطعيسى خياطحنةدينا2655

ألفان وأربعةأيلولالثاينيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجدته كرمية إبراهيمإيالن إبراهيمAaron Clarkشربلجيدن2656

ألفان وأربعةأيلولالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورغسان حصريكوزيت حصريرفّول طرابلسيالياسرفّول2657
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اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

ألفان وأربعةأيلولالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجوزيف اخلوريCarla de Fatimaخليل اخلوريجورج2658

ألفان وأربعةتشرين األولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوررين الشويريريتا الشويريجورج احلدادماري-تريزميكايال2659ّ

ألفان وأربعةتشرين األولالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورمرياي هنرا جريجماري أنطوانيت هنراسامل حيارتريزماريا2660

عنايااألب لويس مطرفاديا الياس اللقّيسليدا شارل حمفوضميشال ندمي زلعومتريزميالين2661 - ألفان وأربعةتشرين األولالثالثيف دير مار مارون

عنايااألب ناجي إدليبوسام ناصيف أبو زيدانصونيا مينيالياس غصانشربلوليم2662 - ألفان وأربعةأيارالتاسع عشريف دير مار مارون

جعيتااخلوري مكاريوس جبورالياس توما كتورهناديا أنور ساباداين توما كتورهالياسستيفن2663 - ألفان وأربعةتشرين الثاينالسابعيف دير مار الياس الراس

ألفان وأربعةتشرين الثايناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورنيقوال خليفةمارال عيدبيار اخلورييورغو2664

ألفان ومخسةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورماري فارسسعاد فارسموسى خملوفإليسا2665

ألفان ومخسةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوروداد كتوره رزقريتا كتورهميالد كتورهكالرارين2666

ألفان ومخسةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورشارل صفريمارلني ساسنيجورج شحيدكريستيانجايسون2667

ألفان ومخسةكانون الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوروديعة اخلوري ضو عقيقيلودي ضوجان أبو زيدرفقا-ريتاياشا ماريا2668

ألفان ومخسةكانون الثاينالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورآمال معربس متريماريانا أبو مارونفادي البعلبكيماري بل2669

جربتا ضريح القديسة رفقااألب زخيا باسيلفيكتوريا أسعدتانيا رائف أسعدجوزف جنيب معكرونتانيا2670 - ألفان ومخسةحزيراناخلامسيف كنيسة دير مار يوسف

ألفان ومخسةحزيراناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورمىن مشعون عقيقيبوال عقيقيوليد العتلإليسا2671

ألفان ومخسةحزيراناحلادي والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب وسام احلدادفؤاد األشقرروال موسىجورج القرداحيالياسجورجيو2672

ألفان ومخسةمتّوزالتاسعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجوزيف شحادهزينه نصر اهللابيار شحادهمايكل2673

ألفان ومخسةمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجورج شحودويلدا الياسجوزيف شحودجون2674

ألفان ومخسةمتّوزالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري بولس عودهأسعد الياسويلدا الياسجوزيف شحودإيلي-جو2675

ألفان ومخسةمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجورجيت أبو كمسوزان محصيشهال محويريتابيالغيا2676

ألفان ومخسةمتّوزالسابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجهاد رزوقرانيا تقالهناد رزوقشربل2677

ألفان ومخسةمتّوزالتاسع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورلبيب خطّاركاندي توماأنطوان خطّارشربل-الياسجوليو2678

زوق مكايلاخلوري وسام احلدادرميا مهناديانا ريتا ماريا صفريإدوار قندلفتماري جاين2679 - ألفان ومخسةمتّوزالعاشريف دير سيدة البشارة للراهبات الشويريات

بقاع كفرااألب هياف فخري الكرمليجهاد جوزيف شاهنيماري فيليب الفريشيإبراهيم جوزيف شاهنييوسفجو2680 - ألفان ومخسةمتّوزالثالثيف مار شربل

جعيتااخلوري مكاريوس جبورأنطوان عودهبديعه حلدهروجيه عودهالياسإليو2681 - ألفان ومخسةمتّوزالرابع والعشرونيف دير مار الياس الراس

جوب األبيضجانيت فرحميشال األبيضريتاماريتا2682 - ألفان ومخسةآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورريتا فرح

جوب األبيضجانيت فرحميشال األبيضماريإيلني2683 - ألفان ومخسةآبالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري وسام حدادريتا فرح

ألفان ومخسةآباخلامس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورأماندا عودهرين عودهجوي جورجماريكالني2684

البتروناملطران غريغوار حدادليتيسيا بومتيجهانه اهلوارىإيلي حنا أبو رجيليلوريسشادن2685 - ألفان ومخسةآبالرابع والعشرونيف كنيسة مار ساسني

ألفان ومخسةآبالثامن والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوربسكال شلهوببايت شلهوبجورج أيوبماري ريتانور2686

حريصااألب إيلي خياطجوزيت معلوفكلود جوزف جبوررشيد رميون تقالماريا2687 - ألفان ومخسةآباحلادي والعشرونيف سيدة لبنان

ألفان ومخسةأيلولالرابع عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجهاد النداف فخريدياال النداف فخريإيلي مورادونعمة اهللابيتر2688

ألفان ومخسةأيلولالثامن عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورمارون اهلربكارليتا يازجيخالد اهلربنيقوال2689

ألفان ومخسةأيلولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورمارسيل بو شبلمارين بوشبلعماد كتورهريتاريا2690

ألفان ومخسةتشرين األولالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاألب وسام احلدادفادي باسيالجنال اخلوريبشارة باسيالشربلالياس2691

ألفان ومخسةكانون األولالثالثيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورإيلي أبو شعياباسكال صعبجورج بو شعيابطرس-الياسكيفن2692
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اإلشبينةاسم األماسم األباالسم يف العماداسم الطفل املعتمدالرقم - سنةشهريوممكان العمادالكاهن املعمداإلشبني

ألفان ومخسةكانون األولاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورسامي بويريريا بويريجورج عياشكريسجوليان2693

ألفان وستةكانون الثاينالسادسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورشوقي عطوهآيرشيبت ناجيبسام عطوهكريستيانجايسن2694

عينطورةاخلوري مكاريوس جبورجورج مسامرييكوزيت بشارة حبيطرجان مسامرييأنطوان2695 - ألفان وستةكانون الثاينالسادسيف كنيسة السيدة للموارنة

ألفان وستةكانون الثاينالسابعيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورميالد كتورهميشاال الصفديرزق اهللا كتورهجو2696

ألفان وستةكانون الثاينالثامنيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورسعيد احلصرويتجورجيت بيادهإميل احلصرويتشربل2697

ألفان وستةشباطاخلامس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوردونا نبهاندارين نبهانجورج فرحمارياكريستال2698

ألفان وستةشباطالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورماري قزي خورينورما قزيجورج عودهماريا نويللونا2699

ألفان وستةشباطالسادس والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورأنطوانيت صفري حدشييتمنرية قزحيارمضان عبيدريتاأحالم2700

ألفان وستةآذارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورشادي فياضنتايل رزقبسام فياضإسطفانندمي2701

ألفان وستةآذارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوركارين هربجوزيت البستاينإيلي هربمارياإلزا2702

ألفان وستةنيسانالثالث والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورفادي حدادمرياي غايبجورج حداديعقوبكارل2703

Millerبسام حدادمرميفدى2704 ألفان وستةأيارالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورأنطونيا حداددونيز

ألفان وستةأيارالثالث عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورمرينا قطّانميشلني قطّانبسام كلداويمرميمريا2705

ألفان وستةأيارالعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبوركارال عودهندين اخلوريحبيب أنطوان عودهمارياتاليا2706

صربااملطران يوسف كالّسألني نصرسوزي احلجارسامر نصركريسيت2707 - ألفان وستةحزيرانالرابعيف دير املخلّص

عينطورةاخلوري مكاريوس جبورحنا جي عقيقيمرياي أيب يزبكجورج مسامرييجوزيف2708 - ألفان وستةآبالسادسيف كنيسة السيدة

ألفان وستةآبالثاين عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورروجيه كرامهكارولني حواطكربيال كرامهإيلي كربيال2709

ألفان وستةآبالسادس عشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورندى ضومط واكيمهنى واكيمحسان واكيمماريا2710

صربااألب ميشال أبرصهادي أنطونيوسديانا الفىتسيمون أنطونيوسرودي2711 - ألفان وستةتشرين األولاألوليف دير املخلّص

ألفان وستةآبالثاين عشريف كنيسة مار بطرس وبولساألبايت سعد منركرياس يوسفكارول يوسفطانيوس العمارتيا-ماريا2712

ألفان وستةأيلولالسادس عشريف كنيسة الرعيةاألب ميشال أبرصاألخت مادونا العياكارول بولس فهدسليم ملحم مغربلجويس2713

ألفان وستةتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورشادي حنا البدويجوسلني جنيب فرعونألبري حنا البدويأنطوين2714

ألفان وستةتشرين األولاألوليف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورسيدة رزقعغادة سعيدإيلي طوين اخلوريجنداركليا2715

ألفان وستةتشرين الثاينالرابعيف كنيسة الرعيةاخلوري طوين كرمناجي كرممرتا إيليابسام كرمجورج2716

ألفان وستةتشرين الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجورج جنمكريستيان مجيلبسام أبو زيدنعمة اهللاماتيو2717

ألفان وستةتشرين الثايناخلامسيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجورج جنمكريستيان مجيلبسام أبو زيدشربلُيوان2718

ألفان وستةكانون األولالعاشريف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجنيب أصيليجوسلني بو خليلأندره أصيليأنطوانجيفري2719

ألفان وستةكانون األولالرابع والعشرونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورربيع كفوريرانيا ينيهكرمي كفوريجورجمارك2720

ألفان وستةكانون األولالثالثونيف كنيسة الرعيةاخلوري مكاريوس جبورجورج نصركارين شدياقجوزيف سعادهأنطوانكارل2721

2722
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