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70217013الدوير النبطيةالدوير النبطيةالنبطيةالنبطية

3824941الكفور النبطيةتول- الكفور النبطية النبطيةالنبطية

76646042علي  عاصيإنصارالنبطيةالنبطية

3055121أرنونأرنونالنبطيةالنبطية

76540762بريقعبريقعالنبطيةالنبطية

النبطيةالنبطية
مزرعة - جباع النبطية 

ن بوسوار عي 
70704221جباع النبطية

76746664جبشيتجبشيتالنبطيةالنبطية

76750877جرجوعجرجوعالنبطيةالنبطية

530200-07حبوشحبوشالنبطيةالنبطية

71845222حروفحروفالنبطيةالنبطية

ن التحتاالنبطيةالنبطية ن التحتاحومي  3825572حومي 

ن الفوقاالنبطيةالنبطية ن الفوقاحومي  3637813حومي 

يالنبطيةالنبطية
ن
يدير الزهران

ن
70840325دير الزهران

نالنبطيةالنبطية نرومي  70681711رومي 

3888344زبدين النبطيةزبدين النبطيةالنبطيةالنبطية

3764864زفتازفتاالنبطيةالنبطية

70636775زوطر الغربيةزوطر الغربيةالنبطيةالنبطية

يالنبطيةالنبطية
يسينن

70/054486 سينن

قيةالنبطيةالنبطية قيةشر 70982291شر

نالنبطيةالنبطية 71498883ابراهيم علي احمدشوكي 

81603709رصبا النبطيةرصبا النبطيةالنبطيةالنبطية

71345492صي  الغربيةصي  الغربيةالنبطيةالنبطية

76855128عباعباالنبطيةالنبطية

70335664عدشيت الشقيفعدشيت الشقيفالنبطيةالنبطية

3006532عباس نضنعرب صاليمالنبطيةالنبطية

3415364عزهعزهالنبطيةالنبطية

3380060رضا كركي

70458933فاطمة يوسف ابو الحسن

76615574محمد مالح

70878206قصيبة النبطيةقصيبة النبطيةالنبطيةالنبطية

76669597كفر تبنيتكفر تبنيتالنبطيةالنبطية

70550046رشدي نجديكفر رمانالنبطيةالنبطية

3894302كفرصي كفرصي النبطيةالنبطية

70668003كفرفيالكفرفيالالنبطيةالنبطية

3929965ميفدونميفدونالنبطيةالنبطية

70855508نبطية التحتانبطية التحتاالنبطيةالنبطية

3694484نبطية الفوقانبطية الفوقاالنبطيةالنبطية

يةالنبطيةالنبطية يةنمي  76883133نمي 

71465567يحمريحمرالنبطيةالنبطية

70944737برج قلويهبرج قلويهبنت جبيلالنبطية

71043138علي فرحاتبرعشيتبنت جبيلالنبطية

ن قانا عي  النبطية النبطية
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7450455بنت جبيلبنت جبيلبنت جبيلالنبطية

03/128067وحيد حسن سعدبنت جبيلبنت جبيلالنبطية

7465355بلدية بيت ليفبيت ليفبنت جبيلالنبطية

70905970بيت ياحونبيت ياحونبنت جبيلالنبطية

نبنت جبيلالنبطية نتبني  7325220تبني 

نبنت جبيلالنبطية 03/683917عبدو لبيب حدادتبني 

70064655عطاهللا العليحاريصبنت جبيلالنبطية

70608895مصطفن نارصحداثابنت جبيلالنبطية

نبنت جبيلالنبطية 70609613عالء عباسحني 

76724327خربة سلمخربة سلمبنت جبيلالنبطية

70449049دبل اميةدبل اميةبنت جبيلالنبطية

71285668ايمان  نضهللادير نطاربنت جبيلالنبطية

7465324رامية بنت جبيلرامية بنت جبيلبنت جبيلالنبطية

79178264رشافرشافبنت جبيلالنبطية

71294538رميشرميشبنت جبيلالنبطية

71004256حسان  قصفةسلطانيةبنت جبيلالنبطية

نشقرابنت جبيلالنبطية 71/493324ریاض محمود األمي 

نبنت جبيلالنبطية 70/872185نعیم نعمي هزيمةرصبي 

7370007بلدية  صفد البطيخصفد البطيخبنت جبيلالنبطية

71/370036محمود سامي زين الدينصفد البطيخبنت جبيلالنبطية

يبنت جبيلالنبطية يطي  7459000طي 

7326040عيتا الجبل الزطعيتا الجبل الزطبنت جبيلالنبطية

70911672عيتا الشعبعيتا الشعببنت جبيلالنبطية

ونبنت جبيلالنبطية ونعيير 71402287عيير

ن ابلبنت جبيلالنبطية ن ابلعي  70990740عي 

70473883بلدية  عيناثاعيناتا بنت جبيلبنت جبيلالنبطية

76107103خضن نادرغندورية بنت جبيلبنت جبيلالنبطية

03/173693نارص عبد الكريم مقدادفرونبنت جبيلالنبطية

07/385185قلويهقلويهبنت جبيلالنبطية

3227133كفرا بنت جبيلكفرا بنت جبيلبنت جبيلالنبطية

نبنت جبيلالنبطية نكوني  70045673كوني 

3689671عدنان  علويةمارون الراسبنت جبيلالنبطية

03/081953محمد علي فارسمارون الراسبنت جبيلالنبطية

81039136فاطمة نارصيارونبنت جبيلالنبطية

03/981461غسان عبد الكريم ناديبنت جبيلبنت جبيل النبطية

نبنت جبيل النبطية يكوني 
ن
03/204487مصطفن أحمد فوعان

03/981565طارق عبد الرضا عطويشقرابنت جبيل النبطية

03/496006صبیح محمد حيدرشقرابنت جبيل النبطية

03/413977كفاح سميح العليشقرا بنت جبيل النبطية

70649796فاطمة  قشمر علمانمرجعيونالنبطية

ن عرب مرجعيونمرجعيونالنبطية 70643155عالء شهاب عي 

يالخياممرجعيونالنبطية 70151678هشام وهن 
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يمرجعيونالنبطية
70098713فداء قرضابإبل السفر

71131122جوزيف الحمصيبرج الملوكمرجعيونالنبطية

70/794287سىه  نورابالط مرجعيونمرجعيونالنبطية

70936269أمل كعوربليدامرجعيونالنبطية

ي حيانمرجعيونالنبطية
81016737خديجة جابربنن

نمرجعيونالنبطية 3660529محمود عليتولي 

78998182اليسا عطاهللجديدة مرجعيونمرجعيونالنبطية

78967696بداية سليمانحوالمرجعيونالنبطية

نمرجعيونالنبطية 3266717عزات قمرهدبي 

3461452فضل كريمدير شيانمرجعيونالنبطية

يدير ميماسمرجعيونالنبطية 71461895رامونا الحیح 

نمرجعيونالنبطية 70683149عيىس فقيهرب التالتي 

70479792غنن قدوحصوانة مرجعيونمرجعيونالنبطية

70310449بتول ترمسطلوسةمرجعيونالنبطية

71546618حسن عقيلطيبة مرجعيونمرجعيونالنبطية

76033197بتول سويدانعدشيت القصي مرجعيونالنبطية

76634918رندة  األشمرعديسة مرجعيونمرجعيونالنبطية

يخامرجعيونالنبطية 3610327عبداألمي  فحصقي 

03/264810طعمة مكروسقرية البويضةمرجعيونالنبطية

70649796فاطمة  قشمرقرية القصي مرجعيونالنبطية

03/450891قاسم جابرقرية محيبيبمرجعيونالنبطية

70765099روفينا مارونقليعةمرجعيونالنبطية

03/984188كامل كركيقنطرةمرجعيونالنبطية

78896950فاطمة شيتكفركيالمرجعيونالنبطية

3972742محمد حرزمجدل سلممرجعيونالنبطية

70920558حسن منذرمركبامرجعيونالنبطية

ي قاروطميس الجبلمرجعيونالنبطية 03/276484راج 

نمرجعيونالنبطية 70/356905محمد احمد حمودرب ثالثي 

70486569محسن محمد دعيبسميس الجبلمرجعيونالنبطية

ي مرجعيونمرجعيونالنبطية
ن
ن المحمدالوزان 70923004حسي 

ي محمد بو سعد قرية شوياحاصبياالنبطية
7550279راصن

71954209عفيف سعيد بركات قرية شوياحاصبياالنبطية

78880281قاسم ذوقان ابو سيف قرية شوياحاصبياالنبطية

ن جرفاحاصبياالنبطية 3412304سليم مهنا دربيهقرية عي 

70689435سلمان سليمان ابو العالمجيدية حاصبيا- ماري حاصبياالنبطية

70980975طالل محمود الحاجمجيدية حاصبيا- ماري حاصبياالنبطية

ي احمد عامرالخلواتحاصبياالنبطية
ن
3942452صاف

ن ابو سعدالخلواتحاصبياالنبطية 3942862اميل حسي 

3785488كرم مخايل ابو رزقالكفي حاصبياالنبطية

3797994حمزة يوسف ابو العزالكفي حاصبياالنبطية

3419100عرفات ذيب عيىسالهباريةحاصبياالنبطية

3429834حاتم محمد خي حاصبياحاصبياالنبطية
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3539516عبد النارص ابو صالححاصبياحاصبياالنبطية

3880757وهيب ابو حمدحاصبياحاصبياالنبطية

يف يوسف الحمراحاصبياحاصبياالنبطية 70221895شر

70777937وسيم سلمان جي حاصبياحاصبياالنبطية

71550044نعيم شحادة اللحامحاصبياحاصبياالنبطية

76455414سامي عزالدين مليحاصبياحاصبياالنبطية

 علي زوي  هدحاصبياحاصبياالنبطية
ن 76975523امي 

7554160كامل محمد احمددالفةحاصبياالنبطية

يراشيا الفخارحاصبياالنبطية 71555039سوزان عادل مير

ي مرادراشيا الفخارحاصبياالنبطية 71785272جوزيف راج 

ن نبعةشبعاحاصبياالنبطية 3196905ختام حسي 

3287933قاسم محمد غادرشبعاحاصبياالنبطية

3422129جمال عمر نبعةشبعاحاصبياالنبطية

3625413محمد علي هاشمشبعاحاصبياالنبطية

3813398ابراهيم محمد نبعةشبعاحاصبياالنبطية

ن ضاهرشبعاحاصبياالنبطية 7566006علي حسي 

70712968عبدو حسن هاشمشبعاحاصبياالنبطية

71417287طارق تيرس غادرشبعاحاصبياالنبطية

ن قنياحاصبياالنبطية 70760146بسام حسن يونسعي 

ن قنياحاصبياالنبطية 71847396غسان جادهللا حذيفهعي 

76688172نعمه راشد ابو راشدقرية أبو قمحةحاصبياالنبطية

7554158اسماعيل مجيد حرفوشقرية برغزحاصبياالنبطية

7560260اسماعيل عبد المجيد شحروركفرحمامحاصبياالنبطية

3842260كميل اسعد نضكفردينسحاصبياالنبطية

3329921محمد احمد القادريكفرشوباحاصبياالنبطية

3741958محمد حسن القادريكفرشوباحاصبياالنبطية

71072023علي صالح ذيابكفرشوباحاصبياالنبطية

71398601محمد سعيد قصبكفرشوباحاصبياالنبطية

3620965جرجس الياس جبوركوكباحاصبياالنبطية

71525482عادل هدايا هدايامرج الزهورحاصبياالنبطية

3688760محمود قاسم نويرميسحاصبياالنبطية

71345301فؤاد محمود مداحميسحاصبياالنبطية

71415678منن شقي هّباريةحاصبياالنبطية

يحاصبياالنبطية
ن
يوزان

ن
3786027وزان


