
رقم المكلفاسم المكلف

2081378اسد انطانيوس ايوب

286995الياس جرجس جحى

50080جورج فايز  حلمي  عبد الرحيم

2010312جوزيف انطون كساب

1974354حارس نجيب جبور

826699حليم ليميانوس صقر

285218رائد  حلمي  عبد الرحيم

1542784ريشار  عبد هللا  ريشا

1310480سلطانة سليمان فرنجية

1898928سلفانا  اديب  فاضل

267018سمعان الياس سمعان

1038240شارل  وديع  ابراھيم

1592580محمد حسن احمد محمود

2011453مخايل الياس حنا سمعان

970294موفق  حلمي  عبد الرحيم

100003724ھند    ناصر

822038يعقوب انطون حنا

829760يوسف طانيوس سابا

226813ابراھيم احمد االيوبي

1925333ابراھيم فايز االيوبي

1214918احمد  عبد اللطيف  المرعبي

807454اسعد حنا جبور

820712اسماعيل زكي االيوبي

223338االمير فؤاد  االمير عبد المجيد  شھاب

1415481الياس  شحادة  فرح

1201953الياس انيس عبود

1845657املي رامز عازار

820984امنة محمد حسين

1467356اميل ديب مخلوطة

1925170اميمة فايز االيوبي

787291توفيق نجيب جريج

789211جبور  اليونان  البحري

1667576جورج الخوري حنا جبور

1711477جورج انطانيوس رزق

793264حسن عبد الحميد منيمنة

820689حسين زكي االيوبي

1726905حليم حّنا الزاخم

820746حمزة زكي االيوبي

1925269حميدة فايز االيوبي

1925356حورية فايز االيوبي

733037خالد عبد الرحمن مرحبا

1674295خديجة علي محمد طحطح

282554رامونا زوجة مرسال ھز سليم ساسين ھزيم

تّم تبليغ المكلّفين الواردة أسماءھم في الجدول الالحق عن طريق النشرفي جريدتين 
محليتين وذلك بتاريخ 17/12/2014



176142ريشار ايليا نعمة

245979رينيه سليم الزاخم

1932765زبيدة  اسعد  الحسن

1925303زكي ابراھيم االيوبي

807465سامي الخوري حنا جبور

1925339سامية فايز االيوبي

802478سايد سمير سمور

794686سعيد  منير  فرح

791127سكينة ابراھيم االيوبي

1925342سليمة فايز االيوبي

1769122سمير  محمد توفيق  الحسن

315775شادي سمير سمور

729793صالح احمد االيوبي

1925348عبد الحميد فايز االيوبي

820725عبد الرحمن زكي االيوبي

867073عبد العزيز احمد فوزي فتيلة

1763589عدال حسين رشيد محمد حسين األيوبي

1694696علي  عبد اللطيف  الزعبي

212456علي احمد خضر االيوبي

693446علي عبد هللا عبدو

186680فؤاد جرجس القاري

731880فاطمة سالم صبحي بقسماطي

797439فوزي احمد االيوبي

797436فيصل احمد االيوبي

1934584لورد ايلي نعمة

791309مجيد الياس الحداد

1925358محمد زكي االيوبي

755297محمد طه  درويش  االيعالي

667478محمد عبد الوھاب البدوي النجار

797431محمد غازي احمد االيوبي

1925321محمد فايز االيوبي

1141613مروان شوكت حداد

174492مصطفى  محمد  جعارة

2022621ملكة حسين رشيد المعروفة عرابي

794157منيرة  سعيد  فرح

1925277موفق فايز االيوبي

52820ميالد مخائيل انطون

147198نقوال الياس حنا

820635ھند عبد اللطيف االيوبي

794446ھندب عبد هللا االسعد

833086ھيكل يوسف ھيكل

1304668وسيم روح نصر

1925324وفاء فايز االيوبي

1925287يوسف زكي االيوبي

1456538يوسف لحود العبد

1727045يوسف مطانيوس سكر

1453151اديب جرجس ابو جبرايل

2363942انطوان نقوال زينا

1488433انطون  بولس  عبدو

501922تراز توفيق زينا رحمه

650590جاكسون ينديليمون الحالل



1461524جوزاف نبيه شعيا

402104جيلبير بنديليمون الحالل

998841رومانوس يوسف الحسن

801431شامل انطونيوس شليطا

896669شفيقة طنوس رحمة

1456284طنسا خليل العلم

998868طنوس يوسف الحسن

896648غرة بطرس الشويري رحمة

1456791ميشال نبيه ضوميط شعيا

896686نقوال طنوس زينا رحمة

2400885أسعد يوسف الخوري

2012673آمنة علي ايوب  الحاج

1335792احمد حسن غنوم

976516ادمون جريج قبشي

1758636اسعد عزيز زخيا الدويھي

875823اسماعيل محمد شبلي

1758664اغناطيوس انطونيوس شيبان الخوري

1332412الياس ابراھيم شباط

813269اليتا زوجة نبيل صوان جوزيف افاديسيان

930101امه يوسف غالب ناصيف

801908اميلي اسعد الدويھي

813972انطانيوس موسى نادر

804624انطانيوس ھيكل وطفا

51640انطوان طنوس عنتر

813741انطون الياس حلبي

808359انطون انطانوس الخوري

613588انطونيوس  ھنري  عبود

799663اوميا يوسف عبد هللا

1255925ايلي انطانيوس الخوري

1284724ايوب علي الحاج

186943بادواني انطونيوس شيبان الخوري

809190بطرس بربر اجبع

281689بطرس يوسف فرنجية

790059جرجس  طنوس  موسى

207398جرجس رومانوس مرون

1758694جوزيف انطونيوس شيبان الخوري

98475جوزيف حمد معوض

226746حسن  علي الحاج

1823301حسيبة سليمان يوسف

1852355حمد نجيب كعدو معوض

100072403حورية  حجازي

806446دالل بطرس الرعيدي

1835970دميا انطونيوس فرنجيه

1758691روبير انطونيوس شيبان الخوري

1588026روز سليم كيروز

781198رياض محمد خضر

76499زينة  محمد  المقدم

788106سامر رياض خضر

41514سايد  بطرس  عوكر

803835سايد بطرس سيدة

1203862سعيد  جريس  زخيا الدويھي



1774396سليم جرجس ساسين

1859782سليم يوسف العتر

1105581سوسان يوسف يمين

1825084شليطا كامل الخوري

816165طاني نعيم شلھوب

1762149طنوس قبالن فرنجية

1857274عبد هللا حسن اسعد

782382عبد الناصر احمد خضر

811279علي محمد خضر العويك

1753888غاليه نقوال حبيش

21212فرنسوا انطوان خوري

1779178فيكتور فرج المكاري

2012665ليلى علي  الحاج

1832478ماجدة محمد زھرة

98482مارك حمد معوض

849924ماري سليم كيروز

815575ماريا جبور يمين

1422323مازن  محمد طالل  مقدم

1516330مالك  محمد طالل  المقدم

752819محمد حسن غنوم

1823294محمودة قاسم ابو غيتا

801978مخائيل الشدياق يمين

728136مروان حسن عثمان

648642مريم بطرس خوري

808910منتورة يوسف يمين

674859موس  يوسف  سليمان

816729ميالد طنوس قبشي

98476نجيب جوزيف حمد معوض

1822010نجيبه البدوي يوسف يزبك كرم

1513921نجيبه بربر اجبع

86955نعيم  بطرس  يمين

98479ھنري حمد معوض

1284735ھيثم محمد عبد الغني

817450وجيھة علي الحاج

100058338ورثة الياس بن ابراھيم شباط في المزرعة والمھجر

1822009يعقوب البدوي يوسف يزبك كرم

569064يوسف جريج قبشة

803101يوسف حليم يمين

801137يوسف قبالن فرنجية

1389056ابتسام فوزي لبده

755345ابراھيم  توفيق  المير

340209ابراھيم محمد الشيخ

733530احمد حسن خضر مصيص

1593011احمد حسن فھدا

1594636احمد سعيد زريقة

779018احمد علي عرابي

343819احمد محمد زريقة

807819افراز محمد حسين محمد

1525454امنه محمد غمراوي

952759امين عبد الكريم الرناوي

1604349انتصار  احمد عبد السالم  قزيحة



768874انعام  رفعت  الحالب

768874انعام رفعت الحالب

1584632انور انيس بشور

475310بادوان  سركيس  الدريبي

40845باسم نھاد السيد

779341بديع كامل البيطار

40458بسام محمد بشير كباره

100049030بسمه    عدره

1494280بطرس يوسف عواد

1061143بالل  محمد  شاكوش

732626بالنش يوسف وليم

1570982تميدر اسماعيل البدوي

393128تيما  اديب  ابوجبرائيل

746603جرجس عيسى نصر

275110جالل  عدنان  مبسوط

133138جمال انيس بشور

134202جميل حسن الخادم

1257578جنات  فريد  فارس

39118جودت عبد الستار غمراوي

675415حبيبة مصباح عدرة

523173حسن محمد زريق

1581907حسني  علي نشأت  نجا

967276حسين عادل علم الدين

759576حسين عدنان االبيض

747411حسين عمر ثليجة

434825حسين محمد زريقه

1590305حليمه محمد مصطفى زريقه

795324حنا مخايل بو غنطوس

1755153حنان نعمان جرجس الشحنى

967266حياة عادل علم الدين

807804حياة محمد حسين محمد

129422خالد عبد الحليم الجبيلي

1810311خالد عمر الفالح

781007خضر علي جاجية

1257559دينا  سركيس  الدريبي

782965رباح عبد القادر سويد

747787ربيحة مصطفى الرفاعي

777760رجاء  احمد منير  نشابة

1621283رشيد عمر نابلس

430528رضى نظمي الصيادي

778497رفعت محمد يونس الفرخ

800509رقية  احمد عبد السالم  قزيحة

937066زكريا محمد ھاني المحمد

278933زھدي ماجد قالوون

967279زياد عادل علم الدين

784436زينة محمد رضى نور هللا

756772سامر احمد توفيق عبد الجليل

178891سامي  حسن وافر  بيتيه

757506سعاد احمد حسين زعرور

1008366سعد هللا احمد ناجي المصري

160432سعدي  محمود  عطية



174706سعيد  مصطفى  المصري

553611سلمى سليم محمد

807823سلمى محمد حسين محمد

770676سليم عبد القادر طبيخ

1409369سھام محمد بيروتي

1581911سھير  علي نشات  نجا

759095سوسن فؤاد شريدي

12206شركةالبنيان المضمون

101039شھيرة  احمد عبد السالم  قزيحه

1968593شوقي  عبد الفتاح  عثمان

38518شوكت عبد الستار غمراوي

271666صبحي رياض الحمصي

1498044صبحيه خليل الحولي

1612914طارق محمد زيدان

752495طارق مصطفى الدسوقي

731721طاھر اسماعيل بريش

1556151طعان توفيق شاكر الصمد

338379عائشه عبد هللا عليان

1604332عادل  عبد السالم  قزيحة

2024558عادل خليل اسبر

757415عامر عمر نابلسي

630154عباس محمد طليس

42454عبد الجواد سعدو الشيخ ابراھيم

215161عبد الحليم احمد نور الدين الشامي

1612926عبد الحليم محمد زيدان

1605488عبد الرحمن  رفعت  الحالب

780692عبد الرحمن احمد زريقه

300812عبد الرحيم طاھا الدھيبي

695300عبد الرزاق  محمد  حجازي

888511عبد السالم محمد فؤاد فتال

929592عبد العزيز سعد هللا ھدى

741027عبد القادر محمد فالح

770764عبد اللطيف صبحي الملك

741422عبد هللا  رشاد  شعبان

1605891عبد هللا  محمد حسني  االسطه

1968598عبد الھادي  علي  الجزار

85159عبود انطوان الحايك

223701عال منح عدرة

793128علي  حسن  ياغي

2251658علي  مصطفى صالح

134196علي حسن الخادم

1255477علي عبد القادر خوال

731226علي واصف الولي

758105عماد بدر مواس

559995عماد خليل زاھر

1584708عمر  احمد الشاني بطش  الشامي

732135عمر شاكر الملك

1561630عمر غازي الزين

929269عوض محمد العوض مرعب

1176502عيد  عبد اللطيف  حداد

1596825عيسى محمود غانم



260757غسان سامي الدمعة

1342359غسان محمد كنعان

1584582فؤاد انيس بشور

678128فؤاد جميل بيطار

60468فؤاد سعيد لوزي

1610553فؤاد محمد قاسم

731234فاتن واصف الولي

2335932فادي سامي الدمعه

315002فادي غازي الزين

747603فاديا محيى الدين العيلة

1604342فاطمة  ناجي  حبلص

754538فاطمة فھمي دبليز

760739فاطمة محمد صالح رضوان

777216فريد محمود الخليل

134430فواز  محمد فواد  بيروتي

728789فواز مالك االسعد

1158803فواز محمد السيد أحمد

732594فيكتور يوسف وليم

2180881ليال محمد رحال

1354325ماھر محمد العيط

279970محاسن  محسن  صخر

41615محاسن عبد القادر السيد

680992محسن  علي  عيد

52217محمد  أحمد  دبوسي

729573محمد  احمد  ھوشر

565799محمد احمد ابو مرعي

1352923محمد احمد بغدادي

941814محمد اسعد قاسم بيه

2227852محمد خضر كفا

1617029محمد رافت اسماعيل

769045محمد رافت خضر اسماعيل

779486محمد رشيد كنج الخير

743884محمد رضوان كبارة

967280محمد رعد عادل علم الدين

82808محمد سميح  احمد توفيق  حلواني

82808محمد سميح احمد توفيق حلواني

1604339محمد شفيع  احمد عبد السالم  قزيحة

731230محمد صالح واصف الولي

967273محمد عادل علم الدين

755915محمد عبد الحليم زيدان

760777محمد عبد الكريم قاسم

193266محمد علي  مصطفى  عبود

807674محمد علي اسكندر مرعي

731734محمد علي عكاوي

1738435محمد عماد  محمد عثمان  رمضان

48931محمد غسان صبحي ملك

812563محمد محمد زريق

338993محمد مصطفى المصري

2115099محمدعلي مصطفى احمد علي مصطفى الكوراني

770968محمود  نصوح  الرافعي

784252محمود ابراھيم العتر



807801محمود ابراھيم سلمان

779564محمود احمد الخير

1513171محمود سعيد رضوان

49941محمود صفوان عبد هللا كرامي

1579171محمود عباس محفوظ

779181محمود محمد زريقة

1519871محمود محمد فالح

1555658محمود مصطفى خزعل

92871محي الدين  احمد  الحمصي

774180مرام ابراھيم فيروز

739176مسعودة محمد اسماعيل الخالد الجندي

1082335مصطفى  محمد حسون

1594630مصطفى سعيد زريقة

1610549مصطفى محمد فالح

1561715ملحم سليمان عدره

42231منذر  احمد عبد السالم  قزيحة

680943منى وجيه ياسين

100047028منيرة  السكاف

741449مھدي نافع نافع

236190مھى محمد جميل مرعشلي عكاري

779449ناصر  صبحي  الشعراني

1621285ناصر عمر نابلس

1477411ناھدة رشاد جباخنجي

1584917نجاح عبد الرزاق غمراوي

759313نجوى  محمد  صاري

2104379نديمة عبد الستار بغدادي

1604326نظام  احمد عبد السالم  قزيحة

807821نھاد محمد حسين محمد

1257566نھال  سركيس  الدريبي

1557782نھى حسن مجذوب

657879ھدى فؤاد الجم

1223159ھال عبد الكريم االسبر

1563811ھيام محمود عبد اللطيف عكره

756765ھيثم احمد توفيق عبد الجليل

765926وسيم محمد احمد مرعي

337145وفاء عبد هللا عليان

1612922وليد محمد زيدان

1513103يحيى محمد ھاني الجندي


