
رقم المكلفاسم المكلف

1732900انيس سامي دمعة

100020388شعبان  صالح

39676مصطفى محمد اغا

169857خالد احمد خزعل

172085حاتم احمد مبيض

612372وقف الطائفة االسالمية

733872عليا محمد زھير كبارة

735666فاطمة مصطفى السيد

742330خضر احمد شما

745101محمد قاسم رشيد خضر

777236انور نورالدين عبيد

866415نزيه مصطفى جمال الدين

984100حسام حسن الزاھد

1044560غاديا بدر شحيطة

60249محمود محمد قبوط

279116احمد محمد خير

359991اكتمال محمد عصام عساف

618622فواز عثمان عالف

619978جمال محمد شميسم

719385محمد رشيد ذوق

739833خديجة عبد السالم نعمان

752337احمد علي حسين العلي

754624ھدى عبد القادر معاليقي

757050مصطفى علي الضاضون

769144جورج نقوال نصور

780144علي حسين الرمالوي

1255621امان حسن ھاجر

1567625غازي منير وھبي

1610065احمد عبد القادر بصل

127784مصطفى حسن مصطفى

152894عبد المنعم خالد حمود

250718كميل نخلة الشدراوي

264345مصطفى محمد شما

573864لطيفه علي زود زود

734297محمد حسن زھرة

736982خالد حسين سرايا

738318عبد الباسط احمد الصمد

743767سھام عبد القادر جنيد

753794كردية محمد عامر المحمد

760135ظريفة بدر يوسف مقاسي

762682رشا محمد مقدم

768202امتثال اديب الجندي

774873ناظم عبد الكريم مراد

972217عبد الحق رأفت مصري فتال

1253761مصطفى خالد الحمادي

1528275طارق محمود الشامي

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



1539185راويه بدر معرباوي

272969عدنان عبد الكريم حمزة

275185محمد عزت عوض

523845علي محمد عبد الكريم

677430احمد علي خالد العلي طالب

782486نظيم محمد عبيد علم الدين

782491مرعي محمد عبيد علم الدين

782503عبد الحي محمد عبيد علم الدين

48518خالد محمد المل

277624احمد مصطفى مستو

564466بولينا جرجي متري

564509جورج حنا فيعاني

767811خديجة محمد ريما

776212سمر عمر الصمد

888416مصطفى محمد خليل المكاري

1155802محمود حسان زكي حسن مولوي

1428686حسن محمد إبراھيم األرناؤوط

1522366ديب مروان برغشون

1583677بالل انور الشمعة

90556محمد توفيق محمد خضر قمر الدين

276772يوسف احمد عرابي

690030حسام الدين عمر الحزوري

703504مصطفى عمر الصمد

733085مخائيل نقوال مليحة

208295محمد مصطفى فارس

215534خليل امين الفرخ

241095وليد احمد قدور

272148محمد علي احمد مرعش

604635وقف لجنة التعليم االسالمية

635816فواز حسن الحسن

724418عصام احمد ادريس

726724سناء محمد درغام

741317ليلى ھاشم كروم

749606يوسف محمد علي بكور

761063ثروة نورس االسعد

763799محمد مصطفى جباضو

1106782شفيق ديب البدوي النجار

1180484محمد مضر فاضل حامد

1543945لميس محمد سعيد غالييني

223760احمد خالد الصمد

223881مصطفى محمود عمار

232510محمود ديب القطب

270605عبد هللا احمد الغوراني

271894امين عبد هللا ستوت

413858محمد خضر العلي

579001محمد عدنان العبدهللا

727896سعد محمد سالم ھاجر

731430خضر علي المير

734080منى احمد غازي

739448مالطف عبد اللطيف العثماني عويضة

739741محمد بسام خضر اغا



740540عبد المعطي شفيق الحاج

771052سلوى انطونيوس طربية

771821عمر خازن سعد الدين غية

780434عبد الرحمن احمد االكومي

787054ناصر محمود طالب الطرشة

858394الجماعة االسالمية في لبنان

1504716ظافر علي االسعد

100017682سمير  العشي

43119جانين فؤاد مكرديج ملكي

43853عبد المجيد معن ادھمي

46303سمير احمد مشرف

49394حازم محمد علم الدين

645697غزوى رافت عدره

731194ابراھيم عبد الرزاق دبوس

738142عوني فؤاد الشامي

752005ديب عبد العزيز االفيوني

755619ھالل حاتم الجمل

781497عبد العزيز محمد حليس

782523محمد واصف الدھيبي

782526توفيق واصف الدھيبي

931089أحمد مصطفى الشحروق

985998مصطفى محمد زريقه

1097120فؤاد ابراھيم ملكي

1351230رياض محمد األسعد

39739مصطفى عبد السالم كيال

149068فادي حسن عيد

الرفاعي 228291خالد محمد.

308325علي ابراھيم طليس

786143ياسر عبد الرحمن عبد الھادي

29350الجمعية االرمنية للثقافة والتعليم / ھاماسكايين

42754مدحت احمد يعقوب

42812ابراھيم عبد المجيد غمراواي

43977صفوح عبد هللا كرامي

46348رضا عبد القادر مصري

169262حسان محمد سميح حسون

211969محمود فايز شمسين

216831طالب محمد مرعي

245803محمد احمد بحري

272288سمير محمد العش

280652محمود عبد السالم العلي

283058حسن علي خليل

304382وئام محمد زود

564644مصطفى محمد ديب زيدان

716409عمر احمد واصف غمراوي

729925ھدى نقوال خوري

729938محمد فواز الشغري

734313اسعد محمد خالد

747426روال محمد خالد المير

754497فواز مصطفى المرعب

755280محمد حسن قبوط

756831فاطمة نجيب العمر



758991بسام كمال مسيكة

759597حيدر عدنان الحسيني

761029محمد شفيق ھزيم

761271نھى ابراھيم حموي فتال

771844احمد محمد عدلوني

772440مصطفى كمال شفيق الذقاني

772774فرحات محمد ھوشر

789564بالل محمد ميقاتي

1229183احمد صديق مطر

1296409احالم مصطفى تركمانية

1370644مصطفى أحمد فرس

1507316غنا محمد عصام الكنج

1517457جابر محمد عدنان دندشي

1518477سمير انطون الحايك

1518480انطون انطون الحايك

1528349روبرت محمود جنيد

1528371فؤاد محمود جنيد

1533006فاطمه عبد هللا مقدم

1533024انا نيقوالي لطف الشامي

1538130ماجد سليمان طالب

2929064محمود عبد المجيد حسون.

100046528بقية ورثة محمد بدر  المصري الشعراني وھما محمد بسام وعزام

91368احمد عبد السالم سبسبي

783137بسام احمد النشار

1356608علي محمد ابراھيم

1562362شھيدة محمد عكره

149392محمد مصطفى خليل

241954رياض عبدو نحله

278483محمود مصطفى شرمند

279199بھجت ظھير ابراھيم عكاري

597090غزوه سعيد الداالتي

747149حبيب عبدو شماس

760001زينب حسن جعفر

760007ابتسام علي جعفر

45293كامل مايز المقدم

690573فاروق احمد غانم

809356راشد مايز المقدم

1412805عبد هللا مايز مقدم

1412809عبد الخالق مايز مقدم

1412816عبد الھادي مايز مقدم

1555113امال توفيق رستم الدندشي

12560الشركة اللبنانية لالستثمار ش.م.ل

82972ضياء بدر غانم

100494محمد نزار محمد بشير الزعبي

254272ملكه عبد القادر الحبوشة

273985احمد منير كبة

550598محمد حسام الدين محمد رشاد الخطيب

603619محمد نوري حمداش

618583محمد ديب القطب

752196ناديا عزت االسعد

753923خالدية محمد خلف



771068وقف حسين الحلبي الحسيني

784422نھال عادل رشيد خالد

930097خديجه الھاما محمد زكي تتر

1131664كبلایر نقوال خريستوفي

1140549جورجات ميشال ضو

1503757ھند عبد الكريم االبرش

1564878خالد عواد فرحان سليمان السھو

1612155غريس اغوب المويان

82860طارق محمد ديب طه الجندي

213218محمد حمد عيد

650159سعد هللا احمد رجب غمراوي

748188عبد الرحيم مصطفى سھيم شعراوي

1358243خالد حسن غمراوي

100016231سميرة  الرز

12555شركة غانم وشركاه للبناء واالعمار ش.م.م

44321ربيحة عبد القادر الشيخ

276050عمر عبد العزيز حفار

620717صالح احمد المصري

728385رجاء محمد كمال معماري

745883صبحية موسى شحادة

759326منى فاروق معصراني

778709محمد اسعد الحامدي

86029مصطفى بشير الحسيني

277682انور طاھر شريف

708335محمد علي البرجاوي

751696تميم نديم مراد

766134عيسى يوسف حسن

770448خالدية عبد الرحمن الرفاعي

980063سامر سليم الشريف

40538وليد ممدوح رعد

217250حميد ھيكتور فرنجية

223673محمد فوزي دبوسي

248693عبد هللا محمد منصور

249257بشير محمد العكاوي

696682محمد محمود جمال

701381عز الدين حسن المير

728083محمد غسان السباعي

731198وقف محمود لطفي الزعيم

748040نبيل قسطنطين ذود

757535عبد الرحمن خالد يموت

762914محمد اسعد اسمة

783528مھا محمد العسل

978481محمد نھاد محمد زكي الكيال

978490وفاء حلمي كيال

1320029سامر نھاد الحلبي

1389375مصطفى محمد صالح

1518100بسام خضر لعلع

1547118محمد فرج الحمد

1564879بدر عودة نصار الشريده الشمرى

100048097كلھنا  حمزة

59718جمال ميشال موصلي



226919فاطمة سعد هللا شھال

279585عزام محمد منير حلواني

597173محمد عثمان عثمان

770169سلوى سليم درنيقة

778683فاروق وجيه حسين اغا

1559474احمد محمد علم الدين(ورثة)

42098احمد نزار محمد الجمل

62281طارق محمد اسماعيل

174492مصطفى محمد جعارة

189713تميم قصدي الشھال

276252احمد مصطفى ھواري

279210احمد محمد احمد شاھين

279477نور الدين يوسف مسلم

471646سمير محمد سالم الدھيبي

616212حسن احمد عرابي

735494رشيد احمد عضيمات

752412مصطفى خضر مسلماني

755829خزامة حسن ادريس

930186خالد محمود فاتروني

958925مصطفى علي الّصمد

1044411سالم حسن الكردي

1123440سمر عبد السالم الناغي

1155257قاسم حمد خضر

1312673ماھر ابراھيم مرعي

1513825محمد اديب جميل شحيطة

1515649يسر حسن يحي

1544236دانيا محمد وديع كباره

1560854حسين احمد خضر خضر االحمد

54496محمد نھاد زكي الزيلع

280338محمد جميل ابراھيم المعرباني

280338محمد جميل ابراھيم معرباني

731758ياسر توفيق عنكليس

42291غازي مصطفى فوز جباضو

113191خضر احمد الحاج

185261خلدون خالد الياسين

194269احمد علي منصور

398142خالد محمد المصري

579844مالك احمد خليل

737158ظھير خالد المصري

739952عبد الغني حسن فنج

742918درية عصام اغا رعد

745482بالل محمد خالد المير

750613مراد جميل عرابي

765987عبد هللا عبد الحميد جباضو

772554سعاد احمد اشالن

932145رامي واصف غندور

1468052حسن عثمان رعد

170154سامي محمد علي الحجة

268579محمد فضل عمر الھوز

429799محمد محمود عيد

600265عصام رمزي  ياسين



607294محمود حسن حمزة

733082ابراھيم محمد علي حجة

735293ملك محمود الحفار

782953موريس سليم مبارك

زكي احمد الصياح 784100جميل(ورثة)

1034045منير زكي الصباغ

1077507عمر احمد داود

98520مروان ديب برغشون

122812مصطفى محمد دياب

122814احمد محّمد دياب

213705ياسر احمد الكردي

587631احمد علي الحلبي

758328مصطفى علي جنزرلي

777674احمد محمد علي الريس

1170772عبد القادر مصطفى محمد طه

1397597يحي ناجاتي غازي

1555403مصطفى محي الدين درويش علم الدين

100002626احمد  الحايك

100565محمد نزيه محمد كرامي

226591نور الدين عبد الحميد البقار

524891محمد كامل كمال

592859عمر حسين عثمان

642621حسام محمود الفوال

734300ابراھيم محمد الوزي

927825عبد اللطيف محمود عبد اللطيف الوزير

188047زھير سعيد عبود بك الحسين المرعبي

223787سليمان محمد مرعي

264238محمد محمود عجاج

311179مصطفى أحمد حيدر

742026ابراھيم حسين حنوف

763789حسن حبيب الباف

768853محمد بسام الصوفي

773877ذوات حسني االبيض

774051عمر محمد علي الطرطوسي

888163عبد الكريم خالد الخزندار

967037خالد عمر خزندار

1034040محمد علي زكي الصباغ

59740احمد خالد الحاج

859028كامل حسن غزاوي

905570ابراھيم علي ناصر

961528نزيه سليم العلي

1513245عامر سمير كشتان

100602مصطفى سعد هللا بكري

246214عمر خالد دياب

271939انطون مخائيل يزبك

273117جورج مخايل ايوب

البيسار 719757خير الدين .

748071سعاد ھاشم المير االيوبي

768019وصفي عبد الحميد كحيل

773428محمد فؤاد الحلبي

887631سعيد محمد عبد الكريم المراد



748924محمود رشيد حفار

1114109كليم عزيز الشاطر

1251502سمير سعيد مسعد

1343011جھاد ناصر العتر

43725غسان سميح الزين

49857حمد محمد عجاج

172801جھاد ابراھيم ديب

187665ھيام محمد ناصر بيروتي

207445احمد عبد الحفيظ العثماني

242683بسام احمد المعصراني

260811خالد بدر غانم

260840يوسف بدر غانم

271630منير يوسف ابراھيم

278399حبيب محمد مرعش

302181محمد نجيب سميح المواس

302184محمد غازي سميح المواس

582376حنان عمر كردي

670784محمود اسماعيل علوش

730553محمد عبد الستار كبارة

733003كمال محمد علي عواضة

733024نيبال محمد علي عواضة

737165طالل توفيق الدرباس

749278عفاف فاضل الشعراني

753950وليد سعيد طراد

754605سھيل علي العصفوري

754756اميرة عبود مروى سنكري

777765فتحيه خالد سفر

888993عايدة عبد اللطيف عز الدين

895539مصطفى محي الدين محي الدين

1126758وليد جرجي مطر

1149484بسام عبد القادر العبد

1214599بسام احمد نجيب

60370زينة عبد الرزاق الحجة

152937رشيد علي البب

الصمد 193386حسين علي.

707837زينب قاسم خليفة

746100نبيل رشاد الحلبي

762473محمد حسن مصطفى الخال السوده

968030ليلى سعيد سعيفان

216268محمد ھاشم حسين علم الدين

232014طارق حمد عجاج

727526ھشام عبد الوھاب مستو

747837فضل عبد القادر مرحبا

768165دالل احمد عثمان

769561محمد خالد محمد عمر الصيادي

1132148حسنة محمد ديب انوس

1345975كريم زھير ميقاتي

40416بشير رھيف نشابه

382995خالد جميل وھبه

662758فواز عبد الرحمن االيوبي

742062عبد الستار كامل صرموط



757549زاكي توفيق ابو خضرا

774906ھدى امينة عبد القادر طيبة

779388عبد المنعم خالد ناغي

1035536زياد سليم مسعود

1128799وقف سعدي مخائيل الريس البشراني

191548نزار توفيق جزار رعد

191549رودين توفيق رعد

277541كمال الدين علي شعبو

731896امين كاظم عويضة

735553بارعة نھاد الحالب

747449طارق محمد عجاج

760122محمد فاروق محمد رافت حمزة

762236احمد محمد سعيد طه الجندي

768812امينة حسن البش

769203غادة محمد الصمدي

772280رامي يحيى شھال

888911عبد الرحمن سميع التنين

1531304خالد محمد االسعد

100002640وفيق  تركي

170736فھد سركيس زخيا

728143مصطفى فؤاد الشامي

740021محمد عبد المجيد ناصر الدبوسي

742440محمد بھيج ناصر دبوسي

746425ھيالنة ابراھيم اميوني

746859قثم مصطفى الحسين

760633بدر احمد عليشة

799444بشير عبد السالم احمد االيوبي

806281ظافر محمد ناصر الحلبي

1518748ناھد حامد القزاز

1518752نايفة حامد قزاز

254355محرم احمد ادريس

268809احمد محمد ريداني

739426معارف عبد اللطيف العثماني

759592دينا عبد الحميد البابا الحريري

1609053رواء ھاني قراعلي

51488محمد عثمان محمد بشير عويضة

127809محمد سعيد ضناوي

128863سامر امين رحيم

187614احمد محمد نعمان

389401ادمون ادوار حاماتي

576918بشير محمود الشامي

632793رودينه نقوال سابا

730693نعمة سليم محسن

734220طائفة الروم االرثوذكس ‐ وقف خيري

741430رولى محمد فتحي الصوفي

758320سعيد خضر مطر

765567حسين طالب اقسمواتي

1084645مصطفى احمد رضوان مولوي

1404939سليمان جرجس سلوم

1550010نسرين فكرى محمد عكاشة علي

1579299روعه عبد الستار الديالني



209508ھناء فاروق عثماني

209508ھناء محمد فاروق عثماني

431957ضحى محمد كيالني

609722محمد نجيب طالب

657781احمد خالد جيدة

750122سعاد احمد فضل البابا

758234حسن احمد خضر حسين علي يحي

772368خالد عبد الواحد عجم

785003احمد نجيب طالب

792661محمد علي محي الدين الشيخ

12283شركة البيت الحديث ش.م.م

264736علي مصطفى ھوده

350963نصوح احمد شحادة

601040جوزيف جبرايل القرطباوي

732520عاھدة نجدت الزعبي

732849محمد رشاد المنال الترجمان

737951نضال احمد ملحم

752596محمد ماجد رياض الحموي

753270محمد محمد المحمود

759015انتصار محمد ضياء التركماني

760204باسل ابراھيم عصافير

771170احمد محمد صديق الشعار

1586741عبد الرؤوف احمد محمود

100003572عبد الناصر  السودة

100046799رابطة آل رعد االجتماعية

42484صباح علي منبياري

81155عبد اللطيف شوكت دبوسي

439890ريتا جوزاف فھد

565646مرفت محمد فضل الھوز

601689فضيلة عبد القادر الھندي

716586لولو الياس طعمه

729748محمد احمد مصيص

743495مراد احمد المراد

751233كريم محمد نعنعي

761272عماد محمود فاتروني

766732محمد خير جبالوي

772621محمد احمد عبد الحميد الماروق

779338انجلينا كاس ديب

941814محمد اسعد قاسم بيه

44631عبد هللا نعمة اميوني

284143جمال محمد عبد الرحمن جوھر

629970محمد اسماعيل عيسى

888412ھدى محمد منير سلطان

1222398رضوان عبد الرحمن حسين

1358781مظھر محمد علي كلسينا

1549588يوسف خضر منون


