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76380311محمد احمد حسن عباس سفينة القيطععكارعكار

71083710محمد حمزة سنديانة زيدانعكارعكار

ن الذهبعكارعكار 3161004خالد علوش عي 

ي السلخ قرية العمارةعكارعكار
3297041خالد مصطفن

3714978احمد بشي  صالح قرية فريدسعكارعكار

3545056احمددياب عبد القادراكرومعكارعكار

ه عكارعكارعكار 76073693ريا حالقالبي 

857302-03جوزيف منصورالتليلعكارعكار

3423634الحويشالحويشعكارعكار

71424260سليمان  المحمدالدغلةعكارعكار

يالدورهعكارعكار
ن
3987141احمد السحمران

76/435125علي رحيل البدويالرامةعكارعكار

70436911محمد حسنالريحانيةعكارعكار

ي مطر .الزواريبعكارعكار
ن
76419520عصام هان

03/284160نعمة هللا  وهبةالزواريبعكارعكار

03/223023بالل شمعاالسماقيةعكارعكار

81247402حسن الخطيبالسهلهعكارعكار

71533264عبد العزيز  الرزالسويسةعكارعكار

03/453577پول  سعودالشقدوفعكارعكار

03/825305جورج شلهوبالشيخ طاباعكارعكار

70753473حسن النابلسيالشيخ عياشعكارعكار

03/388749اسير  حافضالشيخ محمدعكارعكار

70566407احمد الكايدرجم عيس- العماير عكارعكار

71931356بلدية  العويناتالعويناتعكارعكار

03/748320عمر المرادالعيونعكارعكار

71499144محمد اسعدالغزيلهعكارعكار

70540471عطيه المحمودالفرضعكارعكار

71/759753عامر سليمان الخلفالفرضعكارعكار

70703392القبياتالقبياتعكارعكار

70557565يحي  الرفاعيالقرقفعكارعكار

03/459460احمد  سموحالقرنةعكارعكار

مطانيوس جرجسالقرياتعكارعكار
71/704444 

81/881000 

71/890159خضن احمد خشفةالقليعاتعكارعكار

423844-70خضن محمود ادريسالكنيسةعكارعكار

03/165784حسن الحايكالكويخاتعكارعكار

03/691486عمر حايكالكويخاتعكارعكار

يالمقيبلةعكارعكار
ن
70286333مصطفن  الحسان

70/180111خالد  خالدالمقيطععكارعكار

71603009طالل الفحلالمونسهعكارعكار

03/086682كريم النشارالنفيسةعكارعكار

ن موىسبستان الحرش- النهرية عكارعكار 03/826855معي 

76/160558طالل محمد الشيخالهيشةعكارعكار
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نعكارعكار 03/230623محمد عبد الرحمن  طالبببني 

نعكارعكار 03/342037محمود جوهرببني 

نعكارعكار 03/880598زاهر عبد القادر الكسارببني 

03/536481عبد هللا  عطيهبربارهعكارعكار

03/301792عارف  شهيدمبرج العربعكارعكار

03/322387برقايلبرقايلعكارعكار

03/931458حاتم عثمانبزالعكارعكار

3164161فاضل موىس موىسبزالعكارعكار

71628332رانيا نصاربزبيناعكارعكار

03/709017ربيع مروان الشديدبزبيناعكارعكار

03/376417رماحبستان الحرش و رماحعكارعكار

ي صخرعكارعكار
71081691خالد الصوانبين

يبيت الحاجعكارعكار 03/053150وجيه عيد الزعير

3478989حسن محمد حسنبيت ايوبعكارعكار

03/291471ملحم  الخوريبيت مالتعكارعكار

06/896896خضن  العيشبيت يونسعكارعكار

70648289بينوقبوال- بينو عكارعكار

03/794554عبد هللا غيةتكريتعكارعكار

يعكارعكار
 
ق 70/172675محسن  صالحتل عباس الشر

ةعكارعكار 70111308عبد الحميد سقرتلبي 

ةعكارعكار 03/562574عماد الدين العليتلبي 

03/418911احمد الحسنتلمعيانعكارعكار

71532222أيمن عبدهللاجديدة الجومهعكارعكار

81387000نافذ عمرجديدة القيطععكارعكار

71881033احمد  المحمدالرامه- جرمنايا عكارعكار

79171333محمد فياض سعد الدينحبشيتعكارعكار

03/163312بسام االحمدحرارعكارعكار

3163312بسام رشيد االحمدحرارعكارعكار

3020869علي عبدالكريم عليحرارعكارعكار

يحلباعكارعكار 03/251038خالد عصمت الحلير

06/693025جهاد عبودحلباعكارعكار

70435775محمد حسن الرفاعيحلباعكارعكار

وقعكارعكار ن 70325357بالل طاهرحي 

70294953سعد الدين سعد الدينخربة داوودعكارعكار

03/006433خربة شارخربة شارعكارعكار

03/681604خالد طهخريبة الجنديعكارعكار

ولعكارعكار ولخط البي  76/476100خط البي 

03/441768طالب  صبحةدبابيةعكارعكار

70/937966سعيد عدويهدوير عدويهعكارعكار

نعكارعكار ندير جني  70/618881دير جني 

70/508450محمد البيطارذوق الحصينةعكارعكار

70/190601هيثم  حدارةذوق حدارةعكارعكار

03/359848رحبةرحبةعكارعكار
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03/815442انطون  شحودسفينة الدريبعكارعكار

3860494محمد احمد خالد عباسسفينة القيطععكارعكار

70/852599علي  حمدسنديانة زيدانعكارعكار

70/282679شانشانعكارعكار

بيالعكارعكار 03/674879 ابراهيم عوضشر

03/518501يوسف قجاجوضهر القنيرعكارعكار

03/936444ربيع  المكاريضهر ليسينهعكارعكار

03/331092عدبلعدبلعكارعكار

03/459460احمد  سموحعرقاعكارعكار

79171809عكار العتيقةعكار العتيقةعكارعكار

03/038627ذوالفقار عبده الزينعكار العتيقةعكارعكار

03/459460احمد  سموحعمار البيكاتعكارعكار

03/499588عندقتعندقتعكارعكار

70402899احمد عبد القادرعياتعكارعكار

03/011211مصطفن إبراهيمشيخالر- عيدمون عكارعكار

ن الذهبعكارعكار 3372791نارص احمد مرعيعي 

ن الزيت و كفر الفتوحعكارعكار 03/177017هيثم حمدانعي 

ن يعقوبعكارعكار 71134226صفاء خضنعي 

يعيون الغزالنعكارعكار 03/212489عالء الدين  االحمد المرعير

ن عكارعكار ن اشما - فسقي  ن تنتا- عي  03/387607عبد المنعم  الشيخعي 

03/034842فنيدقفنيدقعكارعكار

3450348علي بدر اسماعيلفنيدقعكارعكار

79177782علي حمد الككفنيدقعكارعكار

 علي عائشهفنيدقعكارعكار
ن 3320442عمرحسي 

03/881451بلدية  قبعيتقبعيتعكارعكار

70341666علي طالب طالبقبعيتعكارعكار

71148463احمد محمد درويشقبعيتعكارعكار

70782392محمد شحادةقرية العوادةعكارعكار

03/458745وليم درغامقرية هيتالعكارعكار

70093006ربيع صقرقشلقعكارعكار

71804271احمد  خضنقنيةعكارعكار

76/414604وليد خالد الشيخكرم زبدينعكارعكار

03/040624عبود  سليمانكروم العربعكارعكار

03/831028ربيع البازيكفر حرةعكارعكار

03/545733احمد عليكفرتونعكارعكار

76/612363نزيه كتوبمجدالعكارعكار

ي  رمضانمشي  حمودعكارعكار 3419088ناجر

3066427عبدالعزيز  شحاديمشحةعكارعكار

3904780محمد بريمشمشعكارعكار

76116078خالد يحي سعودمشمشعكارعكار

70223921سيال  عجيميمشيلحة الحاكورعكارعكار

03/807335جوزف يوسفممنععكارعكار

3706221جورج يوسفمنجزعكارعكار
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3250407انطون  عبودمنيارةعكارعكار

3470620خضن  مصطفن العكاريوادي الجاموسعكارعكار

3590167هيثم الحمدوادي خالدعكارعكار

81/288434مروان حمود الوريديوادي خالدعكارعكار

03/588456حليم ابراهيم شلهوب قرية حكر الشيخ طاباعكار عكار

03/124825محمد ديب عكاري وادي الجاموسعكار عكار


