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3317596اتحاد بلديات جزيناتحاد بلديات جزينجزينالجنوب

3155145الجرمقالجرمقجزينالجنوب

70817482الريحانالريحانجزينالجنوب

3268692أنانأنانجزينالجنوب

3292358بتدين اللقشبتدين اللقشجزينالجنوب

نجزينالجنوب نبكاسي  3367834بكاسي 

ي جزينجزينالجنوب
 
ي جزينبنوات

 
3261186بنوات

71302081جو انطونجرناياجزينالجنوب

ن- جزين جزينالجنوب ن مجدلي  3317596جزينعي 

81007870راشيل نعمةحمصيةجزينالجنوب

3726642بسام رزقحيطورةجزينالجنوب

ن جزينالجنوب نحيداب- دير قِطي  76/535615دير قِطي 

81740614رومرومجزينالجنوب

3217320ريماتشقاديف- ريمات جزينالجنوب

يزحلتاجزينالجنوب
3326918ميشال لطفن

3239522بلدية سجد قضاء جزينسجدجزينالجنوب

7805005بلدية سنياسنَياجزينالجنوب

3397448شواليقشواليقجزينالجنوب

03/651556برنارد نرصّصباحجزينالجنوب

3273888حبيب ضاهرصفاريهجزينالجنوب

70166650صيدونصيدونجزينالجنوب

70146533مارون السويديعارايجزينالجنوب

3722212عازورعازورجزينالجنوب

81668902عرمت عرمت جزينالجنوب

3224206عيشيةعيشيةجزينالجنوب

ن المرجزينالجنوب 70/353074انا نخلةعي 

635193-70قيتوليقيتوليجزينالجنوب

3904582كرخاكرخاجزينالجنوب

7230682كفرجرةكفرجرةجزينالجنوب

3666056كفرحونةكفرحونةجزينالجنوب

7230799كفرفالوسكفرفالوسجزينالجنوب

7230777لبعالبعاجزينالجنوب

3683683لويزة جزينلويزة جزينجزينالجنوب

70404046مجيدلمجيدلجزينالجنوب

3660527مشموشةمشموشةجزينالجنوب

76532326انطوان عونمكنونيةجزينالجنوب

71037012مليخمليخجزينالجنوب

70587365ميدانميدانجزينالجنوب

3730323وادي جزينوادي جزينجزينالجنوب

3711832ارزونارزونصورالجنوب

3277172البياض صورالبياض صورصورالجنوب

3428006الزلوطيةالزلوطيةصورالجنوب
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3953355المجادلالمجادلصورالجنوب

3459440المنصوريالمنصوريصورالجنوب

3837793الناقورةالناقورةصورالجنوب

3221577باتوليهباتوليهصورالجنوب

3724742باريشباريشصورالجنوب

3067101بازوريةبازوريةصورالجنوب

71517168بافليهبافليهصورالجنوب

3229795بدياسبدياسصورالجنوب

3523555برج الشماليبرج الشماليصورالجنوب

3793227برج رحالبرج رحالصورالجنوب

3358404برغليةبرغليةصورالجنوب

3433419بستان صوربستان صورصورالجنوب

3218320جبال البطمجبال البطمصورالجنوب

نصورالجنوب نجبي  3296543جبي 

3028233جناتاجناتاصورالجنوب

3712600جوياجوياصورالجنوب

مجوياصورالجنوب  علي بي 
ن 03/043325حسي 

3885079حلوسيةحلوسيةصورالجنوب

يصورالجنوب يحمي  3585523حمي 

3227851حناويحناويصورالجنوب

3737309حنيةحنيةصورالجنوب

3750003دبعلدبعلصورالجنوب

3821841دردغايادردغاياصورالجنوب

70690729دير قانون النهردير قانون النهرصورالجنوب

نصورالجنوب ندير قانون راس العي  3115961دير قانون راس العي 

3813452دير كيفادير كيفاصورالجنوب

3830533ديرعامصديرعامصصورالجنوب

70671105رشكنانيهرشكنانيهصورالجنوب

3319841رماديةرماديةصورالجنوب

نصورالجنوب نزبقي  3886447زبقي 

3749989سلعاسلعاصورالجنوب

70939009شحورشحورصورالجنوب

صورالجنوب
مالكية - شعيتية 

الساحل
3823367شعيتية

3733922شمعشمعصورالجنوب

3833441شهابيةشهابيةصورالجنوب

نصورالجنوب نشيحي  3361699شيحي 

نصورالجنوب نصديقي  3837385صديقي 

70395196رصيفارصيفاصورالجنوب

3334600صورصورصورالجنوب

70880601طوراطوراصورالجنوب

3604620طي  حرفاطي  حرفاصورالجنوب
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هصورالجنوب
ّ
هطي  دب

ّ
71320238طي  دب

3118472طي  فلسيهطي  فلسيهصورالجنوب

ةصورالجنوب ةظهي  70002914ظهي 

3750819علي  عزالدينعباسية و صورصورالجنوب

3597070علما الشعبعلما الشعبصورالجنوب

3763410عيتيتعيتيتصورالجنوب

ن بعلصورالجنوب ن بعلعي  3570702عي 

3540732قاناقاناصورالجنوب

3180323قرية السماعيةقرية السماعيةصورالجنوب

71142369قرية المالكيةقرية المالكيةصورالجنوب

70226909قرية بستياتقرية بستياتصورالجنوب

3329141قرية وادي جيلوقرية وادي جيلوصورالجنوب

3728530قليلةقليلةصورالجنوب

3283267كنيسة صوركنيسة صورصورالجنوب

71111623مجدل زونمجدل زونصورالجنوب

3673555محرونةمحرونةصورالجنوب

نصورالجنوب نمروحي  3022462مروحي 

فصورالجنوب 3890894حسن  علولمزرعة المشر

3837766معركةمعركةصورالجنوب

3689201معروبمعروبصورالجنوب

3461089نفاخيةنفاخيةصورالجنوب

3999123يارينيارينصورالجنوب

3377865يانوح صوريانوح صورصورالجنوب

366631اياد كامل وطفنالبازوريةصورالجنوب

70797707محمد عباس ذيادالبازوريةصورالجنوب

3259939احمد مرعي الداوودالبستانصورالجنوب

71655614محمود عبد هللا حاج عليالحلوسيةصورالجنوب

يحاصورالجنوب 3425465رضا حمد عونالشير

70084867علي عبد الحميد شبليالقليلةصورالجنوب

71204450اسامة قاسم عربيةالقليلةصورالجنوب

يالمجادلصورالجنوب
3183225نعمة حسن رميت 

351708عمار يوسف مازحباريشصورالجنوب

3652471كمال محمد كفلحناويهصورالجنوب

3313058علي احمد ايوبسلعاصورالجنوب

3742663وسام انيس الزينشحورصورالجنوب

3500478سامر عادل شغريصورصورالجنوب

70034843احمد غريبطي  حرفاصورالجنوب

ن حيدرطي  حرفاصورالجنوب 3745861حسان حسي 

ن بعالصورالجنوب 78921191سيف رضا رضاعي 

3624732حسن عبد المنعم حمادةقاناصورالجنوب

يمحرونةصورالجنوب 70891224علي صبحي وهتر

3049594علي محمود رسورمعركةصورالجنوب
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دانيارينصورالجنوب 3999123علي محمود الير

70805721حسن محمد حيدريانوحصورالجنوب

03/755288جالل محمد عاصي بابليةصيداالجنوب

70/991327حسن فريد ريحان بابليةصيداالجنوب

03/310308كاظم محمد يونس رصفندصيداالجنوب

03/943714محمد عباس خليفة رصفندصيداالجنوب

03/286130حسن محمد غدار غازيةصيداالجنوب

03/103706فرجاهلل محمد دياب قرية القنيطرةصيداالجنوب

03/724539وهيب نقوال فرنسيس مية وميةصيداالجنوب

79/170100جورج سعيد واكيم مية وميةصيداالجنوب

76005021اركياركيصيداالجنوب

71/193677بسام اسعد جعفرالبساريةصيداالجنوب

يالخرايبصيداالجنوب
03/341383علي احمد دهيتن

03/439821كامل حسن صعبالخرايبصيداالجنوب

03/475090قاسم احمد حجازيالخرايبصيداالجنوب

71/360555عباس جواد الدرالخرايبصيداالجنوب

07/360460الخرائب صيداالخرائب صيداصيداالجنوب

03/747432ابراهيم سعد الدين عني الدركمانصيداالجنوب

الدركمانصيداالجنوب
محمد اسماعيل 

ي  البعاصي 
71/308587

يصيداالجنوب
 الزويتيتن

عبد الرحمن مصطفن 

رفاعي
03/230807

يصيداالجنوب
03/899707كاظم مختار طالب الزويتيتن

يالسبيلصيداالجنوب
ن
70/968641نادر جميل البيالت

السبيلصيداالجنوب
عبد الكريم عز الدين 

 كرجية
76/026030

03/387637نزيه يوسف الرفاعيالشايصيداالجنوب

81/245218نجيب محمد عباسالسكسكبةصيداالجنوب

03/768611 زياد محمود حمود الشارعصيداالجنوب

ي الشارعصيداالجنوب
76/925725اسامة فؤاد البتن

70/315526نزيه مصطفن حيدرالقنايةصيداالجنوب

03/542676سليم خليل عبودالقنايةصيداالجنوب

03/191025هالل حسن الجعفيل الكشكصيداالجنوب

ي الكشكصيداالجنوب
ن
03/432566بالل زيتوت

03/294262خالد أحمد السنالكنانصيداالجنوب

يالكنانصيداالجنوب
ن
03/728357خالد عبد القادر السكاف

 محمد حبليالمسالخيهصيداالجنوب
03/056775مصطفن

يالمسالخيهصيداالجنوب  الغرتر
03/692120أحمد خرصن

يصيداالجنوب
ن
يالوسطات

 
03/063880أحمد عز الدين القنوات

يصيداالجنوب
ن
03/388385محمود أحمد حجازيالوسطات

3282150إنصاريةإنصاريةصيداالجنوب

ن كنيارإنصاريةصيداالجنوب 03/049031كمال حسي 
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كأرزيصيداالجنوب 70825342وسام متي 

3717535بابليةبابليةصيداالجنوب

03/528940براميةبراميةصيداالجنوب

81795586بقسطابقسطاصيداالجنوب

70755353لبتن كشوانبنعفولصيداالجنوب

ن زبيبتفاحتاصيداالجنوب 03/949931حسي 

ن حسن زبيبتفاحتاصيداالجنوب 03/949931حسير

70/943930حبيب علي عزالدينتفاحتاصيداالجنوب

لجنجالياصيداالجنوب ن 76/766201 نزيه يوسف مغي 

3988925حارة صيداحارة صيداصيداالجنوب

03/347136حجةحجةصيداالجنوب

07/200674درب السيمدرب السيمصيداالجنوب

نصيداالجنوب 03/526191محمود ديب السيدرجال األربعي 

نصيداالجنوب 03/902940نعمان فضل عفارةرجال األربعي 

70373318زراريةزراريةصيداالجنوب

03/279175غالب محمد مروةزراريةصيداالجنوب

70/983892حسن محمد مروةزراريةصيداالجنوب

03/572540عماد عبد الخالقزراريةصيداالجنوب

70812019زيتازيتاصيداالجنوب

70062412سكسكيةسكسكيةصيداالجنوب

03/240689يوسف مخائيل ابو زيدصالحيةصيداالجنوب

70/ 589459صالحيةصالحيةصيداالجنوب

81880111علي  يونسرصفندصيداالجنوب

3850341مصطفن حجازيصيداصيداالجنوب

اصيداالجنوب 70717723كاتيا  حدادعير

اصيداالجنوب 03/305780الياس وديع بطرسعير

اصيداالجنوب 03/305780الياس وديع بطرسعير

وسيةصيداالجنوب
ّ
76370948رل الحايكعد

03/118278علي غازي غزالهعدلونصيداالجنوب

70/937710عصام علي طحانعدلونصيداالجنوب

عدلونصيداالجنوب
حسن عبدهللا عبود 

عالمه
71/747931

76950235عقتنيتعقتنيتصيداالجنوب

71371866عنقونعنقونصيداالجنوب

71/115328محمد موىس فرحاتعنقونصيداالجنوب

71/331253علي رائف فرحاتعنقونصيداالجنوب

70/169139غازيةغازيةصيداالجنوب

3404150غسانيةغسانيةصيداالجنوب

3166074قرية صيداقرية صيداصيداالجنوب

03/458597عفيف ظاهرقرية عرب الجبلصيداالجنوب

3634262قناريتقناريتصيداالجنوب

70/146913غسان قاسم خليفةقناريتصيداالجنوب
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70/875090ربيع غدارقناريتصيداالجنوب

3433699كفر شاللكفر شاللصيداالجنوب

3323939كفربيتكفربيتصيداالجنوب

70730054فاطمة حميةكفرحت صيداالجنوب

03/559753خرصن مهدي مقبلكفرحت صيداالجنوب

70/018389علي احمد حاموشكفرحت صيداالجنوب

03/702601غسان ناصيف فارسكفرشاللصيداالجنوب

03/141907يوسف حيدر مارسيلكفرملكيصيداالجنوب

81801844كفرملكي صيداكفرملكي صيداصيداالجنوب

3142233كوثرية السيادكوثرية السيادصيداالجنوب

ن موىسكوثرية السيادصيداالجنوب 71/174441محمد حسي 

7441615لوبيةلوبيةصيداالجنوب

نمار نقوالصيداالجنوب 76/144250إلياس يوسف الجي 

يمروانيةصيداالجنوب
ن
3934783عادل وزت

ن غانم حجازيمروانيةصيداالجنوب 76/768079حسي 

70/707687ابراهيم خليل حمودمزرعة طباياصيداالجنوب

03/912540مزرعة عرب  طَبايامزرعة عرب  طَباياصيداالجنوب

7200311بلدية مغدوشةمغدوشةصيداالجنوب

نمغدوشةصيداالجنوب 03/234238اميل اسعد قسطنطي 

71/392442أحمد محمد حبليمكش العبدصيداالجنوب

7722265الميةومية الميةوميةمية وميةصيداالجنوب

70319656نجاريةنجاريةصيداالجنوب

03/240966رائف عبدو نارصنجاريةصيداالجنوب

03/240966رائف عبدو نارصنجاريةصيداالجنوب

03/233403دجو جورج صليباهاللية     صيداالجنوب

70/312095هاللية صيداهاللية صيداصيداالجنوب


