
مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

عفيف 3اسليماسامة الشوفليال اسليم 111/3/1977

ابراهيم 31ابو شقرااسعد الشوفهنديه ابو شقرا 25/15/1980

علي 113طاهرايمن بعبدانجمه حمود 312/3/1976

حسن 8/22هزيمهاحمد ناكرام هزيمه المي  46/1/1976

علي 54بارودابراهيم الشوفاكمال الجعيد 56/18/1975

موىس 7عيىسابراهيم ه عنيىسي بعبداسمي  66/9/1981

حسن 100بلوطاحمد نزينب جميل رمضان المي  74/9/1983

سعيد 220صباحاحمد بعبداانصاف 82/3/1964

جوزف يادغار
6مشعالنن وتتراز بارود بي  97/25/1987

جورج 23الجلخانطوان نفدوى الجلخ المي  108/3/1968

ميالد 106االشقرادغار كرسوانالهام بو خليل 111/11/1979

الياس 16بو عيىساسطفان ي التكلي
الشوفسلفن 128/9/1974

ورده 196عمانوئيلايلي نازدهار عيد المي  134/7/1975

ي
طونن 337جبيليايلي ي

ون  ننيكول بي  المي  1412/10/1988

جوزيف 143عازارايلي ن عازار نكارولي  المي  1510/30/1984

جورج 118عازاراسعد ة نسمي  المي  161/5/1980

جرجس 43شعياايلي نفريده المي  1710/10/1969

يونس صلياحمد 36قير صلي وتسناء قير بي  181/17/1992

محمد ناحمد 24/117حسي  الشوفكوثر الحجار 192/7/1976

احمد 576دمجابراهيم الشوفانصاف المعوش 204/12/1980

عبده 1031الحاج عسافايلي جبيلامال الخوري 219/28/1974

شفيق 57الحاج شحادهاحمد ه الشوفسمي  225/1/1966

محمد وهيب ن 195زبيبوامي  ي
الشوفامنه ترننن 237/25/1969

شفيق 308برباريابراهيم جبيلايفيت اتناس 246/15/1967

عواد 126بو صالحايهاب الشوفاحالم 251/1/1986

عبد المسيح 153كسابايلي بعبداجورجيت 262/28/1974

عارف 612سيف الديناحمد الشوففاطمه سيف الدين 283/8/1981

عطا ياحمد
2382عبد الغنن عاليهبدر شحمي 292/2/1976

علي 150فوازاسامه الشوفصبحيه احمد علي 303/11/1975

حليم 55بو انطونالياس نتقال شعيا المي  311/27/1977
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جوزف 4قزحياايلي جبيلجانت سعد 321/20/1974

علي 24حيدر احمداحمد ه حيدر احمد بعبداامي  337/22/1993

ابراهيم 6شمعونايلي كرسوانفوز شمعون 348/1/1969

نظام يالياس
انن 68تبرسر نباسمه غطاس المي  359/7/1985

جورج 50معلوفالياس وتمنتىه سليمان بي  379/19/1972

غازي 157خليلابراهيم بعبدامنتىه المغيط 3810/5/1977

عفيف 78كرمابراهيم ي ابراهيم
جبيلاجينن 395/21/1967

موريس 36يزبكايلي ي خليل وتليال انر بي  404/25/1963

صبحي 1144حربابراهيم بعبداسعدى حرب 411/12/1974

محي الدين 791قوزياحمد صيداعفاف منصور 4210/14/1985

واكيم يايلي 226توتونحر ن كرسوانامال انطونيوس شاهي  4311/16/1988

منذر 114الحجارانيس الشوفعواطف الحجار 445/11/1977

نمر 121/135فوازايمن الشوفعائده فواز 455/15/1975

ابراهيم 5كرمايلي ي جورجات جرجر
ن المي  467/27/1984

كمال 1237الحالقاحمد وتمنن شبارو بي  478/26/1987

ن امي  12زين الدينابراهيم ه زين الدين نسمي  المي  507/11/1978

الياس 85فرحانطوان ي
الشوفتراز معوىسر 514/5/1971

ن كراكي  153ايناجياناستبان نهيكوهي ماركاريان المي  5211/15/1981

سعد 75مرهجايلي الشوفثريا خليل 5310/20/1981

حبيب 9رزقايلي ه االحمر نسمي  المي  548/25/1965

عزيز واحدالخويريالياس كرسوانفريده الخويري 557/20/1979

داود 20الشدياقانطوانيت كرسوانصونيا الشدياق 563/20/1973

سليم 8االشقرايمن الشوففايزه االشقر 576/29/1968

يوسف 18غيثايرس الشوفنجله 582/11/1974

انيس 243نجماكرم الشوفامال غيث 597/14/1974

نديم 33ابو كسمايلي كرسوانسونيا نقوال 6010/24/1973

حسن ن 20ابو ضاهرامي  الشوفبهيجه ابو ضاهر 614/20/1966

محمود 44حرباحمد وتدالل عبد المطلب محمد شعبان بي  623/7/1981

عصام ن يامي 
ين  143الرسر عاليهناديا عقل 6311/12/1979

سمي  129فرنسيسالياس ناليس القارح المي  6411/6/1976
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سليم 162سماحهاميل ا جلخ بعبدابي  658/25/1963

مدحت 99رسكيساكرم عاليهجمال 665/28/1981

مصطفن 1356سلومانيس بعبداعليه 6711/10/1976

انطوان 85بعينوالياس بعبدامنن شمعون 686/10/1990

عبدو 150الحاجانطوان كرسوانليليان الخوري 6911/11/1987

فؤاد 48فياضانور الشوفتحيه 708/28/1981

كميل 34بو روفايلانطوان بعبدامنن الحويك 719/15/1977

ميالد 92الشدياقالياس نحسن طنوس المي  738/1/1981

ميشال 10رفقهايلي زحلةانطوانيت 7411/8/1983

ذيب 386غياضاحمد ي حاصبيامريم الزغنر 7510/24/1968

علي 283رسحانابراهيم حاصبياسهيال طالب 769/12/1972

جرجس 143ابو ضاهرالياس مرجعيونغاليه رزق 7710/13/1972

يوسف 85عبالانيس مرجعيونصونيا لحود 788/4/1976

حسن 79صبحاري    ج حاصبيااخالص عواد 796/20/1980

غانم 44زعربالياس صورعفيفه 807/14/1978

طانوس 116حربادمون جزينجورجيت 819/30/1968

حبيب 56قبيىسياحمد ه النبطيةمنتىه كركي المعروف باسم سمي  824/1/1968

حسن 9/53شكراحمد بعلبكفضة هزيمه 836/10/1969

ن محمد حسي  3العزواسماعيل عكارنوفه 841/10/1981

هويش 27الكايدالياس عكارخديجه 857/1/1970

احمد 160الحمادةاسعد عكارحمدى 864/5/1982

عزمي 107انطونالياس عكارليل بيطار 877/19/1979

محمد 125هدىاحمد عكارفاطمه حسن 881/27/1973

خالد 196عبد هللااحمد عكارفهيمه ضاهر 891/15/1975

غالب 55ابو فاعوراياد حاصبياسلوى ابو فاعور 908/21/1973

يعقوب 73المقدىسيانطوان ي عيىس يكاترين انر برسر 914/14/1965

بشي  45عبد الوارثاحمد زحلةامينه شعبان 924/20/1970

الزين 17طوقاميل يمريم طوق برسر 932/18/1971

حنا 781سابا مخلوفالياس يمريا الشلفه برسر 9512/11/1971

الياس 364سكرادمون يثارا سكر برسر 965/18/1971
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ابراهيم 327السقااحمد ه االرناؤوط صيداامي  974/1/1983

منذر ياحمد 211الزعي  صيدالينا البطش 9812/9/1986

جورج 21نرصايلي عكارليال ابراهيم 996/16/1974

محمود ياحمد 56وهنر عكارفدوى 1015/11/1977

يوسف 23طوبياالبي  نا ونمي  البي  1023/1/1972

جان 86مزهرانطوان جزينمريم 1035/3/1980

علي يارساء
2الحالنن ة سيف الدين بعلبكسمي  1049/29/1986

بشاره 1203عاقوريانطوان جزينماري عون 1058/20/1972

قاسم 122كريماحمد يتفاحه شعشوع بقاع غرنر 1061/2/1970

نزيه ن 217صوانامي  زحلةعليا السيد 1075/6/1989

دياب 91ابو حمدانابراهيم زحلةنوال علي عثمان بوظ 1081/1/1983

سليمان 301البيطارالياس بعلبككيفات نرصهللا 10912/20/1976

مصطفن 68كبارابراهيم بعلبكوداد كبار 1109/15/1970

محمد 277موىساسامه الهرملليندا موىس 1118/19/1968

خالد 150/267الشباحمد بعلبكهندالشب 1125/5/1980

اميل 128لحود رحمهايلي ينزي  هه الياس برسر 1133/9/1974

شحاده 213حموداديب يه الشيخ علي بعلبكصير 11412/25/1977

حنا 20منصورانطوان زغرتاجورجيت الخوري 1167/15/1972

ي جرجر 18دبوابراهيم زغرتاهيالنه مخايل 11711/15/1967

سميح 39نجدياحمد صورنمري نجدي 1188/10/1970

اماده 92بدوي نعمهانطوان ي
زغرتافريده العىسر 1198/1/1972

شحاده 72صعبانطونيوس زغرتاهند طوق 1201/20/1972

غالب 76صواناحمد بعلبكساميه صوان 12111/8/1973

ن حسي  2شنبورهاحمد صورفاطمه شنبورة 1223/1/1973

سليم 1النجارانطوان ي
زحلةسيدي بعقلينن 1237/14/1973

فهد يالياس 5قبحر ن زحلةروز ساسي  1249/10/1966

نارص ياسامه 43االيونر الكورةناديا عبدو 12512/10/1985

جوزف نالياس 36شاهي  ه سلوم ونسمي  البي  1269/25/1978

موىس ن 13طنوسامي  عكارهند يوسف 12711/12/1969

ميشال 65شبلامل ي
ن
عكارنجاح سيوف 1289/2/1983
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فهد 81الحاجانطوان ونماري خليل البي  1293/5/1976

انطونيوس 295العبد جعجعايزك ي
يحنه الهانن برسر 1302/1/1972

احسان 754مستواسطفان ونفاطمه جوجو البي  13111/18/1986

خالد 145/316عودهاحمد بعلبكنايفه 1327/5/1972

محمد 11اسماعيلاسد يزينب محمود بقاع غرنر 1337/26/1965

ن حسي  18عليابراهيم عكارمنن يوسف 13410/26/1980

عبد هللا 10الوعرياسعد ن الوعري عكارجميله حسي  13512/7/1974

علي 106المرصيانور ن عكارسميا شاهي  1363/25/1974

بل رسر ناندره 29حسي  يجنات طوق برسر 1378/13/1978

محمد 215حيدراحمد عكارحلوم االحمد 1382/1/1978

ميشال 31المصومعياندره عكارروز المصومعي 1399/5/1980

جورج 684باليوسانجيل جزينفيوال 1403/7/1977

قاسم 13صالحاحمد عكارخديجه علي صالح 1419/10/1972

عبد الرحمن 7سالماحمد عكارامون عبد الكريم 14211/16/1981

جير 21قوزيالياس ن ونوفاء شاهي  البي  14310/17/1987

مخايل 11شحودادمون عكارنهاد فرح 14410/10/1966

صالح 5احمداميه زحلةكريمه قماس 1451/27/1975

سامي يانور
266عجلتونن وننوره البدوي البي  1466/12/1981

علي 19دواشاحمد ونجميله الدواش البي  1474/25/1987

نايف 81الحاجابراهيم ونجوهره البي  1488/15/1973

ظهي  39حموداحمد وننىه حمود البي  1499/1/1984

فؤاد 22جبورالياس الكورةليل فرح 1508/24/1982

ن حسي  48فرحاتاسامه بنت جبيلنجاة فرحات 15110/15/1976

فكتور ي المعلوليايلي
5السحن راشياوفاء المعلولي 1522/8/1979

يوسف 1سليماناحمد صورخديجه 1533/15/1969

حيدر 151صباحاحمد عكارجميله 15410/10/1965

محمد 67العمراحمد عكارمريم 15512/10/1971

كرم ياحالم
119الحسينن ي

ونحال الحسينن البي  1566/14/1972

محمود 412اسوماحمد الضنية-المنيةحلوم خليل 1575/15/1970

سعد هللا 12المحمداحمد عكارعائشه الحاج 1586/21/1981
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عبدهللا 54الشيخاحمد عكارحميده االحمد 1593/20/1974

علي 93حموداحمد عكارخديجه 1602/20/1980

عبد المجيد 147طبيخابراهيم الضنية-المنيةفائقه طبيخ 16111/30/1972

عبد الرحمن ياحمد 152العي  الضنية-المنيةملكه الحالق 1625/3/1976

مروان 109فهدااحمد الضنية-المنيةسمر طبيخ 1639/10/1988

محمد 259الخي ابراهيم الضنية-المنيةحليمه الخي  1649/1/1977

محمد 14سعيداحمد عكاروجيهه 1657/15/1971

انطونيوس 144صبحهالياس ه جري    ج عكارسمي  1665/13/1985

يوسف 6ايوباحمد يخديجه رحال بقاع غرنر 1671/15/1975

صالح الدين 191الحاج عبد هللاابراهيم يصباح خليل بقاع غرنر 1691/5/1979

احمد 92سميديايمن يريا الداهوك بقاع غرنر 1707/24/1975

ن امي  63عبد الهادياحمد يسهيله بركات بقاع غرنر 1719/25/1980

محمد ن 431نمرامي  بنت جبيلحاجه حمود 1739/1/1967

عفيف 585شعيباحمد ي النبطيةزينب رسر 1745/8/1988

اسعد ن 192عيىس الخوريامي  ن رحمه يمدالي  برسر 1751/1/1987

شحاده 2طوقايهاب يناهيه طوق برسر 1761/20/1976

بشاره يايلي
172حبىسر ي

بعلبكهيالنه حبىسر 1778/6/1966

محمد 34نعمهابراهيم النبطيةذيبه عيىس 17810/16/1969

نرص وزايلي 28/29كي  وز بعلبكليل كي  1799/1/1986

توفيق يايليا
41الحدشين  بعلبكبرباره ليشع 1808/3/1966

رفول 29جعجعايلي بعلبكادال جعجع 1812/14/1967

حنا 46جعجعايلي بعلبكعاقله 1821/10/1981

يوسف 6العزيابراهيم ن النبطيةرمزيه ياسي  1832/11/1967

محمد 19نورااحمد النبطيةخديجه نحله 1841/27/1981

بولس وزالياس 26/27كي  بعلبكتريز ابو رفول 1856/1/1973

محمد نابراهيم 137حسي  صيدافاديه خالد 1862/5/1987

حسن 39يونساحمد صيداهناء جعفر 1873/13/1989

يوسف 231محسناحمد صيداشفيقه حيدر 1881/5/1970

الياس 20البيطاراندريه عكارمريم ادم 1895/9/1975

حميد 39زيفاالياس ي عكارهند الحلنر 1906/3/1972
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عبد السالم 37الرفاعياحمد عكارمرزوقه خليل 19111/10/1984

محمد يابراهيم
26الديرانن النبطيةسميه عبد هللا 1922/13/1964

حسن 13يونساسماعيل بعلبكفاطمه اسماعيل 1931/25/1971

جميل 25خفاجهاياد ن حاصبياهدى شاهي  1943/30/1976

ادمون 119كعدياندره ونناهيه جرجس البي  19511/16/1973

فارس 14فارسانطوان ي
ه الحسينن ونسمي  البي  1962/2/1981

دياب 77عيىسابراهيم مرجعيونطليعه عيىس 1976/10/1979

انطون 57فرجابراهيم زحلةمنن مقصود 1993/1/1968

عباس 53قاسم زيناحمد بعلبكبسما طفيلي 2005/8/1976

علي ناسماعيل 166شاهي  ن صورغزوه شاهي  2016/12/1985

محمد 66الصياحاحمد الضنية-المنيةيمن احمد 2024/10/1960

فؤاد 1المقهورايمن الهرملهنيه يوسف 2037/20/1966

علي 235طهاحمد الهرملعفيفه طه 2042/4/1973

الياس 14سعداندره ه سعد الضنية-المنيةسمي  2053/27/1975

ن امي  65ابو فيصلالياس ه ابو عنن يسمي  بقاع غرنر 20610/27/1974

موىس 59عبد االحد ملحمالياس ن جبور زحلةجوزفي  20712/25/1978

توفيق ن 71صليباامي  زحلةشفيقه عبدو 2089/14/1978

محمد غازي 507الرطلاحمد طرابلسوفاء البومه 2093/11/1979

قاسم 121نارص الديناحمد الهرملمحسنه 21011/10/1982

عبد السالم يانور
24الحصنن طرابلسنجوى شاكر 2111/1/1984

محمد ياحمد
15تركمانن الضنية-المنيةامنه نارص 2124/25/1977

محمد 25ديباحمد الضنية-المنيةفاطمه ديب 2136/3/1984

سليم 29سليم عطيهالياس جبيلنهاد الياس 2144/13/1967

محمد يبسام 12خرونر ي صيداصفيه خرونر 2159/15/1971

محمد حسن 7الموسويبسام يفه محمود صوررسر 2162/5/1976

محمد 97سكريهبيسان بعلبكعليا الشيخ علي 21711/4/1976

طانوس 116حربجان جزينجورجيت دعيبس 21810/13/1966

فايز 257ضاهرجوزيف عكارنجاة موىس 2191/20/1972

الياس 156غصنبول ن غصن عكارجوزفي  2209/19/1974

يوسف 3فهدبرنار كرسواننينات زوين 2214/23/1973



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

ميشال 24نعمانبولس ه نعمان جبيلسمي  22212/2/1974

سمي  1190البساطبالل ي وتحنان الزعي  بي  22310/10/1977

قاسم 400طالبجهاد صورفاطمه فواز 22411/5/1969

ن حسي  نبالل 29ياسي  ي صيدازكيه قندقحر 22511/8/1979

ابراهيم 1يوسفجورج ي صيداشفيقه مي  22612/10/1971

ميالد 27مخولبول عكارزهيه عبد النور 2274/28/1975

رياض 50عبودجان عكارناديا مخول 2289/23/1976

كرابات جيانجورج 7كني  عكارفريده سعد 22912/20/1972

جرجس 10البدويجوزف صورالهام البدوي 3306/23/1983

جميل 158عبيدتوفيق عكارفيوالت سابا 3312/21/1969

الياس 128جرجسجيسكار عكارحنه عبد هللا 3326/25/1978

محسن 24الخواجهبطرس زغرتاهيالنه الشامي 3339/15/1976

يوسف 306رياقص اللبيانتوفيق زغرتابهيه كرم 3348/11/1965

مارون 158فضولبرنار زغرتاتمام سليمان 3351/1/1965

رومانوس 122نعمه فرنجيهبربر زغرتاماريات عبد االحد 33611/27/1974

يعقوب 15ديببشارة عكارنزي  ها منصور 33712/10/1976

موريس 276بيالنباتريك جبيلماري زيدان 3385/23/1972

سالم 4عدرهبسام الكورةديبه احمد 3391/3/1975

جورج 8خي  هللابرونو كرسوانمرسد العلم 3409/21/1987

ميشال ي
99ابراهيمجونن عكارجوليا عبود 34112/3/1973

حنا 39بو انطونبشي  ن وهبه نياسمي  المي  3421/30/1977

زكي 179مرادباسل الشوفهاجر مراد 3437/3/1973

حسام 75الصوصبسام بعبدافاطمه منانه 3441/14/1989

طانوس 60عونجو جزينسناء باسيل 3457/25/1986

لويس 6الخوندجهاد جزينحياة الخوند 34611/9/1974

سليم 60عونبسام جزينليل رحيم 3479/25/1980

محمود 30طرافبالل النبطيةانعام موىس 3487/31/1983

محمد علي 507صدقهباسل النبطيةنهاد كحيل 34910/19/1976

ن عبد الحسي  5غضبانباسل مرجعيونعزيزه قاروط 3502/5/1978

ادمون يبيار 54جرجر ونندى جبور البي  35112/18/1981



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

محمد 2مزهربشار ي
الشوفهند العيتانن 3526/5/1991

فايد ى 138العاشقبرسر زحلةزكيه الميس 3532/24/1984

ن حسي  6دلولبارعة زحلةمىه 3543/31/1974

عبد الغفور 214القادريبثينه راشيانسيبه الغندور 35510/7/1986

عدنان 31ملحمتغريد بعلبكدره خرصن 3563/15/1984

داود 54داود جرجسبشاره ونبهيه دوميط حنا البي  35710/12/1969

محمد يبالل
62قرحانن ي

عكارجميله القرحانن 3582/3/1977

احمد 241برهونبشي  عكارخديجة محمد 3596/1/1990

عبد الكريم 23الحماديبدر عكارحميده الحمادي 3602/5/1980

وردان 29داغربطرس ونرانه مبارك البي  3614/1/1973

سعد 38هرموشبالل الضنية-المنيةسكينه هرموش 3627/8/1979

خرصن 23يوسفبالل الضنية-المنيةفاطمه يوسف 3633/5/1978

محمود يبالل
ن
179طرف عكارفاتن هنادي 36412/25/1978

احمد 25خليلبالل عكارعائشه خليل 3655/23/1978

محمد غازي 91بدرهبالل طرابلسوفاء مبسوط 3665/18/1981

رشيد ن 53االشقربولي  نروز ماري االشقر المي  3676/7/1973

محمد شعبان 310ضناويجمال ه دندل الضنية-المنيةعشي  36810/24/1970

عبد الوهاب 279بدر الدينبهيج النبطيةدالل عياش 3696/8/1970

ي كانر يتوفيق 135رسوجر ي نجورجيت رسوجر المي  3707/15/1982

فؤاد 22القاصوفجورج ن طنوس زحلةجوزفي  3716/15/1969

الياس 287عازارباتريك كرسوانريمونده نمر خلف 37310/19/1976

عبد الرضن 28قبيىسيجهاد ه قانصو النبطيةامي  3742/7/1979

عبد الرضن 235شمس الدينباسم النبطيةكوثر جوهر 37511/20/1974

ابراهيم 20النوامبالل صيداحيات نسب 37611/23/1979

محي الدين يفجهاد 1692رسر وتنوال صبيحا بي  3778/8/1976

ن حسي  30عبودجالل صيداليل غدار 37811/1/1968

احمد 11حمودبالل يفه قالوون ونرسر البي  3793/8/1978

لبنان 26كرباجبشي  زحلةزومو ايليا 3813/12/1983

حنا 28منصورجرجس زحلةاماليا نبهان 38210/13/1975

انطونيوس 442طانيوسبيار ونجورجات عبود البي  3832/28/1978



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

جوزف يبرنار
6مشعالنن نتراز بارود المي  3848/6/1988

مسلم 24عجميجعفر النبطيةعبده عجمي 3854/21/1977

منصور 74وهبهجان يتريز اسطفان بقاع غرنر 3869/1/1973

رهيف 57فخر الدينباسم الشوفعواطف الخطيب 38711/30/1975

فيليب 8ابو حمدجورج ي
يروزه سليالن  بقاع غرنر 3885/1/1969

ن امي  104نرصبديع الشوفعفاف نرص 3891/12/1965

محمد فوزي 190غيةجهاد عكارحميده غيه 39010/9/1991

مروان 1363القصاربشي  وتهيام محجوب بي  3918/4/1986

ايليا 81انطونجورج عكارملفينا جري    ج 3923/9/1979

محمد يجهاد
كمانن 54جابر الي  ي

كمانن عكارصابره سعيد الي  3937/9/1972

مخايل 149يوسفجوزف عكارليل عبيد 39412/21/1979

ابراهيم 35سمعانجورج عكارانطوانات جبور 3959/16/1979

عبدهللا 1070عبد هللا  رحمهجورج بعبداكونشتا عبد الملك مينا 39611/22/1968

حنا ي 29عطا هللاجرجر وتلولو يوسف بي  3975/1/1965

شحادي 11/11ابو رجيليبسام عاليهبرباره ابو رجيلي 3982/3/1966

عفيف 1ابو حربباسل ي راشياهيالنه الحلنر 3997/6/1980

سلمان 112فايقبالل راشياهيام نقور 4005/1/1985

محمد فؤاد 17جمعه الخبازجمال صيداناجيه عباس 40112/5/1966

عبد الرحيم 70شقرابسام راشيااديبة اللحام 4023/23/1967

محمد 293الرمحبالل بعلبكزينب شقي  4036/2/1976

شفيق 60خليلباخوس عكارزكيه موىس 40410/5/1975

نبيل 1نارصباتريك بعبداساميا من  4058/6/1976

كميل 3روكسبشي  ننزي  هه فرحات المي  4061/31/1977

رشيد نبالل 7شاهي  ياحسان العكره بقاع غرنر 4076/10/1988

طانيوس 16باسيلبطرس جبيلتراز باسيل 4086/29/1969

طانيوس 16باسيلباسل جبيلتراز باسيل 4097/28/1976

ذيب يجورج 20وهنر يالهام مرشد بقاع غرنر 4101/14/1967

عارف 36سليقهتوفيق حاصبياسهيال غبار 41110/18/1972

يوسف 37جعجعبطرس بعلبكهندومه جعجع 41212/11/1971

علي 2اسماعيلتغلب بعلبكحربه اسماعيل 4137/12/1970



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

جورج وزجو 41/49كي  وز بعلبكسعيده كي  4143/27/1983

اسعد 20الحاج موىسجوزيف ي الحاج موىس
بعلبكاوجينن 41511/21/1969

رفول 8رحمهباخوس بعلبكديبه رحمه 4165/6/1962

اديب 50الراعيجان عكاريمنا موىس 41710/26/1965

ي
طونن 124عمادجويس بعلبكهدى عماد 4185/27/1986

اسعد 8الخلفجمال صورنزهه حمود 4199/27/1976

جمال 193السيدبالل طرابلسهندب العلي 42010/22/1987

رامز 41محمودتمام عاليهفاطمه ابراهيم 4214/1/1967

ادمون 27برباريتوفيق بعبداجرجيات برباري 42211/8/1963

حسن 356الخي بالل الضنية-المنيةندى خي  4236/20/1981

محمد 366حرببهاء الشوفنهديه حرب 4247/1/1971

جميل 17صعبتامر الشوفندا ذبيان 4251/30/1987

ن حسي  43اسليمبالل الشوفنازك الشامي 4266/10/1969

فارس ي نادربيار 40انر ونجانيت عبد الخوري البي  42810/19/1960

نخل 22نخلجورج عكاررباب الياس 4296/22/1971

محمود 17محمودبالل عكارحياة الصالح 4309/13/1978

الياس 14المربسام نسيما خاجريان المي  4314/24/1968

مسعد 368الخوريبسام ونليل فاضل البي  43211/12/1966

حنا 290نرصبطرس ونجنات يوسف البي  43312/15/1980

يوسف 27الياس بركاتجهاد جزينالماظه شديد 4343/1/1973

حنا ي عيىسبطرس 76انر يحنه سليم صوما عواد برسر 4354/4/1962

سليمان 54الشيخبالل عكارثربا الشيخ 4366/1/1975

احمد يبالل 21/44الحجي  ي بعلبكفاطمة الحجي  4379/10/1976

الياس 183سمعانجوزيف بعلبكمنن العرجا 43812/7/1973

انطوان ي شبلجان 22انر ا ابو شبل نفي  المي  4401/20/1963

يوسف 6المكاريجوال زغرتاغره المكاري 4411/29/1987

محمد 1059عكاويجهاد طرابلسفتاة قطريب 4427/1/1970

اسعد 727غصهجالل ي طرابلسسعاد المغرنر 44310/1/1982

جان 35القزيجوزيف الشوفحنه القزي 4447/9/1982

حنا 26رحمهجوزاف كرسوانورده طنوس 4451/3/1969



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

ادمون 61جرجسجورج الكورةهناء حنا 4468/15/1972

البدوي 9فاضلجوليا كرسوانماري الحلو 4472/8/1980

يوسف 118باسيلجورج كرسوانماري الخويري 4481/25/1963

سعد هللا 2االشقرجورج ه الطويل ونسمي  البي  4497/29/1981

طنوس 39غالبجاك ونلوريس مخايل البي  4518/26/1969

فايز 293سعدجهاد ونجميله ابراهيم البي  4521/8/1975

اسطفان 20بشارهجوزاف وننهاد سمعان البي  45312/22/1973

محرز 18تابتجوزيف زغرتاالماظه مطر 4541/1/1970

شاكر 28صهيونجوزيف زغرتاجورجات منصور 45511/10/1975

ديب 7الشدياقجوزف الضنية-المنيةلطيفه الغريب 45611/17/1965

شحاده 224زوينجورج كرسوانماري النشار 45710/1/1993

نقوال ي
نجونن 97الي  ي

زحلةفريال السغبينن 4588/29/1979

يوسف 169الرعيدي الدوي  ىهيجورج زغرتاحسيبه قنيعر 4592/9/1964

اسعد 50سليمانجان ي سليمان جبيلمهجه انر 46010/5/1970

جوزيف 93عبودجورج جبيلعائده عيىس 4611/3/1982

وديع 30الخوريجورج زغرتالور البعينيه 4627/22/1973

ون مي  34اسحاقجورج الضنية-المنيةانجول سعد 46311/15/1965

موريس 215بو نعمهجان زغرتاسعاد دحدح 46410/25/1974

محمد عامر 24حيدر احمدجعفر بعبدافاطمه ميلدان 4656/11/1990

سمي  302بركاتجورج يليل مسعد جبور برسر 4665/12/1971

انطون 61توماجورج يليله جباره برسر 4677/22/1979

بشاره 151طوقجوزف يمريم طوق برسر 4689/15/1962

زياد ي فاضلجوزيف 7انر وننيال يوسف البي  4699/4/1990

يوسف ن 1طنوسجني  الكورةكلود صباغ 4712/15/1989

مطانيوس 309طوقجوزف يفوز صفصاف برسر 4725/20/1967

جبور 6فرنجيهجهاد زغرتاجوزيان 4736/22/1983

انطونيوس 209باسيلجوزف كرسوانلور خي  هللا 4756/18/1965

فؤاد وزجان 274االسطا كي  يسعاد الشدياق برسر 4761/7/1970

بطرس 312نعيمجان يناديا عواد برسر 4775/12/1975

داود 59ديبجورج ونهولندا شقي  البي  4782/20/1969



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

وجيه 275يعقوب رحمهجورج ن يليل فؤاد بو حسي  برسر 4797/29/1966

نجيب ي
411جبورجونن يالهام يوسف دميان برسر 4803/13/1979

سعيد 658الشمعهجميل ي
 
الشوفتميمه الدقدوف 4816/11/1978

عدنان 15المهتارجمال الدين عاليهنارمن المهتار 48212/20/1992

شايم يجهاد
3الحلوانن عاليهنزهه 48310/20/1976

جوزف 12االسمرجيلبي  زحلةناديا ابو جوده 4848/16/1974

يوسف 13عبيدجهاد الضنية-المنيةجوليات ابو ملحم 48511/25/1982

ن امي  27يحيجهاد ه حسن عاليهامي  4861/15/1978

ن امي  27يحيجميل ه حسن عاليهامي  4875/24/1968

سمي  يجورج
863شوشانن كرسوانسيلفا 48812/13/1973

مصطفن 13ديبجميل الضنية-المنيةحميده ديب 48910/16/1985

يوسف 50نجمجورج ونامال صادر البي  4904/20/1985

الياس نجورج 65ساسي  ونمحاسن معربس البي  49112/13/1976

حنا 39معوضجوزيف نكوكب طانيوس المي  49212/24/1970

ن ارتي  211قاليجيانجورج نلور الخوري المي  4939/16/1978

احمد يجيهاد
48يخنن ي

الضنية-المنيةحوريه يخنن 4948/1/1977

ايليا 2عيدجاد عاليهسهيال جبور 4954/5/1982

اديب 15الهاشمجان ننوال خاطر المي  4961/22/1963

عادل 703لبسجورج الشوفروز الهاشم 49711/10/1973

سعيد 91رسي الدينجميل عاليهجميله معروف 4981/2/1974

احمد 57فخر الدينجودت الشوفعصمت عطايا 4992/22/1989

يوسف 15االسمرجرجس بعبداجاندرك المبيض 5004/2/1976

اديب 2بو مرعيجرجس بعبداماري اسعد ضاهر 5017/26/1975

ميشال 39بو انطونجهاد نروزات بو انطون المي  5027/25/1985

طانيوس ي
379كنعانجونن ن الحداد بعبداجوزفي  5039/13/1973

ي
طونن 55كنعانجورج جبيلانطوانيت يوسف 50411/13/1988

جان 21رحمهجورج ييوال لظم برسر 5054/3/1975

الياس 43العنداريجان كلود ي
زغرتاايالن الشويفان  5069/5/1969

طوبيا 7بو طوبياجورج ينورما هاشم برسر 5075/3/1980

ميشال 43الخوريجوزيان ن بولس جبيلجاكلي  50811/13/1987



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

جاك 1/52توماجورج نتيدوره المي  50910/3/1983

مروان 10نرصجهاد الشوفمنوى نرص 5103/7/1984

فادي 211الخويريجوزات عاليهكوليت الخواجه 5115/1/1992

ابراهيم 36غنمهجوزاف ونميالنه نافعه البي  5137/23/1978

جرجس 65حناجنا ونميالده طنوس البي  5148/2/1969

سمي  4فقيهاحمد ي
بعبداجميلة غسانن 5158/11/1980

وجدي 64يحن جمال عاليهفايده يحي 5177/22/1986

جميل 13عازارجرجس عاليهاليس راشد 5188/27/1970

ان جير 77صليبابيار بعبدافريده 51910/10/1962

صبحي 255الشاميحسام زحلةخديجه محي الديب 5206/15/1973

احمد 31غصنحسام ن راشيافاطمه ياسي  5211/31/1977

عاطف 36رمضانحسان بعبداسميه جودي 5227/20/1971

احمد ن 1شومانحسي  يهاجر بقاع غرنر 5236/1/1976

مصطفن ن يحسي  16وهنر صورجميله محسن 5249/16/1976

محمد ن 69ضياحسي  وتنمره فاضل بي  5254/5/1969

جاد هللا 52شكرحسن ي جر بعلبكزينب الير 52611/19/1973

قاسم 99/30شكرحمد بعلبكهدال 5277/1/1978

علي 75الجبيليحسن صيداخديجه 5288/1/1968

نمر 347عيىسحسن ي
صورسعاد ارزونن 52911/22/1978

علي
ن 89سيف الدينحسي  بعلبكجميله 5307/28/1980

محمد ن 131الحاج حسنحسي  ي
بعلبكمريم الديرانن 5311/6/1975

محمد رياض 82البىسيحمود ه البىسي عكارخرصن 5327/10/1976

محمد 40نافعحسن عكارمرام نافع 5339/22/1965

حيدر 121قطيشحسن صورمها زعي  5352/8/1986

محمد ن يحسي 
268مسلمانن صورراغده حمود 5367/24/1990

حسن ن 22ايوبحسي  زحلةربيعه المرصي 53811/23/1983

عبد هللا 12شمصحسام نمريم كركبا المي  53912/10/1969

عباس 22عبد الرسولحسن يفاطمه مصطفن بقاع غرنر 5403/11/1970

عبد الحق ن حسي 
4عني  عكارامينه 5416/10/1976

حسن ن نحسي  59حسي  صيداعليه جابر 54211/7/1989
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

محمد 156الحايكحسام طرابلسثريا 54312/1/1974

ن محمد امي  18جابرحسن صيدانعيمه جابر 5442/1/1978

محمد ن 58اسماعيلحسي  يصبحيه اسماعيل بقاع غرنر 54512/12/1970

عطاهللا 44بداححيدر بعبداغزاله حميد 5463/3/1984

علي
ن 911شمصحسي  بعبدافاطمه شمص 5474/11/1990

محمود ن يحسي 
48السبالنن ي

بعبداندى السبالنن 5481/1/1985

احمد 80قانصوهحسن صيداوفاء رزق 54910/23/1987

محمد 67موىسحسن ك صيدازينب متي  55012/21/1984

سميح ن 247كعورحسي  صورخديجه فقيه 5514/15/1979

محمد 84طفالحسن صورانيسه فرحات 5526/21/1965

سميح 247كعورحسام صورخديجه مغنيه 55311/25/1971

رامز 71محمودحواء بعبدافاطمه ابراهيم 5565/24/1971

سعيد 32شعبانحسن الشوفسلوى عاشور 55711/3/1974

علي 21ايوبحبيب زحلةسكنه ايوب 55810/30/1959

محمود ن 275المقدادحسي  بعبداوفاء شقي  55910/9/1984

علي
ن 154طنطاويحسي  عكارسعاد المصطفن 56012/1/1976

خالد 95عوضحسام ن عكارعائشه حسي  5611/2/1978

محمود 35الرفاعيحكمت عكارخالديه 5621/30/1975

محمد ن 10مزهرحسي  الشوفعفاف مزهر 56310/2/1964

خليل 417دايخحسن بعبدااديبه 56411/1/1970

علي 19نارص الدينحيدر ه كنعان بعلبكسمي  56510/23/1976

محمد 24حمودحسن ي شمص بعلبكحاجر 56612/2/1987

علي
ن 38قشمرحسي  ن بعبدامريم حسي  5675/15/1968

عبدهللا 1600معتوقحسن بعبدانوال قليط 5688/20/1984

احمد ن 22ايوبحسي  زحلةزينب مبارك 5704/22/1990

علي
ن 6دلولحسي  زحلةمنن الموسوي 5715/16/1990

علي
ن 48/4الفقيهحسي  الهرملهنديه 5722/26/1971

قاسم ن 92شمصحسي  الهرملغنيه شمص 5737/5/1976

غازي ن 109جعفرحسي  الهرملنومه زعيي  5749/12/1979

محمد ن 2حسنحسي  ي
بعلبكفروسان العفن 5751/14/1974
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

علي
ن 161حيدرحسي  ن بعلبكفطومه ياسي  5764/10/1968

ن حسي  49الزينحيدر بعلبكنجوى الزين 5773/1/1977

محمود 151عمارحسن بعلبكنعمه زيدان 5789/10/1970

قاسم يحيدر
2العفن ي

بعلبكحمده العفن 5796/20/1970

ي
 
شوف 49ترمسحرب بعبداحياة 5803/10/1983

علي
ن 21زغيبحسي  بعبدامنيفه 5811/10/1985

محمد قاسم 203حميهحسان الشوفامينه عيىس 5826/23/1994

احمد يحسام
 
254الدقدوف الشوففاطمه غزيل 5835/5/1979

مهدي 22وحودحسن بعلبكسعده حيدر 5846/6/1979

محسن 62حمدانحمد الضنية-المنيةسعيده نده 58512/19/1978

مخيير 146حيدرحسن بعلبكفاطمه دره 5862/5/1979

علي 12يونسحيدر بعلبكصبحيه صالح 5877/22/1978

مصطفن 80/223قصاصحافظ ه صوان بعلبكامي  5886/5/1982

علي 28ديابحسن زحلةزينه 5898/22/1989

سلمان 30ابو حجيليحسن راشيامهيا الزعر 5905/15/1968

فارس ن نحسي  25ابو درهمي  ن راشيارئيفه ابو درهمي  5918/8/1975

زاهر 14بدر الدينحسن صورمي عز الدين 5934/18/1978

جورج 55حناحليم جزينابتسام الهاشم 5945/23/1979

كامل 32شعشوعحسن يفاطمة كريم بقاع غرنر 5955/9/1967

محمد انقحسن 14رسر انق ينجمه رسر بقاع غرنر 5966/10/1977

علي
ن 39الموسويحسي  بعلبكنهاد 5978/20/1982

احمد ن 195الرشيدهحسي  عكارصباح الرساج 5985/5/1979

سمعان 35ديبحبيب نبرايا برادعي المي  5992/27/1985

بولص وزحنا 32/33كي  وز بعلبكنايفه كي  6009/10/1967

حسن ن 11امهزحسي  بعلبكنعيمه حرب 6011/2/1972

محمد ن 13امهزحسي  بعلبكصفيه الموسوي 6021/25/1979

عبد الوهاب نحسن 760ياسي  وتامنه خالد بي  6039/5/1970

ابراهيم 141امهزحسن ن بعلبكحوريه ياسي  60410/20/1979

حنا 224معوضحبيب بعلبكسيده مخلوف 6058/13/1975

يوسف 39العليحيدر عكارهدال 60610/25/1977



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

ديب 66خليلحميد ي
بعلبكجميله المسلمانن 6073/4/1972

ابراهيم 175بلوطحسن النبطيةفايزه نجم 6084/1/1969

محمد ن 8عقيلحسي  يسعاد شومان بقاع غرنر 60912/10/1977

علي
ن حسي 

34زعيي  بعلبكفاطمه الحاج حسن 61010/13/1984

صالح ن 76الموسويحسي  بعلبكمكرم 61112/16/1980

ضاهر ن 12فرحاتحسي  بعلبكفطوم الموسوي 6123/8/1971

عاطف 20عيساويحسن بعبداسعاد نادي 6138/28/1980

علي
ن 87قبالنحسي  ه بيضون بعبداسمي  6145/3/1983

حسن ن 153الشيخحسي  يفه بعبدابديعه رسر 6151/7/1964

علي
ن 168العجميحسي  بعبدازينب االحمر 6163/12/1978

يف محمد رسر ن 10عثمانحسي  بعبدانجاة السبع 6171/20/1976

زين ن 164السباعيحسي  بعبدافريحه سالمي 6184/1/1980

احمد 5حيدرحسان عكارهيام عثمان 61912/15/1976

رؤوف نحسام 31بو حسي  الشوفكميليا بريش 62010/5/1974

محمد ن 16حميهحسي  بعلبكمحمودي 6219/20/1969

محمد علي 161القبيىسيحسام المهدي بعبداهدى قبيىسي 6226/6/1989

محمد علي 10عثمانحسام بعبداميسم بعلبكي 6233/10/1986

محمود ن 161القبيىسيحسي  بعبدانزي  هه مهدي 6244/14/1974

علي 106يحيحافظ حاصبياحوريه القادري 62511/3/1975

محمد 669مرزيخالد ن الحاج شحادة الشوفجبي  6266/4/1971

محمود 85فقيهحسن النبطيةفاطمه صباح 62711/5/1987

محمد ن 162صالح جابرحسي  النبطيةفاطمه فقيه 6282/22/1994

محمد 130رمالحسن ية رمال النبطيةخي  62910/25/1968

رامز 26محموددالل بعبدافاطمه ابراهيم 6304/2/1980

علي
ن 38النحاسحسي  صورام السعود شعالن 6316/5/1979

محمد ن 278دقدوقحسي  النبطيةنسيمه علحمد 6325/20/1988

محمد 48رمالخليل ن رمال النبطيةام البني  6333/17/1971

يوسف 63قانصوحسن النبطيةمريم عليق 63412/15/1974

محمد علي
ن 39برسرحسي  النبطيةرفيقه طفيلي 6353/20/1980

حسان 346فقيهحسن النبطيةنادية ظاهر 6365/11/1995
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علي
ن النبطيةصبحيه عبدهللا شعيب مكرر11فقيهحسي  6376/2/1962

حسن ن احسي  143صير ا النبطيةالهام صير 63812/25/1969

صالح 804الخنساحسن النبطيةبهيه مزهر 6393/28/1965

علي 118قميحهحسن النبطيةامال حسن 6405/1/1977

احمد 56جفالحمزه النبطيةفاطمه شعيتو 6411/9/1961

كمال 51صالححمزه النبطيةخديجه 6421/1/1983

كمال 51صالححبيب النبطيةخديجه حايك 6433/6/1972

علي يحسن
95سبين  النبطيةسكنه حالوي 64410/4/1964

شحاده ي
81زويندانن كرسوانماري المري    خ 64510/10/1975

حسن 188الشيخخالد عكارغزوه خلف 64611/1/1981

فؤاد 116بو كرومخالد الشوفانعام بو كروم 6473/14/1969

ن حسي  84نبهاخليل زحلةُحسن نبها 6487/28/1970

احمد نخالد 118ياسي  ن زحلةنهاد ياسي  6497/24/1988

الياس 61خاطرخاطر يتاريزا ابو توما بقاع غرنر 65010/14/1972

حسن 404الحاجخالد الضنية-المنيةفاطمه 65210/2/1984

عبد الحميد 53الخرصنخالد طرابلسشاديه بلعوط 6531/1/1978

ن امي  12ابو عماددارين الشوفرنده غنام 6549/8/1985

غسان 2001الملخالد طرابلسسحر عباس 65510/7/1985

رباح 58طالبخرصن الضنية-المنيةهند سلوم 6563/10/1977

خرصن 1009خليلخليل طرابلسثناء يعوب آغا 6571/26/1988

محمد علي
يخرصن 210وهنر جزينفريال البيطار 6588/15/1981

قاسم 7عباسخرصن صوروحيده عباس 6599/13/1979

محمد 346فقيهحسان النبطيةنجيبه العبد هللا 66012/4/1966

عبد الحسن ن 96بيطارحسي  النبطيةفاطمه جابر 6617/25/1969

حسيب 278دقدوقحسن النبطيةمنيفه كحيل 6629/15/1987

علي
ن يحسي 

26ديرانن النبطيةفاطمه عليق 6639/13/1978

محمد 195العباسخالد عكارفاطمه النشار 6641/1/1985

محمد يخالد
95مسلمانن عكارامنه عوض 6658/1/1963

حسن 195الرشيديخالد عكارسعاد 6669/1/1981

عبد علي 116صواندياب ه ايوب بعلبكشهي  6674/1/1978
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محمد 356عاشوردانيال بعبدايرسه شلهوب 6688/11/1981

محمد 167سيف الديندرويش الشوفظريفه سيف الدين 66912/22/1984

عزت 59صبحدانيال عاليهيمنن صبح 67011/2/1978

محمود 173زعيمخالد بعلبكفطوم خليل 67112/21/1976

نايف 77الحاجخرصن ونجوهرة عباس البي  67211/20/1970

الياس 65باسيلخليل بعبداتراز 6733/8/1968

علي 19دواشخالد ونجميله الدواش البي  6749/1/1990

محمد 79الحاجخالد ي
ونهال ماضن البي  6757/4/1989

رياض 3922بربورخالد وتنجاح ادريس بي  6764/1/1984

حنا 39بو انطونخليل ن وهبه نياسمي  المي  6771/25/1971

مارون 263النوارديب بعبداعفاف غانم 6794/30/1969

احمد 29حطابحسن النبطيةفاطمه جابر 6809/9/1969

ن حسي  52/151عوديدياب بعلبكفطوم 6817/8/1974

جوزيف ي
53سكردانن ه سكر يسمي  برسر 68212/4/1978

نجيب ن 109مرعيحسي  بنت جبيلزينب جعفر 68311/10/1978

خليل 449صوليحسن مرجعيونسكنه منصور 6844/20/1977

محمد 13بزيحسن بنت جبيلخديجه زيتون 6856/10/1981

احمد 78ديبخالد الضنية-المنيةامنه السيد 6865/5/1987

اسعد ي
123ابو زيددجونن وز كرسوانزهيه كي  68711/15/1972

سعد هللا هانخالد 19الير عكارنجوى مرعب 6889/5/1976

قاسم 13صالحخالد عكارخديجه 68910/10/1982

احمد 326علم الدينخرصن الضنية-المنيةفضه الجاسم 6903/7/1980

حيدر 215حيدرخالد ن عكارحلوم حسي  6919/4/1992

محمد 43المسلمخرصن عكارفطوم محمد 6927/15/1977

مصطفن 109فهداخرصن الضنية-المنيةفاطمة فهدا 6936/1/1979

محمد 11جفالخالد ه النبطيةسمي  6944/22/1968

حبيب 13فخر الدينداليا ونانجال اسحاق البي  69510/4/1981

علي 259زكرياخالد عكارفاطمه زكريا 6961/4/1976

احمد يخالد
204خليفن عكارفاطمه علي 6972/14/1976

خالد 196عبد هللاخرصن عكارفهيمه ضاهر 6983/5/1982
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محمد ن 126رعدحسي  ن النبطيةصبحيه حسي  69911/25/1980

محمد 23ايوبخالد عكارامون طالب 7003/2/1974

موىس ن 77عيىسحسي  مرجعيونصباح شقي  70111/25/1980

ن حسي  69نصارحسن بنت جبيلانعام باجوق 70310/25/1981

احمد 2خرصنخالد عكارنجاح االكومي 70410/10/1978

محمود 4العني خالد عكاردام الهنا نارص 7057/29/1976

احمد يخالد 93الحلنر عكارتمام فارس 7065/20/1975

علي 78يونسخالد ي
عكاربدريه تركمانن 7079/2/1968

محمد 1حمودخرصن عكاربدريه محمد 7085/4/1976

عبد السالم 48موىسخالد عكارنعمات موىس 7098/14/1972

يوسف 83نور الدينحسن بنت جبيلرسميه ابراهيم 7101/15/1972

علي 233عباسحسن بنت جبيلهنيه عباس 7111/7/1969

عبد الرزاق 257قدورخالد عكارحيات عزالدين 7128/2/1973

حسن ن 115موىسحسي  النبطيةزينب موىس 7136/16/1979

محمد طالل 105عيدخالد عكارامال عواد 71411/20/1987

علي 33خالدخالد عكارفاطمه 7156/6/1977

سعد هللا ي
2االشقردانن ه الطويل ونسمي  البي  7167/30/1978

طانيوس 21سعدداوود ونمريم يونس البي  7172/2/1979

محمد 44العبيدانخالد عكارفاطمه 7185/22/1979

علي 69حنجولذو الفقار النبطيةليل علي حيدر 7194/8/1991

ي
مفضن ي

12ابو ساريدانن صوررهاج فنش 7212/1/1980

قاسم 35الشعارداهش راشياشفيقه حمد 72210/10/1972

احمد 32شبليخليل صورمريم ابو خليل 7239/5/1982

محمد 14عياشخالد طرابلسمنن احمد 7241/1/1983

علي 42شحادهخالد عكارحفيظه اسماعيل 72511/20/1976

نواف يخالد
5التف  ه دانيل راشياامي  72612/31/1978

محمد 1059عكاويخالد طرابلسفتاة قطريب 7271/13/1980

يوسف 20نمورةخليل ي
نسلوى الشيبانن المي  7281/30/1972

فؤاد 364فرنجيهخليل ن المعراوي زغرتاالماظ غسطي  7299/1/1972

محي الدين 2برجاويخرصن ه عباس وتسمي  بي  7302/1/1978
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شفيق 3جعفرخرصن الهرملانتصار جعفر 7318/27/1985

حميد نخالد 86حسي  يهالله بقاع غرنر 7321/1/1966

ابراهيم 40عواضهخليل صورزينب جواد 7338/25/1980

ن عبد المعي  40الحجارديب الشوفسميه حجار 7342/26/1975

محمود يخرصن
97دلبانن اوي صورزينب عجمي شي  7354/14/1968

محمود 365الخنساذو الفقار بعبداساميه الزين 7361/1/1990

عبدو يخليل
22الزغرينن نالهام مفرج المي  7373/22/1993

محمد عيد يخالد 2718جاركحر وتعائده المرصي بي  7381/1/1981

السيد عبد يخالد 509وهنر ي
وتعائده عيتانن بي  73912/8/1978

ابراهيم 38الغوشخليل الشوفناديا حيدر 7408/1/1982

قزحيا 100حجوالديب ي بعبداوهيبه وهنر 7411/11/1977

محمد 1حاموخالد الضنية-المنيةفاطمه حندوش 7423/1/1977

محمد 37عواضهحسن النبطيةصبحيه عواضه 74310/10/1974

احمد ن 41صالححسي  ي
النبطيةخديجه كوثرانن 7444/27/1984

طالب 54عواضهحسن العسكري النبطيةسوسن عواضه 7459/21/1988

احمد يحسن 58خرونر النبطيةسميحه قبالن 7461/7/1969

محمد 13شقي حسن مرجعيونعفيفه ابو رسر 7473/9/1978

مصطفن 790سعدخليل وتمحاسن شعر بي  7483/11/1987

محمد يخالد 28االيونر ي الكورةنور الهدى االيونر 74912/10/1970

عبد القادر 11عبد القادرخالد ه الشهيب الشوفسمي  7501/1/1975

احمد 101طالبخالد عكاراسما محمد 75112/10/1969

وليد 440طويلخالد وتوفاء طاها بي  7527/23/1992

عدنان 1150المكاريخليل طرابلسمنن مسعود 7538/11/1985

احمد 210خويلدخليفه عكارفاطمه 7546/15/1987

علي 173منذرحسن مرجعيونثلجه زراقط 7551/25/1979

انطوان ي
149ديبدانن ي يعقوب

بعبداهيالنن 7572/14/1993

ميشال 1059تابتخليل كرسواننها عبيد 7587/2/1991

عبد الكريم 14شقي حسن مرجعيوننظميه طه 75911/23/1976

محمد عاطف 481نايلخليل وتامل ابو شوشة بي  7601/2/1971

الياس 52يزبكرامي الشوفانجال يزبك 76110/24/1982



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

عزو 69عبد النوررندى جزينشمس 7629/17/1971

محمود 24ذراةرحاب ن يصاره حسي  بقاع غرنر 7635/25/1975

حسن 34حاطومرؤوف ي
راشيامهيه ابو قلفونن 76411/25/1978

حنا 150يعقوبريتا يايفون برسر 7661/10/1970

ابراهيم يرنا
29البستانن الشوفايفون القزي 7675/21/1980

عبدو 68عبد هللاربيعه وزه عرفه الشوففي  7688/1/1976

تامر 59حميهرنا ه حميه بعلبكسمي  7691/29/1988

عبدو 180عبد هللاربيع الشوففروزه عرقه 7704/12/1975

زاهي 229حسن قاسمرحاب بعلبكمنتىه علي 77210/20/1981

علي 15صعبرياض ة البلوز الشوفسمي  7732/7/1973

فؤاد 6الغضبانريما بعلبكنهاد الطقش 77412/1/1974

ميالد يروجيه
140الجعيتانن زغرتاهند بركات 7756/16/1977

سامي 401جعجعروال بعلبكهند جعجع 7766/1/1982

علي
75الجبيليرضن صيداخديجه عز الدين 7771/31/1975

قبالن 82العزيررانيه رلي
ن بعلبكهبا جين 7787/16/1975

مخايل 143الحاج موىسريتا بعلبكتراز العبد 7799/13/1978

بل رسر 224زوينربيع كرسوانسيده زوين 7804/14/1979

بطرس ي رميارواد 149انر ي رميا جبيلريتا انر 78110/22/1979

ادمون 6انطانيوسريشار زغرتامريم رفول 7821/8/1968

مصطفن نربيع 4حسي  ه السباعي ونسمي  البي  7835/27/1976

حليم 3الحمضيربيع نحنه موريسن المي  7843/16/1983

جان 131الحلوربيع ي
كرسوانسيده البستانن 7853/27/1987

جورج 69مطررامي ي
كرسوانفكتوريا بحمدونن 7862/19/1988

فريد يروجيه
ي الملقب المزرعانن

93العقيف  ي
نليل مزرعانن المي  7877/15/1974

كميل نرواد 15ابو درهمي  ن راشياساميه ابو درهمي  7881/20/1990

الياس 25داغرربيع ه مفوض نسمي  المي  7891/27/1982

محمد 49محمودرائد ي التنوري
راشيالطيفن 7905/18/1974

خليل 37زمطرواد ه مرتضن صورزهي  79111/19/1979

حسن 39طالبربيع ي الدين
صورصفيه صفن 7923/5/1980

ابراهيم 47حب هللاربيع صورالهام 7936/30/1983



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

احمد 42الكبشربيع بنت جبيلخديجه رسور 7942/19/1978

طالل 58الشهابريان الشوفشمطه الراغب 7956/30/1986

يال كير 41رزقرزق ونريمونا طنوس االحمر البي  7965/12/1985

ظهي  20الصالحرأفة عكارفاطمه الجعفر 7974/8/1969

نابوليون 42عبد هللاريمون عكاركفن الياس 7985/20/1972

نظي  119يوسفربيع عكارميبل جبور 8005/7/1980

رسكيس 87عبدورانه عكاركاترين توما 8015/11/1964

يوسف 90نرصرجا الشوفابتسام عبد الخالق 8026/25/1968

سعود 172شحودربيع عكارليل الشعار 80312/8/1975

الياس 135اسعدرينه عكارنجوى مخول 8044/29/1979

مطانيوس 6اسحاق رعدرفيق عكارسلوى البيطار 80511/15/1973

علي 80حيدررفيق ي
مرجعيونزينب مسلمانن 80611/20/1973

فارس ي
وزرونن 68كي  كرسوانعليه عزيز شلهوب 8072/7/1976

فارس وزرانيا 24كي  كرسوانعليه عزيز شلهوب 8084/15/1978

شفيق 52فياضرمزي الشوفسلطانه فياض 8094/27/1972

بطرس 214الدوي  ىهيرودريك زغرتامريم 8106/12/1978

الياس 77ابو عسليروجيه نفريده عطا هللا المي  8112/15/1970

ن حسي  يربيع 332عرانر نصباح حمد المي  81310/24/1980

سايد 40بو ضاهررعد عكارلوريس جورج 8143/29/1970

ميالد 32نعمهريما بعبدافريده الجاموس 8158/17/1978

ي
هانن 9عزامرباح ينزها عباس بقاع غرنر 8177/1/1978

ن حسي  21كشوررامز يزاهيه رحال بقاع غرنر 8185/15/1970

صبحي 196العسرامز عكارمريم عبدو 8195/12/1973

حسن 232الضاهررياض عكارفاطمه مالح 82012/14/1976

عاطف 164محمودربيع الشوفجمال غشام 8214/18/1976

جورج 290سلومراغده بعلبكاوديت روفايل 8229/20/1966

عفيف 25منذررامي الشوفنجوه غانم 8231/27/1988

انيس 127الناطورربيع عاليهخديجه 8249/9/1982

بل رسر 392صليباربيع ونجورجات نعيم حنا البي  8257/28/1975

اسعد 125شامدينريما عكارعائشه العلي 8261/29/1989



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

علي 320نارص الدينربيع الهرملبدره نارص الدين 82710/20/1978

عبد الكريم 10كرديهربيع ه مطر الهرملمني  8284/5/1977

حسن 103زيعورربيع صيداالهام شكر 8293/26/1974

قاسم 16ابو سعدرفيق حاصبياهنيه ابو ابراهيم 8305/30/1974

محمود 117بدر الدينرئيف النبطيةلمعات تقش 8313/2/1959

كريستيان ي
111خبازرونن ي

ننوال ديرانن المي  8322/9/1989

عبد الرسول 124فارسرمزي بعبدافاطمة الحداد 83311/20/1979

انطوان 92عياشرامي ا بارودي عاليهفي  83410/27/1976

مروان 41ابو ناصيفرواد الشوفابتسام عزبا 8352/25/1985

فضل هللا 26االشقررأفت الشوفبدر االشقر 8364/1/1965

سليم 94ابو شقراربيع ه سمور الشوفسمي  83710/8/1978

جميل 161ابو شقرارواد الشوفعفة ابو شقرا 8389/6/1985

كميل 48ابو غادررجا عاليهسلوى االغميدي 8395/29/1976

محمد ديب 80المرقباويرائد عكارزريفه عباس 8401/5/1986

بل رسر 215خي  هللاروالن كرسوانتراز شالال 8419/10/1990

فيصل يرامي
2البعينن عاليهبيان\ابتسام  8428/11/1981

نخله ي
227زينا رحمهرونن ييعقوب- حال لحود برسر 8438/24/1980

اسعد 79جمازربيع عاليهساهره سليقا 8446/18/1981

عدنان 61مرضهرامي الهرملبندر مرضه 8457/27/1980

سعيد 661السنكريرشاد ن الضنية-المنيةجوهره حسي  8468/13/1982

فارس وزروجه 68كي  كرسوانعليه عزيز شلهوب 84712/24/1984

فارس وزروبر 68كي  كرسوانعليه عزيز شلهوب 84812/25/1979

محمد 60جراحربيع يليل فارس بقاع غرنر 8493/27/1970

غازي 39بو صالحرائد الشوفنعمت نرص 8506/5/1980

محمد 23الزغلولرياض حاصبياراجحه ابو نصار 8516/11/1980

مصطفن 118الحاج احمدربيع بعلبكزينب الحاج حسن 8523/19/1976

احمد 114الحجارربيع الشوفهديه درويش 8545/22/1975

جوزيف 132الحزوريريمون ننورما الفضل المي  8558/24/1980

بيار يروي 92ابو مي  نسعاد عقل المي  8567/13/1981

بطرس 85شديدريمه جبيلهند حرب 85812/24/1970



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

سعيد 4مارونروميات زغرتاسيدة كسابيان 8591/9/1973

ي
حسنن 137مرتضنربيع بعلبكالهام مرتضن 8609/3/1969

سمي  ي
229بعينورونن نصباح ابو سجعان المي  8619/20/1977

معن 349سليمانرمزي ي الكورةصباح االيونر 86212/25/1985

حنا 105روحاناروبي  ونجرجات كامل البي  8643/3/1975

عبد الرحمن 999اسماعيلربيع طرابلسحليمة تقال 8652/19/1976

زكي 97الطي رامي ي حاصبياهدى الحلنر 86611/7/1982

مني  85حبقهربيع جبيلتريز القزح 86710/11/1980

مني  46الحاج حسنربيع ن الهرملاديبه شاهي  8685/13/1976

علي 34الحمرارجا حاصبياحال ابو دهن 8695/10/1971

رفيق 12سويدرواد بعبدامي سعيد 87010/16/1979

سهيل يرائد 383الحلنر حاصبياسعاد شعالن 8719/1/1978

عجاج شموس 181زين الدينرياض ف حاصبياعفاف رسر 87211/23/1973

سعد 999اسماعيلرضوان الضنية-المنيةامنه تقال 8735/16/1978

عبد السالم 44طالبرفعت الضنية-المنيةعيشه شحاده 8741/20/1984

احمد 376الخالدرامح عكارامنه الخالد 8759/26/1983

روبي  107قلفاطريشار ونامال كيوان البي  8762/28/1988

ميشال 11شالالريشار كرسوانكاتيا ابو جوده 8779/7/1989

ن امي  اجرضا 106الير ي
 
الشوففاطمه الدقدوف 87812/2/1971

خالد 136عبد الرزاقربيع عكارحليمه سعيد 8795/1/1976

حسن 67/262خريسرائد مرجعيوننوال غريب 8807/25/1977

سمي  245الحاج موىسرفيق وتسعاد بي  8814/15/1974

غسان 295ذيابربيع حاصبياسلوى ذياب 88210/2/1985

فوزي 219عبودسمي  ي
عكارفهيمه قبيان  8836/10/1961

معن 79جابرزينب ن طرابلسفايزه الحسي  8851/7/1983

محمد 388نارصزياد ي حاصبياتشايع عرانر 88610/24/1968

شامل 420سابقسهيل حاصبياسلم سابق 8884/8/1968

فرحان 102شعالنسعيد حاصبياكاملة زوي  هد 8899/1/1968

رفيق 67زلومسامر حاصبياهدى شهاب الدين 89012/27/1978

اسعد 9نارصسمي  مرجعيوننعيمه نارص 8914/8/1974



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

فياض 36حيدرسعيد مرجعيونفاطمه نرص هللا 8929/12/1977

الياس 49رفولسهام زغرتاايالن الحاج 8932/5/1977

محمد 81دغمانسعد النبطيةفايزه احمد 89410/4/1975

مصطفن 56حبليسعد الدين صيداامنه النداف 89510/15/1959

حنا 80هيكلسمي  يحنه الجعيتاوي برسر 89610/10/1966

انطانيوس 213خليفهسمي  يتراز رحمه برسر 89712/27/1967

فرنسيس 107عفيفزياد جزينايفات حنينه 8985/24/1975

شيبان يسليم
8الحسينن ونتراز العكاري البي  8991/8/1976

علي 26نارص الدينسليمان الهرملرهيجه عالم 9001/12/1978

ايل جير 25طوقسمي  يمريم طوق برسر 90111/10/1970

مخائل 47موىسسليمان ه موىس زغرتاسمي  90212/4/1977

فيليب 175يونسسايد زغرتانهاد ضو 9039/18/1970

فؤاد يرسكيس
128الجعيتانن زغرتادوره قنيعر 9047/15/1977

عدنان 227سليمانسلمان ي
بعلبكنايفه السبالنن 90512/11/1982

قاسم 281محمدسامر زحلةمريم احمد 9067/5/1979

احمد 2القاقزكريا بعلبكروز ابو حيدر 9072/15/1964

علي 215الحاج سليمانسامي بعلبكخديجه شقي  9086/15/1977

رباح 450خي زيد الضنية-المنيةعائشة الخي  9097/30/1968

عبد هللا 64الشيخسعيد عكارعليا نادر 9103/5/1978

حمد 110جمالزياد الضنية-المنيةصباح جمال 9113/23/1978

سمي  455فرنسيسسيمون جبيلنجال بو غاريوس 9125/12/1973

ن شاهي  69رساياسلمان راشياضيا الحاج 9135/20/1981

ن حسي  يزياد 120ناجر ي راشياتشايع ناجر 9147/28/1973

حسن 206التنوريسامر ي راشياسهيلة علنر 91512/10/1980

سليمان 52سليمانزكريا الضنية-المنيةدلعونه لزو 9169/16/1981

قزحيا 1غصنزينب ن الحاج حسن الهرملياسمي  91712/1/1984

عدنان 8سليمساريه صيدازينب السبع 9185/7/1981

خالد 55نرصسماح الشوفنوه نرص 9195/22/1985

حسن 116عبد الساترسالم بعلبكسهام عبد الساتر 92011/1/1986

فايز 39الشقيهسمي  زحلةماي يعقوب ابراهيم 9218/28/1992



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

انيس 74الخليلسمي  عكارليل عبود 92211/16/1969

صبحي 2زين الدينسلمان بنت جبيلفاطمه زهوه 9237/17/1987

ن حسي  يسعيد 173العرينر صيدازهره عباس 9242/27/1969

حنا 100فهدسليم كرسواننوال غانم 9259/23/1979

يوسف 57شحادهسعيد بعلبكرضيه دعيبس 9264/4/1965

سليم 576الجرديسعيد عاليهحيات مطر 9277/21/1976

هالل يسالم 61علنر ي عاليهغضيه ناجر 9287/20/1962

طلعت 37حمودسامر ونمنن منيمنه البي  9291/28/1989

فايز ن 39الشقيهسابي  زحلةماي يعقوب إبراهيم 9308/28/1992

ميشال 13سلومستيف ونغريتا رسكيس البي  93111/23/1986

وجيه 15جعجعسنيورة بعلبككوكب جعجع 9336/25/1976

اسعد 205منصورزياد ي
عكارلويزا كفرونن 9347/16/1974

رامز 12بلعطزياد عكارنفنافه انطوان 9358/17/1977

علي 392دمجسمي  الشوففاطمه دمج 93611/15/1980

سعيد 255حوحوسليم الشوفوفاء حوحو 9377/20/1977

عساف 27صوانسليمان الضنية-المنيةنجوى رعد 9388/18/1970

جميل 87مطاوعسعيد حاصبياهنه ابو حمدان 9396/11/1979

عاطف 474كريمسامي ن النبطيةوفيقه شاهي  9402/12/1980

يوسف 149عواضهسامي النبطيةفاطمه كركي 94111/5/1990

علي 39قبالكيسعيد الكورةسلوى استانبولي 94310/21/1972

غسان 345اندرونسامر طرابلسرندى حامد 9443/9/1981

بشاره 2كفوريزياد زحلةمريم مجاعص 9453/26/1967

سلمان 80بو كرومسلطان الشوففدوى بو كروم 9466/22/1966

يوسف 112ذبيانسالم ن بو زين الشوفياسمي  9478/12/1962

مفيد 220القيسسامر حاصبياسميحه عماشه 94810/18/1976

كمال 41زهر الدينزياد الشوففاديا الخشن 9509/1/1975

جميل 25خفاجهسالم ن حاصبياهدى شاهي  9515/2/1978

علي 512محوسيامد ه محو بعبداامي  95212/15/1978

حنا 69مخولزياد زحلةنسطاس حنا 95310/9/1974

عيىس 121خليلسيمون الكورةمريم 9541/1/1978



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

الياس 1007عبد النورسامر نتريز كرم المي  9567/9/1985

اسد يزين العابدين
182تف  النبطيةديبه يونس 95710/13/1980

نرصات 4زعيي سعود فاطمه مرعي
ن المي  9581/26/1974

سعد هللا 22سقرزياد ي
عكارندا القرحانن 9595/22/1977

جورج 82دميانزخيا كرسوانجميله القزي 9606/17/1979

ن حسي  29ابو حمدانسعدون زحلةتلجه ابو حمدان 9617/24/1978

علي 21شومانسامر بعلبكمريم شومان 9629/15/1972

جورج 8خي  هللاسيلفيو كرسوانمرسد العلم 9632/2/1983

يحي يسعد الدين
785الزعنن الشوفهيام حجازي 9648/22/1977

ي راجر 24جابرزاهر ي
ين  عاليهنىه الرسر 9659/16/1979

ناظم 8يعقوبسامر ي ونناهدة االيونر البي  9662/9/1983

ي
 
شوف 193المهتارزياد عاليهوجيهه المهتار 9677/2/1978

مرتضن 71سالمهسامر مرجعيونسمر ابراهيم 96810/26/1976

سليمان 89سعيدسعيد ه ونا مرجعيونسمي  9699/15/1978

ميشال 48زعرورسالم مرجعيونهلون ابو عزيز 9707/10/1975

عفيف 1821دلاللزياد عاليهصديقه بدوي شاويش 97112/4/1966

انطوان يسامر
94العشقون  كرسوانايفات خليل 9723/18/1985

احمد 254منصورسهيل يفة العصفور راشيارسر 9733/5/1977

عبد الرحمن 47زهرةسعيد راشيازهرة الطىسي 9741/7/1985

زهي  111عثمانسعيد بعلبكرويده الجمال 9758/1/1978

موىس 56عبد االحدزهي  نجميلة صقر المي  9775/13/1964

صالح 32منذرسلمان عاليهحسيبه فياض 9786/5/1981

محمد 48بو غادرزهي  عاليهكريمه بو غادر 9792/1/1976

حسن 87امهزسامي بعلبكزينب أمهز 9802/17/1975

ي
طونن 100بو رفولسليم بعلبكروضه بو رفول 98111/1/1978

علي 27وهبهسمي  بعلبكنزها وهبه 9826/6/1977

جريس 47ابو رحالزياد نحياة ابو رحال المي  9832/8/1964

محمد علي 1971اسعدسليمان وتسهيلة بي  9846/22/1981

ايوب 26ايوبسامر ي وتخديجه عراجر بي  9855/1/1982

عادل يسامر
80هانن عاليهنجال طربيه 9861/1/1968



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

نبيه 423الحلوسمي  جبيلروزا زغيب 9873/16/1967

محي الدين 3995شباروسعيد وتعناية الوزان بي  9886/3/1971

نجيب نرمزه مكرر1529الشنبورسمي  المي  9892/24/1962

محمد 240عائشهزكريا عكارحليمه عبد الفتاح 9916/10/1978

صالح 1مرادسحبان ونزمزم قالوون البي  9936/17/1963

عبد الرحمن 66الديماىسيزياد ه الديماىسي وتامي  بي  9945/18/1972

اميل بل 77طنوسرسر عكارمريم صليبا 99512/1/1977

ايليا ي
146فارسطونن ن عكارجورجات ساسي  9968/27/1978

عادل 61نرصضياء وتمياسه عبد الدين بي  9971/18/1977

سامي 27مالعبصالحه عاليهلينده مالعب 9985/19/1981

علي 1الفقيهطالل يعفاف المجذوب بقاع غرنر 9995/1/1980

جرجس ي
51غاريوسطونن يتاريز كشاشه بقاع غرنر 100010/25/1974

اكرم 171عمرشعبان الشوفسعاد زرزور 100112/9/1974

سمعان بل 56عبد االحدرسر نانعام حنا صقر المي  100211/1/1982

زياد 23/164عويداتطارق ه ابراهيم الشوفبهي  10038/31/1973

جان بل 32رميارسر جبيلليل من  100411/9/1985

ناصيف 164الراعيشهاب نجورجيت بو ضومط المي  10054/10/1961

حنا ي
74طوقطونن يمريم طوق برسر 100610/5/1970

طعمه بل 47مسلمرسر الشوفحنينه درويش 100711/23/1970

مهدي 11سنانطالل حاصبيانها ابو رافع 10085/9/1985

ن شاهي  بل 71المسنرسر ن تابت كرسوانجاكلي  100910/29/1978

سعيد ي
140فهدطونن كرسوانفيوليت شليطا 10107/16/1968

جوزف ي
184طايعطونن كرسواندالل طايع 10115/28/1973

ي جورجر 99كريمشادي جبيلمرغريت صفي  10126/3/1974

جميل بل 889جعجعرسر يوداد جعجع برسر 10136/1/1969

يوسف ي
875الفخريطونن ن يمربم غسطي  برسر 101411/5/1980

ي هين بل يرسر
3الحسينن نلور عيىس المي  10159/8/1979

البا ي
205نعيمطونن يايفون الطويل برسر 10167/15/1983

الياس بل 4حنارسر عكارمريانا نصار 10178/21/1978

جورج بل 275رحمهرسر يمريم طوق برسر 10184/10/1972



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ّ
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ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

احمد 1665الفحلطالل الكورةمريم االسعد 10196/2/1969

محمد 478سليمصفيه عاليهعفاف العنان 10202/12/1975

سليم يصهيب 15االيونر الكورةعائشه االبراهيم 10218/20/1987

حنا ي
112عوادطونن يمنن دياب جعجع برسر 102210/21/1981

احمد 109الصمدضياء الضنية-المنيةفوزيه الصمد 10239/21/1977

مخايل بل 73كسابرسر ي يونس بعبداسوميا انر 10247/1/1974

علي ي
 
2عبد هللاشوف بعلبكرقيه الدرنوح 10254/5/1972

جان بل 33عريضهرسر يهند ضاهر برسر 10261/21/1972

عبدو بل 18بو داغررسر نحياة حداد المي  102712/7/1979

كيهار ي
15منصورطونن ن يونس ونفوتي  البي  10281/18/1969

يوسف ي
 
كشوف 97الي  كرسواناميليا بو ديب 102912/16/1962

بطرس ي
88راشدطونن ونادريال الكفاعي نارصن البي  10304/5/1979

ميشال 6بو يعقوبطانيوس ونعفيفه بشاره البي  10318/27/1977

بطرس 30شاوولشاوول ونماتيل بشاره البي  10321/27/1974

داود 57الخوريشادي ه الخوري نسمي  المي  10335/8/1981

جوزاف ي
23كيوانطونن نهيالنه روكز المي  10349/27/1974

عماد 459سيف الدينطارق الشوفسهام ابو صالح 10358/1/1988

خالد 213الضامنضامن عكارعيده 10363/15/1979

يوسف ي
338جبورطونن زحلةماري رسموط 10378/15/1968

فايز ي
20النجارطونن زحلةنجيبه صوايا 10386/1/1981

نايف ي
103الشدياقطانن زغرتامنتىه ليشع 10394/20/1991

اميل ي
128لحود رحمهطونن ينزي  هه الياس برسر 104011/8/1971

نعمه بل يرسر
43شوفانن ي

بنت جبيلاسمهان شوفانن 10413/31/1983

بطرس بل ي حنارسر 122انر ن بو حنا جبيلاملي  10428/13/1972

محمد 82البىسيطالل عكارضحوك النداوي 10434/21/1986

مارون ي
60نرصطونن نجميله تاده المي  104411/16/1988

شهيد 79العنيىسيشادي ي
بعبداجانيت البعينن 10453/21/1980

عطيه 34مخولطارق جبيلجورجيت 10463/12/1978

وهيب 45عبد هللاطنوس جبيلبرسيطا 10475/25/1975

جرجس ي
46جري    جطونن عكارسلم نخل 10487/6/1969
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

ناصيف 21مخلوفشبل ي
زحلةسيده زيتونن 10499/14/1970

سمي  30عبد الساترشادي زحلةمنن الصياح 10503/5/1987

يوسف ي
136داغرطونن ونديانا بو هاشم البي  10517/29/1981

يوسف بل 136داغررسر ونديانا بو هاشم البي  10527/31/1979

سعد ي
54سعدطونن ونماريا البي  105311/10/1972

ن شاهي  بل نرسر 24شاهي  كرسوانتريز تلج 10549/18/1973

يوسف ي
157المكاريطونن زغرتاماريات 10551/1/1974

يوسف 50شوي    خطالب ي
صورنجيه مسلمانن 10565/10/1979

الياس بل 16بو عيىسرسر ي التكلي
الشوفسلفن 10572/10/1973

محمد عاطف 481نايلطارق وتامل شوشه بي  10587/29/1974

محمد خي  618سنوطارق وتصباح حرب بي  105911/9/1983

انطون نشارل 15شاهي  عكارنهاد سلوم 10609/23/1975

محمد 463غملوششادي صيداجهاد 10616/4/1982

احمد اديب ي
 
115خرامشوف صيداسعاد طالب 10621/8/1964

دعيبس ي
ن
66رحمهصاف بعلبككاملة 10635/6/1970

ميشال بل 99قسيس حربرسر كرسواناولكا ابو شبكه 10641/6/1978

جان ي
 
نشوف 384شاهي  نلوريس البائع المي  10651/30/1970

ايلي بل ي نادررسر 52انر يل فغالي
ن نجي  المي  106610/22/1990

يوسف بل 114الندافرسر بعلبكتريز النداف 10672/12/1979

جوزاف 9ملحمشادي بعبداامال كنعان 10681/25/1979

الياس بل 76بشارهرسر بعبداعائده خالد 106910/5/1982

مني  بل 61العلمرسر نسهيل العميل المي  10701/6/1980

الياس بل 14قيرصرسر ي عازار
بعبدااغاينن 10717/7/1978

حمد 91غريبطارق يفاطمه فتاح بقاع غرنر 107310/26/1977

فاروق 2660زيدانطارق وتجمال القاروط بي  10753/13/1974

يوسف 52رحمهطانيوس بعلبكنجيبه طوق 10763/9/1960

عبده بل 96الجاموسرسر بعبدالور دياب 10776/12/1984

مخايل 24ابو ملحمشارل الضنية-المنيةنوهاد بشاره 10784/17/1972

محمود 283القيسصالح حاصبيافدوى ابو طي 10798/5/1968

جرجس ي
10يوسفطونن عكارايفات اسطفان 10802/15/1978



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

محمد 789اللبانطارق الشوفمىه اللبان 10814/1/1983

الياس بل 61ابو راشدرسر يكريمه ابو منصف بقاع غرنر 10821/1/1976

فؤاد 11بو فخر الدينطارق عاليهمنن األحمدية 10845/25/1977

رشيد ي
 
139الصايغشوف بعبدارئيفه الصايغ 10855/15/1972

حسيب يشادي
120زيتونن ي

بعبداصحر زيتونن 10868/23/1987

فوزي 73ريدانشادي راشيافوزيه 10873/19/1974

سعيد 8ريدانصالح ه ريدان راشياسمي  10885/17/1990

جورج بل 37حنارسر زحلةسعاد الزمار 10891/20/1978

فؤاد ي
53الخوريطونن كرسوانراحيل بو سليمان 10902/17/1973

حنا 94الشاميطانيوس كرسوانوداد الشامي 10917/5/1968

جان 47زوينشادي كرسوانريتا شقي  109212/14/1992

بل رسر 68موىسشادي جبيلنجاة عبدهللا 10933/9/1982

يوسف بل 33الشدياقرسر ونحنان سليمان البي  10947/28/1992

مخايل بل 15الزماررسر كرسوانايفات القزي 10956/14/1978

يوسف 44مطرطانيوس كرسوانجورجات القزي 10961/22/1977

الياس 2االبرصطنوس عكارناهيه الحالل 10973/29/1967

يوسف وزطنوس 41/49كي  وز بعلبكمريم كي  10989/6/1974

سامي بل 4جعجعرسر بعلبكهند 10991/1/1981

حنا 5جعجعطنوس بعلبكليل جعجع 11002/1/1967

يوسف 16ديبصباح ي
عكارجوليت جعيتانن 11013/21/1965

عبد الرحمن 114سكريهشحادي بعلبكفاطمة سكرية 11021/1/1967

محمد ف الدين 69الساحليرسر الهرملزينب الساحلي 11037/26/1966

احمد يشوكت
211المسلمانن بعلبكسميه سكريه 11049/21/1974

كرم 39حيدر احمدصالح الهرملزينب عواد 11058/20/1975

عثمان 35االسمرطلعت عكارمريم الرافعي 11064/6/1972

محمود 28عمارصالح الضنية-المنيةحليمه عمار 11077/29/1976

ي جرجر 33الراعيطالل ناحالم الريس المي  11087/1/1972

يوسف 100بدويشليطا يدابله بدوي يوسف برسر 110912/20/1961

عبد الرزاق 136احمدطالل عكاررمزيه خرصن 11102/10/1976

حسن 384نجارصالح النبطيةجميله خفاجا 111110/6/1969
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

فؤاد 21حلوهشادي ن سالمة كرسوانجوزفي  11122/20/1987

ن حسي  21شومانطارق بعلبكمهيبة حرب 111311/1/1974

جاك 16كرمشادي بعبداندى ناصيف 11158/1/1987

محمود 51ايوبطالل عكارسوهام محمد محمد العلي 11164/29/1973

محمد 97علي احمد حسنساهر ه نعمان عكارمني  11179/18/1980

خالد 302رمضانسامر نساميه الحاج المي  11185/30/1982

محمود 181االسعدعائشه عكارنجوى ابراهيم 11198/25/1978

مصطفن 113مرعيعلي صيداثوما نرصن 11218/24/1985

احمد 2نرص هللاعزت زحلةحليمه يوسف 112210/7/1972

شكيب 57حيدر احمدعاطف ف الدين زحلةساميه رسر 112310/23/1981

محمد جميل 97رعدعباس بعلبكفوزيه رعد 11247/5/1974

محمد 13امهزعلي بعلبكصفيه الموسوي 11256/1/1977

محمد 1شومانعلي ياحسان عقيل بقاع غرنر 11263/1/1993

عبد هللا 24سعيدعلي صورعليه رمضان 11276/14/1987

يوسف يعلي
48الفوعانن النبطيةهيام قبيىسي 11289/9/1988

مصطفن 14حاللعلي النبطيةجميله هاشم 11299/5/1982

عدنان 146قدوحعلي النبطيةرمزيه سعد 11303/26/1975

مهنا ابراهيم 73من عجاج جزينماري مارون الحداد 11317/16/1960

محمد 100قانصوعادل النبطيةمريم قانصو 11323/15/1969

جميل 3رعدعامر ضي جزينماري قير 11332/22/1979

نايف 143جعجععماد يمريانا سكر برسر 113412/10/1967

حبيب 392مباركعصام الكورةانجال يزبك 11355/10/1978

ابراهيم 1148حطيطعلي النبطيةمنن حطيط 11363/20/1982

احمد 102منصورعباس النبطيةالعبده صفاوي 11375/28/1973

نرص الدين 48فرحاتعلي بنت جبيلدالل حاريصه 11384/10/1981

خليل 22بزيعلي بنت جبيلفوزيه فرج 11395/18/1990

فياض 25يحعلي مرجعيونسكنه قوصان 11409/10/1980

احمد 253عواضهعباس مرجعيونندى عواضه 11414/15/1980

حسن 14عوضعاهد ي
الضنية-المنيةهند الداالن  11421/1/1974

عزيز 14حاللعبد هللا وش النبطيةثناء برسر 11431/1/1989
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حمد 179عياشعلي النبطيةاعتدال عياش 11443/13/1972

احمد 19فياضعباس ي
بنت جبيلخديجه مالكانن 11456/28/1980

محمد نجدات يعبيد 295الزعنر عكارفاطمه 11461/26/1974

عبد هللا 95سالمعبد هللا بعلبكسعديه سالم 11474/5/1973

ان عسي  13سليمانعلي بعلبكنجيه األثاث 11482/18/1974

نارص 68هاشمعلي النبطيةلطيفه عواض 11495/20/1984

رامز 81محمدعلي النبطيةنزهه ايوب 11501/1/1984

عدنان 227سليمانعبد الكريم ي
بعلبكنايفه السبالنن 115211/1/1990

احمد يعلي 58خرونر صيداسميحه قبالن 115310/20/1965

محمد 95قميحهعلي النبطيةعلويه دندش 11543/18/1970

محمود 98شعيبعلي النبطيةمحاسن يونس 11558/7/1969

علي 115قميحهعباس يفه حويله النبطيةرسر 11562/24/1975

كاظم 21مشيمشعباس النبطيةالهام مشيمش 11577/30/1973

كمال 51صالحعباس النبطيةخديجه حايك 11586/25/1970

موىس 101مكيعباس ي
النبطيةرهيجه قريانن 11599/15/1969

احمد 64نجمعلي النبطيةوهيبة منصور 11608/8/1962

كمال 152حرقوصعلي النبطيةمنن فقيه 116111/14/1989

علي 55حميهعبد هللا بعلبكاسعاف حميه 116211/4/1974

احمد 82قاسم زينعالء بعلبكمحموده الطفيلي 11635/2/1976

ن حسي  نعباس 29حسي  النبطيةفاطمه محمودي 11648/1/1983

محمود 181االسعدعبد الرزاق عكارنجوى ابراهيم 11658/1/1979

معروف 8يوسفعماد عكارشاديه حموده 11666/1/1976

مخايل نعماد 84شاهي  ونبرسيطه اندراوس البي  11684/17/1971

ن حسي  443نبعهعلي مرجعيونخديجه كريم 117010/10/1988

بولس 52ابو حربعقل زغرتامنن معيط 11713/30/1981

محمود 12غريبعلي صورتمام غريب 117212/1/1973

ن حسي  يعلي
39مسلمانن صورزهره معتوق 11732/1/1977

اسعد 56حسنعبد القادر عكارعائشه خالد 117412/15/1978

جميل 7068حبليعز الدين صيداجلنار صندقلي 11763/2/1981

ن حسي  5حاللعلي صيدازينب نعمه 11776/6/1982



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

يوسف 24مطرعلي صيدافاطمه طحان 11784/16/1977

ن حسي  323برجاويعلي صيدازينب برجاوي 11799/24/1979

رياض 300فرحاتعلي ي صورسناء وهنر 11801/1/1993

سعد الدين علي
9زعي  صورمريم قصاب 11814/25/1976

سميح 247كعورعلي صورخديجه فقيه 11825/1/1980

محمد يعبد النارص
 
157عبد الباف انق يوطفه رسر بقاع غرنر 11832/20/1973

ن حسي  55الغندورعماد يلطيفه نرص الدين بقاع غرنر 11841/1/1980

عبد الرحمن 79غانمعماد الضنية-المنيةخديجه دحروج 11858/28/1979

عبدهللا 47ابو حمدانعلي زحلةنوف بو حمدان 11865/23/1977

ابراهيم 12شحادهعلي عاليهزينب فاضل 118712/17/1973

محمد 95الصمدعبد المنعم الضنية-المنيةفاطمه عباس 11886/22/1978

عبدو يعلي
ن
161يحفوف بعلبكنهاد حمود 11892/11/1982

محمد يعلي
22ماضن ونديبه محمد البي  119111/27/1972

مصطفن ي الدينعلي
21صفن ي الدين

صورمريم صفن 119211/17/1980

خليل يعلي
20قرعونن صورايمان قشاش 11931/14/1990

ابراهيم 55عبد هللاعلي صورفاطمه جمعه 11952/1/1973

غازي 208ابو غيداعبد هللا حاصبيانبيهه الخماىسي 119610/15/1980

توفيق يعيد
39/45حبىسر ي

بعلبكسعيده حبىسر 11971/10/1966

محسن 118جعفرعباس صورحياة جعفر 11989/16/1980

ن حسي  120عبد هللاعمر ي يدوالمه عرانر بقاع غرنر 119911/15/1988

محمد معن 74ذيبعبد الرحمن ياكرام العكره بقاع غرنر 120011/26/1984

مصطفن 28عثمانعبد هللا عكارامنة عثمان 12016/8/1973

حسن 322درباسعبد الحفيظ عكارمطيعه الراوي 12033/1/1963

حسن 4سليمانعباس مرجعيونمريم سعد 12045/15/1968

يوسف 1/2شكرعلي بعلبكسهام رزق 12059/26/1972

العبد المصطفن 1المحمدعبد الكريم صيدامريم المصطفن 12082/15/1982

اسامه 166البوبوعبد اللطيف صيداليل نحولي 12091/3/1979

كامل 55مناناعصام صيدازهره 12107/8/1973

مصطفن 39يونسعلي صيداهند ليل 12112/25/1972

جميل 225جراديعبد الرؤوف صورمحاسن حجيج 12123/15/1963



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

سعيد 410برغلعلي صورصبحية الدواد 12137/24/1974

غالب 76صوانعلي بعلبكساميه صوان 12143/22/1977

احمد 39عوادعلي عكارنعيمه محي الدين 12157/28/1979

محمد 35/32المرصيعبد النارص عكارفطوم سالم 12164/5/1971

محمد 140الملحمعلي عكارحليمه الملحم 12172/27/1976

محمد 236القواصعماد عكارماريا طالب 121812/14/1968

خالد 197العكعلي عكارعائشه نادر 12193/8/1980

ن حسي  47العكعمر عكارعائشه العك 12206/17/1975

يوسف 47بو جودهعصام بعبدافريده منصور 12217/13/1978

محمد 77زليخهعياش عكارسعاد هاشم 12228/5/1976

راجح 98الحدادعبد هللا عكارثوريا شبل 122412/13/1975

محمد يعماد
كمانن 54الي  ي

كمانن عكارصابره الي  122512/23/1978

خالد 4العموريعلي عكارمحمديه خرصن 12264/10/1975

عوض 5عوضعبد القادر عكارفاطمه زكريا 12271/5/1976

عبد الحميد 1277مرادعمر طرابلسمنن الخزنه 122811/27/1979

محمد قاسم 33طقوزليعزام طرابلسنعمت ستيته 12299/9/1973

عدنان يعبد الرحمن 1550ناجر طرابلسمها الحمضي 12301/10/1983

مصطفن 32محمودعبد القادر عكارفدوى زكريا 12319/26/1978

محمد 369عجاجعلي عكارسميحه الحاج 123211/3/1973

ابراهيم 10عالمعباس ونوفاء مالط البي  123310/18/1984

محمد 24حسنعبد الرحمن عكارسعده عمر 12345/26/1974

خالد 22خرصنعبد القادر عكارحياة اغا 123511/15/1979

احمد 13عبيدعبد العزيز ه الرساج عكارامي  12361/14/1979

احمد 186الباكي عماد عكارخديجه محمد عبدالقادر محمد 12372/1/1980

حسن 13برهانعادل ن عكارخدوج حسي  12389/26/1972

عبد الرحمن 109كسابعماد عكاردرويشه حسن 123912/22/1986

محمد 28كنجوعبد القادر عكارجميله عمر 12402/1/1975

فايز 62عاضيعلي عكاروهيبه مصطفن 124111/10/1975

عبدهللا 93ابو شقرهعبد النارص عكارعزيزه بو نياح 12423/27/1972

اسير 125هدىعماد عكارسلوه حسن 12432/8/1978



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

علي 62/12خشفةعمر عكارفاطمه ابراهيم احمد 12442/1/1973

احمد يعمر
206قرحانن عكاربدريه عبدهللا 12456/27/1969

علي 353الرشيديعبد النارص عكارخديجه طعان الرشيدي 12461/1/1989

عبد الرزاق 53الحسنعبد القادر عكارشاهنده الحسن 12472/12/1973

ن ح سي  157حماديعل ي النبطيةنوره ضاهر 12484/11/1987

سهيم 21العبد هللاعبد السالم عكارفطوم العبد هللا 12496/14/1981

محمد 239خليفهعلي صيداآمنه عالء الدين 12501/5/1968

خرصن 353نارص الدينعدنان الهرملفاطمه قطايا 12514/10/1979

نعيم 86/204خريسعبدو مرجعيونزينب حميد 12522/10/1978

مصطفن 126/398الهاديعلي مرجعيوننور الهدى وهبه 12532/25/1983

حسن واحدرزقعلي مرجعيونمحاسن عمار 12549/24/1991

سميح 62ديبعبد الحليم جبيلرويده ديب 12558/19/1990

اسعد 19/666عواضهعلي مرجعيونتوفيقه غريب 12563/25/1979

حسن 35مصطفنعباس بعلبكرقيه مصطفن 12577/28/1976

محمد 3نونعلي بعلبكالهام نون 12591/1/1972

فواز 9عواضهعلي بعلبكالهام الجمال 12608/3/1976

علي 2اسماعيلعباس بعلبكحربه اسماعيل 12615/8/1979

محمد 44طالبعاصم الضنية-المنيةمريم يحي 12621/1/1986

علي 34زعيي عباس بعلبكفاطمه الحاج حسن 12631/10/1992

منذر 10الحاجعز الدين راشيازينب رسباه 12658/30/1985

احمد 16نارص الدينعلي الهرملحاجه عالم 12665/1/1966

احمد 149الشيخ احمد هورسرعماد الضنية-المنيةاعجاز محمود 126711/25/1969

عبد السالم 55جيدهعلي الضنية-المنيةهدى جيده 126810/10/1973

مني  يعبد هللا 34الدهينر ي الضنية-المنيةلواحظ الدهينر 126910/10/1989

نديم 21امهزعلي الهرملرباب امهز 127112/15/1973

فواز 141رباحعلي يف بعلبكزينب رسر 12725/21/1974

هادي 79الموسويعلي بعلبكسيده الموسوي 127312/7/1979

نمر 2نارص الدينعلي الهرملرهيجه نارص الدين 12763/2/1979

حسن 11امهزعلي بعلبكنعيمه حرب 12771/12/1969

محمد 68امهزعلي بعلبكلطيفه امهز 12783/13/1980



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

حسن 29عيتاويعباس بعلبكنجيبه وهبه 12796/13/1979

عيىس علي
ن 166شاهي  ن الهرملرفيعه شاهي  12807/21/1971

عدنان 27وهبهعيىس بعلبكسمر وهبه 12818/24/1987

علي 79هرموشعبد هللا الضنية-المنيةامنا هرموش 12823/15/1978

نمر واحدحمدانعلي مرجعيونالعبده حمدان 12833/18/1979

محمد 115القادريعلي يقنوع القادري بقاع غرنر 12846/15/1973

محمد 119الصميليعلي يحسيبه القادري بقاع غرنر 12859/15/1969

فضل هللا 1/5عوادعلي الهرملاكرام شمص 12867/29/1983

عادل 94قانصوهعدنان الهرملرهيفه قانصوه 12878/11/1977

احمد 1519العليعادل طرابلسآمنه حكوم 12887/13/1979

فيصل واحدناصيفعلي بعلبكافهام شمص 12893/3/1982

ن حسي  45مدلجعلي الهرملبدريه شعيب 12906/27/1967

فتح هللا 3العبدعماد راشيامنتىه حجازي 12935/1/1975

ابراهيم 88قاسمعلي بنت جبيلفاطمة جواد 12955/8/1973

ن حسي  30جميلعبد هللا بنت جبيلفاطمه رسور 129610/10/1980

سليمان 122/130شمصعدنان ينوف ناصيف بقاع غرنر 12979/20/1976

محمد 173الحمادهعلي عكاراديبة 12986/8/1984

محسن 144ايوبعلي زحلةزينب مبارك 12999/27/1976

عماد 34منذرعلي ي
زحلةبياريت هارونن 13009/26/1994

خرصن 171شعبانعبدو الرحيم الشوففاطمه عبدهللا 13017/20/1984

ن حسي  6حميهعلي بعلبكروعه حميه 13024/13/1982

يوسف 95البيطارغانم ي
راشياصالحه التف  130310/21/1973

يوسف 12عبيدفاديا زغرتاجوليات ابو ملحم 13045/2/1974

ن امي  27يحيعزام ه حسن عاليهامي  13052/8/1961

علي حسن 46عليفاطمه جزينخديجة هاشم 13068/13/1967

علي 31زعيي عدنان نزينب زعيي  المي  130711/23/1989

احمد 12الحجارفرج الشوفصبحية 13084/15/1966

خالد ن 43الحجارعبد المعي  الشوفرسميه الحجار 13099/20/1975

عدنان 21بو حمدانفاطمه زحلةوفاء حربه 13101/27/1990

جرجس يفؤاد
12الحرصونن ونسالم البي  131111/17/1976



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

يوسف 30عبد هللاعال الشوفسعاد 13124/1/1990

وجيه 302عاقلهفادي زغرتاماريات معوض 13139/6/1972

جميل 194العيتاويعايده بعبدامريم المقداد 13143/27/1978

مهنا 124/152سلومعلي وتفاطمه بي  131512/2/1971

عدنان 2وهبهفاطمه بعلبكسمر وهبه 13166/16/1985

مهدي ف الدينفاطمه 113رسر بعلبكهديه 13174/1/1978

كنعان 23الهاشمفادي جبيلعفيفه الكوسا 131810/11/1970

ن حسي  56طليسفضل بعلبككامله طليس 13199/6/1975

مصطفن يفاطمه بحر 1618الرسر وتنزهه معروف بي  132011/2/1983

عبد هللا يفوزي
29الحصنن عكارصباح اسماعيل 132112/17/1981

ابراهيم 23/164عويداتعمر ه ابراهيم الشوفبهي  13224/28/1985

ابراهيم 164/23عويداتعبد ه ابراهيم الشوفبهي  13233/1/1988

احمد 705صالحغسان الضنية-المنيةهند كنج 132411/5/1978

عباس 142األحمرفاديا بعلبكاسما العوطه 13251/1/1978

محمد 2طليسفؤاد الضنية-المنيةسالم فتال 13261/12/1978

ابراهيم علي
ن 30ياسي  بعبداحفيطة 13274/1/1972

شندين 210خويلدغسان عكارنوف 13287/5/1971

محمد يعامر
474عيتانن وترجاء بوالد بي  13299/29/1993

احمد 235دنيهفادي طرابلسامينه غزال 13305/2/1974

نبيل 92ستيتهفوزي طرابلسفاطمه منن حموده 13318/15/1979

عادل 16محاسنفادي الشوفامال باكي  بدر الدين 13334/1/1978

كمال 30بو غادرفراس عاليهناهده المرصي 13345/10/1975

عبد الخالق 154المسمارغزوان الهرملفاطمه طه 133510/27/1967

وفاق يفيصل
97اشن  ي

ا اشن  راشيابهي  133611/3/1980

نجيب يغاندي
101القاضن راشياجمال غزاله 133711/18/1991

وليد يعمر 633االدلنر وتسهام الحمضي بي  13388/27/1984

الياس 46عبيدغيث كرسوانايفات عازار 13391/21/1985

سجيع 27االشقرعماد ناكرام االشقر المي  13405/3/1969

حنا 100فهدفادي كرسواننوال غانم 13411/12/1975

ابراهيم 324عطاهللاعبده نبدريه غالب المي  13427/7/1973



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

محمد 105نارصفادي الضنية-المنيةفاطمه حمد 134310/10/1978

محي الدين 315الشاميفهمي صيدانوال عواضه 134412/21/1974

سامي 28صادقعامر الشوفقمريه رسي الدين 13455/17/1972

علي 192ابو زيدغازي النبطيةآمنه اسماعيل 13464/1/1979

انطون 123المبيضفادي النبطيةانطوانت دغفل 13471/18/1962

يونس 9جري    جفادي عكاركامله الحداد 13488/2/1964

احمد 39يونسفادي صيدازمزم يونس 13498/1/1976

ميشال 11الخوريعبده كرسواننهاد شبي  13506/8/1970

عصام 56واكيمغسان ن الغنمه ونجاكلي  البي  13519/9/1985

ابراهيم 37/172حيدرفؤاد مرجعيونزينب عبد هللا 13524/5/1970

لبيب 89االحمديهفادي عاليهنوره غريزي 13535/5/1986

بهيج 56زرزورعمر ه مراد الشوفسمي  135410/17/1974

علي 167زين الدينغدير بعبداسناء زين الدين 13556/7/1993

رسكيس 4437مارديروسفاسكن نسعاد المي  13569/19/1966

حسام الدين 245دحروجفريد الشوفجمال 135711/23/1993

عبد الرحمن 53خالدفاروق عكارسلم احمد 13588/31/1973

يوسف 47ابو ابراهيمفادي حاصبياصالحه 13598/8/1973

محمد 2عطيهغسان صيداشفيقه جرادي 13607/25/1972

نضال 15غريزيفداء عاليهغاده غريزي 13615/6/1988

كمال 18حمزهعلي وتنوره محمد جواد بي  136212/29/1972

خرصن يعوض
168عبد الغنن عكارنايفه عبد الرزاق 136310/3/1985

سليم 5الخوريفادي الشوفلوريس 13646/30/1977

ن حسي  86يحن غسان مرجعيونفوزيه يحن  13652/10/1978

علي نفراس 39ياسي  ن الشوفساميا ياسي  13668/20/1979

عادل 29هرموشفادي الشوفرجاء 13671/8/1979

داود 10شيبانفادي وتماري فرحات بي  13683/28/1973

محمد 57الحاجفواز عكارحياه الرشيدي 13691/6/1982

احمد 814ابراهيمعبد هللا عاليهزينب عمر 13705/31/1991

116عالمهعلي  احمد بعبدارقيه الهق 13714/2/1972

عبد الرحمن 268المدللعفيف بعبدامريم حسن برو 137211/7/1984



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

جورج 213شويريفادي ي نلي الصلينر
ن المي  137412/25/1964

جميل 11خليلفادي جزينفهيمه محمد طباجة 13755/2/1974

ن حسي  540كالكشفضل النبطيةالهام كالس 13766/7/1992

خليل ي
1121حمزهعبد الغنن وترنده خليفه بي  13778/4/1983

صالح 51الحاج حسنعلي يف بعبدافاطمه رسر 13781/29/1980

حسيب 5واكيمفادي ه كليب جزينسمي  138011/4/1972

لويس 14القزيغسان نفاديا المي  138110/22/1987

مخايل 3قربانغسان نانتصار صليبا المي  13826/5/1983

عبدو 180عبد هللاغالب الشوففروزه عرفه 13839/1/1972

بشارة 908السخنعازار فان جبيلاليس بو رسر 13843/24/1972

احمد 166منيمنهعفيف وتمون رميض بي  13857/25/1979

محمود ارهعلي 183رسر بعبدافاطمه زواوي 13864/5/1973

محمد سمي  111ايوبفادي بعبداامون عبدو 13874/22/1976

خليل 16مزهرعلي الشوفمنن ابو عقل 13883/19/1984

احمد 123محفوظعبد القادر الشوفزينب عبد المنعم عبد الجواد درويش 13895/25/1977

سليمان 141نارصفريد الشوفتركيه نارص 13907/4/1966

محمد 5912سليمعاطف وتساميه ابراهيم سليمان بي  13928/12/1981

حسن 33عيديعلي بعبدامريم رسحال 13931/11/1980

نهاد 90فليحانفريد وتايمان ذياب بي  13944/1/1996

عادل 141جابرفادي بعبدادالل عفيكه 13959/17/1977

الياس 168فنيانوسغسان زغرتامرن قنيعر 139610/11/1968

انطوان 282عاقلهفريد زغرتاذكيه بركات 13979/28/1979

عصام يفادي
202عيتانن ي

طرابلسيرسى حنينن 13981/31/1978

عدنان 205يونسفادي وتقنوعه الخوري بي  139912/1/1965

محمد 25عليانعلي بعبداحنان شومر 14003/29/1988

احمد 390الجنونعلي الشوفعليا الزعرت 140112/1/1973

بدر الدين ي
206سعدعبد الغنن الشوفامينه رمضان 140211/23/1973

خرصن 50زعرورعلي بعبدازينب محمود زعرور 140310/18/1981

جهاد 479زحيمعلي بعبداوفاء دبوق 140412/3/1976

حسن 7قعبازعباس وتلميا فياض بي  14059/28/1991



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
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ي والذ

ي الدفاع المدنن
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

جهاد 479زحيمغسان بعبداوفاء دبوق 14065/12/1975

مصطفن 7418زهي عفيف وتليل ابوعقده بي  14076/16/1986

الياس 17ابو عبد هللاعيد نحنان من  المي  14088/2/1989

يروانت ن يانكاتيا 29دارتي  نساميه بشاره المي  14107/20/1979

محمد يقاسم
38قرحانن صيداخديجه شداد 141110/2/1975

علي 9عواضهميساء بعلبكهيام يزبك 14127/14/1986

شئيم 37كيوانمايا يسليمه نخله بقاع غرنر 14133/10/1981

ماهر يليال 294بعاصي  جزينسوسن المرضعة 141410/6/1986

بهزاد ن 133التومميشلي  بعلبكنجاح عطاهلل 14154/28/1981

يوسف 89سموركلودات ه رزق ونسمي  البي  14196/14/1972

مخايل 79مرادلوريت بعلبكلبيبه خوري 14201/28/1972

محمد 41العوطهليال عاليهتمام محمود 14211/12/1990

علي يفمحمد 62رسر يف بعلبكفاطمه رسر 142210/3/1974

مبدا 198ابو حويليكامل حاصبيافاطمه نصيف 142312/20/1967

سعيد 365عماشهكميل حاصبيانهاد ابو ربيعه 14244/21/1972

حمزه 224الزعرلينا ي
عاليهوداد ابو قلفونن 142610/1/1981

حسن 13ابو حمدانمحمد زحلةنىه ابو حمدان 14278/1/1973

نعيم ي 68البوديكانر الضنية-المنيةنجيبه حنا 14285/28/1981

علي 193جمعهمحمد طرابلسامنه لبابيدي 14291/11/1979

مطانس 133ليوسمروان بعلبكليل نعوس 14305/26/1975

حسن 20عقيلقاسم النبطيةصبحيه قانصو 14311/7/1985

ن حسي  5حاللقاسم صيدازينب نعمه 14329/1/1975

عادل 13بزيقاسم بنت جبيليمامه سلمان 14333/20/1972

غسان ي فراجكفاح 49انر بعبدابنيه بو صبح 14342/15/1976

محمد 41ابوطهقاسم يخديجه ابو طه بقاع غرنر 143512/23/1972

فهيم 75عوضميالد بعلبكهند فاضل 14361/13/1972

نعمة هللا 53طنوسلور وننعيمه الجرجس البي  14372/10/1979

حسن 146الحاج حسنمحمد بعلبكنجاح الحاج حسن 14381/10/1982

عباس 33الطفيليمسعود بعلبكصبحيه رعد 14395/5/1975

كمال 579الشيخ سعدمحمد ي
عاليهسناء العىسر 144010/1/1982



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

خليل 65الخطيبمحمد زحلةجميله شبلي 14411/7/1975

محمود 112الهواريمحمد زحلةحوريه زينه 14444/6/1972

احمد 14مرصيقاسم النبطيةنور الصباح عياش 14457/5/1977

محمود 365الخنساقبالن بعبداساميه الزين 14461/1/1983

عبدهللا يمحمد
47الحسينن ي

بعلبكفاطمه الحسينن 144812/20/1977

حنا 70معوضكريم بنت جبيلنايلي معوض 14502/22/1976

كريم يكلود
7االهمجانن الكورةوداد سعد 145111/19/1972

غسان 56نجيمكريم ن من  نمرلي  المي  14525/4/1992

ظافر 157الحالقمحمد ياحالم غيث بقاع غرنر 14532/4/1992

حسن 195شهالمحمد يسلمه فارس بقاع غرنر 14541/20/1991

دانيال 5مدورميالد ينىه كيوان بقاع غرنر 145512/25/1980

الياس 6معوضمخايل ي صليبا يبشي  بقاع غرنر 14562/20/1973

علي 12/99شكرمحمد بعلبكشما شكر 14574/14/1981

علي 43مكيمحمد يعبال بقاع غرنر 145810/23/1977

احمد 247عبد الرحيممحمد يه الحمراوي زحلةخي  145911/16/1967

علي 51صالحكمال النبطيةفاطمه عياش 14609/20/1986

سليم 26ايوبميالد راشياسعاد ابو معروف 146111/27/1972

ن حسي  5احمدمحمد زحلةرحمه الغزاوي 14625/20/1993

سلفادور ي 354حربكانر ونمنتىه حرب البي  146311/4/1979

حاتم 34شمصمحمد بعلبكلطفيه امهز 14647/10/1975

ن حسي  نمحمد 87ابو شاهي  ينجاة السيد بقاع غرنر 146612/22/1982

رشيد 40/16مرتضنمحمد الهرملناهيه مرتضن 146812/26/1974

علي 161حيدرمحمد بعلبكفطومه صوان 146911/21/1975

كامل 31نارص الدينمروان ن الهرملحسنه الحاج حسي  147010/1/1972

نواف يمروان 59ناجر ي راشياسالمية علنر 14716/11/1974

محمد 35منذرمهدي زحلةحسنه 147212/23/1964

عدنان 317موىسمارسلو الهرملازدهار جانبيه 14741/6/1982

شوكت 112الضناويقيس دانيال طرابلسزونيا الزار فيتش 14756/22/1981

غازي 57دبوسمحمد بعلبكمنتىه المرصي 147612/25/1972

علي 76شعشوعمحمد ي
يفاطمه الحرىسر بقاع غرنر 14771/23/1965



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

علي 2جعفرمحمد الهرملزينب جعفر 14788/15/1982

جان ي 25سعدكانر نجانيت حنا المي  14792/18/1963

علي 2يونسمحمد بعلبكزينب اسماعيل 14801/17/1964

ن حسي  5صالحمحمد حسن ي
ونن ه فيي  بعلبكامي  148111/21/1990

صبحي 17اسعدمحمد بعلبكخزنه محي الدين 14823/1/1975

ن عبد الحسي  3خليلقاسم صورلطفيه حاج علي 14835/25/1966

ابراهيم 7االخرسكمال النبطيةوفيقه األخرس 14841/5/1974

علي 26زين الدينقاسم بعبداناديا زين الدين 148512/9/1987

نايف 21امهزمحمد بعلبكحمده امهز 14866/2/1968

مفيد يقيرص
167حبىسر ي

بعلبكحسنا حبىسر 14879/10/1978

صقر 174العكاريمصطفن بعلبكفاطمه حمود 14881/10/1967

عبد الكريم 3نونمحمد بعلبككريده امهز 14894/1/1970

طنوس يمروان
79شيت ديرانن بعلبكسعاد شيت 149012/15/1969

محمود يقاسم
176الفوعانن ي

بعلبكساميه الفوعانن 14911/25/1966

علي 76سليمانمحمد بعلبكمريم 14928/22/1966

مهدي 181قصاصمحمد بعلبكهدى شعبان 14931/17/1984

رضوان 386نوحمحمد بعلبكجميله نوح 14942/27/1980

نزيه يمحمد 154العرينر ي زحلةنجال العرينر 14954/3/1975

محمد حمزه ن 571اللبابيديمحمد امي  زحلةنتيجه ابو زيد 149610/21/1966

ن حسي  64مرتضنمحمد بعلبكزينب مرضه 14976/24/1977

ابراهيم 20مرصهقاسم النبطيةصبحيه اسعد 14984/17/1974

نايف 179المرصيمحمد بعلبكزهره جمعه 14997/1/1979

بطرس ي 366ابو رجيليكانر كرسوانعيدا راجحه 15009/21/1974

حنا 205نعيمالبا يانطوانات شليطا برسر 15012/10/1974

سميح 421الياسكلود يسيده كرم برسر 150211/17/1974

يوسف 233الحكيمالبا يسلم سمعان برسر 15032/10/1975

فؤاد 121الخوري حناكريم يانجال طنوس برسر 150411/11/1984

علي واحدناصيفمحمد بعلبكنجال ناصيف 150511/27/1979

حنا 3العنداريكارلوس ن نقوال يجوزفي  برسر 15066/20/1969

وليم 89طنوس سعدكنعان زغرتاايالن الياس 15073/15/1976
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

شهيد ي 6فرنجيهكانر زغرتاجورجات خواجه غرسيا 15087/22/1966

فؤاد 364فرنجيةقبالن زغرتاالماظ 150910/1/1977

علي 95زعيي مهدي بعلبكسعاد زعيي  15108/5/1987

ابراهيم ي 6شمعونكانر كرسوانفوز شمعون 15112/10/1974

الياس 368سمعانكلود مرجعيونزكيه نادر 15126/28/1977

محمد 298الشاميقاسم زحلةغاده يوسف 15148/20/1988

محمد علي 398القرىمازن وتهدى صوفان بي  15155/27/1981

محمد نور يمحمود
1188عيتانن وتنجوى حموده بي  15167/3/1992

محمود 77الكريديمحمد عاليهفدوى شهاب 151710/26/1988

عصام يمحمد خليل
807عيتانن وتندى محفوظ بي  151811/16/1990

مروان يمحمود
75عيتانن ي

وترويده عيتانن بي  151911/19/1988

يوسف وزملحم 21/20كي  وز ن كي  وتجوزفي  بي  15205/1/1965

جورج وزميشال 29/28كي  وز بعلبكماري كي  15212/5/1976

نايف وزمارون 14/13كي  وز بعلبكفريده كي  15221/15/1971

يوسف 86زينكامل يمريم قدوح بقاع غرنر 152312/3/1972

جوزف 4عالفميشال ي
زحلةرندا الجديدان  15241/1/1986

خرصن 1515حمودهمحمد جميل وتسناء المرصي بي  15259/21/1987

محمد 1684الزايدمازن وتسهام عبد الجليل بي  15262/1/1985

خي  الدين يمحمد
138عيتانن ي وتسهام وهنر بي  15271/9/1979

عبد الحفيظ 554شهابمحمد ي
وتسهام عيتانن بي  15288/12/1992

احمد 1563الطرابلىسيمصطفن وتحسيبا سياال بي  15294/13/1971

عصام 2174الكرديماهر ي وتوداد الكنر بي  15304/1/1983

سمي  1648دناماهر ي
وتشاديه العيتانن بي  15319/25/1971

احمد 8حجازيقاسم بعبداستوت عيىس 15329/15/1972

احمد 143خاطرقاسم بعبداعفيفه معنن 15335/17/1984

نبيل 975دمشقيهمحي الدين وترندا عني  بي  15348/27/1972

وجيه 62رحمهمروان بعلبكمي رحمه 15357/10/1966

جورج 133سعدلويس جونيور ي
ن
بعبدالودي ابو صاف 15367/3/1992

نبيه يمحمد
503الحلوانن وتنجوى الحسامي الجبيلي بي  15372/1/1973

ادوار 221القمريلويس بعبدااحسان غضبان 15384/30/1989
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تاري    خ الميالد

محي الدين 610نجارمحمد بعبدابدريه الجعران 15395/28/1981

حنا 224معوضمعوض بعلبكسيده مخلوف 15403/25/1964

توفيق 128/114فوازمروان الشوفرحيل فواز 15414/15/1971

ادوار ن 37مكرزلمشلي  نايفت مكرزل المي  154210/18/1973

علي
26منذرمنن بعبدافريال 15436/6/1988

جوزيف 60خازنمرغريت زغرتاتراز طنوس 15447/14/1986

ابراهيم 575دمجمحمد الشوففاطمه 15456/27/1974

يعقوب 73المقدىسيميالد ي عيىس يكاترين بطرس انر برسر 154612/9/1962

انطون 61تومامفيد يليله جباره برسر 15475/23/1974

محمد 95ابو شقرهمصطفن الشوفاعتدال عواضه 154812/15/1973

توفيق 114/128فوازمحمد الشوفرحيل 15494/15/1973

توفيق از 121حربمي  بعبداسيدة 15501/1/1993

ناصيف 162شهابميسون بعبداضح دبوق 15519/1/1992

طنوس يمارون 54جرجر ونسعاد سميا البي  15522/12/1975

ي
هانن 629عطويمحمد بعبدامنن عبد هللا 15544/2/1984

مهدي 124سلوممحمد بعبدامنن مرسل 155510/27/1980

حسن 4كرنيبمحمد بعبدامرسه غالي 15562/22/1989

حبيب 48الحركهمحمود بعبداايمان ابو صالح 155710/8/1988

نخله 65طربيهمارون نجانيت جرجس المي  15584/20/1980

محمد ن 8طليسمحمد حسي  ناكرام المي  15593/10/1976

يوسف 54طنوسميشال نلور المي  15608/19/1971

جوزاف 53سكرميشال ه سكر يسمي  برسر 15614/28/1976

مارون 42زوينماريو كرسوانامال غانم 15627/29/1991

عبد الرزاق 610الجوزومحمد الشوفعائشه الحاج 15637/9/1977

ي ناجر 43بو حمدانمكرم الشوفراغده 156412/21/1976

بل رسر اال 48/38زيادهمي  جبيلرفقا عبود 15653/4/1984

حلمي 210خالدمحمد الضنية-المنيةسعدى خويلد 15664/5/1977

خالد 530ترومصطفن الشوفميمونه 156710/6/1972

جابر 4عدرهمحمود الكورةرقيه علي 15689/20/1966

شاكر 305الخوري حناميشال نماري الشدياق المي  15698/23/1974
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نمر 121/135فوازمحمد الشوفعائده 15708/1/1976

يوسف 875الفخريمارون ن يمريم غسطي  برسر 157210/2/1970

جورج 275رحمهمروان يمريم طوق برسر 15735/24/1978

جوزف 292العبدمخايل ن العبد جعجع يداني  برسر 157410/27/1979

محمد 3نارصمنذر الضنية-المنيةخديجه زكريا 157511/18/1978

ميشال 10عبد هللاملحم زغرتانعامه اللقيس 15761/15/1962

جورج 6جرمانمخايل زغرتابديعه مطر 15772/25/1968

بطرس 57المكاريمخايل زغرتاماري تراز 15783/21/1976

ابراهيم 1007الحوليمحمد طرابلسفاتنه الحموي 157912/14/1971

علي 353كريم هورسرمحمد ه طرابلسظهي  15804/26/1973

محمد هشام 164زيلعمحمود طرابلسهيام مستو 15819/22/1976

مني  270حربميشال ونسعاد الجميل البي  158210/23/1977

حنا 290نرصميالد ونجنات يوسف البي  158312/25/1970

شئيم 518الجنونمحمود الشوفعليا الجنون 158411/1/1978

احمد 103يوسف هورسرمصطفن الضنية-المنيةفاطمه العبود 15855/25/1963

اديب 45بو عمادمجدي الشوفوفاء بو خزام 15869/30/1978

سمي 
401كسحهمصطفن الضنية-المنيةامنه 158711/24/1983

قاسم يمنعم
5البعينن الشوفساميه ذبيان 15881/1/1973

حافظ يمأمون
 
26عبد الباف ي

 
الشوفعفاف عبد الباف 15891/1/1982

جميل 683بغداديمحمد ي
طرابلسعاهده افيونن 159011/23/1976

محمد 2536عثمانمحمد وليد طرابلسفاطمه تليجه 159110/9/1975

محمود 184طوطممدوح طرابلسثريا علي 15929/5/1971

عبد القادر 6غمراويمحمود الضنية-المنيةفاطمه غمراوي 15939/1/1981

نقوال 222الروميميشال ن حداد بعبداايلي  159412/5/1970

رزق 283رزقماري زغرتاهند نخله 15952/4/1984

يوسف 137يوسفمحمد حاصبياسهام يوسف 15962/1/1981

عيد 3985الحارسمحمود الشوفإعتدال الغزاوي 15971/1/1993

سجيع 8ضومكرم ننسيبه ضو المي  15985/20/1978

يوسف واحدغالبمي ان عكاردميا جير 15995/16/1969

وجيه 16حبلصمحمد عكاربديعه دندن 16001/10/1970
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ملحم 107اندراوسمخايل الشوفتاراز معوض 16013/7/1970

جميل 1492حمادهمروان الشوفحبوب محمود 160211/9/1967

علي
576دمجمصطفن الشوفزهره دمج 16033/2/1975

سامي 22بو عرممحمد ي
الشوفهيام ترشيىسر 16046/6/1975

ف ارسر 129عبد هللامازن الشوفصبحيه درويش حسن 160510/19/1973

نظيم 6حسونمصطفن الضنية-المنيةهنديه حسون 16071/20/1980

احمد 44شحادهمنذر الضنية-المنيةهال اسعد 16087/17/1980

بل رسر 13السخنمارون جبيلسيدي شليطا 160911/26/1979

ميشال 19سعدميالد ان طنوس ن بعبداسي  16101/3/1986

ميشال 19سعدمارون ان طنوس ن بعبداسي  16112/25/1984

ابراهيم 555خي مظهر الضنية-المنيةيمن الحلو 16127/1/1976

جهاد 193فرحاتمنار عاليهزهره ابو هدير 161312/8/1982

ملحم 61األحمرمحمد بعبداامل فتح هللا 16144/29/1989

مالك 1449مزهرمصطفن الشوفرجاء زهوي 161511/8/1986

حكمات 4اسليمماهر الشوففاطمه قداح 161612/10/1966

احمد 63ذيبمحمد بعبدانظميه عيىس 16171/15/1976

محمد 381دندشمهدي بعبداكفا دندش 16185/15/1985

موريس 29كفوريميشال نتراز كفوري المي  16197/11/1973

طانوس 42ابو خليلميالد الشوفتاراز ابو خليل 16209/18/1973

مخايل 36يزبكمارون الشوفجاندارك يزبك 16213/10/1971

الياس 54بو يونسمخول ي
ن
جبيلماجده السيوف 16229/19/1992

يوسف واحدخي  هللامارك كرسوانانطوانيت لطيف 16234/16/1979

عفيف واحدحيدر احمدموىس جبيلسعاد حيدر احمد 16241/11/1979

سليم يمحمد 15االيونر الكورةعائشه االبراهيم 16251/15/1982

خالد 14فخر الدينمحمد عمار ي
الشوفزينات عيتانن 16261/2/1991

مني  51النحاسميالد فان بعبدانجات رسر 162712/22/1972

الياس 27الكريديماريو ي الخويري كرسوانمي  16286/16/1992

زهي  يماهر 152الحلنر بعبداليل عبد الخالق 16298/11/1994

محمد سعيد 66النويريمحمد خي  وترياسة خليفه بي  163010/19/1972

انطوان 102مرعيمارون عاليهسيده معلوف 16319/1/1962



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

انطوان 38نادرمروان عاليهليل خطار 16327/9/1981

مني  يمحمد 34الدهينر ي الضنية-المنيةلواحظ الدهينر 16334/1/1980

ن امي  164ماجدمحمد بعبدازينب دبوق 16345/1/1980

خالد نمحمود 2751الحسي  بعبداابتهاج بو حمدان 16359/23/1979

ن حسي  25عليانمحمد بعبدافاطمه كالس 16367/23/1967

خرصن 51ابو صالحمروان الشوفمريم الزعرت 16374/2/1971

فاروق 19امارهمحمد الضنية-المنيةنجاح المغشوش 16387/24/1979

مروان واحدكمال الدينمكرم الشوفاكرام زين الدين 16393/6/1987

عفيف 828مكاويمازن وتابتسام الفيل بي  16401/20/1980

يوسف 46العتيقمروان كرسوانماري حاتم 16415/23/1974

جهاد 1919بيديمحمد بعبداسميه 16421/1/1990

رضوان 89زين الدينمحمد بعبدازينب حمادي 16438/15/1988

كاظم 28عيادمحمد النبطيةتغريد صالح 16442/24/1982

محمود 31ابو ضاهرمصطفن الشوفنجاح الربيع 16455/11/1967

محمد 262ضاهرنظيم ن نبعه حاصبياسميه حسي  16479/10/1977

حسن 35خليلنضال زحلةغنيمه عبد الواحد 164810/23/1968

يوسف واحدبدر الديننور بعلبكهال هاشم 16496/7/1987

نجيب 21سابقمحمود حاصبياسليم سابق 16503/22/1974

علي 31سعدمحمود النبطيةآمنه سعد 16519/20/1972

شكيب 170نحلهمحمد النبطيةنمره صباغ 16528/13/1974

محمد 416زين الدينمالك النبطيةوسام حريري 16539/7/1973

توفيق 17مخولماجد مرجعيوننوال البازي 16545/12/1967

رامز ي 239بوغنامناجر عاليهفتاة بو غنام 165510/22/1969

عبد االمي  9طرافنادر مرجعيونخديجة عبود 165611/15/1989

عبد االمي  9طرافمحمد مرجعيونخديجه عبود 165710/15/1992

منذر يمحمد 211الزعي  صيدالينا البطش 16583/6/1991

حسن 237ناجيامحمود صيداامينة بري 16591/1/1967

مصطفن 235ارقه دانمحمد ي السعدي
صيداهنيدا العىسر 166011/5/1986

طانوس 7الخوندموريس ي
ي الطحىسر

جزينهيالنن 16615/9/1964

روفايل 54سلومنرسين نايكات طرازي المي  16623/10/1979



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

غسان 16مقلدمصطفن بنت جبيلفاطمه مقلد 16641/8/1986

ن حسي 
191قدوحمصطفن بنت جبيلهاشميه حجازي 16651/25/1990

زكي 189فرحاتمحمد بنت جبيلنهالت فرحات 16668/13/1980

جرجس 50جرجسنجيب صيدااولكا كساب 16672/6/1968

نرص الدين 48فرحاتمحمد بنت جبيلدالل حاريصه 166811/25/1988

غازي 144العربنجيب صيدامنتىه االسعد 166911/25/1973

يوسف 41مخايلميشال عكارسيده يوسف 16706/10/1969

حسن 23الهواريمصباح عكارخدوج خرصن 16713/15/1964

يوسف 41مخايلنادر عكارسيده يوسف 16724/16/1964

نقوال ينادر
انن 68تبرسر نماري الخوري حنا المي  16734/15/1972

كمال 152حرقوصمحمد علي النبطيةمنن فقيه 16741/11/1993

علي 131حربموىس ي
النبطيةفاطمه ميدانن 16752/19/1988

علي 9الموسوينبيه ي
صورفاطمه الحسينن 16766/28/1988

فارس 288ابو دهننبيل حاصبيافريده بو دهن 16772/4/1965

هايد 3الصالحماهر دان صورهند الير 167912/1/1984

محمد 63سعيدناهد بعبدانهال محمود 16807/1/1989

حسن 56محيدلينبيه صيدافاطمه عساف 16819/20/1986

ن حسي  56محيدلهمحمد صيداخديجه زيعور 16836/20/1969

عبدو 16داغرندين بعبداروزيت كفوري 16849/22/1985

نسيم 253الشعارنزار عكارفضيله خليل 16856/4/1975

ي ناجر 96الحلونانىسي ي
كرسوانصونيا كرمسن  16867/12/1988

ديب 73حبيقهندى زحلةماري داغر 168711/16/1977

فواز 55واكيمنجات بعلبكجورجيت عرجا 16881/2/1979

رئيف 24زرزورنور الهدى الشوفنهاد حبنجر 16901/1/1984

فؤاد 77عبيدينائله ونماري ضاهر البي  169111/1/1961

بطرس 84مرعبنورما يلوس نعيم برسر 16928/21/1960

جعفر 585شعيبمحمود النبطيةايمان شعيب 16936/21/1989

علي
19شعيبمصطفن النبطيةسلوى قبيىسي 169410/20/1989

عبد الرحمن 9العبد  هللامحمود عكارزينب 16958/1/1977

علي 102حمداننادر بعبداسميحه يونس 16969/29/1971



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

احمد طعان 213سالمهمحمد مهدي صوررمزيه بلوط 16979/15/1976

عباس 83دبوسمحمد صيداشفيقه السلمان 169810/14/1986

يوسف 40عواضهموىس صورسناء عواضه 16998/11/1990

سعد الدين 162سعد الدينمحمد عكاروطفن ابراهيم 170010/28/1973

ابراهيم 62عدرهمحمد ي
عكارفاطمه خليفن 17016/15/1978

عبد الكريم 93الموسويموىس مرجعيونوطفه الموسوي 17025/1/1977

احمد 207اسماعيلمحمد ن عكارفاطمه حسي  17032/26/1979

فؤاد 53ذبياننزار الشوففتاة 17048/12/1973

نعيم 204/86خريسنزيه مرجعيونزينب حميد 17051/17/1980

كامل ننادر 56/58االمي  مرجعيونمريم الغزاوي 17064/15/1976

سهيل 78كرممارون مرجعيوننجاح غالب 170712/9/1978

ن امي  41حجازينعمي مرجعيونحميدي يوسف 17081/19/1978

عادل 210الزينمايا ي عاليهحنان الشلنر 17097/28/1984

خرصن 30حمودمصطفن عكارعطريه نوح 17104/21/1980

محمود 9الضناويمحمد عكارجميله خرصن 17114/5/1980

احمد 250كنعانمرهج عكاررشيده طالب 17122/5/1979

عبد القادر 240عائشهمحمود عكارامنه زكريا 171311/30/1977

محمود 44الحاجمحمد عكارخديجه العكاري 171412/4/1975

احمد 22ملحممحمد عكارهند الزين 17151/1/1982

الياس 36يزبكنادين وتانجال يزبك بي  17189/10/1976

عبد الحليم 68علوشمحمد عكارخالديه دياب 17194/7/1964

خرصن 82البياعمحمود عكارعليا مصطفن عبد الرحمن 17206/28/1973

حسن 41صالحمحمد النبطيةليلي حمزه 17211/2/1981

عباس 20مرصهمحمد النبطيةزينب حسن طفيلي 17222/11/1991

رامز 81محمدمحمد النبطيةنزهه ايوب 17237/1/1979

علي 37عواضهمحمد ن النبطيةسعدا حسي  17242/2/1976

عفيف 39حيدر احمدنبيل جبيلجميله 17256/15/1972

خالد يمحمود
52شان  عكاررحمه االكومي 17263/3/1974

احمد 9الضناويمحسن ه قاسم عكارمني  172710/1/1974

عبد الكريم نمحمد 17الياسي  عكارمريم فريده 17281/1/1973



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

فاروق 222الجردينزار عاليهنورا بيطار 17296/22/1984

علي 103/38احمد محمدمحمد عكارحسنه محمد 173012/25/1975

علي 33عوكلمحمد ن صيداهنا السبع اعي  173111/2/1978

حمزه 104سهيلمحمد صيداوفاء ويس 17322/9/1979

عبد الكريم يمحمد 5األحمد المرعنر عكارنائله طاهر بك 173311/5/1967

سليم 60عونمارون جزينليل رحيم 17346/24/1991

احمد 34ابراهيممحمد ه ابو عريضه عكارمني  17355/2/1974

عبد العزيز 6حيدرمحمد عكاروجيهه ضاهر 173611/2/1977

عبد الرزاق يمحمد
120البستانن عكارنجوى الرفاعي 173710/18/1988

اسحق 23حيدرمني  عكاربديعه لطيف انطون 173811/23/1969

اسعد 13صالحمحمود عكارحياة شحاده 17393/18/1986

عبد علي 81/279سعدمحمود ن مرجعيونزينب محمد االمي  174011/6/1976

كامل 150/403خريسمحمد مرجعيونروضة قسماس 174112/21/1981

كميل ي 16الحاجناجر نسلما الياس المعتوق المي  17427/20/1965

محمد 129عسافموىس مرجعيونعفيفه حجازي 17432/16/1969

ابراهيم 133حسنماجد بنت جبيلرسميه سيد حسن 174412/14/1979

عباس 35عباسمحمود عكارفاطمه مصطفن 17451/2/1977

ملحم 134الملحممالك عكارفتيه الخالد 17464/18/1977

خرصن 189خليلمدين عكارسعده عباس 17474/27/1979

محمد 65فياضمحمود عكارامنه الخرصن 17487/22/1980

خالد 49واكدمحمد عكارخديجه الخلف 174912/13/1972

محمد 29عبد الرزاقمحمود عكارسعاد عبد الرزاق 17512/12/1972

ن حسي  102علولمحمد صيدافاطمه يونس 17526/16/1973

ن حسي  74كالسمحمد ي صيدازهره خرونر 17534/1/1971

وسيم 1شميسنارص يمريم دبوس بقاع غرنر 17543/1/1974

مجيد 9عزامنرصي ينزي  ها عباس بقاع غرنر 17551/2/1973

وفيق 94المهتارنعيم ه المهتار عاليهمني  17569/22/1983

سليمان 100متلجمحمود عكارحيات حيدر 17574/3/1980

قاسم 13صالحمحمود عكارخديجه علي صالح 17581/1/1976

احمد 23ي الدين1رسنمر الشوفزهيه عزبه حسام الدين 17595/10/1966



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

قاسم 13صالحمحمد عكارخديجه علي صالح 17609/1/1974

محمد 92/102المصطفنمازن عكارفائزه الجندي 17618/2/1980

وليد 94حمدمحمد عكارخديجه الرجب 17629/1/1989

خرصن 67فؤاد العبد هللامازن عكارنهاد حمود 17636/24/1977

حسن ينزيه 9الحلنر الشوفنبيهه الداهوك 17647/10/1963

يوسف 123جميلمحمد بنت جبيلرحيبه باجوق 17656/5/1982

ابراهيم 23جوادمحمد علي ي
بنت جبيلمريم طحينن 17662/10/1981

صابر 27جعفرنزار الشوفسعاد بو درغم 176710/29/1988

كمال 102شعالنمازن حاصبياامال ابو سعيد 17681/16/1977

ن بطي  182العليمحمد عكارحمده 17702/6/1976

احمد 9الشيخمحمد عكاردالل العبد هللا 17717/25/1977

عياش 136السليمانمحمد عكارعيشه 17727/15/1978

محمد 60موىسمصطفن عكارزمزم محمود 17737/12/1975

فؤاد 24البدوينرصي مي شيبان
ن المي  17742/19/1974

ابراهيم ينضال
86بعقلينن بعبدانوال منصور 17757/15/1982

جاسم 282خالدمحمد عكارسهيله الخالد 17763/20/1980

محمد 130احمدمصطفن عكاربدريه 17773/13/1975

احمد 21كنجومحسن عكارملكه سلمان 17791/5/1977

احمد يمني  211الزعي  صيداوفيقه البطش 17811/6/1965

خليل 17بيوميمحمد صورهدى الشيخ 17821/22/1978

عبدهللا 510زينموىس ن ي حسي 
صورزينن 17831/1/1980

سميح 283دايخمحمد صورزينات قازان 17847/6/1973

علي 11هدايامحمد حاصبياامنه حمود 17857/11/1973

محمود 73عمارمفيد حاصبيانسيبه عامر 17862/13/1973

ي
هانن 66ابو ابراهيممروان حاصبيافوزيه ابو ابراهيم 178711/1/1980

علي يمحمود
221دهينن ي

صورفاطمه تف  17886/1/1972

محمد 94زياتنضال ن صورمنيفه اللير 17895/10/1975

حبيب 65هاشممحمد بنت جبيلزينب نور الدين 17908/8/1980

موىس 44عماشامحمد بنت جبيلحسنه نور الدين 17915/28/1966

رشيد 114عياشمحمد عكارمريم حمود 17924/15/1977



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

يونس 213الجعفيلمحمد صيداسامية العاضي 179311/1/1968

خالد 48سعيدمحمد عكارفاطمه سعيد 17947/1/1987

مهدي 84خليلمحمد صورانصاف كريم 17961/1/1989

رضا 194سعدمحمد صوراحسان مصطفن 17985/25/1972

خليل 172عمارمحمود مرجعيونمريم عمار 17994/4/1973

احمد 36حيدرمحمد مرجعيونفاطمه عيىس 18002/4/1993

بديع 245همدرنبيل النبطيةزينب حزوري 18017/1/1977

علي ننضال 104ياسي  النبطيةليل صايغ 18021/1/1980

حامد 146عاضيمحمد صيداسمر عاضي 18037/16/1989

علي 118قميحهمحمد النبطيةثوريا قميحه 18042/1/1988

نايف 138قميحهمحمد ي
النبطيةغاده سبين  18059/7/1983

علي يمحمد
115ترحينن النبطيةرفيقه باقر 18066/13/1986

نعمه ي 120فحصناجر النبطيةزينب فحص 180711/12/1974

علي 50طباجامحمد ن النبطيةابتسام ياسي  18081/2/1988

حبيب 14حاللمحمد النبطيةوفيقه حاموش 18099/22/1990

اسد 30ابو حجيلينادر راشيانجاح سعد الدين 18101/11/1990

نايف ينسيم 64ناجر راشيازينه كمال 18118/5/1972

عارف 16بو غانمنرصي الشوفتميمه سلمان 18123/25/1971

مخايل 42تنورينسيم زحلةسعاد لحود 18157/25/1983

جوزيف ينعيم 588حلنر ه عباس ننظي  المي  18167/28/1962

كميل ديب 3روكسنعمه ننزي  ها فرحات المي  18177/14/1970

سعادة 178سعادةنهرا بعلبكايفا بو رفول 18188/23/1977

محمد 35عبد الكريمنبيل الضنية-المنيةفاطمه قاسم الشيخ 18192/23/1973

علي 44الحجارنمر الشوفسعديه الحجار 18203/3/1978

رضا 148قليطمحمد صورخديجه 18219/2/1981

احمد 23قليطمحمد صورحسنة مساعدي 18228/22/1979

نبيل 53بو شقرانزار الشوفوفاء عبد الصمد 18234/16/1985

عصام 42مصطفننايف ن يفاطمه جانبي  بقاع غرنر 18246/1/1988

خرصن 27العصيدهنادر بعلبكمكيه حليحل 18252/12/1977

محمد كنضال 52متي  صيداازدهار مروه 18263/19/1989



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

غالب ننضال 46الحاج حسي  الهرمليرسى الساحلي 182712/20/1970

يوسف 81صالحهنضال بعبداسلم المشطوب 18288/8/1975

فؤاد 27مخولمخائيل عكارسكر الفحل 18293/12/1973

احمد 34الخلفمحمد عكاربندر االحمد 18305/10/1968

حسن 7ديابنادر ونسناء مراد البي  183110/22/1988

اديب 67سميا الملقب باسباهيهمارون صيدانوال الحنا 18323/15/1982

محمد واحدعلينايف ونخالديه مراد البي  18331/6/1982

رفيق 251مالحيوسف وتامال منيمنه بي  18343/30/1973

محمود 79يونسهيفاء ي
النبطيةحليمه ترحينن 18356/16/1970

طانيوس 21بو عكريوسف جبيلسيده كرم 183611/12/1975

علي 21زغيبيامن ف الدين بعبدامنيفه رسر 18379/25/1978

حاتم 235رباحوفاء بعبدازينة سليمان 183810/3/1971

محمد 67علوههيفاء الهرملهاجر علوه 183912/21/1974

يوسف 61ليشعوديعه يدميا العبد جعجع برسر 18406/24/1971

محمد 31خرصنوليد عكارعليا الخطيب 18413/1/1974

ن حسي  87ابو زيدهيسم النبطيةوضحا دبوس 18426/29/1970

نبيه 188حربيوال جزينسلوى عازر 18433/9/1969

حسن ييوسف
37الريشونن جزينليل خليل 18441/11/1986

احمد نيوسف 85جانبي  يامونه عبدهللا بقاع غرنر 184511/3/1979

غطاس ي
60عونهانن جزينادال كرم 18477/10/1974

قاسم 396هاشمهشام حاصبياصبحيه نبعه 184812/10/1971

حسن 154صالحوسام النبطيةمطيعه شكرون 18496/1/1975

عبد هللا 48حرفوشوائل ن الشباب جزينمارلي  185010/15/1984

ن حسي  386غياضوليم ي
حاصبياهدى زينن 18516/26/1974

يوسف نهشام 31ياسي  ن النبطيةليل ياسي  18536/11/1974

عبد الرحمن 1277مراديحي ي طرابلسهدى الزغنر 18545/20/1977

صقر ن 36كرمياسمي  كرسوانانياس صليبا 18558/21/1981

جودت 77ابو خليل شاويشهالل ن زهرمان الضنية-المنيةنور العي  18567/13/1980

خليل 121زهريهارون النبطيةسالم ابراهيم 18574/9/1990

يوسف 73جمعهوسام مرجعيونمنيفه حسن خليل 18589/16/1983



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ّ
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

محمد يهيثم
61حومانن ي

النبطيةانعام حومانن 185911/5/1966

محمد 17عياشوفيق النبطيةانعام حرقوص 18607/4/1963

علي 143اسماعيلواكد النبطيةزينب الرومي 18619/17/1975

محمد يهادي
 
350السوف عاليهسهام زين الدين 186210/1/1986

زهي  ييحي
 
350السوف عاليهامال زين الدين 18637/1/1984

عادل 230عز الدينوسيم حاصبياليل حسان 18642/9/1986

نافذ 51معوضيعقوب زغرتالور عزيري 18658/18/1982

الياس 26تنورييوسف ن زحلةجميله ساسي  18664/20/1969

طانوس 22بو غاريوسيوسف جبيلسيدي السخن 18688/19/1990

توفيق 6/44عويداتيوسف الشوفثروات عويدات 18692/10/1974

احمد 137عزتوليد ن عكارفاطمه الحسي  18702/27/1981

ديب 1احمدهال عكارامنه عبدالعزيز 18715/6/1978

سمسم 25طوقيوسف يحسنه صابات برسر 18728/12/1976

ميشال نيوسف 44ساسي  زغرتافريده صليبا حنا خولي 18738/15/1968

جرجس 159طوقوليد يمنن طوق برسر 18747/11/1978

نزيه ييارس
30البتلونن ه ماجد الشوفمني  187511/21/1974

مصطفن 76صفاويوسام النبطيةرسميه مروه 18763/2/1979

وارطان اكوسيانهاكوب 901كي  نمريام الكن المي  18776/4/1977

محمد نزير 154سنجقداروسام عاليهلطيفه الحاج 18809/30/1976

محمود 9الضناويهادي عكارجميله خرصن 188110/15/1975

ديب 275الرفاعيوسيم عكارانعام مبيض 18823/6/1974

احمد 85غيههشام  العلي
ن عكاربهيه عبد القادر حسي  18835/6/1972

رسكيس 38سليمانيوسف عكاردعد عبود 18849/22/1979

حسن 60اسكندرهيسم الهرملشهرزان اسكندر 18854/12/1963

محمد 65الحيدرهيثم عكارنور زكريا 188610/16/1971

محمد 60المرادوسام عكاردالل 18871/3/1975

عبود 80طالبهشام عكارعواطف المرصي 18888/28/1974

مصطفن 304عباسوسام بعلبكعزيزه موىس 18892/4/1973

محمد رفيق 1837المرصييحي عكاروصال قاسم 18904/16/1968

فؤاد يوسيم 1237السمرجر كه طرابلسهنا الير 189210/8/1980



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

محمود 1667رضوانوسيم طرابلسفائزه نابلىسي 18937/25/1972

ي جرجر 1فيجلونوسيم الكورةجورجات ايوب 18949/2/1982

ن حسي  5941بلقيسيوسف ي الشوفجمانه زعي  18958/18/1980

محمد 13الميسوائل زحلةسعدى الميس 189612/13/1979

نايف 110طعمههيثم عكاروديعه 18974/10/1967

محمد 53خالدهيثم ي عكارميرس الزعنر 18984/1/1970

كامل 37زمطوسام صورناهد شنبوره 18996/7/1975

عبد هللا 7الموسويوائل صورجومانا الموسوي 190112/18/1990

شبلي يوهيب 116ناجر راشياضميه 190211/11/1973

حنا 110عادهيسم بعلبكحسن ضاهر 19031/20/1964

مطر 39مطريوسف الشوفحنينه مطر 19043/6/1978

محمد 126مرادوسيم الشوففدوى مراد 19055/16/1975

حسن ييوسف
27الديرانن ي

بعلبكصفيه الديرانن 19068/17/1974

سلمان 108حيدريوسف بعلبكامنه وحود 19088/25/1971

خالد 2الكردييحي الضنية-المنيةرحمه هرموش 19096/14/1981

غسان 8رسكيسوسام نتراز طربيه المي  19108/10/1988

العبد 24عميسيوسف وترمزيه شكر بي  19119/13/1968

عبدو 14حمودوليد عكارجانيت ملوك 19134/29/1979

ربيع 121غنامهادي الشوفجمانه 19148/22/1989

انطوان 100الخورييونان عكارشما موىس 19158/30/1969

محمد 67العمروليد ن عكارمريم حسي  191712/11/1982

العبد 61حمدانوسيم مرجعيونسهام قبالن 19186/15/1982

جورج 16توماهشام يامال زيدان بقاع غرنر 19198/28/1977

علي يهيسم
181القزوينن يفاطمه عباس بقاع غرنر 19206/12/1968

زكريا 45مزهريحي الشوفرنا فخر الدين 19227/13/1992

عبدهللا 2بلوطهالل بعبداوفيقه بلوط 192311/11/1978

وفيق 36الغضبانوسام عاليهسميه حميه 19243/25/1967

ن حسي  57كمال الدينوسام الشوفسلما وديع بو زين الدين 19261/5/1978

نديم 39حمودوضاح وناقبال البي  19278/10/1977

ن حسي  37حمودوسيم ونرسوات سليم سليمان البي  192810/12/1976



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
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ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

انطونيوس 5بو مرعبهشام ونجمال حرب البي  19294/26/1973

جميل 1492حمادهوليد الشوفحبوب حمود 19315/13/1971

نارص 73االسمريارس عكارفدوى سيور 193212/21/1978

خالد 95عوضوسام ن عكارعائشه حسي  193312/8/1976

مصطفن 128الحاجواصف الضنية-المنيةيرسيه 19341/20/1972

احمد 29شمصيارس ي
بعلبكروزه السبالنن 193510/16/1981

سلمان 80حمدانوائل ي
راشيازهيه القاضن 19366/13/1979

طانوس 362الحلووليم جزينمنذر حنا الحلو 19377/2/1974

يوسف 6يوسفوليم جزينبديعه سلمان 19382/23/1975

ممدوح 204البدوييارس الضنية-المنيةمربم الشيخ علي 19399/21/1978

احمد 33عواضههشام النبطيةخديجه قليط 19408/20/1977

زكريا 55بيانوائل بعلبكصباح الجوهري 19413/20/1979

قاسم 1قاقوليد بعلبكنهاد قاق 19426/21/1977

الياس 150بارودهشام ي
نكاتيا بعقلينن المي  194310/12/1980

انطوان 167عبد هللايوسف ونلوسيا كولوكيان البي  19442/13/1976

اغوب يهوسيب 23بردقحر ونجانيت من  البي  194512/14/1977

ميالد 216شلهوبوليد ونايفا شلهوب البي  194610/20/1970

محمد نيونس 76ياسي  ن زحلةبهية ياسي  194711/15/1977

محمد 1486منصورهشام وتساميه الكبش بي  19489/3/1968

محمد 111يونسيوسف مرجعيونزينب حيدر 194911/1/1982

رياض 67طعمهيوسف عكارجورجيت نصور 19508/15/1978

مصطفن يواصف
157صورانن طرابلسروعه الطباع 19511/30/1985

سالم 85سليمانهيثم عكارجمال القاسم 195210/15/1975

سمي  50سمورهادي عاليهتمام زهوه 19532/8/1988

سعيد 34عبوديعقوب جبيلنها عبده 19546/4/1972

طنوس 91الياسيوسف جبيليوسفيه موزايا 19552/27/1972

جرجس 307علميوسف ن الخوري حنا نياسمي  المي  19563/1/1967

عفيف 39حيدر احمدوسام جبيلجميله حيدر احمد 19572/10/1975

نجيب ي
ن
37حمادهواف الشوفساميه حماده 19589/11/1972

خالد 1014حسنوسيم طرابلسندى النشار 19591/4/1975



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

عيد 3985الحارسهيثم الشوفاعتدال الغزاوي 19601/1/1989

احمد 166منيمنههادي وتامون رميض بي  19615/31/1988

شعيا 50ابو شعيايوسف ن ه الغصي  نسمي  المي  19624/15/1968

شعيا ي 50ابو شعياناجر ن ه الغصي  نسمي  المي  19633/1/1964

غازي 39بو صالحاكرم بعبدانعمت نرص 19649/13/1974

جورج 202خلدي كرمايلي نا نعلبند جبيلمي  196511/3/1993

سجيع 12الحجارايمان الشوفماجده الحجار 196610/12/1964

يوسف وزلينا 172كي  كرسوانمارينا زوين 19679/27/1979

جرجس 7يوسفنيال ونغاليه مرقص البي  19686/20/1968

جميل 28شعيبنادر بعلبكحياة شعيب 19694/24/1977

ن حسي  14شعيبعاطف بعلبكجميله شعب 197011/10/1971

عدنان 58قاسمريمه يعواطف مبارك بقاع غرنر 19713/20/1970

محمود 60اسماعيلبالل النبطيةنوال الجرف 197212/8/1984

انطوان ن 58سعيدامي  مرجعيونسهام سالمه 19749/9/1979

يوسف ي
203نمورجونن جزينماري الياس نمور 19753/9/1983

ن حسي  214سالمياحمد بنت جبيلزينب نور الدين 19766/12/1982

عبدو 41كسابالياس بعبداايفات يونس 19774/28/1963

جاد يربيع
38راضن بعبداتراز بو فاضل 19784/7/1981

ن حسي  ن 113نور الدينياسي  بنت جبيلصبحيه موىس حموي 19794/5/1965

احمد 31غندورتوفيق النبطيةتفاحه طفيلي 19802/5/1964

محمد 182رمالاحمد النبطيةجميله رمال 19816/4/1969

الياس 127زوينروجه كرسوانلور عقل 19833/10/1965

مني  رامي
128نارصن جزينثوريا سليم 19841/1/1990

محمد 50زعرورعلي النبطيةليل فرحات 19859/25/1986

انطانيوس نجوال 18غسطي  زغرتاارالت نعمه 19869/9/1972

نجيب 29عطيهالياس ونليل وديع البي  198811/9/1977

عبد هللا 587مرصيسامي بعلبكتريز خوام 19892/8/1967

جورج 29عطيهالكىسي ونصونيا البي  19909/13/1986

حبيب 3مارتينوسجورج جزينرينه فارس فارس 199112/29/1975

محمد 166الكرديوسيم كمال راشياهيام الكردي 19924/13/1987
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ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

علي 201شحادهزهي  راشيانظميه القادري 19933/25/1987

علي ي
94شموطراضن راشيازهر 19941/16/1974

سامي 35شيازاهر عاليهنجاة شميط 19951/7/1976

ابراهيم 55حيدر احمدكاظم زحلةصبحيه 19969/7/1974

محمد 57حيدر احمدرياض زحلةفوزيه 19976/17/1970

رياض يقاسم
ن
179طرف عكارنجاح بعلبكي 19982/9/1991

محمد 195الرشيدياوسامه عكارحسنة الرساج 19998/1/1979

علي 353الرشيديقاسم عكارخديجه 20001/1/1990

يوسف 211الخويريفادي كرسواناغنوص عساف 20011/10/1967

محمد 47فقيهعلي صورملكه بركات 20021/20/1972

رفيق 36يعقوبايليا ن الحداد عكارجوزفي  20058/18/1992

بطرس 16سمعانفادي بعبدابرنادات صدقه 20069/15/1982

جوزف ي
392انطونجونن الشوفمنن اصحيا 20073/1/1988

جوزف 392انطونروجرز الشوفمنن اصحيا 200811/20/1984

سامي 130سيف الدينبسام الشوفسعده الخطيب 200911/12/1976

ي
حسنن 391صعبرائده بعبدامريم صعب 20111/1/1973

محمد 35الخرصنوسيم عكارحليمه 20126/8/1981

كليم 8الدرزيجوزيف عكارنجاح جميل 20133/1/1971

حافظ 100شياجهاد عاليهنبيها 20148/4/1978

عفيف 3جرجسخليل نجمال ضاهر المي  20151/19/1973

علي 9حمودعباس ن فاضل بنت جبيلسكنه امي  20161/20/1978

محمد 36يخنهاحمد الضنية-المنيةليال ابو ليال 20171/1/1978

علي 200غزالمكرم بعبداابتسام حسن 20184/9/1993

وليد ابراهيم 122ابراهيمخالد عكارسلوى 20196/20/1978

علي 97الغولمازن الضنية-المنيةفاطمه الغول 20201/25/1974

محسن 82اسيرالياس زحلةريما الشقية 20219/1/1988

شفيق 6موىسجوزيف عكارسيده يعقوب 202212/8/1987

فؤاد هللا هللاخي  166خي  عاليهريتا 20239/28/1959

حسن نابراهيم 8حسي  بنت جبيلزهره طعمي 20247/22/1983

حبيب 63الخوريبطرس بعلبكنزها 202611/12/1965
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تاري    خ الميالد

محمود ن 409عمروحسي  ه حمدان بعبداسمي  20289/29/1983

يوسف ايل 4جعجعجير بعلبكمريم 202910/15/1971

عبده 69عونشادي ة السقيم كرسوانسمي  20315/5/1972

غاريوس 139برطع مطرنويل كرسوانمسيحيه ضو 203212/15/1977

غاريوس 139برطع مطرالياس كرسوانمسيحيه ضو 203312/14/1980

انطون 53قزيليميشال كرسوانبرنادت الحكيم 203411/8/1979

جرجس 30الناردنيال كرسوانيمامه 20352/20/1968

جورج ي
52يوسفدجونن جبيللودي مارون 20368/17/1982

فؤاد 118فرحكارلوس عكاراثينا سلوم 203712/27/1985

جوزيف 466ميكائليانبوغوص نمانوشاك جارقونيان المي  203810/22/1967

يوسف 538مطربرنار بعبداحنه فيصل 203911/15/1961

جميل بل 177سكررسر كرسوانسعاد حنا مراد 20401/16/1978

انطون 56انطونجوزيف صيدامرسال انطون 20419/27/1982

يوسف ي
15حنارونن جزينامال جرجس 204210/26/1982

حنا بل 137بو سمرهرسر بعلبكحسيبه 20449/15/1978

سايد 281فنيانوسمارك ن زغرتاملكه يمي  20454/16/1983

كنج 3واكيمغيث بعلبكبرباره مراد 20462/11/1978

عبد الرحمن 123كبارعمار بعلبكعربيه المرصي 20476/10/1974

عبد الكريم يرامز 582حلنر طرابلسفوزيه الحلو 20481/1/1976

شحاده 65مراديوسف بعلبكتفاحه منصور 20491/3/1966

سمي  يزياد
880عيتانن وتمنن كنيعو بي  205011/9/1988

محمد حبيب 37طعمهعلي بعبدافوز حسن سعيد ابو جواد 20515/15/1974

ن حسي  17نارص الديناحمد الهرملغنيه نارص الدين 20559/15/1961

جميل 13االشقراسماعيل صورسلفانا زيدان 20561/24/1990

علي
ن 47عيىسحسي  بنت جبيلمنن فقيه 20572/1/1992

احمد 4857اسماعيلحسن وتسميه المبسوط بي  20591/11/1972

حسن 149قازانايمن صورزهره سلمان 20605/6/1974

نهاد ي
يطونن

نادما الدايه مكرر229متنن المي  206110/12/1970

ايلي 66نهراجورج نليل زهران المي  20624/10/1978

الياس 217الخوريسامي ن صيداحنه قسطنطي  20633/21/1971



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

علي 17زغيباحمد بعلبكوطفه زغيب 20649/7/1981

االمي  نارص الدين ياحمد 16االيونر ي
الكورةكنينا الحسينن 206510/1/1978

ن حسي  77عيىسعباس مرجعيونفاطمه حمدان 20668/9/1989

علي 1حموداحمد عكارناديه طالب 20676/13/1989

عبد الكريم 48الموسويحسن بعلبكهدى الموسوي 206812/9/1978

مطانس 3فرنسيسرانيا بعلبكرضن مطر 206911/27/1977

نبيل يايهاب 313عرانر ه غزال بعبدامني  20715/5/1991

جان 21رحمهدجو ييوال لظم برسر 20723/19/1983

محمود 123دياب هورسرراغد الضنية-المنيةدام الهناء فتفت 207411/23/1979

علي 919شكرمحمد صيداآمنه شكر 20768/23/1985

داود 1223رضاجورج وتنعيمه مارون الحاج يوسف بي  20779/27/1973

سعيد ي فراجمفيد 58انر ي فراج بعبدابهيجه انر 20799/1/1964

مهدي 181قصاصاحمد عاليههدى شعبان 20801/17/1984

عباس 35عباسخرصن عكارفاطمه مصطفن 20818/11/1971

حنا 103العاقوريسالم نجنفياف رحمه المي  208210/3/1971

يوسف 338جبورحنا زحلةماري رسموط 20835/1/1970

فهيم ي فاضلاميل 7انر ي الياس ونحال جرجر البي  20849/12/1964

قزحيا 448نرصالياس ونهدى كرم البي  208510/9/1970

ائيل جير ائيلوسيم 54جير ونسالم طنوس البي  20864/1/1975

نديم 22رسكيسشكيب ن خالد ونبولي  البي  20872/25/1979

جان 20 سعادهباسم ن نرص ونفيكتوريا ساسي  البي  20888/13/1969

ائيل جير 57عطيهجان ونسلوى جرجس البي  20905/21/1974

شيبان يلبنان
8الحسينن ونتراز العكاري البي  209112/28/1979

محمد 8سيفحسن الضنية-المنيةسوريا صالح 20929/1/1978

اديب 48الخورياسعد ونالماس ريشا عبد هللا البي  20937/30/1963

انطوان 22شهدانجورج ونناهيه الهاشم البي  20948/22/1991

كميل بل 69الخوريرسر ونسهام يوسف البي  20961/15/1987

اردم 67نرزيانرسكيس نمنتىه عساكر المي  209710/6/1988

مخايل 35/36سكرجورج بعلبكسيده القبطاوي 20987/1/1974

حنا 71رحمههنيبعل بعلبكماري طربيه 20994/12/1975



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

جرجس 1شمعونجو كرسواناسمهان مخول 210011/25/1986

ن امي  اجانور 393الير الشوفجميله شبو 21011/15/1978

محمد اجاحمد 646الير اج الشوفآمنه الير 21021/1/1978

جرجس ي
40بدرانطونن كرسوانروجينا الحكيم 21038/4/1974

خالد 35الخرصنمحمد ي
عكارزينب المسلمانن 210412/1/1982

نبيل 61الشدياقمارون كرسوانعدال الشمالي 21059/8/1989

ي جورجر 99كريمفادي جبيلمرغريت صفي  21065/22/1972

احمد 99البضنبالل الكورةهيام ملوجي 21075/1/1971

عبد الحفيظ 1شومانعباس النبطيةعفيفه زيدان 210811/16/1976

خالد 442الكجكمحمد وتساميه عبد الحي بي  21096/26/1987

جميل 111رحمهجوزيف بعلبكجميله 211012/10/1971

حسن ن يحسي 
159سبلينن بعبدالطيفة قبيىسي 21116/3/1983

حسن ن 310خليلحسي  بعبدافاطمه فارس 21129/27/1981

جرجس 10نمرانطوان ي عاليهانطوانات وهنر 211311/11/1970

ابراهيم 119سيف الدينطارق زحلةوداد منذر 21146/20/1985

عثمان 171سلوماسعد بعبدامنن منذر 21163/26/1992

عبد الرحمن 378طبيليطارق وتفاطمه الخليلي بي  21174/10/1981

علي 107ابو جخعادل ينظميه شكر بقاع غرنر 21187/5/1983

خالد 44المجذوبمصطفن ه خليل يمني  بقاع غرنر 211910/10/1980

حمود 195حموداحمد عكاروفاء محمد 21204/18/1982

حبيب 25لبكييوسف نناديا عيد المي  21213/15/1973

حبيب 25لبكيالياس نناديا عيد المي  21223/17/1973

اميل 34نعيمهديب بعبداادال 21239/7/1980

احمد ن 29شمصحسي  ي
بعلبكروزه السبالنن 212411/6/1974

بشاره 3الحمضيجاد ن نوفاء شاهي  المي  212510/27/1981

انطانيوس 242كرمبيار ن ي ساسي 
ونمعانن البي  212612/17/1979

حيدر 547فضل هللاحسن صوررنا جعفر 212710/8/1986

محمد 161طرادقاسم صورمريم شقي  21283/12/1986

حسن يمحمد 28وهنر صورهناديا رشيد 21293/14/1987

جودت 307دايخوسيم صورفتحية عباس 21306/14/1985



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

ي
 
شوف 193المهتارطاهر عاليهوجيهه 21325/2/1986

محمد 149شمصعاصم بعلبكمره رسور 213311/5/1974

حبيب ي
61الخوري حناطونن يلور زغيب برسر 213510/17/1977

ديب 61الخوري حنادانيال يشما الخوري برسر 21365/15/1967

سميح ي
421الياسطونن يسيده كرم برسر 21379/19/1971

راشد يوسيم
401صورانن طرابلسنبيله محمود هورسر 21384/19/1984

محمد 23حمودموىس بعلبكفدوه موىس 21396/4/1974

وجيه 161غصنمارون نايفات غصن المي  21402/9/1974

ادوار 246عاقوريانطوان وتنبيهه الحايك بي  21414/26/1972

جبور 6مخايلجان ونجنفياف الخوري البي  21424/16/1976

ملحم 43عطا هللاتوفيق نجورجات الحداد المي  21437/4/1961

اسعد 1645ابراهيمبالل وتمريم بي  21441/1/1987

علي 320نارص الديننارص الهرملبدره نارص الدين 21456/15/1988

علي 88رسحاننبيه النبطيةاسما فقيه 214611/3/1986

سميح 47ارطيلعلي ي النبطيةرنده تونر 21473/15/1993

مهدي 21ابو حمدانمحمد زحلةريا احمد 21481/20/1968

ن بنيامي  ي مانوكياناويديس 5697حاجر ن مرجيان نهلمي  المي  21491/5/1971

محمد 62المجذوبربيع يديبه بقاع غرنر 215012/29/1978

ج بي  4629كومبه جيانهاكوب ي نجاريان
نمارينن المي  21516/11/1983

حكمت 141خطارايلي عاليهناديا 21525/22/1967

علي 292مطرحسن الهرملهندومه الكرديه 21536/15/1971

بطرس 57المكاريسايد زغرتاماري 21542/5/1983

عبدهللا 43عيىسجالل بعلبكسميه حجازي 21553/13/1970

محمد 67عليمحسن عكارخديجه 215612/9/1972

عماد 38زيداري    ج عاليهنوال فخر الدين 215712/16/1986

نبيل 211الخويريايفن كرسوانريتا خي  هللا 21586/15/1994

جوزيف 072التحوميطانيوس كرسوانمركريت 215911/6/1979

جان 36خي  هللاضومط كرسوانتراز الخوري 21604/16/1978

سعدالدين 2665جباويعلي وتهدى بي  21626/3/1979

عبده 8جدعونرياض نمريم صعب المي  21632/22/1974



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

نقوال 177الياسجورج ونادال نقوال اسحق البي  21653/2/1962

يوسف 20كميدكميل ندره مبارك المي  21673/12/1979

عبد الرحمن 149سعدمحمد جعفر بعبداسميحه برو 21691/24/1995

جميل 960عليانمحمد يحي ه درباس وتمني  بي  217010/17/1986

علي 52مروهمحمد بعبداهيام حمود 217110/12/1983

نزيه 497الخنسامحمد علي بعبدالبنه هاشم 21721/21/1985

عبد العزيز 186رسالنخرصن مرجعيونخديجه درغام 21734/9/1971

حسن 121عليربيع عكارليال قاسم 217411/1/1976

حمزه 3شومانيوسف يذيبه برو بقاع غرنر 217512/5/1971

جميل 1شومانربيع يذيبه بقاع غرنر 21766/1/1972

عبد هللا 58زيتونشيبوب ن يشما جانبي  بقاع غرنر 21779/1/1974

ن حسي  يف 1شومانرسر يمريم بقاع غرنر 21786/2/1978

مايز 15الضاهرمحمد عاليهدنيا 21795/22/1974

حمود 71البناريغاد عاليهجومانا مذكور 21805/9/1990

وليد 293الطويلخالد وتعائدة الجواد بي  21817/1/1984

ميشال 118ميالنريشار ي ناهض عاليهسهام انر 218210/7/1966

يوسف 21الخازنايلي زحلةثريا حنا 21836/24/1973

يوسف 281طنوستانيا نماري ناصيف المي  21846/30/1978

يوسف 154طنوسلينا نماري ناصيف المي  21857/15/1981

رشيد 8معلوفايلي كرسوانبديعه خوري 21868/5/1980

خليل 18هاشماكرم نناديا طانيوس المي  21874/17/1984

ريمون 44خطارادوين نيوال جرجس المي  218810/25/1989

كابريال 69بلبكيانبسكال ي نجم بعبداملكي انر 21894/28/1970

طانيوس 35ابو حمدجاف اي رومانوس وتمي  بي  21901/14/1987

محمد 3948محمود الزكريامصطفن وتخديجه بي  21919/26/1978

ن حسي  127عليكنعان عكارفاطمه علي 21924/10/1975

مارون نزياد 5شاهي  ونصباح اندراوس البي  21936/22/1975

ن عبد الحسي  228مصطفن حربابراهيم النبطيةجميله صالح 21944/9/1975

نسيب 179الحرانفؤاد عاليهمريم من  219511/5/1967

عبده 305شليطايوسف جبيلتريز ناصيف 21966/7/1978



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

علي 131سعد الدينخالد عكارحليمة خرصن 21971/5/1979

محمد 24الموسويعلي زحلةفاطمه ايوب 21987/1/1978

محمود 3126الحجاجمحمد ي
وتنوال حنفن بي  219912/20/1980

جورج 4629بوياجياننيكول نجورجيت كوزي المي  22003/20/1974

ابراهام 194دونا بديانمرتا ن غزال نجاكلي  المي  220111/25/1968

مني  114مكرزلحبيب تلفور ن نجوستي  المي  22028/21/1974

علي
ن 15نارص الدينياسي  ه الهرملنظي  22033/1/1975

ائيل جير 57عطيةجورج ونسلوى جرجس البي  22043/3/1969

فايز 20رمالاسماعيل بعبداايمان رمال 22052/7/1994

طانيوس ي
ن
يراف

74عقيف  كرسوانحنه القاعي 22073/19/1980

خليل 233صعبحسن الشوفانصاف ابو عاضي 22082/28/1974

ضاهر 22الياسجورج ونمريم نرصهللا البي  220910/29/1989

اكرم 2593فتوحصالح الدين وتهال حديفه بي  22105/22/1985

عبدو 281مهنايوسف نمار كريم التنوري المي  22114/12/1970

يوسف 165ضوربيع ننهاد المي  22127/10/1973

انطون 200معوضفادي نتريز المي  22144/2/1983

فيليب 109الحدادنديم كرسوانماري معوض 22155/2/1975

محمد 4ناصيففادي ي
بعبدادالل غاليينن 22168/9/1969

محمد 7070ناصيفشادي ي
بعبدادالل غاليينن 221711/14/1976

وليم 81القارحروبي  عاليهنعام هاشم 221810/25/1982

ملحم ن 66رحمهبولي  بعلبكماري رحمه 22192/21/1983

عيىس ن 19يوسفجيسلي  عكارنايال 222010/4/1981

خالد 176الشماليسلوى بعلبكحفيظه 22217/12/1977

هشام 76عاضيفاطمه ه زريق بعبداسمي  22229/24/1994

حسن 122غزالهمحمد صيدازينب غزاله 222310/29/1977

فهد 77عزيزربيع عاليهكامله عبد الخالق 22248/7/1979

يوسف 376السعدينور الدين الشوفآمنة دلي 22254/20/1969

علي 103شهابنشأت مرجعيونذهبيه ملحم 22268/14/1969

عبد هللا ن يحسي 
27جزينن النبطيةنظميه أبو الحسن 22271/5/1980

جميل 68شعبانمحمد بشار الشوففكريه تراوي 22281/3/1975



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

محمد 78الباباجمال الشوفرمزيه حسن 222911/1/1965

احمد 8/18حمدانحسن الشوفامال فواز 22304/18/1975

نايف 69غندورعلي النبطيةرأيفه غندور 22317/29/1973

محمود 186جابرعلي النبطيةحسنيه قطيش 22325/4/1970

ن حسي  15زعرورعبد النارص النبطيةهدى بدر الدين 223310/11/1970

محمد 3948محمود الزكرياعبد الكريم وتخديجة بي  22349/26/1978

جوزف ي
292العبدطونن ن العبد جعجع يداني  برسر 22359/1/1980

فايز وزوفيق 308كي  ي يدعد الحلنر برسر 22362/20/1971

حسن 3/13شكرحوراء بعلبكليل شكر 22378/12/1986

ميالد 15مقلدكرم مرجعيونروز السخن 22386/5/1975

غازي 25نارصعلي مرجعيونفاطمه شهاب 22395/8/1990

يعقوب 37خي  هللاشادي كرسواننهاد سالمه 22407/15/1973

ي
لطفن 52فرحاتسامر ه توفيق نسمي  المي  224111/15/1976

جميل 8فياضصالح عكارصالحة سعيد 224212/20/1981

ن ياسي  9جعفرعلي الهرملزينب نارص الدين 22436/8/1980

عبد هللا 42خي  هللاعلي صوررقية رسحان 22442/12/1965

مخول 99صليباكميل ننوال ابو خرصن المي  22451/27/1965

يوسف 32حردانسامر حاصبيابهجه خليل 22461/26/1983

مشهور 7حردانملحم حاصبياادال المر 22478/18/1984

كرم 32معتوقالياس نساميا يزبك المي  22487/10/1970

مصطفن ن 113مرعيحسي  صيداثوما نرصن 22493/9/1990

عصام 71نصارعالء الشوفحياة مزهر 22507/5/1987

ظهراب ي
ن
46سغمانراف نجميله المي  22511/10/1969

ي جرجر يسهيل
207الحصبانن ي نجورجيت هيكل راجر المي  22522/6/1970

محمد 22سالمهخرصن ن سالمه جزينامون حسي  22536/15/1974

ن أمي  247عوادسيمون الشوفادالت المعلوف 22544/10/1976

خطار 8حسنخالد زحلةربيعه حسن 22563/24/1975

حسن 93غصنعلي بعلبكاحالم غصن 22579/12/1979

جورج 254ضاهرجوزاف عكارسيده مخول 22588/22/1977

احمد 314راغبمحمود عكارمنتىه مرعب 225910/10/1977



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

سميح 30عبد الطيفمحمد عكاروحيده فياض 22607/27/1975

علي 23اسماعيلمحمود عكارخالديه شحاده 22619/4/1975

بدر 51فريوانمحمد عكارعيوش عبد هللا 22621/12/1976

محمد 84الحاج حسنعلي ي
بعلبكدولت دلبانن 22633/1/1966

محمود 84الحزوريأحمد عكارفطوم عوض 22649/1/1978

محمد 644عبد الفتاحوسام وتفاطمه ابراهيم بي  22659/25/1978

محمد 33/26رباححسن بعلبكآمال عامر 226610/6/1982

علي
ن 12أيوبحسي  زحلةرمزيه ايوب 226711/3/1976

الياس نميشال 175شعني  ي صقر
زحلةأوجينن 22685/10/1965

محمد 4اسعدحسام طرابلسثناء البقار 22694/6/1983

محمود 5غمراويمحمد الضنية-المنيةفايده غمراوي 22704/1/1990

سالم ي
271حدادطانن ه ابو حيدر نسمي  المي  22713/11/1981

محمود 215ابو زيدعلي زحلةفاطمة المذبوح 22723/26/1969

نسيب 9كيوانداود ن جزينحفيظه حسي  22734/27/1968

ميشيل 10رفقةسمعان زحلةانطوانيت 227412/22/1984

جورج 57/82الخازنالشيخ بيار نليال مسعد المي  22754/8/1979

احمد 101طالبمحمد عكاراسما عثمان 22763/5/1967

توفيق 143مرتضنحسن بعلبكصفيه مصطفن 22771/1/1960

موىس 63قلقاسحسن النبطيةسجيعه فقيه 22783/29/1967

علي 44عليانأحمد بعبدازينب مروه 227911/4/1980

عبدو 349جعفرحازم الهرملصبحية نارص الدين 22801/26/1988

ن حسي  نمحمد 117امي  مرجعيونصابرين مقرسر 22818/24/1986

احمد 29شمصيحي ي
بعلبكروزه السبالنن 22823/10/1973

نور الدين 64العليهشام زحلةفاطمه بشاكمه 22837/25/1974

شفيق 3جعفراياد الهرملانتصار جعفر 22847/5/1988

رمزي 104األشقرإياد بعبدانوال زين الدين 228511/1/1984

جورج بل 59كرمرسر صيدااسم رزق هللا 22864/5/1978

فؤاد 60سلومميشال عكارتراز حاكمه 22874/19/1973

عبدو 1التنوريميشال ننوال مبارك المي  228810/21/1980

خليل نمصطفن 91كاعي  صيداخديجه قزيجه 22892/15/1979



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

غازي ن 10الغازيحسي  بعبدازينب الغازي 22906/2/1972

محمد ن 25عليانحسي  بعبداحنان شومر 22914/1/1991

يوسف 178خليفةمحمد صيداسكنه طحان 22921/28/1986

عباس 16يونسمتعب بعلبكحياة يونس 229312/17/1972

علي 365الخنساحمزة ي نعمه بعبدامي  229410/3/1984

إبراهيم 19بو عكرجان زحلةليندا بطرس 229512/12/1966

زين يربيع
1640ريشونن بعبدانظميه حمود 22963/29/1976

ن امي  137/103ديبمحمد مهدي الشوفحفيظه عرفه 22974/21/1972

رامز 3غريزيهشام عاليهثريا غريزي 22987/20/1975

جاد الكريم 9خضي ضياء وتتحيه عنباري بي  22997/12/1989

قاسم 30/99شكرعلي بعلبكهدال شكر 23001/1/1976

خليل 74حمودوسام مرجعيونحبقة حمود 23019/11/1974

خليل 74حمودحسان مرجعيونحبقه حمود 23029/10/1981

ي
طانن 45أنطونيوسحسام عكارلوريس موىس 23032/10/1985

الياس ي ناصيفنعمان 76أنر وتبديعه بو قداحه بي  23045/16/1972

جورج 1690ديبجان نكاترين ديب المي  23051/3/1971

الياس ي ناصيفميشال 76أنر نبديعه بو قداحه المي  23061/15/1975

مخايل 60بو قداحهالياس كرسوانلوريس مقصود 23078/1/1972

محمود 178خليفةمحمد صيداجميله فاضل 23084/20/1975

علي 17جعفرنارص الهرملنجيبة جعفر 23094/10/1964

أحمد 96سنديانزيد ف الدين زحلةهديه رسر 23102/11/1982

طانيوس بل 368طنوسرسر جبيلبرناديت عبيد 23112/11/1983

فاسم 54يونسخرصن بعلبكزريفه يونس 231210/1/1976

ي هين 14الحدادالياس كرسواننوها الحداد 23134/9/1976

فهيم 5مخولتوفيق عكارمريم البيطار 231410/10/1970

علي 102عامرمحمد يزهري محمد عدي بقاع غرنر 231512/9/1982

محمد 164شهابمازن ي
ة عدلونن بعبداامي  23171/4/1989

احمد 11كنجخالد الضنية-المنيةيمن قبالن 23188/1/1969

حسن 1حسنفادي زحلةبنا طالب 23196/2/1981

ميشال ي 54كعديكانر اولغا اللبكي
ن المي  23208/5/1967



مكان القيدرقم القيداسم االم وشهرتهاالشهرةاالباالسم رقم الطلب

ين قبلت طلباتهم/ 4/جدول رقم 
ّ
ي والذ

ي الدفاع المدنن
ن
ن ف بأسماء المتطوعي 

تاري    خ الميالد

انطوان 200معوضمنصور كرسوانتريز معوض 23219/14/1981

خرصن 95/120فوازربيع الشوفزهره فواز 23228/1/1975

سعيد يسامي
4الحلوانن عاليهخزامه المهتار 23237/12/1979

يوسف 89المهتاروائل عاليهعفاف المهتار 23247/15/1975

عبد القادر 38حالقاحمد ي الضنية-المنيةرنر افرنحر 23255/10/1983


