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األشرفية
03/775675 جيلبير أديب قرقفي
03/240600 مارون جوزيف نوفل
03/220662 الياس اميل أبي نادر
03/645846 سامي ابراهيم شرتوني
03/606505 عزيز سمير يونس
70/131428 سهيل ميشال الحلو 

ساسين الشحروري
03/267902 أنطوان يوسف نّوار
03/212270 ريمون ايلي مكرزل

أوتيل ديو - العزارية
03/276600 ايلي بولس عطا الله

التباريس
03/204060 جيلبير أنطوان أبي صعب
03/334384 روني فيليب حّداد

الكرنتينا
03/372204 ميشال جرجس األسعد
03/316499 كابي ميشال صليبا

الجميزة - وسط بيروت 
03/307252 الياس جبرايل فريحة

العدلية
03/987281 فارس حبيب عون
03/300487 فادي عزيز أيوب
03/396964 ايلي خليل حرب
03/629901 أنطوان تامر يوسف يوسف

الشياح
70/519040 شفيق رفاعي
03/601034 سيمون شكري شباط
03/259458 دوري جان أبي أنطون
03/303512 جورج خليل إغناطيوس
03/658070 فادي أنطون أبي راشد

حارة حريك
03/841446 علي محمد دويك
03/820640 حسام عبد الكريم شري
03/275116 حسن علي سليم
03/823051 علي عباس الحسيني

برج البراجنة
03/678555 منير حسن عالمة
03/443654 علي ملحم األطرش
03/522212 بهجت محمد دويك
03/978685 محمد احمد شعيب

الغبيري
03/531945 رستم جعفر إدريس
03/292728 مروان عبد الرحمن العتر
03/226426 كامل لطف الله حمدان
03/976732 منير زكي رجوب
03/834071 حسين صالح الخنسا
70/008326 جعفر علي حجيج
03/275116 حسن علي سليم

المزرعة
03/404180 منير عبد الله سرور
03/603418 جهاد نبيل عيتاني
03/846874 ماري أسعد ساسين
03/891110 ماهر منير محفوظ

المصيطبة - الكوال
03/889935 ابراهيم حسن حطيط
03/273478 نديم نايف حالوي
03/983456 محمد مصري عمر طرابلسي
71/455630 يحيا محمد صعب

دلـيـل خـبـراء الـسـيــر

الباشورة
03/703084 محمد علي نور الدين
03/753749 حسين محمد قنيبر
03/415070 باسم أمين الحصري
71/255802 هاني محمد خير ضو

عائشة بكار
03/914522 جهاد محمود دبيبو
71/51 1391 نبيل مصباح شهاب
03/745382 عبد القادر محمد بيضون

زقاق البالط
03/200309 فادي زين العابدين الرز
03/272843 عدنان حسن محمود
71/320557 فيصل محمد مشموشي

طريق الجديدة
03/966804 فادي محمد نور قنبر
03/945097 عبد الحكيم محمد غضية
03/315127 نديم محمود فارس

فردان
03/242095 جميل توفيق خضر
03/929157 محمد عمار مزهر
03/219898 عبد الله رفيق الكمند

راس بيروت
03/219741 نبيل سليم عيتاني
03/645755 نبيل عبد الكريم شّري
03/692640 ايلي خليل حلو

فرن الشباك
03/621260 يوسف جرجي الخرج
03/295978 طوني جرجس غرّيب
03/209666  وليد حليم مراد
03/314720 سمير انطوان طنوس
03/680609 شارل وجيه دانيال

عين الرمانة
03/250888 نمر لويس أبو شبل 
71/616126 غسان ملحم أبو رجيلي
03/441632 فادي عبدو عون
03/374633 انطوان يوسف أبي خليل 
03/837533 جورج كمال الفضل
03/571096 سمير خليل حرب

حازمية
03/772552 الياس فؤاد أسمر
03/464569 انطوان الياس عطية 
03/450050 الياس جوزيف ايليا
03/741543 جورج يوسف فزع 
03/819405 جورج جان التن 

كاليري سمعان/الشفروليه

03/829902 ميشال الياس زهران
03/539007 انطوان حنا شهال
03/576369 جورج خليل الخوري

الحدث
03/857462 روجيه عبدو صوما
03/497789 شربل أسمر
03/616517 ايلي حليم عبدو
03/707171 ايلي كامل كامل
70/816839 جورج بشارة خلف
03/827919 الياس يوسف ناصيف
03/756025 انطوان ابراهيم عازار
03/296047 ميالد األسمر
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03/303160 انطوان نقوال السمرا
03/821515 جوزيف شفيق قرطباوي
03/774457 غالب شكيب ملك

فياضية
03/837337 بول فوزي بطرس
03/683368 الياس مخايل نصار
03/948792 روبير شرفان
03/320659 ميشال بّراك

كحالة
03/304153 ايلي يوسف أبو خليل
03/720159 سامر فؤاد شميط 
03/392217 سليم توفيق المسيح 

وادي شحرور
03/306654 ايلي سعد أبي انطون
03/234803 سمير أسعد أبي خليل
03/295747 روبير جرجي سعادة

كفرشيما
03/7 1371 1 فردي انطوان ناصيف
03/831986 روبير طانيوس داغر 
03/684648 انطوان عبدو صوما 
70/110752 عماد انطوان مرعب

الشويفات - خلدة - دامور
03/845814 عماد محمد باشا
70/169117 سليمان شاكر أبو نصر
03/733708 طانيوس الياس داغر
03/762907 سهيل فؤاد العّياش
03/802428 جورج مايكل حلو
70/655965 محمد أحمد الخطيب

بيصور
03/862821 ماهر عفيف العريضي

عاليه  
03/605343 الياس وليم سركيس
03/536534 ربيع ريمون ألبيري
03/354333 هاني سامي أبو سعيد

حمانا - بحمدون - صوفر
03/772733 جوزيف انطوان مّتى
03/957230 فادي شفيق مهّنا
03/263072 حسام فوزي سعيد

الدورة
03/878568 كمال اميل أبو ناصيف
71/022236 يوسف اديب القزي
03/909009 روميو جوزيف فدعوس 
03/541641 سمير سعد الله عبيد
03/256131 جوزيف قيصر شالال 
03/664077 روبير الياس أبو جودة
03/281301 عبد الله جورج الحاج 

برج حمود
03/327752 مروان توفيق سالم 
03/749494 بيار مانوكيان
03/294551 جرجس ابي خليل 
03/455745 رنيه ادوار جريش 
03/745529 سامي بولس عيد 
03/235369 جورج وديع ريشا
03/303677 انطوان ابي صالح
03/306749 موريس حنا فارس
70/128919 جوني مرديني

سن الفيل
03/214224 نجيب جرجس شوفاني
03/248823 فادي ميشال غانم
03/855177 طوني ادمون عواد
03/517807 شفيق خليل متري
03/217320 فادي الياس عواد

جسر الباشا
03/369109 الياس يوسف قزي
03/733503 جورج يوسف مطر
03/314867 نيكوال بطرس جابر

المكلس
03/366410 عبدو جوزيف موسى
03/680190 شربل أديب غريب
03/303506 طوني مهنا مرهج 
03/203604 منصور فرج الخوري 
03/890064 جوزيف مارون خطار 
03/343678 اندريه يوسف معتوق

البوشرية
03/307688 فادي خليل أشقر 
03/934342 سمير فؤاد سعادة 
03/565743 ايلي جورج الشامي
71/677607 ايلي ميشال سعد
03/854680  كمال جرجس الحاج

  السبتية
03/715700 عبدو خليل األشقر
03/768450 أسد نصر
03/619866 ريمون الياس نهرا
03/552469 راجي خليل راجي

الدكوانة
03/771015 ايلي رشيد يزبك
03/866753 شكري أيوب أيوب 
03/276275 ايلي جوزيف خديج 
03/937343 عبدو جرجس ناكوزي 
03/888291 جوزيف فرج الله سعد
03/336533 ادوار جوزيف غسطين 
03/374494 جان بانوس بانوسيان 
03/819405 جورج جان التن

رويسات
03/260240 عبدو حسين دلباني

روضة
03/408809 ابراهيم م. أبو حيدر
76/651228 ضاهر جورج جدعون

الجديدة - الفنار
03/370820 ايلي نمر عون
03/881183 سهيل نقوال حداد 
03/354347 شربل مطانيوس عبدالله
03/457427 بشارة ادوار خوري 
03/666335 سعيد ملحم األسمر
03/630733 شربل البير الخوري

الزلقا
03/540403 شربل سمير أنطون
03/807720 فريد فؤاد غانم
03/850440 شربل أديب بشير
03/611280 سمير سمعان كامل
03/707233 عبدو ديب الحاج
03/855784 فوزي عقيل حجازي
03/645049 طوني حنا الحج

أنطلياس
03/272176 شحود جرجس شحود
03/341520 جوزيف ملحم بو حبيب
03/262017 أميل داوود بو سابا
03/973753 عبدو جورج الحاج
03/335029 بيار مطانيوس فاضل
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03/303819 جبران رشيد أبو جودة
03/608170 ميشال نبيه جمّيل
03/241332 عبدو سمعان كامل
70/522890 شربل خليل هيكل
03/334899 باسكال ايليا بو فرحات
03/541641 سمير سعد الله عبيد

نهر الموت / بياقوت
03/617924 فيليب إميل حايك
71/838439 سامي يوسف عطا الله
03/878568 جورج إميل أبو ناصيف
03/590693 سيمون نبيه جمّيل

الضبية
03/302103 جبرايل قزحّيا الزغبي
03/840886 ميالد بديع صهيون
03/682683 شربل يوسف عّواد
70/082299 كمال الياس عقيقي
03/605582 إدمون عبدو شديد
03/593933 وليام فؤاد غانم

المنصورية
03/203156 ايلي فؤاد سروع
03/326026 ميشال عطا الله حرب
03/349778 جورج عبدو كاّلب

بيت مري - برمانا
03/660737 جورج فارس األشقر
03/359055 الياس ساسين سابا 
03/494829 ايلي عجاج رشيد
03/333868 سالم بطرس األشقر 
03/277395 داني ابو رجيلي

بعبدات
03/327620 غسان جرجس حلو
03/483182 جورج أديب ابراهيم

مزرعة يشوع
03/835011 انطوان الياس فرحات
03/269904 مارون أنيس أبي زيد
03/810612 سلمون زعيتر فرح
03/394616 ماريو جوزيف أسمر

قرنة شهوان
03/655621 فؤاد عقل قازان
03/327725 الياس ريمون الحاج
03/452443 جوزف ايليا بو فرحات
03/325661 طانيوس نهرا عازار

عين علق
03/884053 عصام خليل الجمّيل
03/757789 جان عقل قازان

بكفيا
03/616127 ايلي جرجس سبعلي 
03/653664 غسان شكري جرمانوس
03/618413 روجيه أنيس مكرزل
03/474227 قزحيا يوسف الحلو 

ضهور الشوير
03/845939 سمير سعد الله بو زيد
03/272004 طوني عبدو مونس

بتغرين
03/885445 جورج الياس المر

دير القمر
03/352324 جورج يوسف بوعبدو
03/852688 الياس بطرس موسى

برجا - شحيم
03/840075 فؤاد توفيق قاسم
03/246615 سليم أحمد العبد

بعقلين
03/200967 بسام حسن حلبي

إقليم الخروب
03/759508 طارق عمر عبد الملك

زوق مصبح
03/866660 الياس يوسف شلهوب
03/813821 جورج منصور كميد
03/701954 انطوان عيد موّنس
03/464496 انطوان فارس عقيقي
03/285507 ريمون خطار زغيب

عينطورة
03/210036 نجيب ديب فرعون
70/107051 جان خطار زغيب
03/359080 كميل جرجس زغيب

أدونيس
03/656019 باتريك خليل
03/247373 جوزيف خليل ديب
03/363833 أنطوان أمين عواد
03/734266 جورج فؤاد الهاشم

زوق مكايل
03/889975 جوزيف انطوان شمالي
03/735655 طانيوس س. عقيقي
03/743830 جهاد طانيوس غانم
03/712507 دانيال توفيق دحدوح

صربا
03/305315 رفعت شحادة منصور
03/488255 دفيد سجعان
03/275616 فريد اسكندر الطويل
03/812635 دانيال عطا الله الياس
03/886184 ميالد حنا الراعي
03/416811 ماريو حبيب نجم

غدير
03/283683 بشارة فيكتور عضيمي

جونيه
03/295302 جورج يوسف مقبل
03/305330 انطوان ميشال رعيدي
03/660224 سامي جان ابو معشر
03/314117 سمير كميل سالمة
03/368120 طانيوس جرجس نمر
03/549629 بّسام يوسف موسى

معاملتين
03/673090 جوزيف أنطوان عويس
03/286221 ألفريد لويس صليبي
70/567333 أنطوان فارس الخويري
03/081605 الياس وجيه طراف

غزير
03/236477 ميالد نعمة الله شالال
03/288638 جان طانيوس صليبي
03/676211 جان اسكندر طويل
03/437647 مارون طانيوس صليبي

الصفرا
03/814683 ألفريد أنطوان عويس
70/994117 جرجس ميالد ابي طنوس
03/234512 جوزيف نّشار

ريفون
03/614445 إيلي ناصر نّصار
03/806749 شربل توفيق زغيب
71/666312 شربل نّصار الهاروني

عجلتون
03/606585 رمزي ابراهيم ناصيف
03/934182 فارس الياس الحداد
03/311155 حنا جورج شلهوب
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عشقوت
71/707026 جورج طانيوس القاعي
03/784886  ايلي جان الفتى
03/680800 فؤاد مخايل حداد

فاريا
03/555712 سمعان نجيب خليل
03/567804 يوسف نجيب خليل

نهر ابراهيم
03/322327 الياس أنطوان أسود

جبيل
03/308383 روجيه مرعي الكالّب
03/318442 اميل يوسف ناضر
03/825565 ايلي خوري
03/382423 كمال اميل ناضر
03/866250 ايوب حبيب منصور
03/216997 داني ابي يونس

عمشيت
03/372116 جوني جرجي خالد
03/771252 بطرس سابا عساكر
03/212183 مارني فاروق عيسى
03/220341 روني خالد

البترون
03/301129 وجدي الياس سعادة
03/334151 جاك عبد الله الخوري
03/759963 نقوال شكري الوادي
03/783813 ايلي وجدي سعادة
03/660502 لويس نجيب عبود

شكا
03/349520 جوزيف جرجي شاهين
03/445079 الياس موسى الياس

الكورة - بشّري
03/510140 غسان وديع غازي
03/347949 جرجس ابراهيم صليبا
03/641787 نظام نسيم النجار
03/342490 بطرس رزق جبور

زغرتا
03/901414 انطوان زخيا دويهي
03/817868 جبور سعيد ابشي
03/347069 طوني يوسف شحود
03/252097 جان حميد فرح

طرابلس
03/645015 علي عبد السالم سعدية
03/239316 محمد جمال ناصر نجم الدين
03/241158 جوزيف جرجس عيد
03/207737 مالك محمد محمود
03/123642 محمد بدر حامدي

حلبا - عكار
70/581220 توفيق فهيم مخول
03/700163 وليد محمد سليمان الشيخ
03/686821 سيمون الشيخ
03/557170 عماد جميل موسى

مرياطة - الضنية
03/730366 طه عبد السالم سعدية
03/704461 أنطونيوس بطرس الترس

الرميلة
03/740270 ميالد جرجس الغريب
03/128894 جهاد محمد الخطيب
03/288902 شفيق مخول مطر
03/981838 سيمون فيليب الحلو

صيدا
03/452408 صبحي محمود عرابي
03/243306 نبيل عز الدين جرادي
03/584700 زهر الدين محمد عنتر
03/963676 يوسف جرجي الحداد
03/353484 هاني فّران
03/228998 احمد محمد بركات

جزين
03/862083 غسان إميل األسمر
03/215773 لويس سعيد األسمر

الزهراني
03/652680 محمود حسين برجاوي
03/718035 حسن محمود برجاوي

صور
03/441622 يوسف حسن الحسيني
03/445523 رزق حبيب رزق
03/322130 انطوان حبيب رزق

بنت جبيل
03/830247 وديع غضبان خير الدين
03/374637 حسين علي خنافر

النبطية
03/773898 محمد صبحي جابر
03/208986 قاسم محمد علي المصري
03/289450 طالب محمود ترحيني

مرجعيون - حاصبيا
03/212955 جان جورج أبو كسم

البقاع األوسط - زحلة
03/725804 طوني جورج مشعالني
03/916867 ابراهيم ملحم براكس
03/745616  ابراهيم موسى القاصوف
03/283021 فيكتور مخايل نبهان
03/691895 شادي أنطوان غنيم
03/822432 ابراهيم توفيق القاصوف
03/302184 جوزيف ميشال بصيبص
03/334053 طوني الياس الخوري
03/232767 الياس شكري دهان

رياق - علي النهري
03/453238 علي أحمد المدبوح
03/251592 محمد نايف  حالني
03/881112 علي السيد إبراهيم

البقاع الغربي - رشيا
03/833215 منيب أسعد حنا
03/906466 فادي  يوسف فاعور
03/291593 فاضل محمود علبي 

بعلبك
03/891478 وليد وصفي حرب
03/376054 داغر حسين طفيلي

اللبوة
03/878663 محمد عبد اللطيف سّكرية

الهرمل
03/897796 أحمد دّعاس شعيب


