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دقدوق نزيهحسين فحصرميشبنت جبيل

الفران حسن الدين عز هشامسلعا دير كيفاالشهابية  صور

الحاج يوسفعارف سويدانالقوزحراميا بنت جبيل

لوباني محمدعلي شقير فرونديرسريان مرجعيون

 فقيه محمودعليق غازيسميح حايك  جبشيتأنصار الدوير  النبطية

 حالل محمدسعد حسنعباالنبطية

سليمان شربلحسين فحص حوالمرجعيون

حجازي سميرحسان ايوب حداثابنت جبيل

نزال خليل الحسيني حسيندبعالبرج الشماليصور

 غفري جانموسى العقلة   جبال البطمزبقين  صور

دقدوق نزيهحسين فحصميس الجبلمرجعيون

سويدان عارفيوسف الحاج عيترونبنت جبيل

لوباني محمدسمير حجازيقبريخامرجعيون

سليمان شربلحسين برو عيتا الشعببنت جبيل

الدين عز هشاماسكندر احمدحسن الفران  الظهيرةصور

غفري جانحمزي عليموسى العقلةالبستانمروحين صور

نزال خليلسليم عز الدين البازوريةيانوح عيتيت صور

 فحص عماديوسف الحاج دبلراميا  بنت جبيل

خلف محمدعارف سويدانرميشبنت جبيل

سعد حسن فقيه محمودغازي عليق القصيبة النبطية

السقالوي صبحيحسين الحسيني  دبعالبافلية  المجادلصور

حالل محمدغازي عليقعدشيت النبطية

سعد حسنمحمود فقيهكفرصيرصير الغربية  النبطية

حجازي سميرنزيه دقدوق مارونيارون  بنت جبيل

نزال خليلالدين عز هشامحسين الحسيني النفاخيةصريفا صور

لوباني محمدعارف سويدان تولينمرجعيون

حجازي سميرعلي شقير كفردونينبنت جبيل

غفري جانموسى العقلةمروحين صور

الدين عز سليمحسين الحسيني برج الشماليالعباسيةمعركة  صور

سويدان عارفعماد فحص  ميس الجبلمرجعيون

خلف محمدحسن الفرانالبستانيارين صور

شقير عليبرو حسينعيترونبنت جبيل

سعد حسنسميح حايك القصيبة النبطية

العقلة موسىجان غفريصديقينصور

اسكندر احمدعلي حمزي عين بعال قانا صور

ايوب حسانشربل سليمان  دبلبنت جبيل

دقدوق نزيهحسين فحص رميشبنت جبيل

الحاج يوسفعارف سويدان  الصوانةمرجعيون

اسكندر احمدعلي حمزيصديقينصور

برو حسينعلي شقيرياطربنت جبيل

خلف محمدحسين فحص عيتا الشعببنت جبيل

برو حسينشربل سليمان بليدامرجعيون

الدين عز سليمحسين الحسيني طير دبا  العباسيةصور

عليق غازيسميح حايك يحمركفرتبنيت  النبطية

شقير عليفحص عمادتولينمرجعيون

سليمان شريلحسين بروعيترونبنت جبيل

الحسيني حسينهشام عز الدين عيتيتدير عامص صور

اسكندر احمدعلي حمزي صديقينصور

حالل محمدسميح حايك  زوطر الغربيةالنبطية

الحاج يوسفحسين فحص عيترون بنت جبيل

دقدوق نزيهمحمد لوبانيحداثابنت جبيل
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غفري جانموسى العقلةالفليلةدير قانون رأس العين صور

ايوب حسانعارف سويدان تولينمرجعيون

حالل محمد فقيه محمودسميح حايك  عدشيت النبطية

اإلرشادية الندوات أثناء القرية في يتواجد أن مراسل كل على

والندوات الجوالت هذه واقع عن تقرير وتقديم أجير لكل عليها الموافق المهمات بعدد اإللتزام المطلوب
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