
كات المستفيدة الوزنرأس/ الكمية الموزعة النوعتاري    خ الوصولالباخرةاسماء الشر
كة  رقم هاتف الشر

المستفيدة
المحافظة

غزة370/886049بقر حليب1/26/2021باخرة فينوالمحمد المجذوب

غزة203/229721بقر حليبحسن المجذوب

غزة203/304478بقر حليباحمد المجذوب

الشويفات370/341133بقر حليبفؤاد الحسن 

كفرجريف281/330705بقر حليبميشال الدكاش

القصيبة النبطية281/952950بقر حليبعباس منصور

كفرشوبا203/108532بقر حليبحسان شبلي

كفرشوبا203/817428بقر حليبعلي قمرة

كفرشوبا203/880621بقر حليبجهاد قصب

حاصبيا271/133738بقر حليبمحمد القادري

الخيام203/821534بقر حليبخالد عبد العال

حاصبيا203/951421بقر حليبعلي عبد العال

كفرشوبا371/176478بقر حليبحاتم عبد العال

كفرشوبا276/790704بقر حليبعبد هللا عبد العال

كفرشوبا271/675984بقر حليبخالد قمرة

كفرشوبا203/574113بقر حليباسماعيل القادري

بيت حباق370/169477بقر حليبهاشم كميل صقر

ميس الجبل270/834405بقر حليبحسن حمدان

بافلية281/997177بقر حليبيعي زين 

ي
 
ان النبطية276/009460بقر حليبوسيم طير

حاروف270/060571بقر حليبرضا رسي    ج

مزرعة بيت مطر203/340839بقر حليبرفيق عاقوري

ي عاقوري
 
مزرعة بيت مطر203/448246بقر حليبدان

شعت270/662795بقر حليبيارس العرب

النبطية270/654022بقر حليبحسن غندور

مجدلون203/617746بقر حليبمحمد سلمان

النبطية203/468883بقر حليبحسير  منصور

يحمر203/484760بقر حليبحسير  زهور

كفركال370/867032بقر حليبعلي محسسن السيد
القصيبة النبطية303/830506بقر حليبمحمد قاسم ياسير 
القصيبة النبطية303/778423بقر حليبعلي قاسم ياسير 

الخيام203/708400بقر حليبحسير  كلش

بتدين اللقش203/295664بقر حليبسعيد ابو سلمان

الخيام270/812033بقر حليبامير  كلش

الخيام276/426847بقر حليبغسان كلش

الجديدة281/871366بقر حليباحمد محسن

بل شمعون رياق203/151225بقر حليبرسر

ي جابر
يحمر281/960271بقر حليبحسن 

النبطية271/266112بقر حليبخض  غندور

الخيام203/373974بقر حليبحسير  ابو عباس

الخيام271/379519بقر حليبيوسف ابو عباس



الخيام270/808403بقر حليبجمال ابو عباس

الجديدة271/335852بقر حليبعلي محسن

الجديدة281/081525بقر حليبمحمد محسن
حوش الحريمة76/685987                             2بقر حليبمحمد ابراهيم عبيد

الكورة03/984346                             2بقر حليب الياس طوق

ي طوق
 
الكورة76/353476                             2بقر حليبطون

ي
شيشر النارصية76/667501                             2بقر حليبعلي ملحم الير

النارصية03/562476                             2بقر حليبمالك جهاد سلوم

المنصورة الهرمل71/384744                             1بقر حليبعماد نارص الدين

المنصورة الهرمل03/700412                             1بقر حليبعلي فوزو نارص الدين

المنصورة الهرمل70/796465                             2بقر حليبعلي نارص الدين

المنصورة الهرمل03/003650                             1بقر حليبعلي نزار نارص الدين

المنصورة الهرمل71/199504                             1بقر حليباكرم نارص الدين

المنصورة الهرمل70/709405                             1بقر حليبفوزو محمد نارص الدين

غزة03/096383                             2بقر حليبيوسف صميلي

غزة03/068889                             2بقر حليبمحمد يوسف صميلي

غزة71/742602                             2بقر حليبايمن صميلي

جديتا03/756610                             1بقر حليباسامة شحادة

بعاصير03/237523                             2بقر حليبايمان خليل العلي

بعاصير03/237523                             2بقر حليبريما احمد صالح

كامد اللوز81/997346                             2بقر حليبعلي الغندور
كامد اللوز01/020608                             2بقر حليبمحمد عامر حسير 

كامد اللوز70/700540                             3بقر حليبحسير  الغندور

كفريا03/875907                             2بقر حليبمحمد علي الضايع

كفريا03/027184                             2بقر حليبطارق محمد الضايع

كفريا78/970224                             2بقر حليب عمر محمد الضايع

سحمر71/311706                             2بقر حليبعدنان وهبة

 علي زين
مشغرة03/901025                             2بقر حليبحسير 

القرعون70/687930                             2بقر حليبحسير  عباس

مشغرة71/228618                             2بقر حليبعلي عباس

سحمر76/325182                             2بقر حليبمحمد حسن شهال

ي
 علي ترشيشر

النارصية70/227790                             2بقر حليبحسير 

ي
النارصية03/817307                             2بقر حليبحسير  اسعد ترشيشر

غزة03/814246                             2بقر حليبانعام علي المجذوب

غزة78/895782                             2بقر حليباسيل فوزي منصور

غزة76/757339                             2بقر حليب يشى عبد الهادي

غزة81/774931                             2بقر حليبمؤمنة حسير  قدادو

غزة76/037637                             2بقر حليبفرح الصميلي

غزة70/723934                             2بقر حليبميساء ماجد الصميلي

غزة78/936487                             2بقر حليبفوزي علي منصور

غزة03/814246                             2بقر حليبخالد علي منصور

غزة70/589314                             2بقر حليبمحمد علي منصور

غزة71/735345                             2بقر حليبمحمد منصور فوزي
الهرمل76/491337                             2بقر حليبصباح فرج الحاج حسير 
الهرمل76/417288                             2بقر حليبريما احمد الحاج حسير 

الهرمل03/906261                             2بقر حليبقاسم حاتم حسام الدين

الهرمل70/644899                             2بقر حليب علي فواز الجوهري

غزة03/458366                             2بقر حليبوسام رجب ابو جخ

المرج03/645531                             2بقر حليب فهمي نديم رسول

المرج03/316200                             2بقر حليبفوزي عصام الرسول

المرج03/645531                             2بقر حليبمريم رياض الرسول

المرج70/712806                             2بقر حليبعلي عباس العثمان

المرج03/623983                             2بقر حليبعباس جراح العثمان

المرج70/663362                             2بقر حليبعجاج الرسول



مشغرة70/843241                             6بقر حليبحسير  نصار

مشغرة71/120516                             6بقر حليبزهراء ابراهيم نصار

مشغرة70/840191                             6بقر حليبهادي محسن نصار

مشغرة03/208429                             6بقر حليبرنا ابراهيم نصار

مشغرة70/843241                             6بقر حليبحسير  ابراهيم نصار

غزة76/121290                             4بقر حليبمحمد الصميلي

الخيارة03/699632                             4بقر حليباحمد الكردي

الخيارة70/814691                             5بقر حليبعلي الكردي

غزة71/305540                             4بقر حليبعلي الصميلي

الخيارة76/711110                             4بقر حليبمحمد الكردي

القرعون71/997587                             4بقر حليبمحمد جبارة

الخيارة76/985883                             4بقر حليبمحمد عباس

 علي درويش حمادة
حوش حاال76/361468                             1بقر حليبحسير 

ابلح03/815670                             2بقر حليباحمد حسير  ابو حمدان

 شليفا78/704022                             2بقر حليبايلي عاقوري

ي
شيشر النارصية70/866752                             2بقر حليبفواز الير

سجد71/296136                             1بقر حليبقزحيا حسير  يحيا

رسعير 03/007574                             2بقر حليب علي عبد هللا

الهرمل03/449619                             2بقر حليبعدنان هاشم

ي
 
قضنيا03/221705                             2بقر حليبضاهر الديران

الهرمل03/199354                             1بقر حليباسماعيل محمد الجمل

الهرمل70/042818                             1بقر حليبمحمد البدوي
تمنير  التحتا70/724430                             2بقر حليبمصطف  مرتض 

شمسطار03/690625                             2بقر حليبعليا نجار حمية

شمسطار03/690625                             2بقر حليبمهدي نجار

شعت03/045358                             1بقر حليبعلي وهبة

رسعير  الفوقا03/893223                             2بقر حليب علي سليمان شومان

عير  كفرزبد03/082545                             2بقر حليبوليم الساحلي

الهرمل70/068561                             2بقر حليبربيع نض الدين

الهرمل03/058693                             1بقر حليبمحمد حمادة

ادعي بعلبك81/419727                             2بقر حليبعمر الير

بعلبك70/596665                             2بقر حليبشاوي حليحل

بعلبك70/717404                             2بقر حليبشادي العيط

بعلبك03/831858                             2بقر حليبعماد شحادة عساف

ي
شيشر ي الير

 
النارصية71/792991                             1بقر حليبصاف

النارصية71/194991                             1بقر حليب زهرة قمرة

رسعير 03/669370                             2بقر حليبنزي  ها عبد هللا

بعلبك03/221186                             2بقر حليبيوسف الوز

بعلبك79/300070                             2بقر حليبسالم الحاج سلمان

بعلبك70/201901                             2بقر حليبحسن عقيل

بعلبك03/221186                             2بقر حليبمحمد حسير  عقيل

بعلبك03/221186                             2بقر حليباسكندر صليبا

بعلبك03/192412                             2بقر حليبعلي حسن

عرسال70/143726                             2بقر حليبمصطف  عبد الرحمن الفليطي

عرسال71/720252                             2بقر حليبمحمد محمد الفليطي

عرسال76/073789                             2بقر حليبعبد الرحمن سليمان الفليطي

عرسال03/593363                             2بقر حليبخالد عبد الرحمن الفليطي

علي النهري71/180071                             2بقر حليب محسن طالب

علي النهري70/871062                             2بقر حليبمحمد مصباح حسن

علي النهري71/180071                             2بقر حليب حسير  طالب

علي النهري03/983188                             3بقر حليب علي طالب

ي
شيشر النارصية71/287561                             1بقر حليبحسن الير

ي
شيشر النارصية03/866746                             2بقر حليبعباس ابراهيم الير

بدنايل03/736084                             2بقر حليبعماد محمد حسن

ي الشيت70/925831                             2بقر حليبحمود شكر الننر



ي الشيت71/150063                             3بقر حليبعلي شكر الننر

الهرمل03/616053                             2بقر حليبقاسم سعيد طه

الهرمل03/616053                             2بقر حليبعلي سعيد طه

رياق70/860038                             2بقر حليبمحمد قاسم ايوب

حوش الغنم03/010940                             2بقر حليبشادي فريد ايوب

حوش الغنم70/627551                             2بقر حليبقاسم حسن ايوب

حوش الغنم71/375543                             2بقر حليبحسير  قاسم ايوب

الحريفة70/166579                             2بقر حليبتمارة جلوس

حي الحارة76/650571                             1بقر حليبغادة عدنان مطر

المنصورة71/455570                             2بقر حليبايمن عزات نض الدين

المنصورة70/472971                             1بقر حليبعلي سجد

الهرمل70/672533                             3بقر حليبعدنان امهز

رياق71/986538                             2بقر حليبخديجة مرهب ايوب

رياق71/520008                             2بقر حليبعلي حسن ايوب

رياق71/875707                             2بقر حليبحسير  فؤاد ايوب

ي
 
رياق70/794891                             2بقر حليبمروا حسير  الحالن

زغرتا71/660422                             2بقر حليباميلي يمير 

زغرتا03/549859                             2بقر حليبميشال جوزيف الخواجة

زغرتا03/433523                             2بقر حليبرسكيس وجيه الخواجة

زغرتا71/937117                             2بقر حليب وديع حبيب قشمر

رشعير 70/113415                             2بقر حليب غسان ايوب فؤاد

جبيل03/458468                             1بقر حليبمارون شديد

جبيل03/162001                             1بقر حليبشلهوب شديد

عمشيت70/353876                             2بقر حليبحسن شوك

عيون الغزاالن03/377906                             2بقر حليب احمد حسن عبد اللطيف

ي
 
الشويفات03/815553                             2بقر حليب وسام ريشان

القبيات76/506630                             1بقر حليبصالح الصالح

عكار70/377784                             1بقر حليباحمد حسير  تليحة

عكار70/125362                             2بقر حليبجوزيف ديب ضاهر

مشحا76/506630                             2بقر حليبنديم الضناوي

العبدة عكار03/139419                             2بقر حليبمصطف  احمد حسن

حلبا70/414221                             1بقر حليبرضوان احمد السيد

ي مشحد71/690299                             2بقر حليبسالم حسن الزعنر

حلبا81/339048                             1بقر حليبعبد الرحمن حسن شعبان

طرابلس03/494409                             2بقر حليبحسان احمد مبارك

طرابلس03/597583                             2بقر حليبنارص الحلو
عكار70/101093                             2بقر حليبطالل خض  مصطف 

مشمش03/225720                             2بقر حليبعماد عواد الضناوي

مشمش76/109431                             2بقر حليبعبد هللا حسير  الضناوي

الدبابية70/130286                             2بقر حليبخالد صبحة

ي ة70/571499                             2بقر حليبعبد السالم ابراهيم وهنر البير

ة70/337875                             2بقر حليبمصطف  محمد العباس البير

الكويخات03/437414                             2بقر حليبخالد مصطف  الشيخ

قشلق71/788702                             2بقر حليبعالء سليمان جنيد

ة03/560386                             1بقر حليبفواز علي ابراهيم البير

ة76/181814                             2بقر حليبمحمود وهبة البير

ة71/653857                             2بقر حليباحمد علي ابراهيم البير

ي  الوهنر
ة70/218354                             2بقر حليبمنذر حسير   البير

العبدة عكار03/146257                             1بقر حليبعلي محمد درويش

ي70/172746                             1بقر حليبميشال نكد بشر

العبدة عكار71/136024                             2بقر حليبمحمد حسير   طالب

عكار70/370450                             2بقر حليبعبد هللا رافة نجيب
عكار03/506242                             1بقر حليباحمد مصطف 

                             1بقر حليبموت

جبيل76/429731                             2بقر حليبلوي جوزيف يوغاريس



                             1بقر حليبمذبوح

غزة03/554031                             2بقر حليبمحمد يوسف خليل

غزة76/544319                             2بقر حليبعلي سليمان عبد الهادي

غزة03/226809                             2بقر حليبحمزة المجذوب

غزة76/193999                             2بقر حليبجميل  مراد

غزة76/193995                             2بقر حليبعبد الرحيم مراد

غزة76/193999                             2بقر حليبيارس جميل مراد
الخيارة03/757587                             2بقر حليبابراهيم مصطف 
الخيارة03/627880                             2بقر حليبسهيل مصطف 

حوش الحريمة76/685987                             3بقر حليبمحمود ابراهيم عبيد

غزة03/763237                             1بقر حليبخالد المجذوب

ي عقل
 
دير االحمر70/585936                             2بقر حليبهان

الباروك03/133339                             2بقر حليبرافت محمد صالحة

غزة70/428202                             2بقر حليبعبد الرحمن عبد الهادي

غزة70/430018                             2بقر حليبمحمد القادري

غزة71/312150                             1بقر حليببهاء ديشوم

المنصورة76/128504                             2بقر حليبنقوال جرجورة

ي المنصورة71/358071                             2بقر حليبفادي الحلنر

المنصورة76/352002                             2بقر حليب داود منير

المنصورة81/062475                             2بقر حليباكوب  كريكوسيان

المنصورة71/232334                             2بقر حليبسمير صايغ

الصويري03/980386                             2بقر حليبمحمد شومان

الصويري70/298793                             2بقر حليبصبحي شومان

الصويري03/718932                             2بقر حليب احمد شومان

الصويري70/742007                             2بقر حليبحمزة شومان

الصويري03/087156                             2بقر حليبعلي المغبط

الشويفات03/988289                             3بقر حليبعلي ابو العاص

عكار70/484410                             1بقر حليبخالد ابراهيم وهبة
زغرتا03/537863                             2بقر حليببرناديت يوسف يمير 

راشعير 70/113415                             2بقر حليبماركي فؤاد ايوب

زغرتا71/509999                             1بقر حليببشير رسكيس نعوم

العبدة03/467205                             2بقر حليبعمر صبحي صوفان

عكار03/422950                             1بقر حليبحسن الحسن

عكار03/491567                             2بقر حليب محمد احمد اسماعيل

حصارات03/350267                             1بقر حليبفرنسيس سعادة

جبيل03/556827                             2بقر حليبجان لوي صقر

ي حارس بولس
 
جبيل70/229455                             2بقر حليبطون

جبيل76/411464                             2بقر حليبالياس حارس بولس

المنية الضنية03/264038                             1بقر حليب وليدمحمد عجوز

المنية الضنية70/278890                             1بقر حليب زهير رشيد شوك

غزة70/960552                             2بقر حليبعابد المجذوب

غزة03/518437                             2بقر حليبعلي المجذوب

غزة70/960552                             2بقر حليبمحمد المجذوب

غزة03/518437                             2بقر حليبخالد المجذوب

غزة03/518437                             2بقر حليباحمد المجذوب

غزة03/012563                             2بقر حليبسامي المجذوب

اللبوة76/726260                             4بقر حليبابراهيم جنبالط

ة عيتاوي الهرمل70/054127                             2بقر حليبامير

الخيارة03/870327                             2بقر حليبمحي الدين الكردي

الخيارة08/641277                             1بقر حليبرابعة القادري

غزة03/211222                             3بقر حليبقدرية القادري

الخيارة08/641281                             2بقر حليبلميس القادري

الخيارة71/867259                             2بقر حليبلوزان القادري

الخيارة71/364975                             3بقر حليبايوب الكردي

سعدنايل03/884635                             2بقر حليبزياد سليمان الفياض



كفرقوق70/798423                             1بقر حليبرمزي ابو درهمير 

عنجر71/588854                             3بقر حليبالكسان سقايان

الهرمل70/068561                             2بقر حليبعفاف نارص الدنيا
الخيارة03/037456                             2بقر حليبعادل مصطف 

عير  كفرزبد03/082545                             1بقر حليبوليم الساحلي

 الساحلي
عير  كفرزبد08/925674                             2بقر حليبعبد الحسير 

عير  كفرزبد76/722855                             2بقر حليبكامل الساحلي

عير  كفرزبد76/700854                             1بقر حليبمحمد الساحلي

كفرزبد08/925770                             2بقر حليبثريا الخطيب

عير  كفرزبد70/983958                             2بقر حليبعلي الساحلي

ي
شيشر النارصية03/669370                             2بقر حليبعلي الير

غزة70/145620                             2بقر حليبعلي ابو جخ

غزة03/716272                             2بقر حليبديب ابو جخ

غزة03/685547                             2بقر حليباحمد ابو جخ

غزة08/640241                             2بقر حليبلطيفة عبد الفتاح

غزة03/884517                             2بقر حليبعمر ابو جخ

غزة08/641200                             2بقر حليبباسمة عبد الهادي

غزة08/640239                             2بقر حليبمريم ابو جخ

كامد اللوز03/981802                             2بقر حليبتوفيق علي الحاج

كفردينس03/983597                             2بقر حليبتوفيق اسماعيل

كامد اللوز71/881508                             2بقر حليب فوزي ساطي

وت81/662064                             2بقر حليببالل محروم بير

مجدل عنجر76/719830                             2بقر حليبخالد بيضون

كامد اللوز81/634042                             2بقر حليباحمد ساطي

ة71/404386                             2بقر حليبحمزة حاطوم البير
ة70/067876                             2بقر حليبحسير  ابو حسير  البير

كفردينس71/218749                             2بقر حليبمحمد القادري

خربة روحا03/900478                             2بقر حليب خالد محمود عمر

كفردينس81/862372                             2بقر حليبخالد ابو فارس
خربة روحا70/612109                             2بقر حليبعبد الرحمن حسير 

كامد اللوز71/220405                             2بقر حليبفيصل ديشوم

الرفيد71/479116                             2بقر حليبفايز عثمان
خربة روحا81/918971                             2بقر حليبعمر حسير 

حوش الحريمة71/363773                             2بقر حليبحسير  العسكر

حوش الحريمة76/040208                             2بقر حليبمحمد يوسف العسكر

حوش الحريمة81/670319                             2بقر حليبعبد القادر العسكر

بعلبك71/114979                             3بقر حليبعلي محمد وهبة

بعلبك71/129159                             2بقر حليباحمد محمد امهز

الهرمل03/900137                             1بقر حليبلياس الجوهري

بتغرين70/281366                             2بقر حليبنادر صليبا

بتغرين76/457780                             2بقر حليبجان صليبا

بتغرين03/110236                             2بقر حليبعماد صليبا

عير  كفرزبد76/699055                             3بقر حليبعلي اسماعيل الساحلي

عير  كفرزبد70/594912                             2بقر حليبمحمد اسماعيل الساحلي

عير  كفرزبد03/414252                             2بقر حليبحسن اسماعيل الساحلي

 الساحلي
عير  كفرزبد76/107850                             2بقر حليباحمد عبد الحسير 

غزة03/273109                             5بقر حليبمالك احمد المجذوب

غزة03/897516                             5بقر حليبعلي محمد الكردي

غزة70/882340                             5بقر حليبعلي احمد المجذوب

غزة71/974373                             5بقر حليباحمد علي المجذوب

غزة71/548149                             5بقر حليبمحمد علي المجذوب

غزة70/696307                             2بقر حليبمحمد احمد اسماعيل المجذوب

                             1بقر حليبموت
الهرمل03/026454                             2بقر حليبمىه مرتض 



االتحاد العام / علي  قاسم شومان

رسعير 70/140155                             3بقر حليبللنقابات الزراعية

الخريبة03/345630                             2بقر حليبمازن االشقر

غزة70/213019                             2بقر حليبعلي عبد الهادي

حوش الحريمة79/140465                             2بقر حليباحمد عيش

دبعل03/395849                             2بقر حليبمحمود فارس

الهرمل03/718450                             2بقر حليبعالء امهز

دلهون03/892855                             2بقر حليبعلي المعلم

بعلبك08/372819                             2بقر حليبحيدر يعقوب

الكواخ03/144963                             2بقر حليبعلي نارص الدين

بعلبك03/376112                             2بقر حليبهاشم عثمان

بعلبك03/795685                             2بقر حليبعلي سعيد

بعلبك03/122126                             2بقر حليبطلعت شبشول

الهرمل70/144366                             1بقر حليبوسام النمر



ابلح70/626520                             2بقر حليببيار بصيبص

ابلح03/078491                             2بقر حليبخليل بصيبص

بتغرين03/078711                             2بقر حليب مخايل المر

بتغرين03/183418                             2بقر حليبمشهور صليبا

حوش الحريمة76/685987                             1بقر حليبمحمود ابراهيم عبيد

الشويفات70/341133                             8بقر حليبنفاوي/فؤاد الحسن 

ي
بيت صور03/676396                             2بقر حليبخالد العريض 

رسعير 70/140155                             9بقر حليباالتحاد/علي قاسم شومان 

عكار03/574010                             2بقر حليبمروان عبد هللا خليل

عكار03/830062                             2بقر حليبعالء الدين محمد عبد الواحد

عكار71/245803                             2بقر حليب احمد حميد

عكار70/620806                             2بقر حليبوليد محمود

ة70/484410                             2بقر حليبمحمود عبد الواحد البير

وادي خالد70/564501                             1بقر حليبشادي خالد خليفة

بعلبك03/101177                             1بقر حليبخالدة وليد صلح

ي عيون الغزالن71/333458                             2بقر حليبعامر فوزي المرعنر

ي خليل جبيل03/307085                             2بقر حليب ريمون بطرس انر

عيون الغزالن03/457867                             2بقر حليبابراهيم معير  محي الدين

عكار270/976058بقر حليبخالد حسير  جنيد

عكار271/716187بقر حليبرانيا عبد هللا الحالق

الال103/019853بقر حليبفاطمة المقداد

ي صليبا بتغرين203/563656بقر حليبناحر

بتغرين203/771496بقر حليبكمال موىس صليبا

ة محمد عكار203/447467بقر حليبخض 

عكار270/484410بقر حليبابراهيم بن يحينر

الهرمل103/425397بقر حليبمحمد حسير  نارص الدين

1بقر حليبموت

الصويري203/980386بقر حليبمحمد حمزة شومان

بيت شباب170/409822بقر حليبخليل شهيد ابو لوز

البياض203/061148بقر حليبحسن علي سليمان

دبعال203/099718بقر حليبخض  حسن كمال

ي علي بيضون
 
جويا-وادي جيلو 203/061148بقر حليبهان

عباسية203/061148بقر حليبهناء علي عجمي

بر الياس376/358190بقر حليبعامر صفية

ة270/571499بقر حليبنهال قدورة البير

ة103/189212بقر حليبشيماء وهبة البير

غزة276/419616بقر حليبابراهيم عبد الهادي

غزة270/529914بقر حليبسعيد عبد الهادي

غزة176/579956بقر حليبخض  عبد الهادس

حوش الحريمة176/685987بقر حليبمحمود ابراهيم عبيد

يدي عرسال203/454792بقر حليبفادي الير

يدي عرسال271/602390بقر حليبعماد الير

عرسال271/289080بقر حليبعدي الجباوي

يدي عرسال271/602390بقر حليبربيع الير

القرعون203/126467بقر حليبصابر علي رسحان

شمسطار179/151064بقر حليبالدكتور زكريا/خالد حسن قاسم

1بقر حليبموت

بتغرين203/563656بقر حليبجان صليبا

ي
شيشر النارصية03/873470                             1بقر حليبملحم اسعد الير

ي
شيشر النارصية76/938692                             2بقر حليبمحمد ملحم الير

النارصية03/922312                             2بقر حليبعلي عياش المرهج

ي
 علي ترشيشر

النارصية70/227790                             1بقر حليبحسير 



ي
شيشر النارصية76/667501                             2بقر حليبابراهيم الير

ي
شيشر النارصية70/773245                             2بقر حليبحسن اسعد الير

ي الشيت03/931207                             2بقر حليبعادل الموسوي الننر

سعدنايل171/121178بقر حليباحمد محمد الصالح

سعدنايل171/121178بقر حليباحمد محمد الصالح

جبيل71/523528                             2بقر حليبانطونيو بطرس عزيز

بل الياس يوسف جبيل71/461087                             1بقر حليبرسر

طليا70/652471                             2بقر حليبعبد هللا المضي

ي الشيت03/968757                             2بقر حليبمحمد الموسوي الننر

غزة270/533219بقر حليبعلي عبد الهادي

غزة270/213019بقر حليبخليل عبد الهادي

الخيارة203/897516بقر حليبعلي محمد الكردي

 راس محجوزين ولم يسلموا بعد بسبب48يوجد :مالحظة 

المرض بانتظار الشفاء لتسليمها سالمة


