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مهندسة ابي خليل كارول صفير

71/271128 ابي راشد الياس سمعان
مزيّن رجّالي 71/271128 ابي راشد الياس سمعان

creep-stranger@hotmail.com مزيّن للرجال - منسّق  71/271128 ميروبا - ادونيس ابي راشد الياس سمعان
03/448902 ابي راشد الياس منصور

سائق كميون 03/448902 ميروبا - زوق مصبح ابي راشد الياس منصور
Pascale Abi Rached 03/905111 ابي راشد بسكال جان

03/415718 ابي راشد جورج سمعان
متعهّد بناء - تجارة عامة 03/415718 ابي راشد جورج سمعان

مرشدة اجتماعية 70/096197 ميروبا - زوق مصبح ابي راشد جورجيت سعاده
03/359193 ابي راشد راشد الياس
03/680373 03/359193 ابي راشد راشد الياس
71/022763 ابي راشد راشد يوسف
71/022763 ميروبا ابي راشد راشد يوسف

09/914768 ابي راشد سلمى
09/212387 ابي راشد سمعان الياس

70/230203 ابي راشد شربل جان
Charbel Abi Rached 70/230203 09/218390 ميروبا - زوق مصبح ابي راشد شربل جان

03/007935 ابي راشد طوني منصور
مرشد سياحي 03/007935 ميروبا - زوق مصبح ابي راشد طوني منصور

Ghada Abi Rached 03/841652 ابي راشد غادة جان
71/090104 09/211920 ابي راشد فاديا جان
03/939449 ابي راشد لينا سمعان
03/939449 ابي راشد لينا سمعان

09/224366 زوق مكايل ابي راشد ماري سعاده
03/136437 70/079868 ابي راشد نجا الياس
70/079868 ابي راشد نجى 
03/136437 ابي راشد نجى الياس
03/614965 ابي زيد امال

صاحب محطة محروقات 70/897119 ميروبا ابي غانم ناضر فارس
ephrem.2@hot mail .com 03/448084 ميروبا - درعون ابي نخول افرام جميل

مهنة حرة 03/691899 09/330055 ميروبا ابي نخول الياس طوني
yalello@gmail.com متعهد حفريات 03/285349 09/210703 ميروبا - زوق مكايل ابي نخول الياس يوسف
yalello@gmail.com متعهد حفريات 03/285349 09/210703 ميروبا - زوق مكايل ابي نخول الياس يوسف
anthony_abn@hotmail.com 70/644455 ميروبا - درعون ابي نخول انطوني شربل
elieabinakhoul@hotmail.com مترجم محلّف 70/104129 09/263949 ميروبا - درعون ابي نخول ايلي جوزف 
ton-yan@hotmail.com رسم غرافيكي وأوتو  71/608078 09/263949 ميروبا - درعون ابي نخول أنطوان جوزف

A+ جراحة الفم وطب آألسنان 03/929588 09/930928 ميروبا - غادير  ابي نخول بيار نجيب
موظف 03/066344 رابية - البياضة ابي نخول جان بيار فرج هللا
موظف 03/066344 رابية - البياضة ابي نخول جان بيار فرج هللا

charboulaanthony@hotmail.com 03/668907 ميروبا - درعون ابي نخول جميل
03/878758 ابي نخول جوزف الياس

ton-yan@hotmail.com  تصليح وبيع أدوات ك 03/668963 09/263949 - 09/260083 ميروبا - درعون ابي نخول جوزف توفيق
03/668963 ابي نخول جوزيف
03/535626 ابي نخول جوزيف

h_abinakhoul@hotmail.com 71/046619 ميروبا - درعون ابي نخول حنان راعي
نجار 03/618626 09/935599 ميروبا - صربا ابي نخول ربيع يوسف
موظفة 70/312627 بشعلى - جبيل ابي نخول سلوى نبيل
موظفة 70/312627 بشعلى - جبيل ابي نخول سلوى نبيل

03/510549 09/330181 ابي نخول شربل اسحاق
charbel-abinakhoul@live.com تصليح ادوات كهربائ 03/312627 صفرا - ميروبا ابي نخول شربل جرجي
charbel-abinakhoul@live.com تصليح ادوات كهربائ 03/312627 صفرا - ميروبا ابي نخول شربل جرجي
caroumaanthony@hotmail.com 70/644455 ميروبا - درعون ابي نخول شربل جميل
charbel.abinakhoul@hotmail.com 70/049943 ميروبا - درعون ابي نخول شربل جورج

03/725818 ابي نخول شربل طوني
charbel_abinakhoul@hotmail.com موظف 70/812673 09/263165 درعون ابي نخول شربل فرج هللا
charbel_abinakhoul@hotmail.com موظف 70/812673 09/263165 درعون ابي نخول شربل فرج هللا

صاحب مطعم 70/910960 09/330338 ميروبا- زوق مصبح ابي نخول شربل يوسف
سائق عمومي 70/635982 09/330055 ميروبا ابي نخول طوني إسحاق

fadiabinakhoul@hotmail.com مهندس 03/473594 09/232393 ميروبا - عينطورة ابي نخول فادي إدوار
03/473594 ابي نخول فادي إدوار

متقاعد 70/077799 09/263165 درعون ابي نخول فرج هللا توفيق
متقاعد 70/077799 09/263165 درعون ابي نخول فرج هللا توفيق

jpkhalil@gmail.com 70/921418 ميروبا ابي نخول كارول فريد
magdaabinakhoul@hotmail.com 70/540408 ميروبا - درعون ابي نخول ماجدة شهيد

صاحب مطعم 03/709291 09/330221 ميروبا ابي نخول ميالد يوسف
09/263165 درعون ابي نخول نجاة بطرس
09/263165 درعون ابي نخول نجاة بطرس

ابي نخول نعيم اسحاق
wissamabinakhoul@hotmail.com 70/525366 ميروبا - درعون ابي نخول وسام جورج

نجار 03/800052 ميروبا - صربا ابي نخول وسيم يوسف
70/104728 اسحاق ميمو الياس

09/931736 البحري ناديا سعاده
71/790911 الحاج ادال

الحاج رامز جوزف
70/121511 الحاج ريمون جوزف
03/752899 ميروبا - صربا الحاج ريمون طانيوس

الحاج طوني جوزف
نجّار 03/365834 غوسطا الحكيّم ايلي طانيوس
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نجّار 03/465061 غوسطا الحكيّم جوزف طانيوس
Hanane Houkayem hanani246@yahoo.com سكرتيرة 03/101565 09/916250 غوسطا الحكيّم حنان طانيوس

موظفة - مطابع باسيل 71/629365 غوسطا الحكيّم نهاد طانيوس
70/277859 ميروبا - حارة صخر الخازن ريتا انطون
71/974533 ميروبا - حارة صخر الخازن لينا انطون
70/545049 09/330154 ميروبا - حارة صخر الخازن ماري سعاده
76/3076767 09/932919 ميروبا - حارة صخر الخازن ماريا انطون

كندا الخوري ايلي جوزف
محامي 03/310044 الخوري بشير اميل

03/726198 الخوري جورج ايلي
كندا الخوري جوزف

03/965125 الخوري زياد عيسى
كندا الخوري طوني جوزف

طبيب اسنان الخوري عزيز اميل
الخوري مارون جوزف

71/248736 09/233189 الشدياق جومانا خليل
الشدياق لوران

70/588620 09/330145 الشمالي جو فكتور
Sayde Chemaly محاسبة - مكتب اداري 70/638334 09/330411 الشمالي سيده مراد

76/573521 09/330145 الشمالي ميشلين بعينو
Hicham Chemali مزيّن نسائي 70/160741 09/330145 الشمالي هشام فكتور

03/809012 الصباغ الياس طانيوس
الصباغ حبيب طانيوس

03/985179 الصباغ حليم طانيوس
03/750793 الصباغ طوني حليم

claude.sabbagh@hotmail.com توبوغراف 03/809012 الصباغ كلود الياس
Maher Sabbagh محامي 03/970937 الصباغ ماهر ادمون

03/471145 الصباغ نهاد ادمون
70/707044 الصباغ هنري حليم
03/753034 القضا اندره
03/317071 القضا حبيب
70/386551 الياس يوسف طانيوس
70/668022 ايّوب إليان ايلي
03/483072 ايّوب جان ميالد
03/355440 ايّوب جوزف
03/582997 ايّوب سوزي ايلي

Charbel J Ayoub charbel-ayoub-1@hotmail.com 71/869171 03/483072 ايّوب شربل جان
تجارة مواد غذائية 03/676219 ميروبا - زوق مكايل ايوب ايلي ميالد
تجارة مواد غذائية 03/676219 ميروبا - زوق مكايل ايوب ايلي ميالد

70/668022 ايوب إيليان ايلي
مهنة حرة 03/483072 ميروبا- صربا ايوب جان ميالد
مهنة حرة 03/483072 ميروبا- صربا ايوب جان ميالد

طالب جامعة 76/781129 ميروبا - زوق مكايل ايوب جورج ايلي
طالب جامعة 76/781129 ميروبا - زوق مكايل ايوب جورج ايلي

03/355440 ايوب جوزيف 
مهندس 03/355440 ميروبا- صربا ايوب جوزيف ميالد
مهندس 03/355440 ميروبا- صربا ايوب جوزيف ميالد

معلمة مدرسة 03/582997 ميروبا - زوق مكايل ايوب سوزي ايلي
03/582997 ايوب سوزي ايلي

معلمة مدرسة 03/582997 ميروبا - زوق مكايل ايوب سوزي ايلي
Charbel J Ayoub charbel-ayoub-1@hotmail.com 03/483072 ميروبا ايوب شربل جان

مختبر 70/118486 ميروبا- صربا ايوب شربل جوزيف
مختبر 70/118486 ميروبا- صربا ايوب شربل جوزيف

مهنة حرة 70/605592 ميروبا- صربا ايوب مانويل جوزيف
مهنة حرة 70/605592 ميروبا- صربا ايوب مانويل جوزيف

معلم باطون 71/843556 ميروبا - زوق مكايل بعينو الياس بشارة
yollaaad@hotmail.com 03/378147 ميروبا - ذوق مكايل بعينو الياس بشارة

معلم باطون 71/843556 ميروبا - زوق مكايل بعينو الياس بشارة
03/523809 بعينو الياس خليل

مهنة حرة 70/161523 ميروبا - عجلتون بعينو الياس طانيوس
70/166523 بعينو الياس طانيوس

مهنة حرة 70/161523 ميروبا - عجلتون بعينو الياس طانيوس
حالق رجالي 03/893528 ميروبا - ادونيس بعينو الياس كميل

توزيع منتوجات موالن دور 03/698452 09/236767 ميروبا - جعيتا بعينو انطوان الياس
توزيع منتوجات موالن دور 03/698452 09/236767 ميروبا - جعيتا بعينو انطوان الياس

03/491188 بعينو انطوان يوسف
03/696988 بعينو انطوان يوسف

صالون - حالّق رجّالي 03/893528 بعينو ايلي كميل
03/841933 بعينو ايلي ميشال

Pammy Beaino pamela03_30@hotmail.com 70/758948 ميروبا - ذوق مكايل بعينو بامال الياس
71/762904 بعينو بديع

aboujrej@live.com 03/738026 ميروبا - ذوق مكايل بعينو بشارة
مهنة حرة 76/139208 ميروبا - زوق مكايل بعينو بطرس الياس

03/931774 بعينو بطرس الياس
مهنة حرة 76/139208 ميروبا - زوق مكايل بعينو بطرس الياس
مهنة حرة 70/279251 ميروبا عشقوت بعينو بولس الياس
مهنة حرة 70/279251 ميروبا عشقوت بعينو بولس الياس

roudybeaino@hotmail.com 76/921485 ميروبا - ذوق مكايل بعينو تريز سالمه
03/362168 بعينو جان الياس
03/362168 09/330127 بعينو جان الياس
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Layale Beaino layale.beaino@hotmail.com 03/362168 ميروبا بعينو جان الياس
مهنة حرة 03/985169 ميروبا - زوق مكايل بعينو جهاد الياس
مهنة حرة 03/985169 ميروبا - زوق مكايل بعينو جهاد الياس

03/893241 بعينو جورج الياس
aboujrej@live.com 70/052357 ميروبا - ذوق مكايل بعينو جورج الياس

03/705575 بعينو جورج طانيوس
03/825035 بعينو جوزف الياس
03/286697 بعينو جوزف الياس

مهندس معماري 70/657097 بعينو رامي شربل
Ramy Beaino ramy_beaino@hotmail.com 70/657097 بعينو رامي شربل

مهنة حرة 03/464080 ميروبا - جعيتا بعينو رشاد بديع
مهنة حرة 03/464080 ميروبا - جعيتا بعينو رشاد بديع

roudybeaino@hotmail.com 70/053429 ميروبا - ذوق مكايل بعينو رودي نعمة هللا
richy1past@hotmail.com 03/355250 بعينو ريشار شربل

70/759432 بعينو سليم رشيد
03/744878 بعينو سمعان قيصر

Souhayla Beaino layale.beaino@hotmail.com 03/362168 ميروبا بعينو سهيلة الشدياق
03/592826 بعينو شربل

موظف  03/926465 ميروبا - زوق مكايل بعينو شربل الياس
موظف  03/926465 ميروبا - زوق مكايل بعينو شربل الياس
موظف  76/746316 ميروبا - زوق مكايل بعينو شربل طانيوس

حالق نسائي 03/383654 ميروبا بعينو شربل طانيوس
76/746316 بعينو شربل طانيوس

09/213600 بعينو شربل طانيوس
ramy_beaino@hotmail.com 76/746316 بعينو شربل طانيوس

موظف  76/746316 ميروبا - زوق مكايل بعينو شربل طانيوس
صاحب معمل تنجيد 03/830050 ميروبا - زوق مكايل بعينو شربل ناصيف

03/830050 بعينو شربل ناصيف
صاحب معمل تنجيد 03/830050 ميروبا - زوق مكايل بعينو شربل ناصيف

03/378026 بعينو شهيد بشارة
03/301265 بعينو طانيوس الياس

كاراج لتصليح السيارات 03/301265 بعينو طوني
03/698452 بعينو طوني الياس
03/698452 بعينو طوني الياس
71/332071 بعينو طوني ناصيف

مهنة حرة 76/840179 09/212293 ميروبا - زوق مكايل بعينو عبدو الياس
03/097813 بعينو عبدو الياس

09/212293 بعينو عبدو الياس
مهنة حرة 76/840179 09/212293 ميروبا - زوق مكايل بعينو عبدو الياس

71/240825 بعينو عفاف بيار
71/240825 بعينو عفاف خليل

مهنة حرة 76/835131 ميروبا - زوق مكايل بعينو فارس الياس
03/720026 بعينو فارس الياس

مهنة حرة 76/835131 ميروبا - زوق مكايل بعينو فارس الياس
03/504607 بعينو فارس سليمان

مهنة حرة 03/784881 ميروبا بعينو فارس يوسف
03/784881 بعينو فارس يوسف

مهنة حرة 03/784881 ميروبا بعينو فارس يوسف
03/894193 بعينو فريدة الياس
03/379514 بعينو فؤاد 
03/073550 بعينو فؤاد ميشال
03/282098 بعينو قوزحيا الياس

ramy_beaino@hotmail.com 76/746316 بعينو كارمل طانيوس
مهنة حرة 71/192526 ميروبا بعينو كميل الياس

09/211641 بعينو كميل الياس
03/512426 بعينو لويس يوسف

Lea Beaino lea.beaino@hotmail.com 70/083155 ميروبا بعينو ليا جان
Layale Beaino layale.beaino@hotmail.com 71/338023 ميروبا بعينو ليال جان

03/661457 بعينو مارلين رشيد
03/649705 بعينو ماريو سليم
71/208061 بعينو مرسال طانيوس
71/208061 09/218061 بعينو مرسيل طانيوس

مهنة حرة 03/379514 ميروبا - جعيتا بعينو منير فؤاد
مهنة حرة 03/073550 09/234557 ميروبا - جعيتا بعينو ميشال فؤاد

03/073550 بعينو ميشال فؤاد
موظفة 76/417262 - 03/378147 ميروبا - زوق مكايل بعينو نجاة الياس
موظفة 76/417262 - 03/378147 ميروبا - زوق مكايل بعينو نجاة الياس

roudybeaino@hotmail.com 76/417262 بعينو نجاح  الياس
مهنة حرة 76/921485 ميروبا - زوق مكايل بعينو نعيم الياس

70/053429 بعينو نعيم الياس
مهنة حرة 76/921485 ميروبا - زوق مكايل بعينو نعيم الياس

بعينو هادي
تاجر تفاح 03/213048 ميروبا - جعيتا بعينو هادي جميل
تاجر تفاح 03/213048 ميروبا - جعيتا بعينو هادي جميل

yollaaad@hotmail.com 71/843556 ميروبا - ذوق مكايل بعينو يوال عاد نخله 
A+ 09/213017 زوق مكايل بو خليل جورج عبدو
0- مؤسسة بو خليل للصيرفة 03/309080 زوق مكايل بو خليل نعيم عبدو

03/137196 حداد نوهاد
شركة تأمين 03/869419 حدشيتي ايلي سعد

71/212895 حدشيتي باسم سعد
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03/645239 حدشيتي شربل سعد
70/772478 حدشيتي وسام سعد
03/365834 حكيَم يوسف طانيوس

Charbel Hkayem charbel_hkayem@hotmail.com 76/549354 غوسطا حكيّم شربل يوسف
03/612327 خلبل الياس طانيوس
70/946435 خلبل حنا يوسف

jpkhalil@gmail.com 70/135531 ميروبا خلبل ماري كريستين جان بيار
71/279610 خليفة شربل فرنسيس

سمكري 70/508724 خليفة طوني شربل
78/827664 خليفة فرنسوا شربل
71/717246 خليل ابراهيم مخايل

adibkhalil1942@gmail.com 03/660369 09/213807 ميروبا خليل اديب يوسف
03/660369 خليل اديب يوسف

adibkhalil1942@gmail.com 03/660369 09/213807 ميروبا خليل اديب يوسف
03/087766 09/330888 ميروبا خليل اسد رشيد

محل-تجارة 04/721774 ضبيّة خليل اسد شبل
03/616697 خليل اسعد شبل اسعد
03/194177 خليل اسما توفيق

albert.khalil@hotmail.com احصائي - ادارة االحصاء المركزي 03/108648 09/850386 الصفرا خليل البير شبل
03/782212 خليل الياس ابراهيم

محامي 03/304518 زوق مكايل خليل الياس اسد
03/304518 خليل الياس أسعد
03/660007 خليل الياس جريس
03/341632 خليل الياس جورج
03/839267 خليل الياس حنا روكز

طالب مدرسي 71/889078 ميروبا خليل الياس خليل
03/514173 خليل الياس سمعان

حالق نسائي 03/288173 ميروبا- صربا خليل الياس شبل
03/591583 خليل الياس شبل

حالق نيسائي 03/288173 ميروبا- صربا خليل الياس شبل
eliekhalil Elie Khalil A+ mrkhalilelie@hotmail.com معلم 03/105054 ميروبا خليل الياس طانيوس
eliekhalil Elie Khalil A+ mrkhalilelie@hotmail.com معلم 03/105054 ميروبا خليل الياس طانيوس

03/279733 خليل الياس فهد
03/245521 خليل الياس فهد

صاحب ميني ماركت 03/245521 09/330069 ميروبا خليل الياس فهد
03/577719 خليل الياس موسى

بالط 03/210180 ميروبا خليل الياس نقوال
بالط 03/210180 ميروبا خليل الياس نقوال

استاذ مدرسة 03/649944 ميروبا - جعيتا خليل الياس هيكل
03/649944 09/232151 ميروبا - جعيتا خليل الياس هيكل
03/649944 خليل الياس هيكل

مهندس زراعي 03/660322 ميروبا خليل الياس يوسف
مهندس زراعي 03/660322 ميروبا خليل الياس يوسف

03/929851 خليل الياس يوسف فريد
Aline Khalil Kairouz khalilaline7@gmail.com 03/536998 نيو ساحل علما خليل الين نجا

03/919376 خليل اميل نعمةهللا 
angelic.khalil@hotmail.com 03/642689 خليل انجليك انطوان
angelic.khalil@hotmail.com 03/642689 خليل انجليك انطوان

03/379394 خليل انطوان شبل
03/983600 خليل انطوان قزحيا

Tony Khalil antoinekhalil-1@hotmail.com 76/329160 03/542481 ذوق خليل انطوان منير
03/667282 خليل انطوانيت عبدو
03/544640 خليل انطون الياس
03/736534 خليل انطوني الياس شبل

مدير شركة شحن 03/697916 ميروبا - صربا خليل انطونيو الياس
Anuar Yusef Khalil khalilanuar@gmail.com 54-91141797844 األرجنتين خليل انور يوسف خوسه
iara jazmin khalil jazminjalil@gmail.com 54-1156647807 األرجنتين خليل ايارا جاسمن خوسه

حالق 70/351341 ميروبا خليل ايلي دياب
71/955898 09/916534 خليل ايلي شبل
78/901414 خليل ايلي مونير
03/210180 خليل ايلي نقوال
03/294878 خليل ايليان حنا
03/233594 خليل ايليان شبل
03/828520 خليل إيسام جوزيف

هندسة صوت واضاءة دبي خليل إيليو اسد
مهنة حرة 03/845108 ميروبا خليل أسد رشيد

mini market 78/901414 09/639760 ميروبا- صربا خليل أيلي منير
mini market 78/901414 09/639760 ميروبا- صربا خليل أيلي منير

مترجمة محلّفة لدى المحاكم 71/455633؟؟؟؟ خليل برناديت يوسف
03/311441 خليل بسام
03/755426 خليل بسام الخوري

Bassam Khalil freddy-khalil@hotmail.com 76/300252 خليل بسام الياس
مزيّن 03/311441 ميروبا - ضهر صربا خليل بسام حبيب

03/877251 خليل بطرس طانيوس
تجارة و تسويق 03/688176 09/211998 - 09/330445 ميروبا - زوق مكايل خليل بول نبيل
تجارة و تسويق 03/688176 09/211998 - 09/330445 ميروبا - زوق مكايل خليل بول نبيل
صاحب ونش 03/937788 ميروبا خليل بول نقوال
صاحب ونش 03/937788 ميروبا خليل بول نقوال

70/106288 خليل بيار جوزف
مهندس بناء 03/874474 ميروبا - ادونيس خليل بيار نبيل
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03/784474 خليل بيار نبيل
مهندس بناء 03/874474 ميروبا - ادونيس خليل بيار نبيل

jpkhalil@gmail.com 70/135531 ميروبا خليل بيتر جان بيار
ربة منزل 71/370005 ميروبا خليل تريز خليل

03/868689 خليل توفيق الياس
تاجر 03/868689-03209/216105-01444890 ميروبا - ادونيس خليل توفيق الياس

ميكانيك ديزل 03/008739 ميروبا خليل توفيق دياب
طبيب اسنان 03/297289 خليل جاك اسد

jpkhalil@gmail.com 70/135531 ميروبا خليل جان بيار توفيق
70/180248 خليل جانو سيمون
03/734655 خليل جانيت

salesman 03/821809 04/543001 ميروبا خليل جهاد شكيب 
salesman 03/821809 04/543001 ميروبا خليل جهاد شكيب 

مهندس 03/656142 خليل جورج اسد
حالق نسائي 70/233249 ميروبا - بلونة خليل جورج الياس

كارج حدادة سيارات 03/212143 ميروبا خليل جورج توفيق
03/706377 خليل جورج حليم

مهنة حرة 03/184332 ميروبا خليل جورج رفيق 
03/847849 خليل جورج شهيد

محل البلدي 03/847849 ميروبا خليل جورج شهيد
صيانة جرافات 03/865122 ميروبا خليل جورج فهد
ميكانيك جرّافات 03/865122 ميروبا خليل جورج فهد
صيانة جرافات 03/865122 ميروبا خليل جورج فهد

70/076588 خليل جورج نديم
03/898039 خليل جورج يوسف

معلم بويا وطرش 09/33076 ؟؟؟؟؟؟؟؟ ميروبا خليل جوزف الياس
03/607975 خليل جوزف شبل

joseph.khalil@fattal.com.lb 03/607975 04/523305 النقاش - شارع 45 بناية  خليل جوزف شبل
joseph.khalil@fattal.com.lb مدير محاسبة 03/607975 01/495993 - 04/523305 النقاش - شارع 45 بناية  خليل جوزف شبل
joseph.khalil@fattal.com.lb 03/607975 انطلياس خليل جوزف شبل

03/076632 خليل جوزيف الخوري الياس
03/735727 خليل جوزيف الياس صالح
70/964048 خليل جوزيف سمعان
03/596292 خليل جوزيف سمير
71/997192 خليل جوزيف سيمون
03/966926 خليل جوزيف شبل
03/985505 خليل جوزيف ملحم 
71/248736 خليل جومانا انطون
03/505678 خليل حبيب مخايل

حالّق 03/505678 09/931601 ميروبا - ضهر صربا خليل حبيب مخايل
03/926194 خليل حليم جريس
70/569169 خليل حنا

مزارع 09/330350 ميروبا خليل حنا الياس
03/660557 خليل خليل مخايل

A+ مهنة حرة 71/012021 ميروبا خليل خليل موسى
03/567620 خليل خليل موسى
03/937533 خليل داني الياس عقل
03/204505 خليل ربيع خليل

مهنة حرة 70/398181 ميروبا خليل ربيع رفيق
70/398181 خليل ربيع طوني
03/087766 خليل رشيد اسعد
03/217020 خليل رفيق الياس

09/214019 زوق مصبح خليل روبير انطون
03/872101 خليل روجر انطون
70/741113 خليل روجر سمعان عقل
03/691182 خليل روجر يوسف
03/629007 خليل روكز يوسف

ronikhalil@hotmail.com تصليح مكنات تصوي 03/769652 09/330059 ميروبا خليل روني انطوان
03/769652 خليل روني طوني فريد

roykhalil@intramuro.com مهندس مكيكانيك ادارة مشاريع 71/688264 09/214253 ميروبا - ذوق مكايل خليل روي شربل
موظفة 03/919376 ميروبا - صربا خليل ريتا اميل

76/615653 09/330194-04/910891 ميروبا خليل ريشار شربل
03/171899 09/330888 ميروبا خليل ريكاردوس اسد

مهنة حرة 03/745254 ميروبا - زوق مصبح خليل ريمون يوسف
03/745254 خليل ريمون يوسف

La Cave de Z 03/920709 09/232078 خليل زاد جوزف
03/866272 خليل زياد جورج

71861380 خليل زياد شكيب 
71861380 خليل زياد شكيب 

03/604603 خليل زياد فرنسيس
مهندس مدني 03/779288 09/832981 ميروبا - صربا خليل سابين غاريوس

03/779288 خليل سابين غريوس
Sarah M. Khalil khalil.sarah@hotmail.com 71/613534 خليل سارة مخايل

مهندس اتصاالت 03/707534 09/832981 ميروبا - صربا خليل سامر غاريوس
03/707534 خليل سامر غريوس
03/825890 خليل سامر يوسف

موظف 03/825890 ميروبا خليل سامال يوسف
موظف 03/825890 ميروبا خليل سامال يوسف

70/130914 خليل سامي الياس شبل
St. Elie Siesta 03/616697 خليل سعاد شبل
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selimkhalil@live.com;selim.khalil@hotmail.com 76/393949 خليل سليم مخايل
selimkhalil@live.com;selim.khalil@hotmail.com 76/393940 خليل سليم مخايل

76/393949 خليل سليم ميشال
menassacarine@yahoo.fr 03/204542 04/414734 - 09/330193 خليل سمير طانيوس

موظف 70/439762 صربا خليل سمير يوسف
03/935485 خليل سمير يوسف
70/439762 خليل سمير يوسف

موظف 70/439762 صربا خليل سمير يوسف
71/742424 خليل سهام

09/211785 خليل سهام أبو جوده
03/920709 09/211785 خليل سهام جوزيف ناصيف

مهنة حرة 03/577719 ميروبا - صربا خليل سيمون الياس
03/207767 ميروبا- زوق مصبح خليل سيمون يوسف
03/207767 خليل سيمون يوسف
03/207767 ميروبا- زوق مصبح خليل سيمون يوسف
70/102869 خليل سينتيا توفيق
03/846441 خليل شادي
03/846441 09/221663 خليل شادي جوزف

مهنة حرة 03/846441 ميروبا - زوق مكايل خليل شادي جوزيف
03/846441 09/221663 ميروبا - ذوق مصبح خليل شادي جوزيف ناصيف

طبيب الواليات المتحدة األميركية خليل شبل اسد
03/125063 خليل شبل الياس شبل 

O+ 70/953061 09/330024-09/323235 ميروبا خليل شربل الياس
سيارات اعراس 03/305395 ميروبا - ضهر صربا خليل شربل الياس

03/534193 خليل شربل الياس
O+ 70/953061 09/330024-09/323235 ميروبا خليل شربل الياس

03/307118 خليل شربل انطون
ckhalil@intramuro.com مهندس ديكور 03/307118 09/214253 ميروبا - ذوق مكايل خليل شربل انطون

كاتب ومخرج 03/313403 خليل شربل جرجس
03/482501 خليل شربل جوزيف
03/349856 خليل شربل حنا

O+ مهنة حرة 76/332223 ميروبا خليل شربل خليل
كاتب البلدية 03/842929 09/330500 ميروبا - اليسار خليل شربل سمعان

03/842929 خليل شربل سمعان
كاتب بلدية ميروبا 03/842929 09/330194-09/330500 ميروبا خليل شربل سمعان

03/958057 خليل شربل شبل
Pharmacie Santé Beauté دكتور في الصيدلة 03/637917 ميروبا خليل شربل فؤاد

03/451066 خليل شربل نقوال
09/220101 خليل شكيب يوسف  

03/821809 خليل شكيب يوسف  
09/220101 خليل شكيب يوسف  

70/110134 09/221604 خليل صالح
Al-Mawassem Restaurant A+ al_mawassem.resto@hotmail.com مطعم المواسم 03/312336 09/330550 ميروبا خليل طانيوس الياس

صاحب مطعم المواسم 03/312336 09/330350 ميروبا خليل طانيوس الياس
Al-Mawassem Restaurant A+ al_mawassem.resto@hotmail.com مطعم المواسم 03/312336 09/330550 ميروبا خليل طانيوس الياس

03/688672 خليل طانيوس سمعان
مهنة حرة 03/097436 ميروبا خليل طانيوس موسى
مهنة حرة 03/097436 ميروبا خليل طنوس موسى

03/727204 خليل طوني  الياس طانيوس
03/542481 09/223688 خليل طوني  منير 
03/542481 09/223688 خليل طوني  منير 
03/888769 خليل طوني الياس
03/951858 خليل طوني الياس طانيوس
03/697916 خليل طوني الياس موسى
03/815090 خليل طوني امين
03/880158 خليل طوني جورج شهيد

مدير بنك 03/379394 ميروبا - منصورية خليل طوني شبل
مدير بنك 03/379394 ميروبا - منصورية خليل طوني شبل

03/641348 خليل طوني شهيد
مهندس كهربائي 03/641348 ميروبا خليل طوني شهيد
مهندس معلوماتية 03/799292 09/832981 ميروبا - صربا خليل طوني غاريوس

03/542481 خليل طوني منير
موظف 03/799541 ميروبا- صربا خليل طوني يوسف
موظف 03/799541 ميروبا- صربا خليل طوني يوسف

03/799541 خليل طوني يوسف سمعان
حالق نسائي 03/858504 ميروبا - ذوق مصبح خليل عبدو الياس

03/858504 خليل عبدو الياس موسى
مدير شركة مياه 70/187404 ميروبا - صربا خليل عبدو اميل

70/187404 خليل عبدو اميل
03/470810 خليل عقل الياس سليمان
03/660365 خليل عقل سمعان
03/878153 خليل عليا نديم
71/725920 خليل عليا نديم

مهندس ديكور 03/909138 09/219138 ميروبا - زوق مكايل خليل عماد نبيل
مهندس ديكور 03/909138 09/219138 ميروبا - زوق مكايل خليل عماد نبيل

76/673553 خليل عيماد
03/909138 خليل عيماد نبيل

ghadakh_99@hotmail.com 9.71506E+11 االمارات خليل غادة توفيق
ghadakh_99@hotmail.com 971-505615175 خليل غادة توفيق

رئيس مدرسة مار يوحنا العقيبة 70/716668 09/832981-09/444435 ميروبا-صربا خليل غاريوس طانيوس
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70/716668 خليل غريوس طانيوس
03/301701 ميروبا -  الدورة خليل فادي توفيق
03/301701 ميروبا -  الدورة خليل فادي توفيق
03/744309 خليل فادي سليمان
03/242569 خليل فادي عقل
03/840077 خليل فادي يوسف
71/998087 خليل فردي

مزارع 09/330415 ميروبا خليل فريد عقل
03/865122 خليل فهد اسعد
03/227971 خليل فوزي فريد

اخصائي في تقويم األسنان 03/341563 ميروبا خليل فؤاد فؤاد
03/620031 ميروبا خليل فؤاد يوسف
03/596780 خليل فؤاد يوسف  
03/260031 خليل فؤاد يوسف شبل

Carlos Khalil Electronic & Ele  70/828321 خليل كارلوس قيصر 
03/286266 خليل كرم الياس
03/783076 خليل كريم الياس
70/990361 خليل كريم الياس

مهنة حرة 03/255212 / 03/330350 ميروبا - زوق مكايل خليل كميل الياس
70/916304 خليل كوزيت إبراهيم

Lydia Khalil 71/348429 خليل ليديا 
.M.T.V اخراج 70/615409 04/910891 ميروبا خليل مابل شربل

ADONIS RENT A 03/954112 ميروبا خليل مادونا دياب
mt.k@live.com 70/200449 خليل ماري تريز انطوان
mt.k@live.com 70/200449 خليل ماري تريز انطوان

مهنة حرة 76/161070 ميروبا - زوق مصبح خليل ماري روز يوسف
09/214253 خليل ماري سعاده

مستشار مالي جدّة خليل ماريو اسد
شركة انترا لإلستثمار ش.م.ل. 70/566477 ميروبا خليل مايا-مي دياب

03/620031 خليل منى
مهنة حرة 70/332223 ميروبا - ادما خليل موسى طنوس

03/326083 خليل مي شبل
03/588283 خليل ميرنا فرنسيس
76/164244 09/211932 ميروبا - زوق مكايل خليل ميشال جوزف
76/164244 09/211932 ميروبا - زوق مكايل خليل ميشال جوزف
03/292949 خليل ميشال سليم

Michel Khalil michel.khalil@hotmail.com 03/292949 خليل ميشال سليم
03/828248 خليل ميالد سمعان

مدرّس مهني 03/828248 09/330194 ميروبا خليل ميالد سمعان
03/293816 خليل ميمي يوسف
03/718077 ميروبا خليل ناجي يوسف
03/718077 ميروبا خليل ناجي يوسف

تاجر 03/606466 09/211988  - 09/330445 ميروبا - زوق مكايل خليل نبيل يوسف
تاجر 03/606466 09/211988  - 09/330445 ميروبا - زوق مكايل خليل نبيل يوسف

03/046458 خليل نجوى ميالد
03/815758 خليل نسيم جوزف
03/426303 خليل نضال شربل
03/325717 خليل نعيم الياس ملحم
03/939889 خليل نعيم جوزيف
03/385622 خليل نعيم صالح

تاجر 03/385622 09/330054 ميروبا خليل نعيم صالح
03/309080 خليل نعيم عبدو
71/822798 09/213610 خليل نهاد
71/822798 خليل نهاد رشيد

Henri Antoine Khalil henry_a_khalil@hotmail.com 03/693076 زوق مكايل خليل هنري انطوان
Henry Antoine Khalil henry_a_khalil@hotmail.com 03/693076 خليل هنري انطوان

03/693076 خليل هنري أنطوان
03/871896 خليل هيام فهد
71/404219 خليل وليد
03/505672 خليل وليم سمعان
03/715858 خليل ويفاد فؤاد

صاحب مطعم المواسم 03/312336 09/330550 ميروبا خليل يوسف الياس
03/312336 خليل يوسف الياس
03/584264 خليل يوسف حنا
03/783333 خليل يوسف حنا
03/856501 خليل يوسف داوود

مزارع 71/098818 09/330194 ميروبا خليل يوسف سمعان
03/629465 خليل يوسف شهيد

حفّار موبيليا 03/629465 ميروبا خليل يوسف شهيد
صاحب براد تفاح 03/934677 ميروبا خليل يوسف صالح

03/934677 خليل يوسف صالح
elievkhalil@hotmail.com تاجر 03/934677 09/330700 خليل يوسف صالح

صاحب براد تفاح 03/934677 ميروبا خليل يوسف صالح
03/941600 خليل يوسف طانيوس
03/066965 خليل يوسف عقل

معلم كهرباء 03/301157 ميروبا- ضهر صربا خليل يوسف موسى
معلم كهرباء 03/301157 ميروبا- ضهر صربا خليل يوسف موسى

03/831384 خليل يوال ميالد
03/726198 خوري جورج إيلي
03/675031 خوري سهام ايلي
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03/815200 09/330146 رزق انطون فيليب
03/396290 رزق ايلي انطون

مدير بنك 03/876966 01/256375 سابا انطوان
Graphic Design 03/876966 سابا ايلي انطوان
Gestion 03/404630 سابا عبود انطوان

71/688023 سابا نهاد سعاده
ساسين وديع

Ali Mostafa Sbeyti ali.sbeyti@live.com 70/998500 بيروت سبيتي علي مصطفى
03/751408 سعاده اجيز دياب

مطعم السيوان 71/056956 ميروبا سعاده االن روك
طالبة 09/740550 - 09/330990 ميروبا - فتقا سعاده الكسندرا الياس

دهان - متعهد ديكور 03/935782 ميروبا سعاده الياس توفيق
03/821268 سعاده الياس جميل

سائق 03/821268 09/261018 درعون سعاده الياس جميل
03/575607 سعاده الياس حنا
03/404858 سعاده الياس زخيا

مهنة حرة 03/603526 ميروبا سعاده الياس سعيد
03/603526 سعاده الياس سعيد
03/301802 سعاده الياس سليمان

مختار ميروبا 03/312558 سعاده الياس سمعان
03/763501 سعاده الياس شكري

مهنة حرة 09/330049 ميروبا سعاده الياس طانيوس
مزارع 09/330049 ميروبا سعاده الياس طانيوس

03/600423 سعاده الياس طانيوس نجم
مهندس زراعي 03/843551 09/740550- 09/330990 ميروبا - فتقا سعاده الياس عبد هللا

03/843551 سعاده الياس عبدهللا
dj-bazouka@hotmail.com نجّار باطون - اعمال  70/346541 ميروبا - درعون سعاده الياس عبدو

A+ مزارع 09/330149 ميروبا سعاده الياس عيد
03/908495 سعاده الياس فريد

مهنة حرة 03/635313 ميروبا سعاده الياس مجيد
03/635313 سعاده الياس مجيد

سائق عمومي 70/952899 09/830176 ميروبا - جونية سعاده الياس نقوال
70/952899 سعاده الياس نقوال
03/720075 سعاده الياس وديع

نجار 71/241272 ميروبا سعاده الياس يوسف
03/812203 سعاده الياس يوسف

معلّم كهرباء 70/725983 سعاده اندره طانيوس
مهنة حرة 03/319356 ميروبا - زوق مكايل سعاده اندره فريد

A+ صحافي 03/318333 09-220666 سعاده انطوان رشيد
03/364269 سعاده انطوان سليمان

tony.saadeh65@gmail.com مهندس 03/396959 ميروبا سعاده انطوان فارس
03/209221 سعاده انطوان مخايل
03/299078 سعاده انطون
03/336142 سعاده انطون يوسف

A+ دكتور في المحاسبة 70/109351 09/212111-09/330444 ميروبا - ادونيس سعاده انطوني جورج
anthony saade anthony.saade@live.com طالب جامعي 76/807132 09/330184 ميروبا سعاده انطوني طوني

03/446667 سعاده ايلي ألفرد
Docteur Elie Saadé      A+ dreliesaade@gmail.com طبيب شرعي في مح   03/342777 09/218888 - 09/330330 ميروبا - ذوق مصبح سعاده ايلي رشيد

03/707809 ذوق مصبح سعاده ايلي سامي
La Cigogne 03/301802 سعاده ايلي سليمان

A+ ادارة فنادق 70/200610 ميروبا سعاده ايلي سمير
03/682093 سعاده ايلي سمير
03/596539 سعاده ايلي شربل

مهندس 70/410545 ميروبا - عين الريحانة سعاده ايليا مجيد
Elsy Saade elsysaade@hotmail.com 70/782586 سعاده إلسي طانيوس

A+ طبيب شرعي في محافظة جبل لبنان 03/342777 سعاده إيلي رشيد
A+ alinesaadeh@gmail.com مسؤولة توريد 03/364795 ميروبا سعاده ألين سمير
O+ allouna1212@hotmail.com محاسبة 70/082476 ميروبا سعاده ألين كميل

ربة منزل 03/751408 09/330166 ميروبا سعاده أمال نصيف
Journalist Antoine Rachid Saa A+ صحافي 03/318333 09/220666 - 09/330666 ميروبا - ذوق مصبح سعاده أنطوان رشيد 

03/675856 سعاده أنطون نجم
صاحبة شركة سعاده الزراعية 09/938905 09/911450 - 09/330660 ميروبا - حي القناطر - ج سعاده بديعة شباط

Gaphic Design السعودية سعاده برنار طانيوس
70/883619 سعاده بطرس وديع
03/972446 سعاده بولس انطون
03/636670 سعاده بولس وديع
70/997302 سعاده بيار
70/500566 سعاده تريز البير

O+ ربة منزل 03/338931 ميروبا سعاده تريز عيد
70/856828 سعاده تريز نجم

Theresa Saadeh terasaadeh_90@hotmail.com 76/547988 قرنة الحمرا سعاده تريزا الياس
مهنة حرة 71/970358 09/330082 ميروبا - جعيتا سعاده توفيق حنا

مطعم السيوان 03/411359 ميروبا سعاده توفيق سليمان
03/460171 سعاده جان الياس

مهنة حرة 03/658454 ميروبا سعاده جان شهيد
03/658454 سعاده جان شهيد

مهنة حرة 71/627670 09/330344 ميروبا سعاده جان طانيوس
تجارة 03/153816 سعاده جان طانيوس

71/627670 سعاده جان عمر
03/893803 سعاده جان فريد
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03/153816 سعاده جان مجيد
ربة منزل 71/406550 09/330198 ميروبا سعاده جاندارك دياب

O+ jeanette-saadeh@hotmail.com معلمة 70/079755 ميروبا سعاده جانيت كميل
03/809310 سعاده جريس

09/263241 درعون سعاده جميل سعيد
مهنة حرة 71/736223 ميروبا - ضبية سعاده جميل طانيوس

03/279588 سعاده جناديوس سمعان
catjasco@inco.com.lb 03/321957 سعاده جهاد عزيز
Gaphic Design طالبة جامعية 03/100248 09/261018 درعون سعاده جوانا الياس

03/901359 سعاده جورج الياس سليم
مطعم السيوان 03/748077 ميروبا سعاده جورج توفيق
معلم باطون 71/644846 ميروبا - زوق مكايل سعاده جورج جوزيف

MayorGRSaade Mayrouba Mayor Georges Saa A+ mayor.georges.saade@mayrouba.coمحام، رئيس بلدية مي 03/796989 09/212111 - 09/330444 ميروبا - ذوق مصبح سعاده جورج رشيد
مهنة حرة 03/633461 ميروبا سعاده جورج شهيد

03/542128 سعاده جورج طانيوس
georgessaadeh@hotmail.com منتج و مخرج تلفيزي 71/540580 ميروبا - ادونيس سعاده جورج فيليب

03/612444 سعاده جورج قزحيا
71/644846 سعاده جورج نعمةهللا

A+ josephsaade46@hotmail.com الجامعة اللبنانية الثقاف   15147267260 09/212333 - 09/330333 ميروبا - مونتلایر  سعاده جوزف رشيد 
03/474822 سعاده جوزف طانيوس

مهنة حرة-اشبمانات 03/254781 ميروبا سعاده جوزف طوني
jose.saade@hotmail.com تفاحة ميروبا لعام 12 71/753319 سعاده جوزفين عبدو

03/660077 سعاده جوزيف
مهنة حرة 71/642644 ميروبا سعاده جوزيف الياس

03/194736 سعاده جوزيف الياس
03/486849 سعاده جوزيف انطون
70/781829 سعاده جوزيف سمعان

مهنة حرة 03/755478 09/330344 ميروبا سعاده جوزيف طانيوس
03/919839 سعاده جوزيف طانيوس
03/254781 سعاده جوزيف طوني بشارة

مزارع 03/589550 ميروبا سعاده جوزيف عيد
مهنة حرة 03/624387 ميروبا - عين الريحانة سعاده جوزيف مجيد

03/193922 سعاده جوزيف مجيد
03/017955 سعاده جوزيف مخايل

مطعم السيوان 03/748472 ميروبا سعاده جيلبر توفيق
03/900967 سعاده جيهان فريفر
03/311762 سعاده حبيب شكري

سائق عمومي 03/709942 ميروبا سعاده حنا دياب
03/709942 سعاده حنا دياب
03/555706 سعاده حنا منصور
03/744069 سعاده حياة الفريد
03/722421 سعاده خليل طانيوس
03/133509 سعاده دعد توفيق

مهنة حرة 76/313349 09/330082 ميروبا - جعيتا سعاده دعد فؤاد
03/514184 سعاده دالل رزق هللا
03/741986 سعاده دوري طوني

طالب جامعي 70/802995 ميروبا - جونية سعاده رامي الياس
71/970397 سعاده رانيا

مهنة حرة 71/970397 ميروبا - زوق مكايل سعاده رانيا فريد
O+ rania.saadeh@hotmail.com تدقيق محاسبة 03/237419 ميروبا سعاده رانيا كميل

03/687388 سعاده رزق هللا البير
03/593614 سعاده رزق هللا الياس

مهنة حرة 03/709539 ميروبا سعاده روزي شهيد
مطعم السيوان 03/748476 ميروبا سعاده روك توفيق

03/748476 سعاده روك توفيق
Ronald Saade ronald.saade@hotmail.com 03/567898 09/232350 جعيتا سعاده رونالد انطون

03/567898 سعاده رونلد
Assurance موظف 03/932958 ميروبا سعاده روني طوني

معلمة   76/036710 09/212111-09/330444 ميروبا - ادونيس سعاده ريتا الميس
crazy_ri@hotmail.com 70/699440 سد البوشرية سعاده ريتا جوزف
ratrout-212@hotmail.com خبير محاسبة 70/591383 ميروبا سعاده ريتا حنا

Rita Saade rita.saade_12@hotmail.com 76/084847 سعاده ريتا طانيوس
rita saade ratrout_saade@hotmail.com تلميذ 71/069391 ميروبا سعاده ريتا يوسف

richardsaadeh@hotmail.com مهندس ميكانيك 03/009162 09/217656 ميروبا - ادونيس سعاده ريشار فيليب
zaksaade@hotmail.com مهندس كهربائي 03/543909 حاالت سعاده زخيا جميل

مزارع 76/196646 ميروبا سعاده زوزو سعيد
صاحب مطعم الكسار 03/515520 ميروبا سعاده سامي انطوان

03/803448 سعاده سامي نعوم
03/939822 ذوق مصبح سعاده سامي نعوم
03/939822 سعاده سامي يوسف

sandy.saade@medconsul.com 03/887588 بيروت سعاده ساندي هادي
03/333170 سعاده سليم توفيق

info@saade-agricole.com مدير وصاحب شركة 03/244123 09/911450 - 09/330660 ميروبا - جونيه سعاده سليم عبد هللا
s.saade@saade-agricole.com مدير شركة سعاده ال 03/244123 09/330660 - 09/911450 ميروبا - حي القناطر - ج سعاده سليم عبد هللا

03/244123 سعاده سليم عبدہلل
03/942822 سعاده سليم وديع

Selim W.Saade saadeselim@hotmail.com 03/942822 سعاده سليم وديع
Selim W. Sasaadeselim@hotmail.com 03/942822 09/635983 صربا سعاده سليم وديع

70/419040 سعاده سليمان الياس
مهنة حرة 03/682093 ميروبا سعاده سمير الياس
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03/381617 سعاده سميرة شكري
ربة منزل 03/709942 ميروبا سعاده سيدة عفيفة

A+ ربة منزل 03/682093 ميروبا سعاده سيدة نسيب
طالبة 03/194784 09/740550 - 09/330990 ميروبا - فتقا سعاده سيرينا الياس

03/1228082 سعاده شادي حبيب
مهنة حرة 03/128082 09/330197 ميروبا سعاده شادي حبيب
مهنة حرة 70/431221 ميروبا سعاده شادي كميل

70/431221 سعاده شادي كميل
مدرّسة 03/414305 09/740550 ميروبا - فتقا سعاده شارلوت زوين

03/615026 سعاده شامل نعوم
charbelsaade@hotmail.com Mecanique indu03/632934 ميروبا سعاده شربل الياس

مهنة حرة 03/798188 ميروبا - ادونيس سعاده شربل الياس
مهنة حرة 03/632934 ميروبا سعاده شربل الياس

70/120793 سعاده شربل الياس
كهرباء سيارات 03/901165 ميروبا سعاده شربل انطون
الكترو مكانيك 09/330206 ميروبا سعاده شربل أنطون

مهنة حرة 03/126100 ميروبا - زوق مكايل سعاده شربل توفيق
03/213467 سعاده شربل جريس

DrCharbelSaadeDocteur Charbel Saadé A+ dr.charbel.saade@gmail.com طبيب 03/234444 09/224444 - 09/330000 ميروبا - مونتلایر سعاده شربل رشيد
مدرسة تعليم رياضة 03/803448 ذوق مصبح سعاده شربل سامي

مهنة حرة 03/880392 ميروبا - زوق مكايل سعاده شربل شكر هللا
O+ مؤسسة ابو داني للتجارة 03/928395 فيطرون سعاده شربل طانيوس
O+ بالط 03/943291 ميروبا سعاده شربل طانيوس

03/799522 سعاده شربل طانيوس
03/777969 سعاده شربل طانيوس
03/901165 سعاده شربل طانيوس انطون

مهنة حرة 03/943291 ميروبا سعاده شربل طونو
03/943291 سعاده شربل طونو

مهنة حرة 03/160006 ميروبا سعاده شربل طوني
معلمة 03/586614 ميروبا سعاده شربل طوني

03/310668 سعاده شربل طوني
03/586614 سعاده شربل طوني عيد

A+ مهنة حرة 70/431617 ميروبا سعاده شربل كميل
charbel.saadee@hotmail.com تقني مختبر 03/462951 09/330198 ميروبا سعاده شربل كميل

مهنة حرة 03/075031 ميروبا - عين الريحانة سعاده شربل منصور
76/344050 سعاده شربل منصور
03/416089 سعاده شربل ميالد
03/843806 سعاده شربل وديع

مهنة حرة 03/417159 ميروبا - زوق مكايل سعاده شربل يوسف
saade637@hotmail.com 03/223814 سعاده شربل يوسف

03/806958 سعاده شفيق نقوال
76/348595 ميروبا سعاده شيرين طوني
70/856681 سعاده صالح الياس
03/824068 سعاده صباح الياس

موظفة 03/066784 09/835795 ميروبا - جونية سعاده صونيا جان
03/439110 سعاده طانيوس بطرس

مهنة حرة 03/864173 09/330184 ميروبا سعاده طانيوس فريد
03/715909 سعاده طانيوس وديع
03/660882 سعاده طانيوس يوسف

مهنة حرة 03/640365 ميروبا - حرة صخر سعاده طوني الياس
Tony Saadeh tony_saadeh13@hotmail.com 70/427445 قرنة الحمرا سعاده طوني الياس
Tony Saadeh tony_saadeh13@hotmail.com 70/427445 قرنة الحمرا سعاده طوني الياس

كاراج 03/670012 ميروبا سعاده طوني بطرس
مهنة حرة 03/120067 ميروبا سعاده طوني بطرس

03/739110 سعاده طوني بطرس
03/739110 09/332210 ميروبا سعاده طوني بطرس

مهنة حرة - زراعة 03/908499 ميروبا سعاده طوني حبيب
03/281859 سعاده طوني سمعان جناديوس
03/629694 سعاده طوني فادي
03/396959 سعاده طوني فارس
03/847236 سعاده طوني فريد

مهنة حرة 03/864173 ميروبا سعاده طوني فريد
03/668777 سعاده طوني فؤاد
03/646428 سعاده طوني قوزحيا
03/937559 سعاده طوني ميالد
03/940638 سعاده طوني نسيب

كاراج ميكانيك مرسيدس 03/660882 ميروبا - عين الريحانة سعاده طوني يوسف
مهنة حرة 03/077779 ميروبا - جونية سعاده طوني يوسف

نجار 03/604271 ميروبا - صربا سعاده طوني يوسف
76/100290 سعاده طوني يوسف

A+ نجّار موبيليا 03/604271 09/640207 ميروبا - صربا سعاده طوني يوسف
Tony Saadeh tony_saade@hotmail.com صاحب كاراج مرسي 03/660882 09237111 - 09/218028 ميروبا - عين الريحانة سعاده طوني يوسف

03/704663 سعاده طوني يوسف سليمان
صاحب شركة سعاده الزراعية 09/938905 09/911450 - 09/330660 ميروبا - حي القناطر - ج سعاده عبد هللا سليم

مهنة حرة 70/346541 ميروبا - درعون سعاده عبده جميل
70/346541 سعاده عبدو جميل
76/480581 سعاده عبدو جميل

اعمال حرّة - باطون 76/480581 ميروبا - درعون سعاده عبدو جميل
76/391493 ميروبا سعاده عبير طوني

لحام 03/751408 09/330166 ميروبا سعاده عزيز دياب
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ميكانيك سيارات 09/213540 ميروبا - ذوق مكايل سعاده عطا الياس
70/680640 سعاده غابي طانيوس

Gaby Saadeh gabysaadeh@hotmail.com 70/680640 عوكر سعاده غابي طانيوس
مهنة حرة 03/133509 09/330082 ميروبا - جعيتا سعاده غادة توفيق

03/404165 سعاده غسان الياس
تاجر 03/827819 سعاده غسان سليمان

03/835115 سعاده فادي فارس
03/835115 سعاده فارس قوزحيا
03/979672 سعاده فدول مخايل
03/963947 سعاده فرنسيس يوسف

Vicky Saade vikette_20@hotmail.com 71/435495 سعاده فكتوريا طانيوس
03/216639 سعاده فؤاد خليل

chefvivo@hotmail.com chef de parti 70/056810 09/330184 ميروبا سعاده فيفيان الياس
A+ تجارة عامة 03/738169 09/217656 ميروبا - ادونيس سعاده فيليب رشيد
A+ تجارة 03/738169  09/217656 - 09/330555 ميروبا - ذوق مصبح سعاده فيليب رشيد

03/887786 سعاده قذحيا طانيوس
03/220514 سعاده قيصر سليمان

تاجر 03/220514 ميروبا سعاده قيصر سليمان
مطعم السيوان 70/207622 ميروبا سعاده كريستوفر روك
طالبة جامعية 70/871753 09/740550 - 09/330990 ميروبا - فتقا سعاده كريستينا الياس

مزارع 03/338931 ميروبا سعاده كميل دياب
03/462951 سعاده كميل عيد

A+ lilo-02-12@hotmail.com مصورة 70/839916 09/330166 ميروبا سعاده ليليان عزيز
71/834831 09/261018 درعون سعاده مادلين فيليب

مهنة حرة 03/645450 ميروبا - عين الريحانة سعاده مارغو حنا
03/350266 سعاده مارون الياس

مهنة حرة 03/350266 مبروبا سعاده مارون شليطا الياس
@mary.saadeh10452 تلميذة 76/188558 - 03/709942 ميروبا سعاده ماري حنا

A+ marie.saade@hotmail.com مهنة حرة 70/779820 ميروبا سعاده ماري كميل
محام 70/993832 09/212111-09/330444 ميروبا - ادونيس سعاده ماريا جورج

mariana saade nana.saade@hotmail.com طالب جامعي 71/522078 09/330184 ميروبا سعاده ماريانا طانيوس
mi-a03@hotmail.com مكتب البلدية 03/527072 09/330344-09/330500 ميروبا سعاده ماغي توفيق

mikel saadeh mikel-saadeh@hotmail.com مصور 71/367910 09/217656-09/330555 ميروبا - ادونيس سعاده مايكل فيليب
majdsaade@hotmail.co.uk تاجر 70/233300 ميروبا - زوق مصبح سعاده مجد جوزيف

03/635305 سعاده منصور شربل
s.saade@saade-agricole.com مهندسة زراعية 03/117784 09/911450 - 09/330660 ميروبا - حي القناطر - ج سعاده مونيك الحدّاد
mireille.saade@medconsul.com 03/631526 بيروت سعاده ميراي ميشال

مهنة حرة 03/928395 ميروبا  سعاده ميرزا طوني
71/152385 سعاده ميرنا شربل
03/621086 سعاده ميشال الياس
03/639685 سعاده ميشال طانيوس
03/635305 سعاده ناجي إيليا

مهنة حرة 03/454430 09/330082 ميروبا - جعيتا سعاده ناجي توفيق
03/454430 سعاده ناجي توفيق

najisaade@medconsul.com 03/727249 بيروت سعاده ناجي هادي
مدرّسة 71/874086 حاالت سعاده نازي صليبا

03/106557 سعاده نتالي فريفر
76/420045 سعاده نتالي فريفر

O+ najatsaade@hotmail.com معلمة 70/762782 ميروبا سعاده نجاة حنا
مهنة حرة 70/710041 ميروبا سعاده نجيب فريد

03/608286 سعاده نصرهللا سمعان
nicholas saadeh nicolassaadeh@gmail.com معالج فيزيائي 03/505727 ميروبا - جونية سعاده نقوال الياس
Noelle Saade noellesaade_15@hotmail.com 71/435495 سعاده نويل طانيوس
Nicholas Saadeh nicolassaadeh@gmail.com 03/505727 ميروبا سعاده نيقوال الياس

03/631526 سعاده هادي شفبق
hadi.saade@medconsul.com 03/631513 بيروت سعاده هادي شفيق

03/631513 سعاده هاني هادي
03/494424 سعاده هنري الياس

ميكانيك سيارات 09/213540 ميروبا - ذوق مكايل سعاده يوسف الياس
03/587971 سعاده يوسف بطرس

Best Shop 71/330313 09/330313 ميروبا سعاده يوسف بطرس
71/936370 09/911450 - 09/330660 ميروبا - حي القناطر - ج سعاده يوسف بك سليم
03/585119 سعاده يوسف سمعان

A+ مزارع 09/330147 ميروبا سعاده يوسف سمعان
03/824261 سعاده يوسف شكري

A+ مزارع 03/589550 ميروبا سعاده يوسف عيد
03/798648 سعاده يوسف فريد
03/951562 سعاده يوسف نعةهللا
03/826968 01/332033 سعد عادل

Technet compu  03/244467 سلّوم طوني ميشال
03/328459 سلّوم نورما
03/312089 سالمة الياس ميشال
03/027892 سالمة ايلي سمعان
03/964735 سالمة بيار يوسف
03/221894 سالمة سمير يوسف
70/724834 سالمة ميمو
03/331859 03/553561 سالمه الياس انطوان
03/312089 سالمه الياس ميشال

موظّف 70/506325 سالمه انطوان سمعان
Toni Salameh toni.salame.969@facebook.com 03/798243 عينطوره سالمه انطوان يوسف
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03/027892 سالمه ايلي سمعان  
03/331859 سالمه ايلي طوني
03/331859 سالمه ايلي طوني

موظف 03/964735 سالمه بيار يوسف
موظّف 03/027829 سالمه جوزف سمعان
تنجيد 70/859462 سالمه ريشار يوسف

مطعم الناعورة 03/221894 سالمه سمير يوسف
موظف 03/798343 سالمه طوني يوسف

71/405276 سالمه طوني يوسف
03/040283 سالمه فادي يوسف
70/724834 سالمه ميمو
03/244467 سلوم طوني ميشال
03/807882 سمعان الخوري بيار

09/330900 شبير اليزابيت شوقي
03/616528 09/219179 شبير الين شوقي
03/450774 01/444159 شبير شوقي الياس
03/098386 شدياق لوران
71/868749 ميروبا - سهيلة شمالي رامي أنيس
71/868749 شمالي رامي أنيس
70/638334 شمالي سايد موراد

صناعة المرصبان 09/233752 ميروبا - سهيلة شمالي نهاد سعاده
صناعة المرصبان 09/233752 شمالي نهاد سعاده

70/160741 شمالي هشام فكتور 
مدرّسة 03/591338 ميروبا - سهيلة شمالي يمنى انيس
مدرّسة 03/591338 شمالي يمنى انيس

مطعم جلسة الصخرة 03/255172 شمعون شربل سركيس
مطعم جلسة الصخرة 03/255172 شمعون وفيق

Eliane Chehwane liloonounou@hotmail.com 76/114248 09/330093 شهوان اليان شربل
chahwan_anthony@hotmail.com 70/697971 شهوان اليان شربل

03/837214 شهوان انطوانيت فخري
chahwan_anthony@hotmail.com 70/697971 شهوان انطوني شربل
chahwan_anthony@hotmail.com 70/697971 شهوان انطوني شربل

70/903889 شهوان بشارة شربل
chahwan_anthony@hotmail.com 70/697971 شهوان سابين شربل
chahwan_anthony@hotmail.com 70/697971 شهوان سهام انيس

70/425185 شهوان شربل بشارا
70/425185 09/330093 شهوان شربل بشارة
03/167301 شهوان شربل طانيوس
03/167301 شهوان شربل طانيوس
03/167301 شهوان شربل طانيوس

chahwan_anthony@hotmail.com 03/167301 شهوان شربل طانيوس
chahwan_anthony@hotmail.com 70/697971 شهوان كريستل شربل

03/660230 صايغ جاندرك
Claude Sabbagh claude.sabbagh@hotmail.com Topographe 03/809012 ميروبا صبّاغ كلود الياس

03/471145 صباغ ادمون طانيوس
03/809012 صباغ الياس طانيوس
03/985179 صباغ حليم طانيوس
03/750793 صباغ طوني حليم
03/970937 صباغ ماهر ادمون
03/465527 صباغ مروان
70/707044 صباغ هنري حليم

97142714149 االمارات صعب انطوان توفيق
Antoon Saab tonysaab6@gmail.com 971-566272024 االمارات صعب انطوان توفيق

السويد صعب ايلي توفيق
03/291203 صعب صعب توفيق

مهندس صفير بيار ايلي
09/212011 صفير ماري روز سعاده

70/403622 صفير نبيل
09/212011 صفيرايلي ناصيف

طبيب 03/560797 صنيفر ايلي ايلي
طبيب 03/341326 صنيفر باتريك ايلي

03/341326 صنيفر حياة
05/462177 05/460414 صنيفر حياة خليل

jana.tannous@hotmail.com 71/795973 طنوس جنى كميل
03/347001 عقيقي جوزيف
03/316127 عقيقي شربل

طالب جامعي 70/455653 ميروبا فريفر الياس شربل
طالب جامعة 70/455653 ميروبا فريفر الياس شربل
مهنة حرة 03/462710 ميروبا - زوق مكايل فريفر الياس ضاهر
مهنة حرة 03/462710 ميروبا - زوق مكايل فريفر الياس ضاهر
محل زهور 03/296084 ميروبا فريفر الياس فرنسيس

03/823530 فريفر الياس قيصر
03/823530 فريفر الياس قيصر

 FI WARI2TAN موظف 03/872839 09/210676 زوق مكايل فريفر الياس يوسف
 FI WARI2TAN موظف 03/872839 09/210676 زوق مكايل فريفر الياس يوسف

76/335737 فريفر اميل 
03/768931 فريفر اميل عبدو
03/753891 فريفر انطوان فرنسيس

B- مهنة حرة 03/915991 ميروبا فريفر انطوان يوسف
B- مهنة حرة 03/915991 ميروبا فريفر انطوان يوسف
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تاجر تفاح 70/118100 09/330053 ميروبا فريفر انطوني جهاد
تاجر تفاح 70/118100 09/330053 ميروبا فريفر انطوني جهاد

طالب  71/619154 ميروبا فريفر انطوني شربل
طالب  71/619154 ميروبا فريفر انطوني شربل

03/687817 09/330914 فريفر أالن شربل
شرطي بلدي 03/687817 09/330500 ميروبا فريفر آالن شربل
مهندس بترول 03/512252 ميروبا - بلونة فريفر بتريك طوني
مهندس بترول 03/512252 ميروبا - بلونة فريفر بتريك طوني

مهنة حرة 70/342009 ميروبا - ضبية فريفر بيار جورج
70/342009 فريفر بيار جورج

مهنة حرة 70/342009 ميروبا - ضبية فريفر بيار جورج
تاجر تفاح 03/675053 09/330053 ميروبا فريفر جهاد دياب

03/675053 09/330053 فريفر جهاد دياب
تاجر تفاح 03/675053 09/330053 ميروبا فريفر جهاد دياب

مكانيك سيارات 70/409839 ميروبا فريفر جو الياس
استاذ مدرسة 03/675052 09/330015 ميروبا فريفر جورج دياب

03/675053 فريفر جورج دياب
استاذ مدرسة 03/675052 09/330015 ميروبا فريفر جورج دياب
مهنة حرة 70/102458 ميروبا فريفر جورج ضاهر

70/102458 فريفر جورج ضاهر
مهنة حرة 70/102458 ميروبا فريفر جورج ضاهر

03/675053 فريفر جوهاد دياب
03/240484 فريفر حنا فرنسيس

مزارع 03/240484 09/330183 ميروبا فريفر حنا فرنسيس
اعالمية 70/885283 09/330053 ميروبا فريفر داليا جهاد

Dalia Freyfer dalia.freyfer@facebook.com 70/885283 ميروبا فريفر داليا جهاد
اعالمية 70/885283 09/390053 ميروبا فريفر داليا جهاد

مهنة حرة 03/423434 ميروبا فريفر سامي فريد
03/981058 فريفر سيدة حنا

مدير مبيعات 03/577225 ميروبا فريفر سيمون طانيوس
03/577225 فريفر سيمون طانيوس

مدير مبيعات 03/577225 ميروبا فريفر سيمون طانيوس
مهنة حرة 03/944818 ميروبا فريفر شربل ضاهر

03/944818 فريفر شربل ضاهر
مهنة حرة 03/944818 ميروبا فريفر شربل ضاهر

03/759891 فريفر طوني فرنسيس
مهنة حرة 03/915991 ميروبا فريفر طوني يوسف

03/915991 فريفر طوني يوسف
مهنة حرة 03/915991 ميروبا فريفر طوني يوسف

Abdo Freifer abdo.freifer@facebook.com 03/675053 ميروبا فريفر عبدو جهاد
مهنة حرة 03/558621 ميروبا فريفر عبدو قيصر

03/500767 فريفر فادي جوزيف
francoisfreyfer Francois Freyfer francois_freyfer@hotmail.com 70/841140 ميروبا فريفر فرنسوا انطوان
francoisfreyfer Francois Freyfer francois_freyfer@hotmail.com 70/841140 ميروبا فريفر فرنسوا انطوان

03/407444 فريفر فرنسوا يوسف
مكتب تاكسي 70/285289 ميروبا فريفر فرنسيس حنا

freddy-freyfer@hotmail.com طالب جامعي 71/347963 ميروبا فريفر فريدي سامي
chrisfinefreifer@hotmail.com محامية 03/007491 بلونه فريفر كريستين طانيوس

مؤسسة نقل شاحنات 03/272319 ميروبا - طبرجا فريفر كميل جورج
03/272319 فريفر كميل جورج

مؤسسة نقل شاحنات 03/272319 ميروبا - طبرجا فريفر كميل جورج
موظف 71/226401 ميروبا - زوق مكايل فريفر لور الياس

03/687817 فريفر لور الياس
موظف 71/226401 ميروبا - زوق مكايل فريفر لور الياس

04/541502 فريفر منى كميد
محل زهور 03/735746 ميروبا فريفر نهاد فرنسيس

03/841907 فريفر يوسف فرنسيس
Yolande Frifer nounaf95@hotmail.com 71/855789 فريفر يوالند اميل

03/224797 قزيلي جهاد حنا
03/713161 قزيلي جورج حنا
03/713161 قزيلي جورج حنا
03/252821 قيصر جورج وهيبه جانو

O+ georgekarakii@hotmail.com Jeita cell 03/433887 ميروبا - جعيتا كركي جورج رشيد
A+ samirasaadeh@hotmail.com مدرّسة 71/433887 ميروبا - جعيتا كركي سميرة سعاده

مهندسة كرم باميال جوزف
مهندسة كرم برال جوزف

03/444271 كرم تريز سعاده
03/342600 كرم جوزف عبده
03/756233 ميروبا - ضبيه كميد سمير اسعد

Aline Khalil Kairouz khalilaline7@gmail.com مترجمة محلّفة 03/536998 نيو ساحل علما كيروز ألين خليل
03/496655 مخيبر ديزيره فريفر
03/743746 موراد زياد

موظفة 76/534032 نجيم ماري انطوانيت ميشال
03/204354 نجيم ميشال جميل

مدرّب وحكم في لعبة التكواندو 03/204354 نجيم ميشال جميل
موظفة 78/856709 نجيم ميشلين ميشال

70/553865 نجيم هدى
70/553865 نجيم هدى سعاده

مهنة حرة 03/339246 ميروبا نخول ادمون طانيوس
مهنة حرة 03/339246 ميروبا نخول ادمون طانيوس
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03/850866 نخول ادوار ايشاق
70/104782 نخول المازه ادوار
03/905829 نخول المازه نعيم
03/736641 نخول الياس ادوار

مدرّس 03/347144 نخول الياس بديع
مدرّس 03/347144 09/939743 نخول الياس بديع

03/564864 نخول الياس بشارة
مهندس صوت 03/999915 09/225540 ميروبا - زوق مكايل نخول الياس درغام

03/663101 نخول الياس درغام
مهندس صوت 03/999915 09/225540 ميروبا - زوق مكايل نخول الياس درغام

مهنة حرة 03/285349 ميروبا - زوق مكايل نخول الياس يوسف
03/285349 نخول الياس يوسف

مهنة حرة 03/285349 ميروبا - زوق مكايل نخول الياس يوسف
03/364170 نخول إيليو شربل
03/259590 نخول بشارة إسحاق
03/896595 نخول بيار

نخول بيار فريد
طبيب اسنان 03/929588 09/932959 نخول بيار نجيب
طبيب اسنان 03/460456 ميروبا - حرة صخر نخول بيار نجيب
طبيب اسنان 03/460456 ميروبا - حرة صخر نخول بيار نجيب

70/186440 نخول بيار يوسف
03/895970 نخول بيارفريد

Jean B. Nakhoul jn-likaa2@hotmail.com اعالمي - استاذ أدب   03/249025 09/930002 - 09/448403 نخول جان بديع
03/249025 نخول جان بديع
03/700059 نخول جورج الياس
03/911501 نخول جورج الياس
03/824830 09/916270 ضهر صربا نخول جوزف بديع
03/926610 نخول جوزيف الياس اسحاق
03/575607 نخول جوزيف أدوار
03/787615 نخول جوزيف طوني ميالد
03/679263 نخول جوسلين ادوار
03/461424 نخول درغام 

موظف 03/461424 09/214803 ميروبا - زوق مكايل نخول درغام الياس
موظف 03/461424 09/214803 ميروبا - زوق مكايل نخول درغام الياس

مهنة حرة 03/789549 ميروبا نخول روبير طانيوس
مهنة حرة 03/789549 ميروبا نخول روبير طانيوس

03/516283 نخول روال نعيم
03/911501 نخول روميو
03/099013 نخول سمير الياس
03/718959 نخول سونيا نجيب

مهنة حرة 03/510549 ميروبا نخول شربل اسحاق
مهنة حرة 03/510549 ميروبا نخول شربل اسحاق

03/194741 نخول شربل إيشاق
03/312627 نخول شربل جرجي

مهنة حرة 03/732378 ميروبا - زوق مكايل نخول شربل طانيوس
03/503225 نخول شربل نعيم

مطعم كرم عا درب 70/910760 ميروبا-الذوق نخول شربل يوسف
Charbel Nakhoul charbel_nakhoul_8@hotmail.com مهندس ديكور 71/115902 09/916270 ضهر صربا نخول شربل يوسف

charbel_nakhoul_8@hotmail.com 71/115902 صربا نخول شربل يوسف
مطعم كرم عا درب 70/910760 ميروبا-الذوق نخول شربل يوسف

03/196752 نخول طانيوس بطرس
03/340158 نخول طوني بشارة
03/668907 نخول طوني توفيق

نخول طوني فريد
03/939053 نخول طوني فريد
03/750771 نخول فادي طانيوس
03/948835 نخول فرج هللا توفيق
03/577763 نخول فريد بطرس
03/040812 نخول ميشال الياس
70/686503 نخول ميشال جوزيف
03/942318 نخول ميالد يوسف

مطعم كرم ع درب 03/709291 نخول ميالد يوسف
03/574882 نخول نعيم إسحاق

Nour Nakhoul nour.nakhoul@gmail.com مخرجة تلفزيونية وس 70/938431 09/916270 ضهر صربا نخول نور يوسف
Nour Jo Nakhoul nour.nakhoul@gmail.com 70/938431 صربا نخول نور يوسف

03/800052 نخول وسيم يوسف
مطعم جلسات 03/939053 ميروبا نخول وليد فريد

03/895970 نخول وليد فريد
مطعم جلسات 03/939053 نخول وليد فريد
مطعم جلسات 03/939053 ميروبا نخول وليد فريد

03/988035 نخول يعقوب ميالد
03/878758 نخول يوسف الياس

مهنة حرة 03/878758 ميروبا نخول يوسف الياس
نجار 03/929017 09/930088 ميروبا - صربا نخول يوسف الياس

03/878758 نخول يوسف الياس
مهنة حرة 03/878758 ميروبا نخول يوسف الياس

03/824830 نخول يوسف بديع
Charbel Nakhoul charbel_nakhoul_8@hotmail.com هندسة ديكور 71/115902 09/916270 ضهر صربا نخول يوسف بديع

03/709291 نخول يوسف ميالد
03/326081 نكد جورج طانيوس

mailto:jn-likaa2@hotmail.com
mailto:charbel_nakhoul_8@hotmail.com
mailto:charbel_nakhoul_8@hotmail.com
mailto:nour.nakhoul@gmail.com
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03/326081 نكد جورج طانيوس
0+ jimmycarabosse@hotmail.com Electrivo Jeita 70/288086 09/237895 ميروبا - سهيلة نورا جيمي جوزف

مزيّن نسائي 70/554684 وهيبة جان
whaibe-cynthia@hotmail.com Institut Cynthia 71/104546 وهيبة سنتيا وفيق

صاحب مولّد كهرباء 03/388605 وهيبة وفيق
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