
 

 

 

 

 وّظف لبناني

 

 :وهم بحاجة إلى عمل الئحة بأسماء أشخاص لبنانيين يعملون في قطاع البناء

 

 المهنة العدد المهنة العدد

 كهرباء 34 تلبيس حجر 18

 سائق مختلف 02 بالط 35

 حجر خفان 17 دهان 39

 سمكري 34 نجار باطون 43

 المنيوم 17 ورقة 07

 فورمن() مشرف 3 حداد فرنجي 0

   تركيب سقاالت 1

 عامل عادي 73 المجموع 444
 

 

 التفصيل في الجداول المرفقة

 

 

 

 

 



  المهنة : نجار باطون

  رقم الهاتف االسم والشهرة رقم الهاتف االسم والشهرة

 1 79114985 انس رشيد 71771810 حسين عبد الرحمن

 0 72194140 محمود احمد صالح الدين 72012274 اسامة السراج

 4 79157103 خضر احمد خضر 71995323 سماعيل علوشا

 3 24377493 رشيد ديب حسين 79180045 محمد وليد جوهر

 5 72104503 بالل احمد زكريا 72171882 عبد الحق شعبان

 4 72171882 عبد الحق شعبان 71738297 محمد ريان

 7 24570915 خالد محمد اسعد 71840270 حكمت قدور

 8 72474857 محمد  احمد درويش 71232124 عبد الغني قدور

 9 74981518 علي محمد المحمد 71995323 سليما ن محمود علوش

 12 71834701 محمد قاسم مطر 24025480 كمال محمد الزعبي

 11 72500145 عبد الناصر مصطفى مطر 72155250 محمود محمد حسن

عبد الرحمن جمال 
 الحويش

 10 71413408 عبد الحليم مصطفى مطر 74100391

 14 74158984 يحيى قاسم مطر 71434725 خالد علي  حسن يحيى

 13 24454813 عبيدة مصطفى مطر 71234274 خلدون عّياش الحسن

 15 81441734 عبد الكريم محمود مطر 71840270 حكمت قدور

 14 71118559 محمد زيدان طالب 79180045 محمد وليد جوهر

 17 7178931 ن خليل ناصيفحس 72238345 علي محمد محمد

 18 74349740 عدنان مصطفى الرفاعي 74535448 محمد خضر عثمان

 19 72543444 عمار عبد الكريم امون 81459322 عدنان عبد الحليم طرادية

وائل عبد الباسط عبد  71483110 طراد علي اسعد
 الرحمن

81084881 02 

 01 74178248 حمنعمر محمد عبدالر 72412344 خيرهللا محمود الحمد

 00 71834701 محمد قاسم مطر 72412344 سامي محمود الحمد

 04 72500145 عبد الناصر مصطفى مطر 72412344 قصي محمود الحمد

 03 71413408 عبد الحليم مصطفى مطر 24454813 عبيدة مصطفى مطر

 05 74158984 يحيى قاسم مطر 81441734 عبد الكريم محمود مطر

 04 24098444 هزاع ديب الرفاعي 72314341 الرفاعي عدنان مصطفى

 07 72118742 محمود حسن الرفاعي 72314341 ابراهيم خضر الرفاعي

 08 72780758 وليد عبدهللا خضر 72345933 وليد احمد عبد اللطيف

 09 72345933 عدنان خالد السيد 24353711 عدنان اليوسف

 42 72238345 علي محمد محمد 71149107 علي حسين علي

ماهر مصطفى عبد 
 القادر) تنفيذ خرائط(

 41 71149107 حسين محمود علي 24184702

خالد محمد اسعد) 
 فورمن(

 40 72357309 خالد علي قاسم 24570915

 



 

  المهنة : بالط

  رقم الهاتف االسم والشهرة  رقم الهاتف االسم والشهرة 

 1 72885474 قّدورةعبد الناصر  72091439 بالل محمد عوض

 0 71347228 بالل الشيخ 79184772 نوح زكريا الحسن

 4 72443245 عبدو هدول 24492312 زياد احمد شيبوب

 3 71472811 محمد بسام الضناوي 71482715 محمود حسن

 5 71708453 قتيبة عبدهللا علّوش 74548313 خالد احمد علي

 4 72241140 باسم جديدة 24488255 كمال احمد شيبوب

 7 74355443 نزيه محمود جديدة 24383704 جميل الحويش

 8 74115414 فايز جنيد 72455073 خالد اسرائيل

 9 72027933 لقمان محمد الزعبي 72027933 لقمان بكار

 12 72885474 عبد الناصر قّدورة 70744073 محمد احمد امون

خالد مصطفى الشيخ  71407479 محمد عبد الكريم امون
 حسن

81013572 11 

 10 72359711 محمد خالد عوض 24144099 خالد عبد الكريم امون

 14 72479238 ايمن خالد خميس 72100904 محمود امون

 13 72404900 سليمان حسين الحمد 72377781 محمد محمود امون

 15 72470459 خالد متعب المدير 24541848 عبد الكريم امون

 14 71347228 بالل الشيخ 24048821 احمد عبد الكريم امون

 17 72187747 عبد هللا زكريا 74305297 احمد محمد السيد

 18 7231512 وليد صالح الدين 72091439 بالل محمد عوض

 19 71913477 شادي زكريا 79184772 نوح زكريا الحسن

 02 72455073 خالد اسرائيل 72417191 محمد علي عائشة

 01 24383704 جميل الحويش 72547210 ايمن خالد عمار

 00 72305407 محمد احمد الرافعي 81004170 علي عبد الحليم سعيد

 04 74174574 هالل محمود شبلي  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  المهنة : دهان

  رقم الهاتف االسم والشهرة رقم الهاتف االسم والشهرة

 1 7215480 احمد ميتا 24173954 مالك ممدوح السيد

 0 24870154 حسن عثمان 72045150 طالبمحمود علي 

 4 24147809 علي نور الدين 24537413 خالد سعود

 3 24141259 احمد نور الدين 78989724 غصوب عبد الرزاق

 5 71828102 جهاد رباح علّوش 72548907 عمر احمد الكك

 4 71828102 بالل رباح علوش 71383810 محمد بكر

 7 24170141 محمد الجعفرمحمود  72528933 سليمان مرعب

 8 74589197 كتيبة وليد عثمان 71737770 بكر مرعب

 9 72101443 احمد عدنان الحلواني 72045150 محمود علي طالب

 12   24341775 محمد خضر

 11 74147401 احمد يوسف 71200077 فراس الكك

 10 81047441 محمدعليمحمود 72044141 مهدي محمد

 14 74423398 اكرم علي درويش 72044141 نور مالك

 13 74411208 علي االحمد 72548497 محمد جاسم األسعد

 15 72470459 الياس متعب المدير 71811850 محموج عبد القادر زكريا

 14 24151592 محمد احمد عثمان 74589197 كتيبة وليد عثمان

 17 24151592 احمد محمد عثمان 72101413 احمد عدنان الحلواني

 18 71215443 حسين مصطفى الحسين 74147401 مد يوسفاح

 19 24502491 احمد علي الحسين 71200531 ايهاب الزعبي

محمد علي عبد الكريم  74394041 صادق الزعبي
 زكريا

24149377 02 

 01 24149377 عمر احمد نعمان 72359745 محمد عمر صالح الدين

 00 72507271 الدينخالد محمد صالح  21419377 عماد غازي نعمان

 04 71174480 احمد تركي طرادية 71244184 خالد عبد الكريم اسماعيل

 03 79411589 محمد حسين أسعد 7215703 محمد خالد خضر

 05 74113148 خالد خضر عنتر 74325210 مصطفى علي درويش

 

 

 

 

 

 



 
 المهنة: سمكري ) أدوات صحية(

 

 

  رقم الهاتف شهرةاالسم وال رقم الهاتف االسم والشهرة

 1 71427440 مهدي النشار 72338341 بشير محمد الحسن

 0 72417045 رائد األيوبي 24038341 علي دياب الحسن

احمد عبد اإلله 
 الدويري

 4 24094474 حسام احمد حميد 81038442

 3 7242192 محمد علي درويش 24050819 نضال الدكوم

 5 71713120 مكاري عالء أحمد 71174480 علي تركي طرادية

محمود عبد الكريم 
 اسماعيل

 4 72244207 محمد علي احمد 72127420

 7 71489391 احمد عبد الفتاح الرافعي 71224718 احمد علي يوسف

 8 7254149 احمد محمد فتفت 24530444 عدنان طه امون

 9 71545278 مصطفى اسماعيل 71831411 محمد بري العبدهللا

محمود محمد 
 مدالمح

 12 24102284 عمر زكريا 74551280

علي صبحي 
 النعيمي

 11 72373845 خليل احمد محمد 24542831

 10 72514413 مصطفى زكريا 24384947 اياد علي الحسن

 14 74432042 عبد الرحمن زكريا 72417459 علي ظاهر الحسن

 13 71592499 رشيد زكريا 71174480 علي تركي طرادية

 15 72428395 عبد الرحمن عمران 72410534 فيصل عبد الرحمن

 14 71914049 خالد خضر طالب 72948301 رائد ابو بكر

 17 24530243 خالد نور الدين حيدر 72099207 محمود محمد علي

 18 74300594 احمد الزعبي 72448532 عالء علي عائشة

 19 74125284 احمد عبد اإلله عمر 72338341 بشير محمد الحسن

 02 72029445 صادق علي ابراهيم 24038341 دياب الحسنعلي 

محمود عبد الكريم  72587244 محمد احمد دياب
 اسماعيل

72127420 01 

 00 24344470 اشرف عرفات الصالح  

 

 

 

 

 

 



 

  المهنة: تمديدات كهربائية

  رقم الهاتف األسم والشهرة رقم الهاتف األسم والشهرة

 1 79427211 مر زكريامحمد ع 71958755 وليد حمود

 0 72442094 ابراهيم زعرور 24154113 محمد غازي الدكوم

 4 72494238 عبد اإلله محمد طالب 72151104 محمد بداع الدكوم

 3 71019750 عبدهللا حسين 24045703 احمد غازي الدكوم

 5 71917933 رباح زكريا 72520083 محمود قريش

 4 72518380 باسل الضناوي 71075044 خالد محمود اآلغا

 7 71847454 محمد احمد الخضر 72044114 محمد منصور

 8 72357138 محمد احمد حسين 72044114 خالد منصور

 9 81021490 رضوان غازي العيسى 72412344 عبد السالم الحمد

 12 71244184 خالد عبد الكريم اسماعيل 72444703 عمر الشامي

احمد مرعي عبد 
 الرحمن

 11 71174480 احمد تركي طرادية 72529982

 10 72182283 خالد العبود 72434804 يوسف خضر ديب

 14 72792207 جالل الدين شحادة 72145703 محمد خالد الخضر

 13 71958755 وليد حمود 74113148 خالد خضر عنتر

 15 71829553 طاهر خالد الحسين 74325210 مصطفى علي درويش

 14 71034888 مصطفى حسين مصطفى 72182283 خالد العبود

 17 72410043 عمران باسم رستم 71908720 ماهر احمد مبارك

 18 24430914 محمد زكريا 74148022 دياب محمد العيسى

 19 72013537 عمر عوض 71958755 وليد حمود

 02 24530317 احمد علي حيدر 24154113 محمد غازي الدكوم

مد ديب الرفاعي)تصليح اح 71472544 غسان علي علي
 مولدات كهربائية(

72314341 01 

 وسام خضر ابو خضر  
 هندسة كهرباء

72358443 00 

 

 

 

 

 

 

 



  المهنة: عامل

  رقم الهاتف األسم والشهرة رقم الهاتف األسم والشهرة

 1 74301133 قتيبة الزعبي 24141809 مصطفى خضر عباس

 0 74548313 فىزياد خضر مصط 74502828 محمد سالم مختار

 4 72559429 احمد يحيى 72044513 عبد الجبار السعيد

 3 72094742 عبد القادر عبد الرحمن 74115175 عمر مرعب

 5 71054317 عدي احمد زكريا 74389433 احمد بركات

 4 72559429 حسين عبد الرحمن 72044141 ايهاب المصطفى

 7 74304440 زكريا عائشة 72044141 هادي العلي

 8 81437827 عمر زكريا 72044141 انس الجاسم

 9 74109743 بالل زهرمان 72044141 محمد الجاسم

 12 74154217 خضر مصطفى زعتر 72044141 احمد محمد

 11 74180895 زكريا المصري 72044141 طارق عبيد

 10 72583801 خالد بالل أحمد 72044141 مصطفى بشير

 14 72455073 ئيلعمر اسرا 72044141 طالل سالم

 13 72389910 انس زكريا 71810028 اكرم محمد عبد اللطيف

 15 71452379 طالل علوش 74841044 محمد خليل عوض

 14 74174574 بالل شعبان 24492312 عبد هللا خالد شيبوب

 17 81449574 اياد علوش 24488252 توفيق كمال شيبوب

 18 72594752 عمر محمد امين 24492312 زياد احمد شيبوب

 19 71809781 علي رجب الحسن 74559244 حمد الصايغ

 02 71748371 خالد محمد الحسن 71974404 مصطفى الحوراني

 01 72471444 محمد خضر المسلماني 74308244 محمد الزعبي

 00 72044141 احمد المحمود 74494917 زكريا الزعبي

 04 72044141 نورس الغازي 79415549 هاني جديدة

 03 72044141 بكر الغازي 72370274 يحيى خالد فرج

 05 72044141 بالل المحمود 72343529 علي فواز فرج

 04 72044141 كريم العلي 71427478 عمر جاسم مبارك

 07 72044141 رائد العلي 72599157 محمد سعيد الخالد

 08 72044141 محمد العبيد 72455073 عمر اسرائيل

 09 72044141 محمود المصطفى 71452379 طالل علوش

 42 72044141 جهاد العبيد 74174574 هالل شعبان

 41 72044141 جمال فايز 81449574 زياد علوش

 40 72044141 محمد حمادة 79155423 عمر خالد عائشة

 44 72044141 رأفت العلي 24141809 مصطفى خضر عباس

 43 72044141 خالد عيد 72414440 حسين علي درويش

 45 72380005 باسل العاشق 72380005 صهيب احمد قدور

 44 72314539 خالدمحمود اسماعيل 81450543 يوسف سليمان سليمان

 47 81450543 هاني سليمان سليمان 81450543 بشار سليمان سليمان



 

  المهنة: ورقة ) تلييس(

  رقم الهاتف رةاألسم والشه رقم الهاتف األسم والشهرة

 1 72999418 زياد خضر خضر 72194912 محمود خالد المصري

 0 74442905 محمدموسى حامو 72528299 يوسف خالد المصري

 4 24381458 أحمد حسن الزين 24149377 حسن علي ملحم

 3 72735887 وليد محمد يحيى 72077912 عبد القادر احمد مصطفى

 5 24954421 سعدةمحمد  72588440 علي احمد اآلغا

 4 24037421 احمد حسن حسن 74337724 عمرخليفة

 7 71247157 رامي وليد الزعبي 72054559 مالك ياسر الدكوم

 8 79415549 هاني محمود جديدة 72194912 محمود خالد المصري

علي عب القادر  72528299 يوسف خالد المصري
 عبيد

71759772 9 

د عبد الرحمن خال 71902391 سامر محمد العلي
 موسى

79402887 12 

 11 72497571 خالد احمد الحسن 72999418 زياد خضر خضر

نزار عارف  72570005 تيسير عارف مرعب
 مرعب

72307448 10 

 14 24440039 محمد علي الشيخ 74394995 علي محمد محمد

 13 71454743 حسين عبد الرحمن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لمنيومالمهنة: ا المهنة: تلبيس حجر

  االسم والشهرة رقم الهاتف االسم والشهرة رقم الهاتف

 1 جهاد محمد امون 71403252 احمد ابو عبود 24090734

 0 عبدهللا الزعبي 72545970 عدنان محمد ابراهيم 72445472

 4 احمد زهير يوسف 71803009 مرعي محمود 72323702

 3 محمد حسن 72135714 ايهاب المصطفى 72044141

 5 غسان يوسف 74544872 بالل عبد الرحيم علي 72371702

 4 عصام يوسف 71453744 حاتم محمد عيسى 24159708

 7 داوود يوسف 72347552 جهاد زهرا 71283442

 8 خالد بري 72044141 بشير احمد حميد 71455751

 9 محمد احمد عكاري 71713120 جهاد احمد الحسن 71497571

 12 طالل فؤاد الماروق 72445958 ر احمد مصطفىعبد القاد 72077912

 11 بالل فؤاد الماروق 71844087 محمد احمد الغول 74345188

 10 بالل مصطفى اآلغا 74954751 احمد موسى حامو 74442905

 14 جهاد محمد امون 71403252 احمد ابو عبود 24090734

 13 جهاد محمد امون 71403252 عدنان محمد ابراهيم 72445472

 15 احمد علي درويش 24171299 مرعي محمود 72323702

 14 خضر محمود علي 79124723 ايهاب المصطفى 72044141
 17 محمود علي محمود 74390041 بالل عبد الرحيم علي 72371702

    محمد احمد الرفاعي  72314341
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وبوكلين  المهنة: سائق شاحنات و بوب كات حجر خفانالمهنة: معمرجي 
 مختلف

 

  رقم الهاتف االسم والشهرة رقم الهاتف االسم والشهرة

 1 72140445 عمر محمد حيدر 24840543 محمود خالد زكريا

 0 =  =  = قصّي ماجد طالب 71787589 احمد خالد عمر

 4 71444534 نضال ابو بكر 24840543 يحيى زكريا

 3 72194912 محمود خالد المصري 72170444 لد صالح الدينخا

 5 72528299 يوسف خالد المصري 24094474 نزير احمد حميد

 4 24149377 حسن علي ملحم 72044141 وليد عصام

 7 72077912 عبد القادر احمد مصطفى 71734074 عبد الرحيم علوش

 8 72588440 علي احمد اآلغا 74455848 يحيى جميل وهبة

 9 71221774 ربيع علي علي 81054499 محمد مصطفى الماضي

 12 72144344 عبد الغني يحيى 24840543 محمود خالد زكريا

 11 72132012 خضر عبال سامر 71787589 احمد خالد عمر

 10 72132012 خضر علي عبال 72397492 ايهاب حسين حامد

 12احمد ديب الرفاعي)  79459848 يحيى جميل وهبة

 ن(ط
72314341 14 

 12حسين احمد الرفاعي)  72314341 جهاد رأفت الرفاعي

 طن(
72314341 13 

عبد الرحمن حسين 
 األشقر

72439350 

24172579 
 12احمد عبد الرحيم)

 طن(
72314341 15 

 14 72332894 علي احمد قاسم 72359711 محمد خالد عوض
 17 72414310 خضر درويش 74588248 سليمان علي محمود

 18 79171912 وليد احمد درويش  
 19 74184825 محمد حسين درويش  

 02 24541774 عبد الناصر اسعد  
  المهنة : حداد فرنجي

 1 محمد خضر قاسم 72531428 المهنة: تركيب سقاالت

 0 احمد علي درويش 24171299 ربيع محمد علي 24582375

  المهنة: مشرف )فورمن(  

 1 مال علوشمحمد ك 72512447  

 0 عبيدة احمد الزعبي 72432920  

 4 خالد محمد أسعد 24570915  

 3 محمد كمال علوش 72512447  

 


