
-19-

                                                                                                    

 TABLE 4/1                                                                 1/4 جدول          *

األمتار العلّو 

Altitude (M)

  Ofrdi ـل أوفــــردي  1988  ج
  Ak-Kaya ــــــا  1939 ـل أق قا  ج
  Ima Daghi   1796   مـا دا ـل آ  ج
  Al-Ahmar ـل األحمــــر  1715  الج
  Al-Akra ع  1728 ـل األقــــ  الج
  Musa ـل موســــــى  1255  ج

  Kamou Alkhaialeh الة  1564 ع الخ ل قام  ج
  Matee ل متـــــــــــــى  1539  ج
  Alnabi Younes س  1510 ـي يو ل الن  ج
  Alwali Khalifeh فــة  1436 ل الو خل  ج
  Malla Hasan ل المال حســــن  1146  ج
  Jaafar Al-tayar ــار  1429 ل جعفر الط  ج

  Kasioun ـل قاســــــيون    1154  ج
  Al-Sheikh ــــــــخ  2814 ـل الش  ج
  Al-Atan ـل العطــــــــن  2615  ج
  Halimeh مـــــــــة  2464 ـل حل  ج
  Shaquef ـــــــف  2462 ـل شـق  ج
  Tal Abu Al-Nada  تـل أبو النــــــدى  1200
  Tal Al-Mane  تـل المــــانـــــــع  1089

  Tal Al-Knieh ـــــــــة  1809  تـل القــن
  Tal Abd Mar ــد مــــــار  1442  تـل ع
  Shihan حــــــــــــان  1135  شــــ

 Al-Arab Mt. ال العـرب سلسلة ج

Iskandaron  Mt.
ال لـــــواء  سلســلة ج

اإلســــكندرون

Coast Mountains    ــة ــال الساحل  الج

 Easterly  Lebanon 
Mt.            

ـــــــــال  سلسلـــة ج
ــــــة ق لبنــــان ال
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Mountains & األمتار  العلــّو 
Mountain Ranges Altitude (M)

Yabroud Mt . ــــــــــرود  1884 ـل ي  ج
Deir Atiyeh Mt . ــة  1851 ـر عط ـل د  ج
Ras Al-Aswad Mt . ل الرأس االسود  1690  ج

Al-Qalamoun Mt. Abu Al-Atta Mt . ل أبو العطـــــا  1514 ال القلمـون ج  سلسلة ج
Al-Nabek Mt . ـــــــــــك  1851 ل الن  ج
Peak Mintar Haoula  قمة منطار حاجولة  1491

Peak Houbet Al-Ras ـة الرأس  1336  قمـة ه
Nouthern Al-Sha'arah Mt . ـل الشــــــــعرة  1340 ــال ج   ســلســلة الج
Palmyra Mt. Al-Buweida Mt . ضــــــة  1281 ل الب ـة ج ة الشمال  التدم

Al-Bal'as Mt . لعــــــاس  1042 ـل ال  ج
Abu Al-Zohour Mt . ـل أبو الظهــور  1053  ج

Kantous Mt . 1340  ـل غنطـــــوس  ج
Zubaida Mt . ــــــــــدة  1390 ـل ز  ج
Nasrani Mt . ـل النصـــرا   1360  ج

Southern Remah Mt . ـل الرمــــــــاح  1317 ال ج سلسـلة الج
Palmyra Mt. Al-Busairi Mt . ــــري  1237 ص ـل ال ـة ج ة الجن  التدم

Al-Abtar Mt . ـل األبتــــــــــر  1163  ج
Dumair Mt . ـــــــر  1120 ـل الضم  ج
Hayan Mt . ـــــــــان  939 ـل الح  ج

Tloul Al-Safa 979  تلــول الصفــــــــا 
Tarakat  Al-olab Mt . ل طراقات العلب  970  ج

Steppe Mt. Tal Dakood 948  ـة تـــل دكــــــــــود اد ال ال سلســلة ج
Tal Al-Asfar 892  تـــل اآلصفــــــر 
Busherri 852  ي شـــــ  تـــل 
Makhoul Mt . ـل مكحــــول  736  ج
Sis Mt . س  697 ـل ســـــــ  ج

Sinjar Mt . ـل سنجـــــــار  1457  ج
Al- Jazireh Mt. Abdul Aziz Mt . ــز  920 د الع ـل ع رة ج ال الج  سلسـلة ج

Kara Jok Dagh Mt . ـل قره جـوق داغ  769  ج
Kokab Mt . ـل كوكــــــب  534  ج

Al-Kurd Mt . ــــــرد  1201 ـل ال  ج
Aleppo Mt. Zawieh Mt . ــــة  878 ـل الزاو ال حلــب ج  سلسلة ج

Sam'an Mt . ـل سمعـــــان  870  ج
Al-Ahas Mt . ـل األحـــص  638  ج

Hama Mt. Duwailah Mt . لـــــــة  800 ـل دو ـال حمـاه ج  سلسـلة ج

ــــــمم ــ Peaksالقـــ

ة ع  األحوال الطب
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