الجمهوريـة اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم1019:

تاريــخ 2017/11/13 :
المقبولون لالشتراك في المباراة
لملء بعض الوظائف الشاغرة في مالك
الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

إن هيئة مجلس الخدمة المدنية،
بناء على المرسوم االشتراعي رقم  114تاريخ  1959/6/12وتعديالته،
( إنشاء مجلس الخدمة المدنية )

بناء على المرسوم رقـم  8337تاريخ  1961/12/30وتعديالته،
( تنظيم مجلس الخدمة المدنية )

بناء على المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ  1959/6/12وتعديالته،
( نظام الموظفين )

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  324تاريخ ،1997/3/29
( النظام العام للمباريات واالمتحانات التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية)
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  851تاريخ  ( 2017/9/28نظام مباراة لملء بعض
الوظائف الشاغرة في مالك الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان) ،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  852تاريخ  ( 2017/9/28اجراء مباراة لملء بعض
الوظائف الشاغرة في مالك الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان) ،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/554تاريخ ،2017/9/29

( تنظيم مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في مالك الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على اقتراح رئيس إدارة الموظفين،

تقرر ما يأتي:
المادة األولى :يقبل لالشتراك في المباراة الجارية اعتبا ار من يوم االربعاء في  2017/11/15لملء بعض
الوظائف الشاغرة في مالك الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان ،كل من المرشحين

المستوفين الشروط المطلوبة ،والتالية أسماؤهم بحسب تسلسل أرقامهم وتبعا لكل وظيفة:
1

لوظيفة رئيس الدائرة اإلدارية:
الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

1

صبا يوسف عبود

24

زينه سعيد بو كروم

2

زينب غسان عسيلي

25

انطوان ضوميط الجوخدار

3

ريان فارس احمد

26

علي موسى فرحات

4

آالء علي المولى

27

سابين كميل سمعان

5

احمد محمد النابلسي

28

فاطمه فضل كنعان

6

االميرة حسانه محي الدين شهاب

29

صفاء خليل رمضان

7

كوزيت الياس المر

---

---

8

وديان مصطفى حيدر

31

فاطمة محمد الرشيد

9

نهاد خضر بري

---

---

10

محمد صالح بسام جمعه

33

علي محمد قزيحه

11

هناء ماهر جابر

34

هنا وليد عرابي

12

هشام حسن سنان

35

سوسن تامر شومان

13

عبير عبد الرحمن النحاس

36

عاصي خضر نبوه

14

محمد شحاده علي اسماعيل

---

---

15

روان علي حسن

38

موهار مدحت زعيتر

16

نسرين موفيد المصري

39

احمد علي العاكوم

17

خالد وليد الدغيلي

40

هبة هللا رياض عيدو

18

فاطمه فؤاد دبوس

41

ديانا نبيل جمعه

19

روالن شربل بطرس

42

سهى جهاد ذياب

20

عالء فيصل الصديق

43

رائد فهد الزهيري

21

ُرلى احمد علي احمد

44

ال ار سميح صقر

22

جوليا حسن قاسم

45

باسم فوزي مسعود

23

ساندي سمير النقور

46

قاسم بالل عبود

2

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

47

نانسي عماد شومان

73

حسن نعمة هللا موسى

48

نجوى خالد جلول

74

سماره محمود احمد

49

نور سعد االحمد

75

اسراء فضل هللا قطيش

50

مالك غسان سلوم

76

لور عبد الكريم بزي

51

ريما احمد حسن

77

دينا احمد الزين

52

قاسم مصطفى البستاني

78

رنده جمال البابا

53

جود اجود قزحيا

79

حسين احمد فواز

54

غنى عبد الكريم ضو

80

رودني روني سماحه

55

يس ار عمران شبو

81

عبد الحكيم علي يزبك

56

قاسم عباس فياض

82

رانيا ابراهيم نبها

57

سامي مصباح العريس

83

محمد محمد جعفر شمس الدين

58

رحاب احمد حمود

84

لما قاسم ديب

59

محمد عالء الدين زمو

85

آيه علي يزبك

60

محمد عبد هللا حسن

86

جانا انطوان الحويس

61

منهال عدنان الشوفي

87

علي سليمان عساف

62

آنجي شربل داغر

88

ساشا مخايل المر

63

نضال نور الدين طربيه

89

هبا غازي علي احمد

64

لينا فكتور حكيم

90

أمال علي سليمان

65

نغم غسان عبد هللا

91

سحر كامل وهبه يتيم

66

شنتال ميالد روفايل

92

ريما خليل بو فيصل

67

نجيب حبيب القمر

93

ساره عمر بسيوني

68

فراس اديب الشدياق

94

رغيد عادل ناصر

69

نور الهدى محمد هرموش

95

فاطمه حسان فتوني

70

ريان محمد حمود

96

كامله مصطفى عز الدين

71

رابيكا ميشال باروتا

97

عباس حسن نضر

72

عايده خالد حبلص

98

ليال اسعد نحله

3

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

99

وجدي سلمان حاطوم

125

بنت الهدى علي رمال

100

مالك محمود برجاوي

126

احمد يوسف بيضون

101

هالل علي عبد هللا

127

محمد علي خليفه

102

عبد هللا محمود فقيه

128

ساره مصطفى شرف

103

مروان حسن بيطار

129

زينب عبد اللطيف بيضون

104

سعاده برهان الكسار

130

ثراء عبد الرضا عمرو

105

تامي سليمان سليمان

131

باسل عبد الرحيم عبد الرحيم

106

مارك كمال عطيه

132

نسرين حمد الملحم

107

فاطمه علي العزير

133

بتول جهاد ترمس

108

مصطفى بشير غندور

134

زينب محمد السلمان

109

ريم علي ايوب

135

شريفه احمد ناصر

110

هبه احمد غياث الحجار

136

جيستيكا انطوان كيرللوس

111

فرح منذر مراد

137

مايا علي الحسيني

112

ناديا محمد بو ضاهر

138

زينب حسن سالمي

113

انجوا سمعان بو راشد

139

وسام هاني صفوان

114

جهاد حسين الطقش

140

حسن علي احمد

115

هبه عصام رفراف

141

ماريو عقل شاهين

116

جعفر عبد هللا بكري

142

نادين محمد دياب

117

زكريا ابراهيم دندن

143

جمال يعقوب ابي نخول

118

مريم ياسر سقالوي

144

منار حسن حمزه

119

سمر طانيوس مهنا

145

كال ار سمير ابو موسى

120

جويل روجيه دانيال

146

داود ملحم حمدان

121

ارزان حسين سبيتي

147

خالد خير الدين االسود

122

رين جوزيف ثلج

148

ليلى احمد ورد

123

مريم خليل بيطار

149

رنا علي سعيد

124

ليلى حسين شومان

150

ملحم علي سلوم

4

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

151

دموع وليد شرقاوي

172

رامونا ابراهيم كرم

152

ميشاال سعيد شلفون

173

نور ادهم فارس

153

ساره سونيا عماد شكر

174

ساهر زهير المقدم

154

حنان نايف التقي

175

هادي سلمان طربيه

155

ماغي رضوان القشوع

176

ريان خالد الزعني

156

عباس ابراهيم البواري

177

مابيل موريس الحداد

157

فينوس صالح سعاده

178

احمد محمد فارس

158

جاليسا جان سعد

179

ناهده عبد هللا حماده

159

إيفالين ماهر جابر

180

ايهاب حسين زحيم

160

كارول ادمون الفخري

181

شربل طوني صابر

161

عال حسين الدهيبي

182

ريم مصطفى الموسوي

162

ماري تريز جوزف خطار

183

زهراء علي الحسيني

163

محمد عامر ارسالن

184

ريما هيدر قراباس

164

رغيد سهيل ضاهر

185

جان بيار جوزف اسطفان

165

علي حسين زعيتر

186

نو ار جمال علي

166

عامر نايف حمود

187

ريم محمد العبد هللا

167

نفين طارق سعد المصري

---

---

168

اكرم محمد قرنبش

189

باميال جان مرعب

169

بتول ياسين ماجد

190

لميس عبد الدايم بليبل

170

زاهر محمد علي الزعبي

191

فرح قاسم كنعان

171

علي احمد االطرش

192

زيدان علي الحجار

فقط مئة وثمانية وثمانون مرشحا%

5

لوظيفة رئيس دائرة الخدمات االجتماعية:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

صبا يوسف عبود

25

سوسن تامر شومان

2

زينب غسان عسيلي

26

جورجينا ايلي اندراوس

3

احمد محمد النابلسي

27

فاتن يوسف ياسين

4

االميره حسانه محي الدين شهاب

28

موهار مدحت زعيتر

5

محمود احمد طبيخ

29

ديانا بسام صب ار

6

محمد ناصر عبده

30

ممدوحة عارف العثمان

7

وديان مصطفى حيدر

31

احمد علي العاكوم

8

نهاد خضر بري

32

رشا احمد شاهين

9

ال ار خالد الخالدي

33

ال ار سميح صقر

10

فيرونيك ياسر البيطار

34

باسم فوزي مسعود

11

إيفالين ماهر جابر

35

ميراي فيكتور معوض

12

حليمه خالد الزعبي

36

فيكي واهيه ميلدونيان

13

بتول علي جهجاه

37

قاسم مصطفى البستاني

14

روالن شربل بطرس

38

فراس حمدان حمدان

15

عالء فيصل الصديق

39

بت ار الياس بدر

16

ساندي سمير النقور

40

سوزان عصام مبارك

17

سحر شهيد بدر

41

احمد عطا بطيح

18

زينه سعيد بو كروم

42

ابراهيم محمد شبو

19

علي موسى فرحات

43

منهال عدنان الشوفي

20

سابين كميل سمعان

44

آنجي شربل داغر

21

هبه نبيل المكوك

45

لينا فكتور حكيم

22

صفاء خليل رمضان

46

هديه محمد حلبي

23

نور الهدى اهاب نافع

47

شنتال ميالد روفايل

24

هنا وليد عرابي

48

نجيب حبيب القمر

6

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

49

فراس اديب الشدياق

75

مالك محمود برجاوي

50

اماندا سامي الحداد

76

عبد هللا محمود فقيه

51

نجوى خالد جلول

77

سعاده برهان الكسار

52

سماره محمود احمد

78

جيهان مارون بو صادر

53

جوزفين ناجي يمين

79

روال اشرف مغامس

54

فرح زهير العلي

80

ريم علي ايوب

55

منى خالد الديراني

81

هبه احمد غياث الحجار

56

حسين محمد المولى

82

هيلدا علي نصر الدين

57

منال جمال حميدان

83

ناديا محمد بو ضاهر

58

رنده جمال البابا

84

دعاء صبحي وهبي

59

دياال فيصل زين الدين

85

انجوا سمعان بو راشد

60

رودني روني سماحه

86

جهاد حسين الطقش

61

مريم فايز همدر

87

سوزان نجيب داغر

62

غنوه زهير زهوي

88

كارال ابراهيم حماده

63

صابرين محرز محرز

89

نانسي نبيه ابراهيم

64

ساشا مخايل المر

90

جعفر عبد هللا بكري

65

جوليانا فايز يحفوفي

91

جويل روجيه دانيال

66

ريما خليل بو فيصل

92

مريم خليل بيطار

67

ساره عمر بسيوني

93

ليلى حسين شومان

68

اندره سليم معلوف

94

احمد يوسف بيضون

69

رغيد عادل ناصر

95

رلى علي خليفه

70

جميل طالل بلوط

96

باسل عبد الرحيم عبد الرحيم

71

ريتا حزقيا حبيب

97

نسرين حمد الملحم

72

ندى عبد الرحيم طه

98

بتول جهاد ترمس

73

دولة علي حيدر احمد

99

اليغادو ابراهيم مخول

74

امان موسى ابراهيم

100

شريفه احمد ناصر

7

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

101

شربل مخايل سركيس

119

يس ار عمران شبو

102

مايا علي الحسيني

120

اكرم محمد قرنبش

103

وسام هاني صفوان

121

لين وجيه جانبين

104

ماريو عقل شاهين

122

علي نجيب ضاحي

105

نادين محمد دياب

123

عباس كاظم الموسوي

106

منار حسن حمزه

124

ساجد هلل احمد ماجد

107

كال ار سمير ابو موسى

125

ساهر زهير المقدم

108

رشا وليد عطوي

126

هادي سلمان طربيه

109

داود ملحم حمدان

127

عباس عبد الحسن عبد هللا

110

خالد خير الدين االسود

128

ماغي زين اصالح رضوان

111

رامي وسام ابو ملحم

---

---

112

ناهده ابراهيم زين زين المعروف بزين الدين

130

احمد محمد فارس

113

ريما انطونيوس حرب

131

نورهان مروان بو درغم

114

طوني الفراد عويس

132

ناهده عبد هللا حماده

115

نزيه مزيد ابو علي

133

ريم مصطفى الموسوي

116

كارول ادمون الفخري

134

نهاد عصام نور الدين

117

عال حسين الدهيبي

135

ماهر فضل هللا شريف

118

محمد عامر ارسالن

136

ريم محمد العبد هللا

فقط مئة وخمسة وثالثون مرشحا%
لوظيفة رئيس الدائرة المالية:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

زينه محمد خليل

5

مريانا فريد شموط

2

دالل ابراهيم بسيوني

6

حسن محمد غيث

3

رامي سمير ابو انطون

7

آالء علي المولى

4

باسل خالد األسبر

8

علي محمد خليل

8

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

9

محمد علي مرتضى فحص

35

عائده معن سعد

10

فاطمه علي يوسف

---

---

11

عماد نور الدين نعمان

37

ريتا منير جريج

12

نور سامي عليان

38

عنود علي عبد الساتر

13

جهاد أسعد ضيا

39

فاطمه مهدي نصر هللا

14

سرحال فرحان بو حمدان

40

غيدا محمد صادق

15

عهد احمد المصري

41

نعمه حسن جوني

16

زين العابدين حسين صادق

42

نسرين عبد الكريم مقدم

17

باسل اديب مسعود

43

فادي شهيد هاشم

18

قمر عامر المير

44

ايليو جورج االسمر

19

محمد فهد مبشر

45

لؤي رشيد خزعل

20

كارين احمد عبد هللا

46

ريتا رامز سعود

21

احمد حسان زيدان

47

عباس يوسف نجم

22

ليان مصطفى الخطيب

48

انطوان جوزاف واكد

23

حسين كمال ابو خليل

49

يوسف ايلي سالمه

24

آيه سمير علويه

50

ضحى رشيد الحجار

25

سامر بسام سرحال

51

محمد شوقي فرحات

26

رحاب محمد عاشور

52

حسن محمد زعيتر

27

نانسي الياس حليحل

53

مالك احمد السعيدي

28

منواال نخله واكد

---

---

29

أحمد عدنان لمع

55

لمى علي كوثراني

30

سوزان عبد الرحمن ياغي

56

عال علي قبالن

31

حسين علي حديب

57

والء يونس يونس

32

رشا علي عليق

58

محمد سمير صب ار

---

---

59

علي محمد حمود

34

بثينه اسامه الحجار

60

لينا طالل منيمنه

9

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

61

علي حسن باجوق

87

سارة عمر عاشور

62

ليال سامي الحسيني

88

لؤي محمد البب

63

عمر محمد شهال

---

---

64

سماح قاسم حسين

90

ليليان محمود مشموشي

65

ريان محمود اسماعيل

91

عبير شريف الحسيني

66

رامونا طوني الكركي

92

السي حنا ابو طايع

67

علي طفيل الطفيلي

93

مريم موسى معتوق

68

راين يوسف ناصيف

94

فادي انور ابو خليل

69

احمد عماد سيف الدين

95

مريم اكرم يزبك

70

ليلى محمد سعد

96

عبير ناصر البتديني

71

نديمه محمود شبو

97

كرستينا انطوان زينو

72

اماني رياض الحجار

98

علي طالب ابو زينب

73

ريم يوسف حايك

99

باسم محمد حيدر

74

لينا عماد الرفاعي

100

ماري نويل ميالد كنعان

75

جومانه طالل باز

101

عالء جمال مصري شعراني

76

غدير مصطفى حجعلي

102

روال ممدوح تقال

77

رهام حسين ذيب

103

ايمان فضل هللا ترمس

78

حسن نصري البزال

104

احمد علي شحادي

79

محمد ديب منصور

105

سالم حسن حالل

80

هديل هالل االشقر

106

اشرف نضال االشقر

81

فرح احمد صولي

107

روجيه توفيق الحتي

82

حسن زينون القماطي

108

كريستيان بطرس حنا

83

عمر مصطفى الجمل

109

محمد علي حسن طاهه

---

---

110

فرح اديب رحال

85

نجاح ابراهيم حامد

111

محمد موسى خنافر

86

ايلي انطونيوس يعقوب

112

مروان رشاد كركي

10

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

113

ساره كمال حنينه

119

اماني احمد بنوت

114

سهى محي الدين شاتيال

120

عبد الرحمن مصطفى سنجر

115

لمى سامي بصبوص

121

حسن فايز كرنيب

116

رّيان مصطفى اليمني

122

لو ار ناجي ناصر الدين

117

هند محمد عراج

123

أيمن محمد خضر المجذوب

118

حسن هاشم هاشم السيد

124

الشيخ سليم نسيب العاكوم

فقط مئة وتسعة عشر مرشحا%
لوظيفة مجاز في الحقوق:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

صبا يوسف عبود

17

ال ار سميح صقر

2

حوراء حسن حجازي

18

باسم فوزي مسعود

3

محمد ناصر عبده

19

قاسم بالل عبود

4

وديان مصطفى حيدر

20

رودني روني سماحه

5

نهاد خضر بري

21

لينا محمد المصري

6

إيفالين ماهر جابر

22

قاسم مصطفى البستاني

7

بتول علي جهجاه

23

نوره فؤاد رفراف

8

ساندي سمير النقور

24

آنجي شربل داغر

9

علي موسى فرحات

25

نضال نور الدين طربيه

10

سابين كميل سمعان

26

نجيب حبيب القمر

11

هبه نبيل المكوك

27

ريان محمد حمود

12

دياال طانس نمر

28

اماندا سامي الحداد

13

سوسن تامر شومان

29

نجوى خالد جلول

14

لينا فكتور حكيم

30

فاطمه سليم ناصر

15

احمد علي العاكوم

31

منى خالد الديراني

16

غنى عبد الكريم ضو

32

رنده جمال البابا

11

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

33

ميشاال سعيد شلفون

53

ريان كمال بدر

34

ريما خليل بو فيصل

54

وسام هاني صفوان

35

ساره عمر بسيوني

55

شنتال ميالد روفايل

36

رغيد عادل ناصر

56

مريم خليل بيطار

37

عباس حسن نضر

57

ليلى حسين شومان

38

ريما وفيق البنا

58

احمد يوسف بيضون

39

أمل عماد مسلماني

59

باسل عبد الرحيم عبد الرحيم

40

فاطمه علي دياب

60

جوانا موسى عثمان

41

ايفو حبيب الخوري

61

منار حسن حمزه

42

مالك محمود برجاوي

62

كال ار سمير ابو موسى

43

عبد هللا محمود فقيه

63

خالد خير الدين االسود

44

ريم علي ايوب

64

ليلى احمد ورد

45

مصطفى بشير غندور

65

رنا علي سعيد

46

هبه احمد غياث الحجار

66

عال حسين الدهيبي

47

وهيبي احمد سجد

67

يوسف حسن الدرويش

48

ناديا محمد بو ضاهر

68

جو جورج زغيب

49

انجوا سمعان بو راشد

69

زينب محمد الحاوي

50

محمد علي ابراهيم

70

محمد حسين عالء الدين

51

شريفه احمد ناصر

71

هادي سلمان طربيه

52

جعفر عبد هللا بكري

فقط واحد وسبعون مرشحا%
لوظيفة أخصائي معلوماتية:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

محمد هاني عطار

3

فاطمه حسين مكي

2

فؤاد حسان رستم

4

حسن احمد شعيتو

12

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

5

حسين علي حمود

31

مازن مطيع دهام

6

ايلي عادل متى

32

عيسى محمد نجم

7

كريستيل جوزف عقيقي

33

منيه يونس الحلبي

8

نور الهدى حسين سجد

34

زينه محمد جعفر

9

حسن محمد حداده

35

علي يحي شريف

10

فاطمه احمد نذر

36

مالك عماد قاسم

11

حسين عماد العوطه

37

ناجي حسن العطوي

12

رامي عبد الكريم الكيالني

38

احمد حسين خريس

13

محمد منصور جزيني

39

ريان نبيل ابراهيم

14

اسراء سهيل حمدان

40

عبد هللا ناصر رمال

15

رحيل عباس سماحه

41

حسين علي مصطفى

16

ندى نبيل قبالن

42

لمى سرور زراقط

17

جاد جمال تمساح

43

محمد عارف بدر الدين

18

محمد علي رضا محمود نزها

44

حسن محمد القرى

19

عبد المجيد موسى نضر

45

فادي الياس عطيه

20

عبد هللا محمد بدر الدين زكريا

46

ايمن محمد مكنيه

21

جوسلين لويس رزق

47

فاطمه منصور جزيني

22

بشرى خالد ابو العال

48

خالد سامي جمال الدين

23

احمد محمد الذهبي

49

زهراء طالل موسى

24

سالم طانيوس رزق

50

وداد البدوي شاهين

25

دارين أحمد ابراهيم

51

فارس مصطفى شعيب

26

يوسف علي شكر

52

نادين عباس سعد

27

اسماعيل احمد توبي

53

آيات علي الحاج

28

مارون ادمون رزق هللا

54

ابراهيم محمود حماده

29

آيات احمد علويه

55

انطوان الياس سعاده

30

هاني نبيل الغداف

56

رحاب علي فحص

13

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

57

احمد علي بزي

81

نور احمد زين الدين

58

والء حسين ناصر

82

أحمد حسن حايك

59

عامر محفوظ ريا

83

جوني اديب رحال

60

مروى علي الديراني

84

علي يوسف مصطفى

61

مازن علي الديراني

85

شادي نزيه البنا

62

حسين خليل رضا

86

مناهل ديب كرم

63

اتيان انطوان الحاج

87

يوسف حسن درغام

64

طارق فؤاد حمدان

88

طوني شربل سكر

65

مجدي عماد سالمه

89

محمود مصطفى حسان

66

حمزه محمد حمود

90

يونس علي سليمان

67

خالد عبد هللا الشب

91

زينه احمد الحاج

68

نعيم لطفي سعد

92

فاتن حيدر القدور

69

بشاره جبرايل سعيد

93

ميرنا حمد حيدر

70

مازن حسن تميم

94

راجي سليم عمار

71

ايه عارف فران

95

طارق فواد مستراح

72

مريم محمد عطوي

96

رلى عبد هللا وهبي

73

سماح منير شور

97

حسين محمد يونس

74

حسين محمد رؤف كوثراني

98

بتول محمد زين الدين

75

عادل ناجي السعدي

99

سوزان عبد الرحمن طالب

76

نور محمود كحيل

100

نادين احمد العبد الملقب كامله

77

سحر محمود عطوي

101

أيمن محمد خضر المجذوب

78

محمد عبد الكريم فرحات

102

عبد هللا علي السيد علي صفي الدين

79

محمد حسن علي

103

علي راتب البزال

80

ديانا خالد العتر

104

ريفانه جهاد الحاج شحاده

فقط مئة واربعة مرشحين%

14

لوظيفة محــــــرر -سكرتيرة:
الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

1

باسل معروف سعد

26

عبير عبد الرحمن النحاس

2

ُعال سمير الخراط

27

هانيه عبد الباسط رمضان

3

زينب غسان عسيلي

28

علي حيدر القاضي

4

حسين محمد سعد

---

---

5

باسل خالد األسبر

30

زين العابدين حسين صادق

6

ريان فارس احمد

31

جوليا حسن قاسم

7

توفيق محمد علي رحال

32

ريتا مرسال عون

8

آيه عمر صبح

---

---

9

محمد علي بالل عرابي

34

انطوان نسيم الشدياق

10

منى محمود اسكندر

35

كريم عادل مصلح

11

مازن وفيق اسبر

36

محمد جمال عرفات

12

مريم احمد حسان

37

غاده حسين قدوح

13

طارق احمد البدوي

38

جوال يوسف عبيد

14

ايناس عدنان الدنف

39

سعاد سعيد الشحيمي

15

زينب جهاد كنعان

40

مالك خليل كوراني

16

ماري جرجس كيروز

41

ايمان خليل كوراني

17

حسن محمد مغربل

42

هنا فادي مغربل

18

نوره محمد ناصر

43

دينا الياس جرجس

19

هديه علي جحا

44

توفيق مصطفى محفوظ

20

انطوني طانيوس الحاج موسى

45

احمد خضر العرجه

21

نور فؤاد عثمان

46

هنا وليد عرابي

22

نادين احمد عياد

47

سوسن تامر شومان

23

حسين علي رستم

48

فاطمة حسن المقداد

24

حسين علي سيف الدين

49

اسراء سهيل حمدان

25

مياده ماجد دمج

50

شانتال جهاد بطرس

15

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

51

آيه سمير علويه

77

مانويال جرجس نصر

52

علي حسين مرتضى

78

كوثر محمد فتوني

53

فاطمه الزهراء محمود رحال

79

ال ار طانيوس الحاج

54

حسام الدين عبدو زعيتر

80

نور الهدى عبد الكريم مقدم

55

محمد نبيل قبالن

81

نسرين عبد الكريم مقدم

56

هبه حسين خروبي

82

زينب وسام عباس

57

زينب علي ابو ريا

83

خديجه حسن حرب

58

ريان كمال بدر

84

لمى عجاج حيدر

59

محمد علي رضا محمود نزها

85

نانسي شربل المسن

60

محمد محمود عواركه

86

فادي شهيد هاشم

61

مروى زكريا عبدهللا

87

فاطمه علي حمدان

62

مروى مصطفى الحسن

88

ياسر احمد طبيخ

63

ال ار نجاتي حيدر

89

زينب احمد طبيخ

64

سوزان عبد الرحمن ياغي

90

فاطمه علي عقيل

65

علي حسين ضامن

91

ثاريه بسام المير

66

رشا علي عليق

92

فاطمه محمد العمار

67

ربيع حسن صب ار

93

ليال غالب جمعه

68

كرستل ملحم ابي خالد

94

رقية يوسف عباس

69

عبد الوهاب محمد الرفاعي

95

ريان فاروق صبيدين

70

جوني مرشد الخوري

96

سلوى فاروق صبيدين

71

رشا احمد شاهين

97

روند حسن ناصر

72

غراسيا انيس بو زيد

98

وفاء عامر الهندي

73

سالي حسين الضاهر

99

أماني وسام زبيب

74

غوى ياسر الشل

100

دانا علي شحاده

75

سيرج كمال عبد النور

101

وندي بدوي اسطفان

76

نغم محمد عويدات

102

محمد علي يوسف البزال

16

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

103

فاتن حبيب بيضون

129

نداء علي بلوق

104

يوسف ايلي سالمه

130

احمد عدنان بلوق

105

علي مازن زعيتر

131

دياال سهيل كنعان

106

زهراء نبيه زين الدين

132

هبه باقر صالح

107

رنا عدنان مقداد

133

محمد مهدي الزين سرحان

108

زينب محمد عباس

134

ريهام يوسف سجد

109

انطوان جوزاف واكد

135

زهراء قاسم مخ

110

سالين حنا دوميط

136

كفا عمر شبو

111

شادي عصام مرقص

137

محمد ابراهيم قصير

112

ديانا غالب دندش

138

زينب علي طالب

113

نسمه حسين حمد

139

جورج شربل حيدر

114

شنتال ميالد روفايل

140

عليا حسن زغيب

115

محمد طارق عزام

141

محمد حسين شعيتو

116

غنى علي حالل

142

علي نجيب حماده

117

ساره عبد الفتاح سيف الدين

143

سعيد بسام حوحو

118

غسان قاسم حيدر

144

احمد محمود ابو صالح

119

فاطمه عبد االمير بدر الدين

145

كميل جوزف الحاج عساف

120

ميشال سمير الخوري

146

ماضي مصطفى حميه

121

عبد الوهاب رضوان قدور

147

نديمه محمود شبو

122

ريَّان دريد المقداد

148

رفاه احمد الكيالني

123

سمر شربل قصاص

149

نور محمود المقداد

124

كارمن طالب الوعري

150

بدريه عمر الجنون

125

ميساء حسن مصطفى

151

نغم علي نعمه

126

زهراء محمد غريب

152

فاطمة ماهر فرحات

127

وفاء يحي االحدب

153

علي ماهر فرحات

128

محمد خضر قاسم

154

ال ار اياد العيد

17

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

155

رانيه حمد زعيتر

181

غدير نصري عواضه

156

فيوليت جان فياض

182

سماح نضال ذبيان

157

زهراء احمد بوداني

183

غدير محمد الضاهر

158

جنى حسين منصور

184

جنى علي حمد

159

حوريه طالب سليمان

185

سيرين عاطف فرحات

160

مياسه مصطفى رباح

186

عبد هللا فؤاد حيدر احمد

161

سالي قاسم ديب

187

سارة محمد الجمل

162

سبين علي يزبك

188

مريم احمد طارق أدهمي

163

تغريد غسان طاهه

189

حسين محمد هاشم

164

ريم علي جمال الدين

190

جيزال خليل مخائيل

165

سماح قاسم شهال

191

لمى عباس طرابلسي

166

فتحية منير يونس

192

نبيه علي شحادي

167

هبا غازي علي احمد

193

محمد علي حسين حرقوص

168

أمال علي سليمان

194

سماح محمد حبحب

169

سحر كامل وهبه يتيم

195

احالم محمد بليق

170

احمد خالد مسره

196

محمد محمود الموسوي

171

ساره حسين القرصيفي

---

---

172

بتول عباس عثمان

198

باسمه حسين الخطيب

173

الياس عبده خليل

199

غدير حسين دياب

174

ماجده مصطفى جراد

200

بتول محمود عساف

175

لمى سعد الدين الصيداني

201

ماريا عصام كرم

176

ال ار يحي فنيش

202

قاسم محمد زين الدين

177

غنى حسين موسى

203

عائده فضل هللا جمال الدين شميس

178

فاطمه حسين المولى

204

مطانيوس جان معوض

179

بتول فؤاد مرتضى

205

سكينه احمد الديراني

180

سناء ريمون فرنسيس

206

عدنان محمد علي فرج

18

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

207

بدريه نزيه حيدر

233

فاطمه جمال المعوش

208

ندين عمر عاشور

234

مايا رضوان للطي

209

بتول حسن يحي

235

اليسار حسن غساني

210

ساره عصام منصور

236

ريم راغب عالمه

211

سارة عمر عاشور

237

سند ار نبيه رزق

212

مؤمن بشير مالط

238

آيه محمد بدر الدين

213

حسين محمد شكر

239

رهام علي فقيه

214

يوسف علي الديراني

240

كمال عبد القادر مثلج

215

ثريا احمد محمد حسن

241

سليمه عمر الشمعه

216

ريم قاسم كنعان

242

علي وائل زين الدين

217

نور علي مسلماني

243

علي محمد قره علي

218

ضحى حسين شعيب

244

سمر امين صائغ

219

فاطمه علي فقيه

245

آيه علي حمدان

220

اناس فاضل موسى

246

اماندا شارل سليمان

221

ساره محمد المصري

247

ياسمين محمد رضوان جنيد

222

محمد خضر االيوبي

248

فرح احمد ضيا

223

ايمان محمد دقدوق

249

شيرين فاروق خوندي

224

عبد الحليم رياض عربس

250

ديانا حسين قعيق

225

حسين علي سرور

251

سالم عمر الساعاتي

226

محمد حسن سليمان

252

امل محمد الخضر

227

شربل مخايل انيسه

253

ليلى حسين شومان

228

ليال عمر رشيد

254

مريم علي صقر

229

نور وجيه خطاب

255

محمد رسول شكر

230

زهور جمال وهيب

256

ثريا روجيه بو نادر

231

جومانا حمزه بلوط

257

فاطمه دري االسعد

232

ريما ياسين المعوش

258

مريم علي بيضون

19

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

259

روان حيدر وهبه

285

زهراء ايمن اللقيس

260

كريستيان ميشال شالال

286

مريم غسان زعيتر

261

عامر عبد المجيد عباس

287

غدير محمود نزها

262

سامر عبد الفتاح فتوح

288

محمد مهدي الياس صقر

263

سكينه عباس طه

289

صديقه محمد حجازي

264

روان ماجد زعيتر

290

مارلين نافد الحاج حسين

265

ناتالي جهاد زعيتر

291

ماري ميشال دينا

266

ريم علي شريم

292

ريتا الياس واكيم

267

تبارك علي الخطيب

293

آالء عمر فياض

268

منى قاسم عمار

294

مريم محمد السارجي

269

فاطمه احمد الحجار

295

رحيل صائب الحاج يوسف

270

حسن صالح الزين

296

روجيه توفيق الحتي

271

مريم كمال طراف

297

نور رضا منتش

272

سليم زين طه

298

حسين جمال محمد

273

عبير فيصل بدوي

299

نيللي كمال امهز

274

ضحى احمد حراجلي

300

عالء حسن فرحات

275

ريتا ابراهيم معوض

301

محمد عيسى الشامي

276

يوحنا جرجس طنوس

302

ماغي رضوان القشوع

277

سمر علي شحاده

303

سابين ريمون صفير

278

وليد حسين السيد

304

وداد الياس لطوف

279

هدى محمد الشاكوش

305

بشير علي عاكوم

280

عبد الوهاب بالل الحجار

306

مهى احمد الزين

281

خطار جورج البستاني

307

زينب علي دنش

282

نور علي الحاج سليمان

308

مصطفى محمود عربيد

283

سوزان محمود هدله

309

أيمان عزات عواضه

284

مريم احمد يزبك

310

فاطمه الزهراء محمد الخنسا

20

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

311

عبد النبي حسن سلمان

337

محمد احمد مومنه

312

يوسف علي اللقيس

338

ريان طارق ابو ضاهر

313

كارمن طلعت لبوس

339

كامل احمد حسين

314

سهاد محمد خماسي

340

والء محمد البراج

315

وسيم محمد شقير

341

دارين خضر الرشعيني

316

مهدي غسان زهر

342

ناريمان قاسم بو مجاهد

317

رحمه ابراهيم الموسوي

343

مريم فيصل عبد الساتر

318

ايمان عبد الكريم المير

344

طارق سعاده بدور

319

فاطمة عبد الكريم المير

345

خديجه خالد الباشا

---

---

346

ديما فؤاد السيوفي

321

قاسم محمد عواضه

347

عائده حسين الخطيب

322

بتول ياسين ماجد

348

زينب اديب محسن

323

زينب حيدر االخرس

349

آيه هاني حوراني

324

بلسم محمد شحاده

350

مجد كمال قاسم

325

ريان رياض عائيل

351

علي محمد كركي

326

لينا حسين عالء الدين

352

حسين حبيب معتوق

327

ايليسا سمير عوض

353

ليلى حسن عبود

328

اليان ضاهر حداد

354

حسين محمد فتوني

329

ابراهيم خالد مزبودي

355

ريما هيدر قراباس

330

لورد يوسف فخري

356

عباس علي عساف

331

زينب فؤاد مطر

357

جنى حسين فقيه

332

بتول علي جمال الدين

358

رانيا مخائيل واكيم

333

ندى علي حمود

359

ميليسا لورنزو بابا الردو

334

يامن مهنا الحلبي

360

ريم عيسى فقيه

335

زهراء محمد مسلماني

361

علي مصطفى زين الدين

336

مريم باسم عياش

362

جويس اسعد كلداوي

21

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

363

غدير نايف الجمال

369

مروه محمد فادي شعراني

364

االء علي المصري

370

ليال محمد ملحم

365

مالك علي بالغي

371

ابراهيم عبد الكريم المير

366

غرام عبد الكريم الزين

372

زهراء حسن صادق

367

أيمن فواز االيوبي

373

الشيخ سليم نسيب العاكوم

368

عبد هللا خالد المحمد

374

حسين وفيق حسون

فقط ثالثماية وسبعون مرشحا%
لوظيفة محاسب:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

حسين قاسم هزيمه

16

عطاء محمد الحاج

2

زينب ابراهيم الدسوقي

17

اسامه عاطف عبد الهادي

3

حسين محمد سعد

18

نور فؤاد عثمان

4

باسل خالد األسبر

19

عماد نور الدين نعمان

5

محمد علي بالل عرابي

20

مهند طارق ياسين

6

تاله جمال العيراني

21

نور سامي عليان

7

مريانا فريد شموط

22

لفيا مخائيل داود عطيه

8

مايا جهاد شحاده

23

علي محمد بدران

9

سناء فيصل حمامي

24

ساره احمد المقداد

10

محمد حسين علي مظلوم

25

زين العابدين حسين صادق

11

محمد خالد طارق االمد

26

جنان ناجي شوربا

12

عبد الرحمن سامي عبدو

27

هبه غانم غانم

13

أحمد عدنان لمع

28

كارين احمد عبد هللا

14

ماري جرجس كيروز

29

ريبال زياد حديفه

15

فاطمه علي يوسف

30

دينا الياس جرجس

22

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

31

احمد خضر العرجه

57

علي فوزي الحسيني

32

ليان مصطفى الخطيب

58

ساره يوسف دياب

33

ريان ماهر صالح

59

أماني وسام زبيب

34

محمد اكرم غيث

60

فاتن حبيب بيضون

35

نانسي الياس حليحل

61

ضحى رشيد الحجار

36

هبه علي الصايغ

62

انطوان جوزاف واكد

37

ربيع حسن صب ار

63

نجا عادل محاسن

38

رشا علي عليق

64

جوال ميالد عواد

39

ديما سمير ابراهيم

65

حسن محمد زعيتر

40

عبد الوهاب محمد الرفاعي

66

ابتسام عيسى دندش

41

محمد احمد العطار

67

غاديه جهاد هالل

42

جوني مرشد الخوري

68

والء يونس يونس

43

سالي حسين الضاهر

69

أمير معن طليس

44

عائده معن سعد

70

سماح احمد انيس

45

سيرج كمال عبد النور

71

اميره علي مراد

46

ريم حسين تامر

72

وفاء يحي االحدب

47

ريتا منير جريج

73

نعمه حسن جوني

48

احمد مهدي نصر هللا

74

ريان ابراهيم االحمد

49

غيدا محمد صادق

75

خالد رشاد دالل

50

نور الهدى عبد الكريم مقدم

76

هبه باقر صالح

51

نسرين عبد الكريم مقدم

77

زهراء كمال عطوي

52

ناريمان محمد بزي

78

منال عاطف وهبه

53

سلوى عماد النصولي

79

احمد قاسم اليوسف

54

فادي شهيد هاشم

80

سعيد بسام حوحو

55

حياة عدنان الوزان

81

نديمه محمود شبو

56

آيه محمد سكينه

82

رفاه احمد الكيالني

23

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

83

سعد الدين بشير بعاصيري

109

عبير ناصر البتديني

84

محمد علي ابو الحسن

110

ربيع مفيد جعفر

85

حسن نصري البزال

111

محمد ممدوح المجذوب

86

وسام سامر بو حمدان

112

كالين ناجي محفوظ

87

ناجي عبد الهادي ادريس

113

روبن اسكندر بو رجيلي

88

محمد سعيد المعوش

114

وليد حسين السيد

89

عبد هللا محمود الحالق

115

روال ممدوح تقال

90

كريم عصمت نصر

116

ريهام غسان الحسن

91

يوسف حيدر دقماق

117

َّآنا جوزفينا جورج سابا

92

سامر حسان الخطيب

118

علي زكريا بيطار

93

علي احمد منصور

119

نمر خليل ذيب

94

علي نايف المصري

120

كريم ماجد فقيه

95

قاسم محمد زين الدين

121

زينب علي دنش

96

نور كمال وهبي

122

ساره علي حسون

97

مهدي حسن عبود

123

نو ار كمال غنام

98

سارة عمر عاشور

124

مهدي غسان زهر

99

حسين محمد هاشم

125

مروه ابراهيم الشيخ

100

معن وجدي حماده

126

هدى رمزي حالوي

101

صباح محمد سعود

127

نادر عادل عساف

102

مريم ابراهيم بركشتو

128

اليان ضاهر حداد

103

نسرين عماد كيوان

129

ايليسا سمير عوض

104

ديانا يوسف بو جرجي

130

ليلى علي الجبلي

105

مهدي علي عبادي

131

رّيان مصطفى اليمني

106

علي وجدي حماده

132

علي وجيه شقير

107

لميس حسين حطيط

133

محمد احمد مازح

108

السي حنا ابو طايع

134

كبريال الياس جمهور

24

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
135

سحر محمد شحرور

136

لو ار ناجي ناصر الدين

الرقم المتسلسل
137

االسم و الشهرة
ليال شوقي مزهر

فقط مئة وسبعة وثالثون مرشحا%
لوظيفة أمين صندوق:
الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

1

حسين محمد سعد

21

انطوان جوزاف واكد

2

محمد علي بالل عرابي

22

سلوى عماد النصولي

3

كريم ماهر بيضون

23

سماهر علي كمال الدين

4

محمد حسين علي مظلوم

24

رحاب حاكم حالوي

5

ماري جرجس كيروز

25

رفاه احمد الكيالني

6

عماد نور الدين نعمان

26

ليال سعيد حطيط

7

مهند طارق ياسين

27

وسام احمد ضاهر

8

محمد خليل ابراهيم الغالي

29

حيدر حسن غندور

9

زين العابدين حسين صادق

30

كريم عصمت نصر

10

فرحات حسين فرحات

31

رنا حسين طقو

11

جوني مرشد الخوري

32

ليال الياس ابي سعد

12

جوسلين جورج متى

33

قاسم محمد زين الدين

13

سالي حسين الضاهر

34

علي حسين زيدان

14

سيرج كمال عبد النور

35

محمد خضر االيوبي

15

نور الهدى عبد الكريم مقدم

36

روبن اسكندر بو رجيلي

16

نسرين عبد الكريم مقدم

37

آية جميل الخطيب

17

وفاء يحي االحدب

38

كالين ناجي محفوظ

18

آيه محمد سكينه

---

---

19

فاتن حبيب بيضون

40

عامر احمد درباس

20

شريهان محمود حسنين

41

زينب علي دنش

25

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

42

ساره علي حسون

46

نرمان راضي علي احمد

43

هدى رمزي حالوي

47

ليال شوقي مزهر

44

لما وليد الحريري

48

جابر ناصر الباشا

فقط خمسة واربعون مرشحا%
لوظيفة مدخل معلومات:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

محمد هاني عطار

20

زينب اسماعيل حمزه

2

حسن احمد شعيتو

21

حياة عدنان الوزان

3

ندى احمد دبليز

22

نبيلة محمود يحفوفي

4

علي محمد بركات

23

فاطمه حسن فرحات

5

جيسيكا الياس عون

24

ناريمان احمد شبلي

6

حسن محمد حداده

25

أماني وسام زبيب

7

فاطمه احمد نذر

26

انطوان جوزاف واكد

8

سراج الدين تامر عدي

27

وئام مؤيد الحلبي

9

ريتا مرسال عون

28

وفاء يحي االحدب

10

محمد منصور جزيني

29

علي حسن معتوق

11

اسراء سهيل حمدان

30

لؤي جمال مسالخي فرشوخ

12

زينب برهان فرحات

31

كمال محمد حميه

13

جاد جمال تمساح

32

طارق خالد المقهور

14

محمد علي رضا محمود نزها

33

ناجي حسن العطوي

15

بشير عاصم االيوبي

34

الياس عبده خليل

16

آمنه عبد الحكيم ناصر الدين

35

حسين حيدر خليل

17

سالي حسين الضاهر

36

قاسم محمد زين الدين

18

بشرى خالد ابو العال

37

بدريه نزيه حيدر

19

ايمان قاسم قاسم

38

مروى ناجح حامد

26

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

39

مصطفى طالب خزعل

56

لما فوزي نصر هللا

40

حسن عبد هللا المكحل

57

جان مطانيوس صليبا

41

محمد خضر االيوبي

58

حسين علي شبلي

42

سحر محمد سليم زين مقصود

59

ديانا خالد العتر

43

ضحى رياض عربس

60

أحمد حسن حايك

44

سمر امين صائغ

61

ايمان عزات عواضه

45

آيات علي الحاج

62

ايمن محمود نصر الدين

46

عامر محفوظ ريا

63

سناء عصام الساحلي

47

دانية حسن الرشعيني

64

اسامه بهاء الدين الحسامي

48

لينا فواد حيدر

65

رشيد يحي حمادي

49

محمد موفق السباعي

66

عبد الهادي ابراهيم فقيه

50

محمد عبد اللطيف عيد

67

زياد محمد كريم

51

نور االسالم جالل مرطبان

68

ميراي عدنان ديب

52

سهير سليم زين

69

أحمد حرب مصطفى عبد هللا

53

وليد حسين السيد

70

محمد احمد الحلبي

54

سماح منير شور

71

ريفانه جهاد الحاج شحاده

55

جاك يوسف مبيض

فقط واحد وسبعون مرشحا%
لوظيفة حاجب:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

احمد جمال عبد هللا

6

فاتن يوسف شلهوب

2

خضر مصطفى شبو

7

امين شفيق بارودي

3

حسن علي فاعور

8

عبيده أحمد الزعبي

4

سهى مصطفى درويش

9

مازن وفيق اسبر

5

احمد حسن نور الدين

10

لبنا عماد مصطفى

27

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

11

خضر احمد رمضان

37

يسرى محمد خليل

12

علي احمد الطحش

38

سليم عثمان سليم

13

ابراهيم علي عالم

39

محمد علي ناصر الدين

14

علي رامز أيوب

40

حسين عبد الرحمن حرب

15

ناظم محمد المصري الشعراني

41

الياس انطون قزيلي

16

محمود احمد طبيخ

42

حياة عدنان الوزان

17

عبد الرؤوف عبد الرؤوف بوالد

43

محمد غسان حسين

18

زياد عادل بو سليمان

44

أحمد محمد سقالوي

19

نو ار ديب الموسوي

45

عباس محمد شقير

20

حسين محمد رمال

46

ديالن مهدي األشقر

21

زين العابدين حسين صادق

47

انطوان جوزاف واكد

22

محمود عفيف صايغ

48

احمد محمود حسن

23

محمد جمال المعروف بسام الحافي

49

نجا عادل محاسن

24

محمد حسن بلوط

50

اسعد عبد الحميد عبد الحميد عبد العزيز

25

عزام فيصل غازي

51

ريان جمال عبد الناصر صهيوني

26

سعاد سعيد الشحيمي

52

داني لواء رضوان

27

احسان عبد الناصر عدي

53

احمد محمد عبد القادر حداره

28

محمود محمد ابو دله

54

احمد نور الدين محمد مرعب

29

باسل مصطفى المعوش

55

محمد احمد مريم

30

صفاء قاسم قاسم

56

سمر شربل قصاص

31

احمد خضر العرجه

57

اماني عبد االمير بدر الدين

32

هنا وليد عرابي

58

علي حسين مالح

33

احمد حسين قليط

59

حسين علي فاعور

34

حسن نصر الدين شقير

60

فيراز علي عبده

35

محمد خليفه عثمان

61

سمر عدنان الخنسا

36

ناصر كمال ضو

62

ماهر علي حمود

28

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

---

---

89

لوخي عادل قانصوه

64

محمد ابراهيم حيدر احمد

90

قاسم محمد زين الدين

65

يحي فؤاد عويدات

91

محمد نواف مشيك

66

حسين اكرم مبارك

92

مازن حسين الضيقه

67

رحمه زكي رعد

93

فرح حسين زيدان

68

كلوديا ميشال رفول

94

مؤمن فاضل موسى

69

جمال محمد عدنان صبوح

95

محمود علي توفيق

70

محمد احمد مومنه

96

محمد حسن فقيه

71

حسين عبد العزيز عزو

97

طالب مرشد حسن

72

شريهان احمد بازيد

98

محمد عمر يونس

73

كمال محمد حميه

99

حسين أحمد معتوق

74

باسل مصباح الحلبي

100

كمال عبد القادر مثلج

75

مصطفى سمير المصري

101

حبيب اسماعيل فارس

76

علي نصر عبيد

102

عالء محمد سيف الدين

77

خضر نصر عبيد

103

هادي محمد مرزى

78

اسماء محمد الهاشم

104

عالء الدين محمد شحاده

79

عبير محمد الهاشم

105

علي حسين معربوني

80

محمد عبد الحميد بوالد

106

فؤاد حسين صليبي الديراني

81

أحمد محمد ترحيني

107

مروان احمد زبيب

82

علي ياسين عساف

108

محمد علي ورده

83

انوار محمد معربوني

109

هبه جميل منصور

84

محمد نمر مشموشي

110

حسن مشهور سلهب

85

خالد رياض فياض

111

علي احمد صليبي

86

علي زين العابدين مروان قطر

112

حسين كامل فحص

87

محمود احمد خالد قدوره

113

محمد حسن احمد قزويني زاده

88

سامي سعيد االسمر

114

جومانه غازي خضر

29

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

115

ماهر محمود شبلي

132

علي احمد االطرش

116

خالد احمد جراحباش

133

ربيع خليل شرف الدين

117

رامي حسين سليم

134

ربيع يحي حماد

118

محمد محمود العلي

135

عمر محمد قطلب

119

وائل سالم غمراوي

136

ماهر مصطفى حمود

120

اسامه محمد سكاف

137

علي غالب صايغ

121

عيسى يوسف احمد شحاده

138

محمد علي داوود

122

حسين محمد حميه

139

حبيب نجيب فحص

123

روجيه توفيق الحتي

140

فاضل غسان الخولي

124

ليال علي موسي

141

محمد عبد هللا رعد

125

محمد احمد الزعرت

142

علي حسن هزيمه

126

احمد نايف الغريب

143

احمد جهاد خالد

127

قاسم محمد عواضه

144

عبد القادر توفيق عبد المجيد

128

أالن شربل الحاج

145

كريم هزان ابو خزام

129

سعيد صالح ابو العز

146

أحمد حرب مصطفى عبد هللا

130

زهير خالد يونس

147

ابراهيم عبد الكريم المير

131

عمر اديب اسماعيل

148

احمد عوض عبد الواحد

فقط مئة وسبعة واربعون مرشحا%
لوظيفة ســاع:
الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

1

علي قاسم ترشيشي

6

هشام جهاد شحاده

2

احمد صبحي يحفوفي

7

محمد جمال المعروف بسام الحافي

3

محمود احمد طبيخ

---

---

4

علي رامز ايوب

9

محمود سليم اللحام

5

خضر احمد رمضان

10

محمد عبد الحليم غنوم

30

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

11

محمد علي ناصر الدين

23

حسين نزار شاهين

12

محمد محمد خالد عساف

24

موسى علي زعيتر

13

احمد محمد عبد القادر حداره

25

غسان حسين عقل

14

حسين نديم دهيبي

26

علي فيصل الحاج حسن

15

علي عبد الحسن طعمه

27

عالء خضر درويش

16

احمد محمد دياب

28

فهد فؤاد اسماعيل

17

سعد وليد البدويه

29

شكر قاسم شكر

18

جميل كاظم سقاالكي

30

اسامه محمد سكاف

19

بهاء الدين محمد سيف الدين

31

زياد محمود عباس

20

فؤاد حسين صليبي الديراني

32

فراس محمد عيسى

21

مروان احمد زبيب

33

احمد حسين معربوني

22

علي حسين النجار

34

علي محمد االتب

فقط ثالثة وثالثون مرشحا%

المادة الثانية :ينشر هذا القرار على باب مجلس الخدمة المدنية.
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ناتالي يارد

أنطوان جبران

فاطمة الصايغ
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