الجمهوريـة اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقـ816 :
تاريػػخ8168/9/61 :

المقبولوف لالشتراؾ في المباراة لمتعييف في وظيفتي طبيب اسناف وصيدلي
في مالؾ تعاونية موظفي الدولة
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

إف ىيئة مجمس الخدمة المدنية ،

بناء عمى المرسوـ االشتراعي رقـ  661تاريخ  6999/1/68وتعديالتو ،
( إنشاء مجمس الخدمة المدنية )
بناء عمى المرسوـ رقػـ  8118تاريخ  6916/68/11وتعديالتو ،
( تنظيـ مجمس الخدمة المدنية )

بناء عمى المرسوـ االشتراعي رقـ  668تاريخ  6999/1/68وتعديالتو ،
( نظاـ الموظفيف )

بناء عمى قرار ىيئة مجمس الخدمة المدنية رقـ  181تاريخ ، 6998/1/89
( النظاـ العاـ لممباريات واالمتحانات التي تجرييا إدارة الموظفيف في مجمس
الخدمة المدنية )

بناء عمى قرار ىيئة مجمس الخدمة المدنية رقـ  191تاريخ ( 8168/8/81نظاـ مباراة لمتعييف في وظيفتي
طبيب اسناف وصيدلي في مالؾ تعاونية موظفي الدولة) ،

بناء عمى قرار ىيئة مجمس الخدمة المدنية رقـ  196تاريخ  ( 8168/8/81اجراء مباراة لمتعييف في وظيفتي
طبيب اسناف وصيدلي في مالؾ تعاونية موظفي الدولة) ،

بناء عمى قرار رئيس إدارة الموظفيف رقـ  8/119تاريخ  ( 8168/8/81تنظيـ مباراة لمتعييف في وظيفتي
طبيب اسناف وصيدلي في مالؾ تعاونية موظفي الدولة) ،

بناء عمى اقتراح رئيس إدارة الموظفيف،

تقرر ما يأتي:
المادة األولى :يقبؿ لالشتراؾ في المباراة التي تجرى اعتبا ار مف يوـ الثالثاء في  8168/9/68لمتعييف في وظيفتي طبيب
اسناف وصيدلي في مالؾ تعاونية موظفي الدولة ،كؿ مف المرشحيف المستوفيف الشروط المطموبة ،والتالية
أسماؤىـ بحسب تسمسؿ أرقاميـ وتبعا لكؿ وظيفة:

1

لوظيفة طبيب أسنان:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

6

عبد اليادي حسف الدني

81

ناديف غساف غبريس

8

ابتساـ مصطفى الدروبي

88

ىبو محمود قاسـ الحاج

1

جورج بيار سالمو

88

جيزاؿ لبيب الياس

1

حنيف صالح دانيؿ

89

بت ار اسامو الحجار

9

شروؽ ىاني نجدي

11

حساف عمي زيف الديف

1

روالف انطوف تادروس

16

لمى محمد ظاىر

8

ليمياف حنا وىبو

18

محمد سميح محفوظ

8

والء منذر حمود

11

محمود محمد منير زرقوت

9

غنوه عبد اهلل ذيب

11

سوزانا عمر الساروط

61

ريما سمعاف ساسيف

19

سامر الياس شبيب

66

ميشاؿ فارس خاطر

11

عبد الرزاؽ عبد القادر الزعبي

68

ايماف نظير عبيد

18

اميمو خميفو العيسمي

61

غنى وفيؽ عز الديف

18

عاصـ راشد عبد القادر

61

فراس جميؿ عمود

19

ىاني ناجي بزي

69

جوزؼ طانيوس اسطفاف

11

اسعد اميف عقؿ

61

مايا ىشاـ بو عرـ

16

كريستوؼ جوزؼ الحاج يوسؼ

68

كماؿ محمد الحاج دياب

18

منار سموـ سويد

68

فادي حنا ش ارره

11

مرواف بيجت الربيع

69

عمي ناصر حرب

11

مارياف فادي مسمـ

81

وساـ محمود الحاج

19

ريبيكا انطواف بطيش

86

رؤه ابراىيـ الحاج حسيف

11

ريما عمي االحمر

88

اماني ناجي منيمنو

18

آيو عمي يوسؼ

81

صبا فايز جباوي

18

بوال ادوار فرساف

81

فاطمو عزاـ رمضاف

19

فاطمة رباح شريتح

89

بساـ رؤوؼ البراضعي

91

ميسره نصر محمد عمي

2

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

98

بييو عمي حميو

88

خضر حسيف الرشعيني

91

ايناس اكرـ جوني

89

السا حبيب حمصي

91

حناف حسف ابو شق ار

81

داريف عبد الحميـ اليمف

99

عبد الرحمف سميماف السوقي

86

محمد محمود يونس

91

ساره حسيف عساؼ

88

رنا احمد حسيف

98

عمي حسيف صمح

81

سامي حسف فنيش

98

عبد الكريـ احمد ابو ناصيؼ

81

حسف عمي عز الديف

99

نسريف محمد مدلج

89

رالؼ منصور سرور

11

ايميانا ايميا الحداد

81

كارمف اطاـ شابوح بوياجياف

16

الكسندر نقوال صابر

88

آالء كرـ قره عمي

18

عبدو احمد غندور

88

جو سامي طايع

11

داليا رشيد المعموؼ

89

انور سمير شعباف

11

رالؼ جوزؼ رنو

91

حسيف عبد اهلل ايوب

19

محمد عمي حسف قانصو

96

ناديف منير المواس

11

داريف فائؽ زكي البكري

98

مصطفى زىير الحيدري

18

ندى محمد صادؽ

91

ريتا نبيو كفوري

18

اممي يوسؼ ناصيؼ

91

راني حميـ شعيب

19

محمد شفيؽ مرتضى

99

حنيفو محمد الزعرت

81

نزار اسعد ىزيمو

91

جورجينا اميؿ الغوؿ

86

حساـ عبد المطيؼ فواز

98

غساف عبد الرحمف الحجيري

88

كوثر خالد ابراىيـ

98

عمر عصاـ عيتاني

81

فدى مدحت الصياح

99

سوزاف اميف النقيب

81

اسعد الياس يونس

611

فادي سمير خمؼ

89

اماني محمد حسيف

616

مصطفى محمد عدناف سكريو

81

ساره عباس قاسـ موسى

618

احمد سعيد الحجار

88

طارؽ عامر المنال

611

كريستيؿ فوزي سعاده

3

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

611

اماؿ حسيف الخطيب

611

رنا ابراىيـ بو خالد

619

حسف فؤاد قصير

616

عمي عبد اهلل مرتضى

611

رنا نضاؿ طعمة

618

محمد محمود موسى

618

فاطمو محمود سويداف

611

فرح محمد سمير القواس

618

حسيف عمي المصري

611

نسريف احمد مشيؾ

619

راميا جرجس فرح

619

حيدر حسف خميؿ

661

مناؼ عبدالرحيـ شمحو

611

كوثر كماؿ سميـ

666

صفاء حسف بركات

618

تانيا كابي حداد

668

سميو يوسؼ ديب

618

ربيع خالد العس

661

نيجاد رينو مينا

619

ربى توفيؽ السبالني

661

اسراء عمي عوده

611

عمي محمد عبد اهلل

669

بياء اسد نوييض

616

احمد عبد الكريـ عالـ

661

رياض ابراىيـ فردوف

618

نورما منير حمداف

668

عمي حساـ حاج سميماف

611

فرح عبد اهلل مقدـ

668

بالؿ محمد حيدر

611

رنا وضاح الجـ

669

حسيف محمد الحاج سميماف

619

حياف منير الحاج يوسؼ
ّ

681

زاىر أديب الصباغ

611

فريد بديع بو داغر

686

متيمدا محمد حاج سميماف

618

امؿ عمي عواضو

688

سناء خالد صمح

618

رامي احمد الممحـ

681

حسيف عمي الخطيب

619

الياـ فاروؽ ابو زيد

681

باتريؾ ميشاؿ متى

691

أنيتا كمود الحاج

689

جويؿ ريموف عزاـ

696

سوالنج روبير عبد االحد

681

وليد محمد الفواؿ

698

ميدي سمير ايوب

688

ميريال كريـ فرح

691

نضاؿ جورج العيناتي

688

ساره غازي الحاج

691

شادي جوزؼ طربيو

689

وساـ عمي الدسوقي

699

كوثر فياض الحاج عمي احمد

4

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

691

يال كميؿ الخوري
غ ارز ّ

688

احمد محمد الربيع

698

يوال نزيو عباس

681

ريتا روبير بستاني

698

اليسار عمي شكر

681

احمد غالب الحاج شحاده

699

دانا عبدالباسط البمولي

689

رشا ريموف السروجي

611

جويس سعد طنوس

681

مي ار جوزيؼ شميطا

616

كارال ايمي كفوري

688

ريتا يوسؼ السويدي

618

ربى جرجس النجار

688

صالح عمي اسماعيؿ اسماعيؿ

611

ربى جوزيؼ الشعار

689

يوسؼ محمد عبد اهلل

611

يحي احمد عزات الحسف

691

مارليف ميشاؿ شريـ

619

حسيف عمي زعيتر

696

محمد عبد اهلل وىاب

611

سنتيا جورج عبد الساتر

698

لياؿ عبد الرحمف الحمواني

618

حمزة خميؿ ارزوني

691

ساره فيصؿ وزنو

618

أيات جياد زيداف

691

سميماف حسيف سميماف

619

برال عبده حبيقو

699

محمد يحي رياض قدوحو

681

عباس محمد اسماعيؿ

691

محمد عصاـ احمد العاليمي

686

الجميؿ
سيميف زياد
ّ

698

احمد عمي شوماف

688

داني جورج مرىج

698

فكتوريو الياس الحداد

681

بيتر سميماف المعوشي

699

جورج جوزؼ الحمو

681

عبدالقادر جماؿ عيتاني

811

مايا نجيب الجميؿ

689

ايماف وليد محمود

816

حساف محمد مزىر

681

ساره ناجي سموـ

818

عمي عباس حمزه

688

ُعال ناصر الراعي

811

منار حسيف المقداد

688

سيريف احمد جباعي

811

احمد تيسير الداود

689

احمد محمد البزاؿ

819

محمد عمي حجازي

681

سوسف حمد نصر الديف

811

روال خميؿ مرتضى

686

حساف دحاـ قموع

818

محمد اسعد البزاؿ

5

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

818

رياف بيجات صعب

866

وعد حسيف سكريو

819

جوليانا عمار الحاج

868

طوني ماروف بدر

861

سيؼ الديف مصطفى عمي

861

محمد ابراىيـ ناصر الديف

فقط مئتاف واثنا عشر مرشحا %
لوظيفة صيدلي:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

6

يامف طالؿ كرامي

69

زينب عمي شرؼ

8

ندى محمد منيمنو

81

ديانو حسف مصطفى

1

سيمفيا انطواف رزؽ

86

فاتف احمد الرمح

1

رنا زيد غبشو

88

رامي حسف عواضو

9

داليا قزحيا حميحؿ

81

رشا فواز طالب

1

محمد عمي حسيف رعد

81

زينب يوسؼ شبارو

8

حسيف عمي زعيتر

89

رنى حسيف عيتاني

8

ايماف وساـ الحجار

81

محمد احمد صالح

9

محمد حسيف شعيب

88

اميو حسف صباغ

61

سيير عمي خميؿ

88

صبا محمد عمى جنيد

66

غنوه صافي ممي

89

خمود محمد شمص

68

كمير البير شماس

11

اليسار عبد المنعـ نعيـ

61

ىبو حسف حوراني

16

فرح محمد وليد جرادي

61

ميدي عباس الموسوي

18

ماري موسيس القرداحي

69

ريما سقراط خضر

11

زىراء وجيو سقالوي

61

سيميف يوسؼ القاعي

11

كمود ادموف القصيفي

68

لمى احمد عز الديف

19

لياؿ سعد الديف الغالي

68

شيريف حسف محسف

11

دالؿ عدناف فواز

6

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

18

لينا محمود الكردي

18

فاتف فادي سميماف

18

حسناء توفيؽ شكر

11

مروه محمد سمماف

19

سامر انطواف ابي عقؿ

11

لوديا جورج نجـ

11

فاطمو فاروؽ عيتاني

19

امينو طارؽ منيمنو

16

بسكاؿ حسف فياض

11

ميرنا ابراىيـ سرحاؿ

18

رواف بيجت الربيع

18

عبير محمد شكر

11

آماني اسماعيؿ محمود

18

أالء احمد مراد

11

عمي سعيد عميؽ

19

رؤى ىشاـ االروادي

19

جيده محمد مأموف الممقي

81

عبد الرحمف كامؿ دياب مرزوؽ

11

كارال جاف كرـ

86

رانيو عمر المحمد

18

بتوؿ حبيب قطيش

88

مراـ محمد ممص

18

راسيؿ جورج فرح

81

عبير عبد القادر ىودا

19

ليمياف غساف سرور

81

حساـ فواد كريديو

91

كاريف جوزؼ القزي

89

زىير رفيؽ ابو غيدا

96

زينب ىاني عباس

81

رينا وجيو الجميوري

 96مكرر

ىمف شوقي سميـ

88

جوانا نعيـ صوايا

98

حناف محي الديف حميدي صقر

88

دياف نبيو حاطوـ

91

نغـ احمد العاصي

89

ابراىيـ مالؾ زراقط

91

فاطمو احمد فياض

81

نانسي خميؿ عبد اليادي

99

زىيو محمد دالي بمطو

86

راشيؿ جوزؼ مشعالني

91

ريمي ميشاؿ حاتـ

88

جيياف عمي موسي

98

ميرفت عمي الحاج حسف

81

بادرة أحمد المرسي

98

وليد سميماف غندور

81

مايا عبد الحفيظ البنا

99

ربيع مصطفى مصطفى

89

جومانو عبد السالـ الخطيب

11

سكينة شريؼ الحسيني

81

سيى حساف عمر

16

نسريف زىير الوزاف

88

رنا عبد الرحمف العطشاف

7

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

88

جيزاؿ بطرس عيد

661

مروة محمد داغر

89

نسريف احمد أيوب

669

رشا عفيؼ شعيب

91

سوزاف عبد اهلل فرحات

661

صفاء نور الديف الطويؿ

96

ىنادي عبد القادر المصري

668

زينب عمي بدراف

98

موده محمد الحالؽ

668

زينب احمد الديقو

91

كارال جاف حمصي

669

جويا جوزيؼ نمنوـ

91

نعمو وىيب محجوب

681

جسي خميؿ غفري

99

ال ار نسيب عويدات

686

رنا عمي كندر

91

جنى بدر شحيطو

688

نو ار عامر المنال

98

عمي حمزه شداد

681

مالؾ بيجات شحرور

98

سامر أسعد عمي

681

افميف اميؿ ماضي

99

أسيؿ عدناف السوسي

689

طارؽ نظاـ بميبؿ

611

محمد مصطفى جابر

681

لو ار سميـ عمويو

616

فاطمو عمي ياسيف

688

رحاب ىاني ابو طعاـ

618

مريـ سعيد طحيني

688

زينو ابراىيـ الحاج حسف

611

رنا احمد شمص

689

فيونا منصور الحسنيو

611

فرادا روبير بو نادر

611

جوانا فيميب نبياف

619

كرستيف انطواف بو انطوف

616

ميري كابي رعد

611

مريـ جعفر الموسوي

618

غاده نجيب شمؽ

618

جيما صبحي قوبر

611

لياؿ حنا حنا

618

زينب عمي عباس

611

نعمت وليد الجبيمي

619

سعيد محمود اسماعيؿ

619

سوريانا خزاعي ريداف

661

في ار حسيف يونس

611

دولي سمير معف

666

امجاد حسف زعرور

618

سيى محمد فنيش

668

ميرنا أميؿ ندور

618

دانيا محي الديف قباني

661

اسعد محمد ابراىيـ

619

سامر حسيف طيماز

8

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

611

سيير اديب عباس شويكاني

611

زينو عبد الرحمف فارس

616

رواد حسف سرور

618

ستيفاني حميد عوف

618

ىال عبد الحسف سمماف

618

حياة اديب حنش

611

اقباؿ محمد فحص

619

طارؽ حسيف اسماعيؿ

611

ىبو يوسؼ الشمعو

681

نيى عبد الرحمف الحموه

619

بتوؿ محمد شويكاني

686

نور اليدى احمد قزويني زاده

611

جناف عبد االمير حيدر

688

يوسؼ اميف الصايغ

618

جودي نصر خضر

681

ميراي عيد المر

618

زينب عمي سرور

681

ناديف ناجي القاعي

619

بيروال فارس قصابياف

689

ميرنا عزات الفرفور

691

روال وضاح الجـ

681

عبد الرحمف محمود غالييني

696

جميمة سعد الديف خالد

688

عمي حسيف درويش

698

ىالو فايز الحاج

688

جودي احمد الشفيؽ

691

زينب عبد الكريـ قبالف

689

فاطمو احمد صالح

691

احمد عمي حمادي

681

كمير نبيؿ العزير

699

كريستيف نديـ حنيف

686

رواف سعيد درغاـ

691

منى محمود محمود

688

محمد خير نديـ الطمياني

698

ساندي نبيؿ وازف

681

ربيع ريماف عواد

698

ىبو سميماف كنعاف

681

ديانا محمد كموت

699

محمد ناصر ناصر

689

مالؾ يوسؼ بيطار

611

ىدى ىيثـ زياده

681

ساره إبراىيـ الموسوي

616

مريـ حسَّاف حيدر

688

عمي احمد ايوب

618

سمر غازي شمص

688

ساره نبيؿ الدروبي

611

حوراء عمي دوالني

689

يوسؼ ريحاف عواد

611

نانسي فايز المصري

691

ديانا انور فخر الديف

619

ىنادي جياد ابي غناـ

696

دانياؿ ادموف طعمو
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الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

698

ريتا جرجس الحاج

868

عماد ىشاـ استيتيو

691

عباس احمد ايوب

869

مرياـ محمود الجبو

691

ساره طوني بجاني

881

محمد موسى بغدادي

699

مايا ايمي ابو جوده

886

محمد خطار حسف

691

فاتف احمد محفوظ

888

انطواف بشاره كامؿ

698

ايماف كميؿ سرور

881

منى عفيؼ صائغ

698

ميراي جاف الشمالي

881

ناديف رضا الكمش

699

عمي موسى نجدي

889

شنتاؿ كميموف الحكيـ

811

امؿ طمعات ناصر الديف

881

روال عفيؼ حسف

816

دىاء كامؿ ابراىيـ

---

---

818

كاروؿ زخيا باسيؿ

888

وفاء يوسؼ الطويؿ

811

احمد عمي الحاج يوسؼ

889

ماريا سميـ الخطيب

811

االء يوسؼ خريس

811

ريتا سمير درويش عقؿ

819

ريتا عادؿ ىالؿ

816

مالؾ محمد الحسيني

811

فرح محمود الحاج

818

رولى عادؿ الخوري

818

حسيف عمي الجماؿ

811

ريتا نعمو ماما

818

رواف عمي خزعؿ

811

جياف عمي بشير

819

فاطمو حسيف جشي

819

ناريماف نزيو باجوؽ

861

ساره عدناف منصور

811

ريتا جاف فرح

866

نبيؿ حسيف حيدر

818

زينب عباس حميو

868

عمي حسيف ابراىيـ

818

بتوؿ جميؿ الحسيني

861

شاديو جوزؼ عقيقي

819

محمد وجيو فصاعي

861

كموديا جرجس حداد

811

ريـ رمزي ابو كروـ

869

ىبو عمي قعيؽ

816

بياء عمر بوعرـ

861

مروه ابراىيـ ناصر الديف

818

ميساء فؤاد عموه

868

روال احمد عطوي

811

لمى بييج شريـ
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الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

811

مازف سميح ذبياف

898

مريـ محمد سنو

819

نسريف مرواف ابو حيدر

898

ايماف جميؿ حيدر احمد

811

وليد عبد القادر معصراني

899

حسيف محمد الحاج

818

مياسو خميؿ موسى حيدر

811

بتوؿ محمد عمي زعيتر

818

زينب عزت الزيف

816

أماني محمود عباس

819

جويؿ جورج الحمبي

818

ساره نواؼ عبد القادر

891

ندى وفيؽ اسكندراني

811

محمود حسيف الساحمي

896

كريـ ياسر روضو البمح

811

زينب قاسـ موسى

898

ال از رزؽ رزؽ

819

محمود كامؿ عتريسي

891

عباس صبحي نصر اهلل

811

ُرلى صالح الييبو

891

نور محمد نور الديف الموسوي

818

لمى حسف حمزي

899

سالـ ابراىيـ حامد

818

فاطمو حسيف سعد

891

سميو محمد اسكندر

فقط مئتاف وثمانية وستوف مرشحا %

المادة الثانية :ينشر ىذا القرار عمى باب مجمس الخدمة المدنية.
بيروت ،في 8168/9/61
هيئة مجلس الخدمة المدنية
العضـــــو

العضـــــو

الرئيس

ناتالي يارد

أنطواف جبراف

فاطمة الصايغ
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