الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين

قرار رقم 2/649 :
تاريــخ2017/11/15 :
النتائج النهائية

في المباراة لتعيين مفتشين معاونين

في مالك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي
ان رئيس إدارة الموظفين ،

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 ــ

بناء على المرسوم رقم  7986تاريخ ، 2012/4/14
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 رقـم  324تاريخ ،1997/3/29
( النظام العام للمباريات واالمتحانات التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية )

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/275تاريخ ،2017/5/26

( تنظيم مباراة لتعيين مفتشين معاونين في مالك المفتشية العامة التربوية في التفتيش
المركزي) ،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/363تاريخ  2017/7/4المتعلق بتأجيل موعد
اجراء المباراة وفتح مهلة جديدة لتقديم الطلبات،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/598تاريخ  2017/10/24المتعلق بنتائج
المسابقات الخطية،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  963تاريخ  2017/10/30المتعلق
بتأليف اللجنة الفاحصة وجهاز المراقبة في المرحلة الثالثة من المباراة،

بناء على محضر اللجنة الفاحصة المؤرخ في  2017/11/15المتضمن النتائج
النهائية في المباراة،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية،

1

يقرر ما يأتي:

المادة االولى :يعتبر ناجحا في المباراة لتعيين مفتشين معاونين في مالك المفتشية العامة التربوية في

التفتيش المركزي التي جرت اعتبا ار من يوم السبت في  ،2017/7/22كل من المرشحين

الواردة أسماؤهم أدناه بحسب تسلسل مراتب نجاحهم وتبعا لكل اختصاص:

أ -لمرحلة التعليم العام:
الختصاص رياضيات /فرنسي:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
15

محمد عبد القادر الزعبي

1974/08/03

152

االول

33

حسام محمد طالب

1984/01/01

136

الثاني

2

محمد علي مشيك

1981/10/15

132

الثالث

فقط ثالثة مرشحين ناجحين%

الختصاص كيمياء /فرنسي:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
1

فاطمه محمود مهدي

1983/10/10

170

االول

6

غنوه محمد الشامي

1986/01/01

162.5

الثاني

4

احالم سعيد مرعي

1980/11/17

156

الثالث

9

يمنى سلمان االمين

1975/09/12

145

الرابع

فقط اربعة مرشحين ناجحين%

الختصاص كيمياء /إنكليزي:
الرقم المتسلسل
3

االسم و الشهرة
عيسى حسن الربيع

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

1974/01/17

133

االول

فقط مرشح واحد ناجح%
2

الختصاص فيزياء /فرنسي:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
5

رأفت ابراهيم مواسي

1977/01/31

146

االول

3

خليل رسالن ابو ديه

1973/11/23

123.5

الثاني

فقط مرشحان اثنان ناجحان%

الختصاص فيزياء /إنكليزي:
الرقم المتسلسل
1

االسم و الشهرة
أيمن محمد عقيل

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

1982/09/13

141

االول

فقط مرشح واحد ناجح%

الختصاص اللغة العربية وآدابها:
الرقم المتسلسل
1

االسم و الشهرة
مريم خليل رضا

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

1979/06/07

148

االول

فقط مرشحة واحدة ناجحة%

الختصاص اللغة الفرنسية وآدابها :
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

25

جيهان عبد هللا هرموش

1983/02/13

152

االول

37

فدوى نبيل نصر

1985/10/21

143

الثاني

11

اوديل جان بركات

1977/01/11

141

الثالث

12

راميا حسن سليمان العلي

1980/02/01

127.5

الرابع

15

فدا مصطفى عز الدين مستو

1979/09/16

126.5

الخامس

فقط خمسة مرشحين ناجحين%

3

الختصاص اللغة اإلنكليزية وآدابها:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
9

عبير نديم ابو شق ار

1978/11/22

144

االول

1

ال ار زهير ابو شق ار

1981/01/01

137.5

الثاني

30

غوى خليل بشروش

1983/11/22

132

الثالث

فقط ثالثة مرشحين ناجحين%

الختصاص علوم اقتصادية:
الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

3

هبه مصطفى احسان الصوفي

1970/02/04

127.5

االول

فقط مرشحة واحدة ناجحة%

الختصاص علوم اجتماعية:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

10

زينه سليم الصيفي

1976/03/10

145.5

االول

22

وداد خالد الحرفوش

1970/03/31

139

الثاني

7

مي سليمان خضر

1973/06/18

130.5

الثالث

24

ربى محمد شندب

1981/02/15

130

الثالث

فقط اربعة مرشحين ناجحين%

4

الختصاص علوم طبيعية/فرنسي:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
22

فاطمه علي الصاج

1984/03/02

143

االول

14

غاده جورج عيد

1968/10/27

142

الثاني

3

اميره مخايل الريس

1978/03/21

135.5

الثالث

26

كالديس قيصر الخوري

1960/01/04

135

الرابع

18

شفيق ايلي التن

1978/04/05

134

الخامس

6

فريد محمد عباره

1971/03/18

131

السادس

28

ثروت مصطفى اللقيس

1972/06/19

127.5

السابع

24

شانتال فيصل فهد

1978/11/26

125.5

الثامن

فقط ثمانية مرشحين ناجحين%

الختصاص علوم طبيعية /إنكليزي:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
2

مي امين حسن

1971/12/15

168.5

االول

3

لبابه ناهيد عبد هللا الخالدي

1968/01/16

155.5

الثاني

4

روال محمد الديراني

1974/09/17

149

الثالث

1

ليال عمر تمساح

1981/07/20

144.5

الرابع

9

غسان موسى دوالني

1981/02/08

136.5

الخامس

فقط خمسة مرشحين ناجحين%

الختصاص جغرافيـا:
الرقم المتسلسل
12

االسم و الشهرة
مها يوسف الخيال

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

1975/07/10

147

االول

فقط مرشحة واحدة ناجحة%

5

الختصاص فلسفة وعلم النفس وعلم التربية:
تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل
23

رنا يعقوب الرياشي

1977/05/07

168

االول

5

رايق علي عبيد

1967/10/04

151

الثاني

24

جمال يوسف الزين

1970/11/13

149

الثالث

37

كارولين محمد صالح

1977/01/01

144

الرابع

1

مي محمد عويدات

1974/10/10

135.5

الخامس

39

دانيا جان رامح

1974/05/15

132.5

السادس

4

فدوى حسين جرادي

1973/02/20

131.5

السابع

18

دجى وهيب المذبوح

1975/11/16

128

الثامن

35

احمد يوسف فقيه

1955/12/11

125

التاسع

22

مارت سيمون القسيس

1982/05/01

124.5

العاشر

فقط عشرة مرشحين ناجحين%

أ -لمرحلة التعليم المهني والتقني:

الختصاص هندسة الميكانيك :
الرقم المتسلسل
5

االسم و الشهرة
روي عادل حرب

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

1979/12/13

138.5

االول

فقط مرشح واحد ناجح%

6

الختصاص العلوم الفندقية:
الرقم المتسلسل
6

االسم و الشهرة
شادي سجعان الحاج

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

1972/09/29

133

االول

فقط مرشح واحد ناجح%
الختصاص العلوم التمريضية :
الرقم المتسلسل
1

االسم و الشهرة
سهى مخايل شلهوب

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات 240/

المرتبة

1974/11/04

134

االول

فقط مرشحة واحدة ناجحة%

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

بيروت ،في2017/11/15
رئيس إدارة الموظفيـــــــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران
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