مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين

قرار رقم 2/80 :
تاريــخ 2018/2/27:

النتائج النهائية في المباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف
الفئة الثالثة في السلك الخارجي في مالك و ازرة الخارجية والمغتربين
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ان رئيس ادارة الموظفين ،
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 هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  575تاريخ  (2017 /6/22نظام مباراة لملء المراكز
الشاغرة في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي في مالك و ازرة الخارجية و المغتربين)،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/351تاريخ  ( 2017/6/29تنظيم مباراة لملء المراكز
الشاغرة في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي في مالك و ازرة الخارجية والمغتربين)،

بناء على قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم  1/16تاريخ  2018/1/16المتعلق
بنتائج المقابلة مع اللجنة الفاحصة،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  119تاريخ  2018/2/2المتعلق
بتأليف اللجنة الفاحصة وجهاز المراقبة في المرحلة الثالثة (المسابقات الخطية) من المباراة،
بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/42تاريخ  2018/2/2المتعلق بتنظيم
أعمال اللجنة الفاحصة في المرحلة الثالثة (المسابقات الخطية) من المباراة ،
بناء على محضر اللجنة الفاحصة المؤرخ في  2018/2/27والمتضمن النتائج النهائية في المباراة،
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يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يعتبر ناجحا في المباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في
مالك و ازرة الخارجية والمغتربين التي جرت اعتبا ار من يوم السبت في  ،2017/8/26كل من
المرشحين التالية أسماؤهم ادناه بحسب تسلسل مراتب نجاحهم:

نديم جورج رزق

تاريخ الوالدة

مجموع العالمات260/

المرتبة

الرقم المتسلسل

1992/09/19

190

االول

152

ميشيل ميشال االسمر

1995/07/03

176

الثاني

408

جنيفر روبير الحايك

1990/03/30

168.5

الثالث

804

شانت اوهانس وارطانيان

1991/06/13

164.5

الرابع

254

ساره احمد الديراني

1991/08/03

164

الخامس

440

محمد علي عصام عيتاني

1987/03/01

158

السادس

183

حنان غسان تابت

1994/08/30

157.5

السابع

877

كيا ار سليمان الحلو

1995/09/06

153

الثامن

359

ميا طوني العضم
ّ
دانياال بسام فياض

1990/09/27

152.5

التاسع

1989/09/21

152.5

التاسع

836

فاطمه علي المصري

1990/03/23

151

11

529

ساندي انطون خليل

1992/05/26

147

12

498

انطوان جوزيف حريكي

1994/11/21

145

13

104

مايا أمين سماحه

1990/05/29

144

14

598

مي نجيب الحايك
ّ
خالد زياد حماده

1985/08/03

144

14

1991/06/01

143

16

527

ماري جورج فهيم

1994/10/02

142

17

718

نورما نجيب ابي كرم

1993/07/09

142

17

472

طوني سليم عنتوري

سماح عبد هللا دبوق

1995/05/29

141.5

19

1986/03/23

141

20

585

بينيلال زياد عبد هللا

1996/07/01

141

20

80

ايليان يوسف جبور

1989/11/10

138

22

1

علي محمد الديراني

1984/04/26

137

23

412

دانا علي غزله

1992/07/11

136

24

875

نسيم عباس يحي

1983/05/13

135.5

25

2

696

634

98

االسم و الشهرة

فقط خمسة وعشرون مرشحا ناجحا %
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المادة الثانية :ينشر هذا القرار على باب مجلس الخدمة المدنية %

بيروت ،في 2018/2/27
رئيس إدارة الموظفيــــــن
أنطوان جبران
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