الجمهوريـة اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم498:
تاريــخ2018/6/12 :

المقبولون لالشتراك في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة
في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
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  312تاريخ  ( 2018/4/11نظام مباراة لملء بعض الوظائف
الشاغرة في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  313تاريخ  ( 2018/4/11اجراء مباراة لملء بعض الوظائف
الشاغرة في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/156تاريخ  ( 2018/4/16تنظيم مباراة لملء بعض الوظائف
الشاغرة في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،
بناء على اقتراح رئيس إدارة الموظفين،
تقرر ما يأتي:

المادة األولى :يقبل لالشتراك في المباراة التي تجرى اعتبا ار من يوم االربعاء في  2018/6/20لملء بعض الوظائف
الشاغرة في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ،كل من المرشحين المستوفين الشروط المطلوبة،

والتالية أسماؤهم بحسب تسلسل أرقامهم وتبعا لكل وظيفة:

1

لوظيفة محرر:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

حسين محمد فتوني

25

ختام عبد الرزاق رعد

2

ديما خضر الصياح

26

احمد مروان عرابي

3

بشرى خضر الحاجي

27

عمر محمد شهال

4

جسيكا جوزيف فرنجيه

28

ماجده مصطفى زعرور

5

عبد هللا عبد الناصر زيدان

29

ساره محمود العيط

6

هال حسين ضاهر

30

عامر سؤدد الجبلي

7

ليال بسام الياسر

31

أسامة محمد الخالد

8

عبد هللا ناصر عبده

32

بالل محمد المرعبي

9

حسن محمد مغربل

33

بشير احمد المصري

10

عماد عالم ذوق

34

كريم الياس قسطنطين

11

مصطفى محمد الظنط

35

عمر مصطفى ديب

12

عبد الرحمن علي الظنط

36

سعيد علي نعوس

13

ريتا جورج نعمه

37

حوريه طالب سليمان

14

عبد الرحمن محمد ناصر المواس

38

هبه جمال معاليقي

15

جنى خالد العبد هللا

39

شربل الياس نسيم

16

ساره مروان ماضي

40

جلنار عاطف ايوب

17

ياسمين محمد الحاج

41

مروه جمال تماسيلي خانجي

18

غدي احمد الشبيب

42

نغم عادل طبوش

19

جيزال ادوار كيال

43

محمد توفيق القعقور

20

جابر ناصر الباشا

44

اناس عدنان كوثراني

21

صفاء سميح شحاده

45

محمد احمد مومنه

22

روز بدوي اسطفان

46

رنده محمد عبده

23

وندي بدوي اسطفان

47

جيزال مارون عبد هللا

24

كمال عبد القادر مثلج

48

رّيان ناصر العكاوي

2

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

49

وفاء خلود عبد القادر

75

جالل احمد الغا

50

عدنان محمد العبد هللا

76

ريتا خليل الخوري

51

غنى سميح مراد

77

جمال سركيس عبود

52

مالك مصطفى محمود الحداد

78

أيمن فواز االيوبي

53

منال خالد الموري

79

صفا محمد عبدو

54

نادين جميل الشامي

---

55

فاطمه هاشم درنيقه

81

عزمي مصطفى جمال بخيت

56

شذى نديم عرب

82

انطانيوس سمير فرنجيه

57

ابراهيم سمير الشتوي

83

مهند عادل خضر

58

وئام عبد الرحيم المصري

84

محمد منير شرف الدين

59

محمد احمد سعيد

85

دجو سليمان فرنجيه

60

محمد احمد ملوك

86

فيصل عبد الرحمان ديب

61

ريم محمد العبد هللا

87

شوقي احمد فهمي محمد

62

مناصر احمد صبر ايوب

88

حسين حليم بلوط

63

رابعه احمد الصائغ

89

احمد فؤاد صالح

64

محمد حمزه االيوبي

90

ايه حسام بزال

65

سينتيا ايلي ناصيف

91

عال سميح علي

66

غسان فواد حامد

92

خديجه سمير الميالكي

67

عبد الوهاب محمد الرفاعي

93

كارن انطوان ابي رعد

68

عبد اإلله هيثم مرعب

94

هبه محمود حمود

69

محمد احمد عبد هللا

95

نزار عبد القادر زكريا

70

نيكول جان معماري

96

ليان مارتين حماده

71

بسمه ملحم الغصين

97

سالي مصطفى الشعار

72

شربل حبيب الغريب

98

فرح معن نافع

73

نور عاصم معاليقي

99

نور الهدى بسام الطباع

74

علي يوسف فضه

100

حسان خالد خوال

3

---

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

101

محمود احمد البعريني

108

باتريك سايد بو رضى

102

عباس ابراهيم البواري

109

علي عارف مرعش

103

ناتالي نمر بو عرم

110

محمود عبد الرحمن قمر الدين

104

زكريا علي عربس

111

ساره ناصر درغام

105

حسين عباس بصل

112

ربيع فواد الحموي البيطار

106

عبد هللا فؤاد حيدر احمد

113

جالل عبد هللا الحداد

107

احمد مصطفى طالب

---

---

فقط مئة واثنتا عشر مرشحا %
لوظيفة محاسب:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

هالل احمد عالم

15

خليل محمود فينو

2

سالم ديب عرداتي

16

اسامه خالد الشيخ

3

زلفه عبد العال االيوبي

17

ستيڤال محسن الطبيش

4

عامر احمد درباس

18

محمد زكريا تامر

5

ريتا جورج نعمه

19

مالك محمد مظلوم

20

آمنه حسين خضر

7

طوني جوزاف يوسف نمنوم

21

مايز سعيد االسمر

8

زينب احمد المحمد

22

شفيق جورج الحالل

9

عبد هللا علي شمص

23

عيسى حسن السيد

10

جابر ناصر الباشا

24

محمد فواد دبدوب

11

ناديا علي عبد اللطيف

25

ابرهيم بركشتو
مريم ا

12

عمر محمد شهال

26

نادين مصطفى ابراهيم

13

عمر محمد جميل معرباني

27

ابراهيم واصف عجاج

14

طه عبد هللا الحافظ

28

معن وجدي حماده

---

---

4

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

29

شربل حبيب الغريب

37

أحمد عبد العزيز صلح

30

نجالء خالد ناصر

38

حال شحاده احمد

31

جمال سركيس عبود

39

كارن انطوان ابي رعد

32

اسامه محمد قمر الدين

40

أحمد ضاهر جود

33

محمد عبد الرزاق رعد

41

محمد محمود حسون

34

امينه خضر التركماني

42

أحمد عدنان لمع

35

نزيه عامر غمراوي

43

ثراء علي مصطفى

36

عبد هللا حسن مرعبي

فقط اثنان واربعون مرشحا %
عداد:
لوظيفة ّ
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

دعاء اسعد السحمراني

14

ناديا علي عبد اللطيف

2

هالل احمد عالم

15

عمر محمد شهال

3

عامر احمد درباس

16

مصطفى علي امون

4

جان كلود انطوان جرجس

17

محمد زكريا تامر

5

سالم ديب عرداتي

18

اسماعيل وليد مصطفى

6

زلفه عبد العال االيوبي

19

حسين علي سالم

---

20

ريما بطرس نصر

8

طه عبد هللا الحافظ

21

محمد علي الظغير

9

عمر محمد جميل معرباني

22

ابراهيم مصباح الحسن

10

أحمد عدنان لمع

23

جرجس طارق شدراوي

11

احمد عباس نحله

24

امينه خضر التركماني

12

محمد علي حسين

25

طارق محمود اسعد

13

جابر ناصر الباشا

26

علي اديب األبيض

---

5

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

27

عبد الواحد نزار االسعد

42

هدى علي الطباع

28

معن وجدي حماده

43

عالء جمال مصري شعراني

---

---

44

نجوى محمد ماهر كنعان الملحم

---

---

---

---

31

مالك احمد خليل

46

أحمد ضاهر جود

32

سليمه سمير صافي

47

ايهاب خالد عيد

33

فادي توفيق صوراني

48

نهال خالد عيد

34

زاهر ايهاب زكي

49

ابراهيم بسام مرحبا

35

امير عبد المجيد الخواجه

50

اسامه خالد الشيخ

36

وسام علي الصالح

51

سامر مصطفى الرفاعي

37

مصطفى حمد عواد

52

قمر باسل دقاق

38

علي محمد يحي طرطوسي

53

محمد محمود حسون

39

ابراهيم فضل محيش

---

40

محمد عبد الرزاق رعد

55

41

حمد عدنان تامر

--احمد عبد الرحمن قمر الدين

فقط خمسون مرشحا %
وزان:
لوظيفة ّ
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

عاصم عبد الكريم عكاري

8

عمر محمد جميل معرباني

2

سليمان جوزيف فرنجيه

9

قمر احمد مرعب

3

محمد هيثم مرعب

10

محمد منير عدنان السنكري

4

عبير احمد مرعب

11

خالد محمد المحمد

5

طه عبد الستار نصوح

12

عامر احمد درباس

6

جعفر علي مظلوم

13

مصطفى محمد رضوان

7

هيثم محمود عيد

14

قاسم عبد القادر زريق

6

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

15

ربيع فؤاد نحله

41

احمد محمد كمال الدين

16

عبد هللا محمود الصياح

42

طالل نديم عبد الجليل

17

نزير احمد الرفاعي

43

سوزان اسماعيل عوادلي

18

عالء خالد مرعب

44

محمود عبد السالم خضر

19

حسان محمد فاروق حجازي

45

محمد احمد مومنه

20

محمد هوالكو كردي

46

عمر زياد العمر

21

يعقوب رياض صيداوي

47

محمد اكرم عدره

22

طالل احمد ناصر

48

ماهر مصباح المصري

23

بكر عبد الكريم عبوس

49

احمد محمود صخر عقاد

24

بالل حسين الشعار

50

عماد عصام مبيض

25

علي محمد مطر

51

عدنان محمد العبد هللا

26

طه عبد هللا الحافظ

52

سامي سعيد االسمر

27

ايهاب سامر قطب

53

عمر مصطفى ديب

28

عبد السالم فيصل زيلع نشابه

54

احمد علي خضر

29

عمار خالد الخطيب

55

محمد فاضل ريما

30

هيثم عبد الرحمن المير

56

جينا عامر الحلبي

31

محمد طارق ضناوي

57

احمد محمد عبد القادر حداره

32

جيهاد محمد كنج

58

عبد الرحمن محمد يحي

33

نزيه محمد النابوش

59

عبد القادر محمود ابراهيم

34

عبد الحق محمد شعبان

60

اشرف خالد عدره

35

ايمن محمود مقصود

61

عبد الرحمن محمد الزعبي

36

عبد هللا مايز السمروط

62

محمد احمد سعيد

37

محمد جمال مصطفى

63

محمد احمد ملوك

38

شربل الياس نسيم

64

محمد واكد الشعار

39

فادي خالد دقماق

65

عالء ربيع الحلو

40

احمد هالل حمزه

66

هالل جميل دياب

7

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

67

احمد محمد المصري

---

---

68

بسام احمد الحاج

94

علي محمد طالب

69

محمد حمزه االيوبي

95

عمر معين الرافعي

70

علي عمر قدور

96

نبيل غسان عطيه

71

يوسف مالك ديب

97

رشاد احمد الحاج

72

محمد عمر علوان

98

رضوان غسان عيوش

73

محمد عبده الغول

99

حسين حليم بلوط

74

ابراهيم وليد الحايك

100

امينه خضر التركماني

75

انطونيو سليم كرم

101

محمد احمد الدهيبي

76

بالل محمد كحيل

102

بالل علي خضر

77

جالل غسان االسعد البكري

103

عبد الرزاق عدنان الحسن

78

احمد خالد مصطفى

104

زياد محمد علي سلطان

79

مازن جمال عبد الوهاب

105

فراس واصف خلف

80

ايلي ميالد الهندي

106

يوسف عبد السالم مواس

81

الياس شكر هللا مطر

107

خالد محمد حافضه

82

عبد الحكيم موفق كعده

108

خضر سليم خالد

83

بالل عبد اللطيف كباره

109

حسان نور الدين النابلسي

84

وائل هالل طبوش

110

أحمد ضاهر جود

85

عمر مصطفى عباس

111

علي مصطفى زين الدين

86

عبد هللا احمد صبر ايوب

112

كمال ريمون ميرامو

87

عبد الرحمن وفيق الشعار

113

احمد اكرم حسن

88

محمد احمد سعيد

114

محمد عبد الرحمن جود

89

مصطفى محمد الحاج عبيد

115

رشا محمد مقدم

90

أحمد حرب مصطفى عبد هللا

116

ابراهيم بسام مرحبا

91

محمد ناجي بسام عويك

117

محمد عبد الحليم غنوم

92

ابراهيم فضل محيش

118

أيمن محمد الحجار

8

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

119

عبد الوهاب جمال ياسين

129

بالل محمد صبوح

120

يونس وليد الدهبي

130

خالد محمد الرفاعي

121

عماد ابراهيم غاوي

131

الياس جوزيف عازر

122

احمد نايف نده

132

علي محمد السلوم

123

باسل خالد االسبر

133

ربيع فواد الحموي البيطار

124

عباس حسين يونس

134

وائل عبد الحليم صافي

125

مأمون معين الرافعي

135

ابراهيم خليل حسن

126

علوان محمد عبد الواحد

136

علي خليل حسن

127

روجيه توفيق الحتي

137

فراس محمد عبيد

128

عمر حسين عبد هللا

فقط مئة وستة وثالثون مرشحا %
لوظيفة حارس:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

عبير احمد مرعب

13

عبد هللا عبد الرحمن المير

2

رالف فرنسيس ذكرى

14

طالب محمد مظلوم

3

احمد بشير محمود

15

سيف الدين ناجي الدهبي

4

محمد هيثم مرعب

16

كفاح مصطفى الظنط

5

امين شفيق بارودي

17

مصطفى محمد رضوان

6

ابراهيم رضوان زاهد

18

بالل حسين الصديق

7

مازن حسين الضيقه

19

ريتا جورج نعمه

8

جميل محمد جمال االحدب

20

عالء خالد مرعب

9

يوسف ناصر فارس

21

احمد عمر درويش

10

محمد نور حمد نشار

22

محمد جمال مصطفى

11

محمد منير عدنان السنكري

23

محمد طالل صافي

12

عامر احمد درباس

24

موسى رياض صيداوي

9

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

25

علي محمد السبسبي

51

فاروق سامي العبدهللا

26

عبد هللا حسن المصري

52

سامر احمد نعمان

27

خضر علي قاسم

53

احمد جمال مصطفى

28

طالل احمد ناصر

54

عبد الغنى ابراهيم دباغ

29

هادي سليمان برو

55

محمد امين الراوي

30

بالل حسين الشعار

56

محمد عبود رشيد

31

محمود احمد خضر

57

عمر محمد قطلب

32

منصور حسين البقاعي

58

محمود عبد السالم خضر

33

عثمان نديم الحلواني

59

ابراهيم محمود الصالح

34

علي محمد مطر

60

محمد احمد مومنه

35

خضر مصطفى خضر

61

عمر زياد العمر

36

عبد السالم فيصل زيلع نشابه

62

عبد هللا اكرم عدره

37

هادي خالد سليم

63

عاطف محمود يوسف

38

هيثم عبد الرحمن المير

64

خالد احمد بحوش

39

محمود نضال ذبيان

65

محمود محمد الجاجيه

40

بكر عبد الكريم عبوس

66

عماد عصام مبيض

41

جيهاد محمد كنج

67

جميل عدنان نصار

42

عبد الحليم فواز الحج

68

مؤمن شوكت جلول

43

هالل محمد السيد

69

طالل احمد ملحم

44

عبد الحق محمد شعبان

70

زكريا مروان بك

45

عبد الرحمن محمد شعبان

71

جينا عامر الحلبي

46

محمد يوسف ضاهر

72

احمد نضال ابو حلقه

47

فراس جمال عبيد

73

يوسف محمد زكريا

48

سليم احمد الطحش

74

محمود جمال دهبي

49

طاني حنا سركيس

75

محمد احمد ملوك

50

قمر احمد مرعب

76

محمد قاسم الخطيب

10

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

77

بالل جميل دياب

103

سعد هللا نبيل حبلص

78

طارق احمد الصوفي

104

علي محمد طالب

79

قيصر فواز القصير

105

عماد حسن حجازي

80

محمد طارق ضناوي

106

بالل نور الدين علوش

81

محمد الفاتح عبد الرحمن البضن

107

عمر معين الرافعي

82

احمد ياسين ابوت

108

راني رياض خليل

83

ابراهيم وليد الحايك

109

محمد غازي عبد العزيز شطح

84

عبد الكريم خالد غمراوي

110

حسين حليم بلوط

85

احمد خالد مصطفى

111

ابراهيم يحي يحي

86

عادل محمد جميل العمر

112

رامي خالد عرابي

87

جيهان سعود القاسم

113

مأمون نزار عبدو

88

االدرع علي االدرع

114

علي احمد غريب

89

محمود خالد غانم

115

زياد محمد علي سلطان

90

دانيال علي رجب

116

أحمد وسيم هدال

91

زهير علي الكبي

117

عبد هللا يحي المصري

92

عبد الحكيم موفق كعده

118

منذر محمد حبيب

93

خضر احمد علي يوسف

119

علي احمد علي

94

عبد الرزاق خالد العيشه

120

وضاح ديب عكاري

95

محمد عزيز مصطفى صبره

121

بسام عبد اللطيف العجل

96

طالل حسام فتوح

122

احمد محمد المصري

97

حسن محمد خضر

123

زياد خالد هدى

98

محمد فاضل ريما

124

محمد عبد الرحمن جود

99

عزمي مصطفى جمال بخيت

125

رشا محمد مقدم

100

محمد مصطفى عبد هللا

126

محمد عمر علوان

101

علي محمد يحي طرطوسي

127

قتيبة احمد الخضر

102

بسام احمد الحلبي

128

بالل محمد كحيل

11

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

129

محمد حسين عمر

143

أحمد محمود زريق

130

عيد محمد يحي

144

حسام اسماعيل محمد

131

محمد عبد الحليم غنوم

145

علي محمد السلوم

132

مدثر وسام االيوبي

146

الياس جوزيف عازر

133

أيمن محمد الحجار

147

احمد احمد حمزه

134

رضوان خالد زكريا

148

ابراهيم خليل حسن

135

نبيل علي نعوس

149

علي خليل حسن

136

خليل محمود عياش

150

محمد مطيع الخطيب

137

حسين عباس بصل

151

باسل محمد ديبو

138

باسل خالد االسبر

152

بشار محمد عبيد

139

مأمون معين الرافعي

153

ربيع فواد الحموي البيطار

140

شعبان حميد غاوي

154

علي عبد الحميد دياب

141

عبد هللا محمد السبسبي

155

محمد هاشم العبد هللا

142

علي ابراهيم نبهان

فقط مئة وخمسة وخمسون مرشحا %

المادة الثانية :ينشر هذا القرار على باب مجلس الخدمة المدنية.
بيروت ،في2018/6/12
هيئة مجلس الخدمة المدنية
العضـــــو

العضـــــو

الرئيس

ناتالي يارد

أنطوان جبران

فاطمة الصايغ
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