الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين

قرار رقم 2/573 :
تاريــخ2018/11/7 :
نتائج المقابلة مع اللجنة الفاحصة
لوظيفة طبيب اسنان

في المرحلة االولى من المباراة للتعيين في وظيفتي طبيب اسنان وصيدلي
في مالك تعاونية موظفي الدولة
ان رئيس إدارة الموظفين ،
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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  2/339تاريخ  ( 2018/7/23تنظيم مباراة للتعيين في وظيفتي
طبيب اسنان وصيدلي في مالك تعاونية موظفي الدولة) ،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  861تاريخ  2018/9/13المتعلق بالمقبولين لالشتراك
في المباراة،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  866تاريخ  2018/9/17المتعلق بتأليف اللجنة الفاحصة
وجهاز المراقبة في المرحلة االولى من المباراة،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/468تاريخ  2018/9/17المتعلق بتنظيم أعمال اللجنة الفاحصة
في المرحلة االولى من المباراة،

بناء على محضر اللجنة الفاحصة المؤرخ في  2018/11/7المتضمن نتائج المقابلة مع اللجنة الفاحصة
لوظيفة طبيب اسنان،
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يعتبر ناجحا في مادة المقابلة مع اللجنة الفاحصة لوظيفة طبيب اسنان ويحق لـه متابعة المباراة
للتعيين في وظيفتي طبيب اسنان وصيدلي في مالك تعاونية موظفي الدولة ،كل من المرشحين

الواردة أسماؤهم أدناه بحسب تسلسل أرقامهم:
1

لوظيفة طبيب اسنان :
الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

2

ابتسام مصطفى الدروبي

38

عاصم راشد عبد القادر

3

جورج بيار سالمه

39

هاني ناجي بزي

4

حنين صالح دانيل

40

اسعد امين عقل

5

شروق هاني نجدي

41

كريستوف جوزف الحاج يوسف

7

ليليان حنا وهبه

42

منار سلوم سويد

9

غنوه عبد هللا ذيب

43

مروان بهجت الربيع

11

ميشال فارس خاطر

44

ماريان فادي مسلم

12

ايمان نظير عبيد

45

ريبيكا انطوان بطيش

13

غنى وفيق عز الدين

46

ريما علي االحمر

14

فراس جميل علود

47

آيه علي يوسف

15

جوزف طانيوس اسطفان

48

بوال ادوار فرسان

16

مايا هشام بو عرم

49

فاطمة رباح شريتح

18

فادي حنا ش ارره

50

ميسره نصر محمد علي

21

رؤه ابراهيم الحاج حسين

52

بهيه علي حميه

24

فاطمه عزام رمضان

54

حنان حسن ابو شق ار

25

بسام رؤوف البراضعي

55

عبد الرحمن سليمان السوقي

26

نادين غسان غبريس

56

سار حسين عساف
ا

27

هبه محمود قاسم الحاج

57

علي حسين صلح

28

جيزال لبيب الياس

61

الكسندر نقوال صابر

29

بت ار اسامه الحجار

62

عبدو احمد غندور

32

محمد سميح محفوظ

63

داليا رشيد المعلوف

33

محمود محمد منير زرقوت

64

رالف جوزف رنو

34

سوزانا عمر الساروط

66

دارين فائق زكي البكري

35

سامر الياس شبيب

67

ندى محمد صادق

36

عبد الرزاق عبد القادر الزعبي

68

املي يوسف ناصيف
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الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

70

نزار اسعد هزيمه

107

فاطمه محمود سويدان

71

حسام عبد اللطيف فواز

108

حسين علي المصري

72

كوثر خالد ابراهيم

109

راميا جرجس فرح

73

فدى مدحت الصياح

110

مناف عبدالرحيم شلحه

74

اسعد الياس يونس

113

نيجاد رينه مينا

75

اماني محمد حسين

115

بهاء اسد نويهض

76

ساره عباس قاسم موسى

116

رياض ابراهيم فردون

77

طارق عامر المنال

120

زاهر أديب الصباغ

79

السا حبيب حمصي

121

متيلدا محمد حاج سليمان

80

دارين عبد الحليم اليمن

122

سناء خالد صلح

81

محمد محمود يونس

124

باتريك ميشال متى

88

جو سامي طايع

125

جويل ريمون عزام

90

حسين عبد هللا ايوب

127

ميريال كريم فرح

91

نادين منير المواس

128

ساره غازي الحاج

92

مصطفى زهير الحيدري

129

وسام علي الدسوقي

93

ريتا نبيه كفوري

130

رنا ابراهيم بو خالد

94

راني حليم شعيب

134

نسرين احمد مشيك

95

حنيفه محمد الزعرت

135

حيدر حسن خليل

96

جورجينا اميل الغول

137

تانيا كابي حداد

98

عمر عصام عيتاني

139

ربى توفيق السبالني

99

سوزان امين النقيب

141

احمد عبد الكريم عالم

101

مصطفى محمد عدنان سكريه

142

نورما منير حمدان

102

احمد سعيد الحجار

143

فرح عبد هللا مقدم

103

كريستيل فوزي سعاده

144

رنا وضاح الجم

104

امال حسين الخطيب

149

الهام فاروق ابو زيد

105

حسن فؤاد قصير

150

أنيتا كلود الحاج
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الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

151

سوالنج روبير عبد االحد

183

ريتا روبير بستاني

152

مهدي سمير ايوب

184

احمد غالب الحاج شحاده

153

نضال جورج العيناتي

185

رشا ريمون السروجي

154

شادي جوزف طربيه

187

ريتا يوسف السويدي

155

كوثر فياض الحاج علي احمد

188

صالح علي اسماعيل اسماعيل

156

يال كميل الخوري
غ ارز ا

189

يوسف محمد عبد هللا

159

دانا عبدالباسط البلولي

191

محمد عبد هللا وهاب

160

جويس سعد طنوس

192

ليال عبد الرحمن الحلواني

161

كارال ايلي كفوري

193

ساره فيصل وزنه

163

ربى جوزيف الشعار

194

سليمان حسين سليمان

164

يحي احمد عزات الحسن

195

محمد يحي رياض قدوحه

166

سنتيا جورج عبد الساتر

197

احمد علي شومان

168

أيات جهاد زيدان

198

فكتوريه الياس الحداد

169

برال عبده حبيقه

199

جورج جوزف الحلو

170

عباس محمد اسماعيل

200

مايا نجيب الجميل

171

الجميل
سيلين زياد
ا

203

منار حسين المقداد

172

داني جورج مرهج

204

احمد تيسير الداود

173

بيتر سليمان المعوشي

206

روال خليل مرتضى

175

ايمان وليد محمود

207

محمد اسعد البزال

177

ُعال ناصر الراعي

208

ريان بهجات صعب

179

احمد محمد البزال

209

جوليانا عمار الحاج

180

سوسن حمد نصر الدين

210

سيف الدين مصطفى علي

182

احمد محمد الربيع

فقط مئة وسبعة واربعون مرشحا ناجحا %
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المادة الثانية :يحدد ،بقرار الحق ،وقت اجراء المسابقة الخطية للمرشحين الناجحين في مادة المقابلة مع
اللجنة الفاحصة لوظيفة طبيب اسنان والواردة اسماؤهم أعاله.

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

بيروت ،في 2018/11/7
رئيس إدارة الموظفيـــــــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران
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