الجمهوريـة اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم1032 :
تاريــخ2018/11/16 :

المقبولون لالشتراك في المباراة المحصورة للتعيين في وظيفة مراقب
في مالك إدارة الجمارك في وزارة المالية
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  877تاريخ  ( 2018/9/25نظام مباراة محصورة للتعيين في وظيفة مراقب
في مالك إدارة الجمارك في و ازرة المالية) ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  878تاريخ  ( 2018/9/25اجراء مباراة محصورة للتعيين في وظيفة مراقب
في مالك إدارة الجمارك في و ازرة المالية) ،
بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/488تاريخ  ( 2018/9/26تنظيم مباراة محصورة للتعيين في وظيفة مراقب
في مالك إدارة الجمارك في و ازرة المالية) ،
بناء على اقتراح رئيس إدارة الموظفين،
تقرر ما يأتي:

المادة األولى :يقبل لالشتراك في المباراة المحصورة التي تجرى اعتبا ار من يوم السبت في  2018/12/8للتعيين في وظيفة
مراقب في مالك إدارة الجمارك في و ازرة المالية ،كل من المرشحين المستوفين الشروط المطلوبة ،والتالية
أسماؤهم بحسب تسلسل أرقامهم:
1

لوظيفة مراقب:
االمسم و الههرة

الرقم المتسلسل

االمسم و الههرة

الرقم المتسلسل

1

دولت محمود درويش

24

سلمى جان ابي نافع

2

جوانا عبد الرضى رمضان

25

ريما محمد جواد

3

علي محمد الحاج دياب

26

نتالي بدري البستاني

4

رنا علي وحيد سليم

27

ساريه ربيع المعلم

5

روح هللا محمد عواضه

28

نغم علي الحاج سليمان

6

ميراي توفيق سقيم

29

حسين علي حمود

7

سحر محمود الزيات

30

علي محمد الحاج سليمان

8

لبنه احمد رستم

31

منال مفيد ابو شقره

9

ايلي از اكرم البيطار

32

احمد يوسف يونس

10

مي اكرم شديد

33

حسين سامي حيدر احمد

11

ردينة حسن جوني

34

كلوديا احمد يونس

12

نويل مراد زكريا

35

رشا احمد نجم الدين

13

مي ار ريمون مخول

36

حسين رضوان العيتاوي

14

تاله خليل سيف الدين

37

هنا حسيب قانصو

15

وهيبه بسام قداح

38

سحر محمد نزار شعبان

16

دينا محمد الحجار

39

احمد ناصر سيف الدين

17

ندين محمد المعوش

40

ابراهيم صالح الدين الخطيب

18

نو ار عامر نصر

41

لينا مالك الحداد

19

مهى عباس دهيني

42

فرح سمير مراد

20

مايا توفيق ياسين

43

ندى صافي أمين

21

كلوديا يوسف الحاج

44

احمد سامي الحجار

22

سينتيا اديب معلوف

45

ريان سمير حسن

23

بسمه ناجي يحفوفي

46

محمد مصطفى الحسيني
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الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االمسم و الههرة

االمسم و الههرة

47

كرم سامي الحجار

73

ريمي الياس الخوند

48

كاتيا رشيد عبد هللا

74

باسكال فرنسوا شلهوب

49

خضر محمود عبد الرؤف طباره

75

حسين عز الدين عاكوم

50

ريم ماجد كيوان

76

فدى سليمان فايز

51

هاميس سهيل دغمان

77

كريستين لبيب عيسى

52

رنا ابراهيم الحاج حسين

78

سميره مصطفى ابو خشفه

53

رنا عادل حطيط

79

جوال جوزف عون

54

ايمان محمد ذيب جمال الدين شميس

80

جواد خيرهللا زين

55

صفاء محمود الموسوي

81

ميراي رفيق ابي شاهين

56

بالل عماد الدين الخطيب

82

جورج حسام داود

57

علي محمد زين العابدين

83

لبيب يونس عبد هللا

58

بهجت ابراهيم حمود

84

حبيب محمد الحسيني

59

حسين أحمد الحاج علي

85

رولى جورج بو رعد صوايا

60

سهى حسين قاسم

86

حنان كمال كنعان

61

دونا ماريا يوسف الحاج

87

محمد سمير الفروخ

62

محمد حسن رغدا

88

مسلم ابراهيم الحاج

63

سمر حريص غضبان

89

محمد ابراهيم شمس الدين

64

آلين خليل ابو جوده

90

ليال فادي غانم

65

فكتوريا نجا خوري

91

وسيم بدر الدين المصري

66

ليال داود ابي شاهين

92

ربيع عادل بو سليمان

67

سيرين توفيق حريري

93

لمى حافض غانم

68

علي الرضا مصطفى الحاج حسن

94

ادي ايلي ضاني

69

ريم احمد العبد

95

وسيم سمير الورد

70

شيراز احمد دياب

96

عالء احمد الحجار

71

علي احمد بيضون

97

منير خليل شريف

72

فاتن علي خريس

98

احمد سلمان حميه
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الرقم المتسلسل

االمسم و الههرة

االمسم و الههرة

الرقم المتسلسل

99

ريتا انطوان خزاقه

125

جان نعيم انطون

100

جنان فاروق المرعبي

126

جهاد كايد نكد

101

ملحم انطون صفير

127

انطوان الياس الياس يوسف شاكر

102

الياس مارون معوض

128

جمال سعد عبد الغني

103

مخايل جرجي المر

129

رفيق فؤاد بيطار

104

زينب قاسم البزال

130

زياد حسين يوسف

105

حسن يوسف هزيمه

131

ريما محمد جمعه

106

نيڤين حسن الدقدوقي

132

سامر حنا نعوس

107

زياد سعد الدين بوتاري

133

بسكال عبدو فرنجيه

108

الياس كبريال سعاده

134

نزار راشد مبارك

109

ابراهيم عمر عويدات

135

حسين احمد طليس

110

حسين علي كالكش

136

زاهر حمدي مولوي

111

دجو الون عواد

137

نزار علي عامر

112

حسام يوسف رحال

138

يوسف سليمان طعوم

113

هدى عبد المولى سمعان

139

سعاد عماد سيف الدين

114

سليم عصام عازوري

140

بشير بطرس منصور

115

شربل البير حبيقه

141

مازن محمود السبليني

116

بيار اديب الجضم

142

صالح ديب شرف

117

عاكف عبد علي الزين

143

محمد منير طباره

118

اكرم صالح عيسى

144

سهيل رائف السبعلي

119

سعاد علي الحسيني

145

رنا جوزيف البعينو

120

رانه نقوال الحايك

146

عصام قاسم سنديان

121

محمد منير شهاب

147

ايلين جان زهران المعلوف

122

حسني احمد علوية

148

حسين علي هدال

123

جويل لويس ناكوزي

149

رياض بشاره مغامس

124

ماتيلدا عثمان سوبره

150

رامي مخايل ابو خليل

4

الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االمسم و الههرة

االمسم و الههرة

151

حبيب عباس مكي

162

سامر حسن العطار

152

انطوان فيليب البجاني

163

احمد يوسف صولي

153

طوني يوسف عاد

164

مرسيل يوسف كيروز

154

نزيه محمد ترو

165

طارق صبحي فواز

155

محمد احمد الحجار

166

الشيخ وليد البير كرم

156

نيقوال اميل عيد

167

جورج سعد هللا ضاهر

157

بشار نزيه جراح

168

رضا محمود عطيه

158

ربى عبده االحمد

169

ليندا محمد عفيف

159

جنان حسين المقداد

170

جورج يوسف كنعان

160

اكرام يوسف رحال

171

روجه يوسف خليل

161

بالل نزيه شحادة

172

محمد محمود قبيسي

فقط مئة واثنان وسبعون مرشحا %

المادة الثانية :ينشر هذا القرار على باب مجلس الخدمة المدنية.
بيروت ،في 2018/11/16
هيئة مجلس الخدمة المدنية
العضـــــو

العضـــــو

الرئيس

ناتالي يارد

أنطوان جبران

فاطمة الصايغ

5

