الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين

قرار رقم 2/645 :
تاريــخ2017/11/14 :
نتائج المسابقات الخطية لوظائف

ممرض (ة) قانوني رئيس قسم لشؤون التمريض  -ممرض (ة) مجاز(ة) – ممرضة قانونية
في المباراة واالمتحان للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة

في مالك المؤسسة العامة إلادارة مستشى بعلبك الحكومي
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

ان رئيس إادارة الموظىين ،
بناء عل المرسوم رقم  7986تاريخ ، 2012/4/14

بناء عل المرسوم االشتراعي رقم  114تاريخ  1959/6/12وتعاديالته،
( إنشاء مجلس الخادمة المادنية)

بناء عل المرسوم رقـم  8337تاريخ  1961/12/30وتعاديالته ،
( تنظيم مجلس الخادمة المادنية )
بناء عل المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ  1959/6/12وتعاديالته،
( نظام الموظىين )

بناء عل قرار هيئة مجلس الخادمة المادنية رقـم  324تاريخ ،1997/3/29

( النظام العام للمباريات واالمتحانات التي تجريها إادارة الموظىين في مجلس الخادمة المادنية )

بناء عل قرار رئيس إادارة الموظىين رقم  2/447تاريخ ،2017/8/9

(تنظيم مباراة وامتحان للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة في مالك المؤسسة العامة
إلادارة مستشى بعلبك الحكومي)

بناء عل قرار رئيس إادارة الموظىين رقم  2/510تاريخ  2017/9/5المتعلق
بتأجيل موعاد اج ارء المباراة واالمتحان وفتح مهلة جاديادة لتقاديم الطلبات،

بناء عل قرار هيئة مجلس الخادمة المادنية رقم  847تاريخ  2017/9/28المتعلق
بالمقبولين لالشتراك في المباراة واالمتحان،

بناء عل قرار هيئة مجلس الخادمة المادنية رقم  862تاريخ  2017/10/2المتعلق
بتأليف اللجنة الىاحصة وجهاز المراقبة في المباراة واالمتحان،

بناء عل قرار رئيس إادارة الموظىين رقم  2/559تاريخ  2017/10/2المتعلق
بتنظيم أعمال اللجنة الىاحصة في المباراة واالمتحان،

بناء عل محضر اللجنة الىاحصة المؤرخ في 2017/11/14المتضمن نتائج المسابقات الخطية

لوظائف ممرض(ة) قانوني رئيس قسم لشؤون التمريض،ممرض(ة) مجاز(ة) ،ممرضة قانونية،

بناء عل اقتراح رئيس مصلحة المباريات والملىات الشخصية،
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يقرر ما يأتي:

المادة االولى :يعتبر ناجحا في المسابقات الخطية لوظائف ممرض(ة) قانوني رئيس قسم لشؤون التمريض،
ممرض (ة) مجاز(ة) وممرضة قانونية ويحق لـه متابعة المباراة للتعيين في بعض الوظائف
الشاغرة في مالك المؤسسة العامة إلادارة مستشى بعلبك الحكومي الجارية اعتبا ار

من يوم االربعاء في  ، 2017/10/4كل من المرشحين الوارادة أسماؤهم أادناه بحسب
تسلسل أرقامهم وتبعا لكل وظيىة:

لوظيفة ممرض (ة) قانوني رئيس قسم لشؤون التمريض:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

ايىان احماد وهبي سليمان

26

زينب احماد مظلوم

3

زينب محماد مشيك

27

وسيم عباد الرحيم ادرويش

7

وفاء محمواد الحجيري

28

ساجاد للله وهبي الموسوي

10

هويادا حسين خليل

30

هال احماد الحاج حيادر

11

يعقوب حسن حمزة

31

علي حيادر قلوز

16

سمر محمواد زين الادين

33

أمل عادنان عساف

17

احماد قاسم مظلوم

34

حسن يوسف ياسين

18

زينب وائل مخ

36

حسين علي الموسوي

19

بسام قيس
حل َ

37

نور قاسم سكريه

20

ايمان محماد احماد

38

تريز ابراهيم ادواليبي

21

ناجي خالاد ملحم

41

فاطمه حسن مشيك

22

حسام عباد المول نون

42

بشرى علي برو

24

قاسم علي حمزه

43

حسين راغب احماد

25

حسين عباس جمعه

فقط سبعة وعشرون مرشحا%
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لوظيفة ممرض (ة) مجاز(ة):
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

خوله عباد الغىار ادنادش

54

رنجس يوسف الحاج حسن

2

من احماد وهبي سليمان

55

قاسم علي حمزه

7

محماد هاني احماد

56

حسين عباس جمعه

10

فاطمه فرج حميه

57

زينب احماد مظلوم

11

ميساء احماد ناصر

59

ساجاد للله وهبي الموسوي

13

سحر جاسم الحمواد

62

ليل غسان الخطيب

15

وفاء محمواد الحجيري

63

حوراء أحماد الجمال

17

هويادا حسين خليل

68

حمياده علي ناصيف

19

عاياده حىيظ ابو حمادان

70

علي حسين المكحل

20

ربيع عادنان زين الادين

73

رشا احماد ناصر

27

عمااد عوض الحالني

75

عباس حسن شمص

33

سمر محمواد زين الادين

78

امال حسن جنبالط

36

زهيه علي حميه

79

زينب مصطى مشيك

42

ناداه وائل مخ

84

نور قاسم سكريه

43

زينب وائل مخ

91

علي عباس عواده

44

زهراء علي شومان

92

رانيا علي اللحام

48

نعيمة محمواد امهز

96

يوسف رياض ابو شقره

50

وفاء سامي حمواد

101

هناد محماد سعياد الرفاعي

52

سميه يوسف علي احماد

فقط سبعة وثالثون مرشحا%
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لوظيفة ممرضة قانونية:
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

خوله عباد الغىار ادنادش

52

اليانا محماد جباوي

2

من احماد وهبي سليمان

55

ساره محماد أمهز

4

سمر موس الحاج حسن

57

رشا حسين عثمان

6

زهراء كمال نون

58

غادير صبحي طه

8

هاجر حمزه زعيتر

64

محماد علي طليس

9

تغرياد محماد جمعه

65

حوراء أحماد الجمال

11

سماح بسام الادروبي

66

سليمان عباد هللا العوطه

12

نسرين صالح كرنبي

68

ُعال ادياب مرااد

13

فاطمه فرج حميه

69

صىاء عبادو خليل

14

فاطمه قاسم البزال

72

فاطمة محماد علوه

15

محماد فاضل نون

74

رشا احماد ناصر

16

سحر جاسم الحمواد

76

صىيه عثمان صلح

17

نادين عزت ناصيف

77

زينب رضا عباد النبي

19

فاطمه محماد شادااد

78

عايادة فاياد العاشق

21

هويادا حسين خليل

79

فضه فيصل ناصيف

22

سمر محمواد زين الادين

84

ايمان علي ناصر الادين

29

عطاف محماد نون

92

علي عباس عواده

30

نادى علي المقهور

93

زينب موس الطىيلي

31

فاطمه محماد نون

94

رانيا علي اللحام

38

غنوه ضاهر رعاد

96

لينا حسين جمال الادين

39

لينادا أحماد وهبي

97

فاطمه محماد مشيك

42

سالم محمواد عساف

98

هناد محماد سعياد الرفاعي

43

عبادو محماد الجوهري

102

شىيقه حمزه بو ذياب

48

جومانه عثمان صلح

103

رابكا ميالاد النحاس

49

امال محماد الطىيلي

105

زهراء عزيز حمادان

50

نعيمة محمواد امهز

106

شااديا محماد الخطيب

51

صالح الادين مهادي العرب

فقط ثالثة وخمسون مرشحا%
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المادة الثانية:عل كل مرشح ناجح وراد اسمه في الماادة األول من هذا القرار أن يحضر إل مبنى مجلس
الخدمة المدنية إلجراء مادة المقابلة مع اللجنة الفاحصة وفق البرنامج التالي:
التاريخ

من الرقم

الى الرقم

الساعــة

الثالثاء في 2017/11/21

1

33

14:30

االربعاء في 2017/11/29

34

43

14:30

ممرض(ة) مجاز(ة)

االربعاء في 2017/11/29

1

36

14:30

ممرض(ة) مجاز(ة)

االثنين في 2017/12/4

42

84

14:30

ممرض(ة) مجاز(ة)

الثالثاء في 2017/12/5

91

101

14:30

ممرضة قانونية

الثالثاء في 2017/12/5

1

22

14:30

ممرضة قانونية

االربعاء في 2017/12/6

29

69

14:30

ممرضة قانونية

الخميس في 2017/12/7

72

106

14:30

الوظيفة
ممرض(ة) قانوني رئيس قسم
لشؤون التمريض

ممرض(ة) قانوني رئيس قسم
لشؤون التمريض

المادة الثالثة :ينشر هذا القرار عل باب مجلس الخادمة المادنية %
بيروت ،في 2017/11/14
رئيس إدارة الموظفيـــــــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران
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