الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين

قرار رقم 2/609 :
تاريــخ2018/11/26 :
نتائج المقابلة مع اللجنة الفاحصة

لوظيفة صيدلي

في المرحلة االولى من المباراة للتعيين في وظيفتي طبيب اسنان وصيدلي
في مالك تعاونية موظفي الدولة
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

ان رئيس إدارة 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  650تاريخ  ( 2018/7/23نظام مباراة للتعيين في وظيفتي
طبيب اسنان وصيدلي في مالك تعاونية موظفي الدولة) ،

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  2018/11/26المتضمن نتائج المقابلة مع اللجنة الفاحصة
لوظيفة صيدلي،

1

يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يعتبر ناجحا في مادة المقابلة مع اللجنة الفاحصة لوظيفة صيدلي ويحق لـه متابعة المباراة

للتعيين في وظيفة صيدلي في مالك تعاونية موظفي الدولة ،كل من المرشحين الواردة أسماؤهم أدناه
بحسب تسلسل أرقامهم:

لوظيفة صيدلي :
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

1

يامن طالل كرامي

34

كلود ادمون القصيفي

3

سيلفيا انطوان رزق

35

ليال سعد الدين الغالي

4

رنا زيد غبشه

40

فاطمه فاروق عيتاني

8

ايمان وسام الحجار

41

بسكال حسن فياض

10

سهير علي خليل

43

آماني اسماعيل محمود

11

غنوه صافي ملي

45

جيده محمد مأمون الملقي

12

كلير البير شماس

47

بتول حبيب قطيش

13

هبه حسن حوراني

51

زينب هاني عباس

14

مهدي عباس الموسوي

52

حنان محي الدين حميدي صقر

17

لمى احمد عز الدين

53

نغم احمد العاصي

19

زينب علي شرف

54

فاطمه احمد فياض

20

ديانه حسن مصطفى

56

ريمي ميشال حاتم

21

فاتن احمد الرمح

59

ربيع مصطفى مصطفى

24

زينب يوسف شبارو

60

سكينة شريف الحسيني

25

رنى حسين عيتاني

61

نسرين زهير الوزان

28

صبا محمد علي جنيد

62

فاتن فادي سليمان

30

اليسار عبد المنعم نعيم

63

مروه محمد سلمان

31

فرح محمد وليد جرادي

64

لوديا جورج نجم

32

ماري موسيس القرداحي

67

عبير محمد شكر

33

زهراء وجيه سقالوي

68

أالء احمد مراد
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الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

72

مرام محمد ملص

108

زينب علي عباس

73

عبير عبد القادر هودا

109

سعيد محمود اسماعيل

74

حسام فواد كريديه

115

رشا عفيف شعيب

76

رينا وجيه الجمهوري

116

صفاء نور الدين الطويل

77

جوانا نعيم صوايا

117

زينب علي بدران

79

ابراهيم مالك زراقط

118

زينب احمد الديقه

80

نانسي خليل عبد الهادي

121

رنا علي كندر

81

راشيل جوزف مشعالني

122

نو ار عامر المنال

82

جيهان علي موسي

123

مالك بهجات شحرور

83

بادرة أحمد المرسي

124

افلين اميل ماضي

85

جومانه عبد السالم الخطيب

126

لو ار سليم علويه

86

سهى حسان عمر

128

زينه ابراهيم الحاج حسن

88

جيزال بطرس عيد

129

فيونا منصور الحسنيه

89

نسرين احمد أيوب

130

جوانا فيليب نبهان

90

سوزان عبد هللا فرحات

131

ميري كابي رعد

91

هنادي عبد القادر المصري

134

نعمت وليد الجبيلي

93

كارال جان حمصي

137

سهى محمد فنيش

94

نعمه وهيب محجوب

139

سامر حسين طهماز

98

سامر اسعد علبي

140

سهير اديب عباس شويكاني

99

أسيل عدنان السوسي

143

اقبال محمد فحص

101

فاطمه علي ياسين

145

بتول محمد شويكاني

103

رنا احمد شمص

146

جنان عبد االمير حيدر

104

فرادا روبير بو نادر

149

بيروال فارس قصابيان

105

كرستين انطوان بو انطون

150

روال وضاح الجم

107

جيما صبحي قوبر

151

جميلة سعد الدين خالد
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الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

153

زينب عبد الكريم قبالن

198

ميراي جان الشمالي

154

احمد علي حمادي

199

علي موسى نجدي

155

كريستين نديم حنين

201

دهاء كامل ابراهيم

156

منى محمود محمود

202

كارول زخيا باسيل

157

ساندي نبيل وازن

204

االء يوسف خريس

158

هبه سليمان كنعان

207

حسين علي الجمال

159

محمد ناصر ناصر

208

روان علي خزعل

160

هدى هيثم زياده

209

فاطمه حسين جشي

162

سمر غازي شمص

210

ساره عدنان منصور

163

حوراء علي دوالني

212

علي حسين ابراهيم

164

نانسي فايز المصري

213

شاديه جوزف عقيقي

165

هنادي جهاد ابي غنام

214

كلوديا جرجس حداد

167

ستيفاني حميد عون

215

هبه علي قعيق

168

حياة اديب حنش

219

مريام محمود الجبه

171

نور الهدى احمد قزويني زاده

220

محمد موسى بغدادي

174

نادين ناجي القاعي

224

نادين رضا الكلش

175

ميرنا عزات الفرفور

225

شنتال كليمون الحكيم

177

علي حسين درويش

230

ريتا سمير درويش عقل

180

كلير نبيل العزير

232

رولى عادل الخوري

184

ديانا محمد كلوت

233

ريتا نعمه ماما

185

مالك يوسف بيطار

235

ناريمان نزيه باجوق

186

ساره إبراهيم الموسوي

236

ريتا جان فرح

190

ديانا انور فخر الدين

239

محمد وجيه فصاعي

195

مايا ايلي ابو جوده

240

ريم رمزي ابو كروم

197

ايمان كميل سرور

241

بهاء عمر بوعرم
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الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل

االسم و الشهرة

االسم و الشهرة

243

لمى بهيج شريم

250

ندى وفيق اسكندراني

244

مازن سميح ذبيان

251

كريم ياسر روضه البلح

245

نسرين مروان ابو حيدر

254

نور محمد نور الدين الموسوي

246

وليد عبد القادر معصراني

255

سالم ابراهيم حامد

248

زينب عزت الزين

261

أماني محمود عباس

249

جويل جورج الحلبي

262

ساره نواف عبد القادر

فقط مئة واثنان وخمسون مرشحا ناجحا %

المادة الثانية :يحدد ،بقرار الحق ،اوقات اجراء المسابقات الخطية للمرشحين الناجحين في مادة المقابلة مع
اللجنة الفاحصة لوظيفة صيدلي والواردة اسماؤهم أعاله.
تمدد المهلة القصوى إلعالن النتائج النهائية في المباراة للتعيين في وظيفتي طبيب اسنان وصيدلي
المادة الثالثةّ :
في مالك تعاونية موظفي الدولة لغاية يوم االربعاء في .2019/3/20

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

بيروت ،في 2018/11/26
رئيس إدارة الموظفيـــــــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران
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