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مالحظاتاألول التصريح تاريخيشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

00-02-17عام مدير طبيب عمار سعيد وليد.د1
00-02-17 الديوان مصلحة رئيساسعد خضر حكمت2
00-02-17قلب أخصائي طبيبقصير عباس محمد.د3
00-02-21والولد األم دائرة رئيسةمنصور سامي امال4
00-02-21والقضايا الدروس قسم رئيسضومط فؤاد عيد5
00-02-23قسم رئيس صيدليالتنير يوسف مهى6
00-02-24عظم جراحةغانم عبد غانم.د7
00-02-24بولية مسالك جراحةعبدو حبيب وليد د8
00-02-25وتوليد نسائية جراحة شاهين محمد ناصر د9

00-02-25تكنيك راديو مهندسصالح صبحي مفيد10
00-02-28 (عامة صحة) الحكومي بشامون مستوصف رئيسعيد سالم اديب.د11
00-02-28 تبنين مستشفى في مراقب طبيبعيسى تحسين علي.د12
00-02-29أطفال جراحةدبوس كامل محمد د13
00-02-29اطفال طبيبمرعي تابت محمد احمد. د14
00-02-29نسائية جراحةجراح ظافر سمير.د15
00-02-29عامة صحةاألحدب محمد سامي. د16
00-02-29عامة صحة طبيبالمصري بديش أديب محمد فوزي.د17
00-02-29عامة صحة طبيب الدين خير شوقي محمد.د18
00-02-29اإلحصاء في اخصائيبدران محمد ربيع19
00-02-29كمبيوتر اخصائيرشيد سجيج حسام20
00-02-29عامة صحة مصطفى بشير الناصر عبد.د21
00-02-29اسنان طب اختصاصيرحيم عضاضة نهى.د22
00-02-29أشعة اختصاصي عدوان نخلة خليل.د23
00-02-29والسكري الصماء الغدد امراضبولس غطاس طانيوس.د24
00-03-01قسم رئيس طبيبحاج ميشال جورج.د25
00-03-01قسم رئيس طبيبمتى اميل ناظم.د26
00-03-01البترون في الطبابة قسم رئيس ضرغام طانيوس يوسف.د27
00-03-01 كمبيوتر اخصائي الخوري الياس شادي28
00-03-02الصحية المراكز ادارة رئيس كنعان محمود علي محمد.د29
00-03-02مخبري فنيصقيلي جبور نوال30
00-03-02مخبري فني هاشم شبلي سناء31
00-03-02الضنية سير مستوصف قسم رئيسالكنج الكنج الدين بهاء. د32
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00-03-02 اختصاصي طبيب صادق ديب محمد.د33
00-03-02عامة صحة اخصائي طبيببري باقر عاتكة.د34
00-03-02مراقب طبيبخوري انطون جان.د35
00-03-02 عامة جراحةعشي يوسف جورج.د36
00-03-02عامة صحة طبيبالزين العزيز عبد احمد.د37
00-03-02 اختصاصي طبيبيعقوب ايليا هيام.د38
00-03-02الوقائي الطب مصلحة طبيب سالم اديب محمد نبيل.د39
00-03-02قلب اختصاصي طبيب الهراوي نمر أسعد.د40
00-03-02 عامة صحة طبيب فواز اسماعيل حسن علي.د41
00-03-03مستوصف رئيس المرعبي أكرم توفيق.د42
00-03-03 اختصاصي طبيبمدور ابراهيم سامي.د43
00-03-03 توليد اختصاصي طبيب غانم احمد نزيه. د44
00-03-04 عشقوت مستوصف طبيبالحاج حبيب نادر.د45
00-03-04 الموظفين طبابة قسم رئيسموراني انطونيوس الخوري ديفيد46
00-03-04مرجعيون مستوصف رئيس ماضي ايليا خيرهللا. د47
00-03-04 مخبرية علوم فنيحسين الحاج نعيم اسعد عباس48
00-03-04تخدير طبيبخربطلي مبين الرزاق عبد. د49
00-03-04انعاش تخدير طبيبجوخدار ابراهيم حنا.د50
00-03-04وجراحة توليد متفرغ طبيب سماحة ديب انطوان51
00-03-04 اطفال طبيبفرح مارون هللا نعمة.د52
00-03-06وتوليد نسائية جراحة معيكي يوسف دجان53
00-03-06 اختصاصي طبيب نعمه غسان. د54
00-03-06مراقب طبيبجابر أسعد محمد.د55
00-03-06مراقب طبيب التل القادر عبد زكريا.د56
00-03-06ناسو اورانج مستشفى رئيسالشعراني كامل يحي.د57
00-03-06(مالزم عام) طب كالجيان ميناس اريكناز. د58
00-03-06قلب طبيب سكاف بديع طوني.د59
00-03-06 المتن طبابة قسم رئيس  مغربل ملحم سليم. د60
00-03-07فنيدق مستوصف مسؤول البعريني يحي منير.د61
00-03-08اطفال طبيب محسن علي خليل.د62
00-03-08مراقب طبيب خزام بو سليمان وليد.د63
00-03-08الجنوب في الصحة مصلحة رئيس جابر اسماعيل علي.د64
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00-03-08 (صور) متفرغ طبيبجابر اسماعيل هاني.د65
00-03-08 صحي تفتيش زخيا عون ميالد جوليل66
00-03-08 صحة طبيب األنيس محمد اسامة.د67
00-03-08 صيدلة نعمه جرجس هيفا68
00-03-08الشمال في صيلي مفتشفرنجية محسن كلود ماري69
00-03-08 استشفاء تأمين اخصائيشقرا ابو سليم ريما70
00-03-08الجنوب صيدلي مفتش مطر أحمد أمال71
00-03-08 نسائي طبيبفواز أحمد حسين.د72
00-03-08(نسائي)مراقب طبيبميرزا مصباح حسان. د73
00-03-09واللوازم المعدات مستودع قسم رئيسالخوري حنا شوقي.د74
00-03-09طبيب مراقبصعب أمين عارف.د75
00-03-09 (متعاقد) قلب طبيبعبدو حسن عماد. د76
00-03-09اسنان طبيبأحمد السيد أحمد جمال.د77
00-03-09مالزم طبيبخزاقة جوزيف ريمون.د78
00-03-09النبطية قضاء طبيبديب حسن علي.د79
00-03-09مراقب طبيبضاهر خالد وليد.د80
00-03-09عظم جراحةيونس علي ابراهيم.د81
00-03-10وتوليد نسائية جراحةعويضة عزام محمد.د82
00-03-10وتوليد نسائية جراحة حالب فواز محمد.د83
00-03-10وسكري غددالناظر مصطفى هشام.د84
00-03-10عامة صحة متعاقدصعب صالح محمد.د85
00-03-10أطفال اختصاص طبيبفرحات مصطفى خليل.د86
00-03-10أطفال اختصاصي طبيبفران حسين سامي.د87
00-03-10مفتش طبيبمكوك محمد جهاد.د88
00-03-10 نسائي طبيبمكناس ابراهيم ميرفت. د89
00-03-10 عظم جراحة نحلة محمد مشهور.د90
00-03-10عظم جراحةعبود علي محمد. د91
00-03-10 بولية مسالك جراحةمبيض بشارة يوسف. د92
00-03-10 حنجرة اذن انف جراحة نجم محمد حسين.د93
00-03-11وتناسلية جلدية امراضزغلول فؤاد نبيل.د94
00-03-11جراح طبيبعزيز الياس رمزي. د95
00-03-11جراح طبيبعبدهللا اسماعيل نصرت علي.د96
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00-03-11اطفال اختصاصي طبيبغندور الحميد عبد توفيق. د97
00-03-13 داخلي طبابراهيم ابو حسين قاسم.د98
00-03-13مالزم طبيبيحي حسن محمود.د99

00-03-13اعمال ادارة اخصائيالشامي خضر رولى100
00-03-13مفتش طبيب نون اميل بيتر.د101
00-03-13 عامة جراحةمارون الياس جورج.د102
00-03-13والفكين الوجه جراحةخليل ابي سمعان ايلي جورج.د103
00-03-13 بولية مسالكقرطباوي وديع لبيب.د104
00-03-13نسائي جراح طبيبالقعقور اللطيف عبد محمد. د105
00-03-14جبيل الصحة قسم رئيسزعرور يوسف مارتين.د106
00-03-14مراقب طبيب صليبا جرجس نعمان.د107
00-03-14 مبرمج محلل فغالي ميشال برناديت 108
00-03-14مفتش صيدليعرم بو رامز نجيب.د109
00-03-14داخلية امراض طبيبحليمي مسعود حسيب.د110
00-03-14عامة جراحة طبيبضو جرجي روبير.د111
00-03-14حنجرة انف اذن جراحةقاسم السيد هادي محمد. د112
00-03-14والشرايين القلب في اختصاصيسنكري سليم محمد عامر محمد.د113
00-03-14والتصدير اإلستيراد دائرة رئيسة عباس محمد هدى.د114
00-03-14صيدلي صونجي محمد هيبة115
00-03-14 راشيا قضاء طبيبمهنا فارس غطاس.د116
00-03-15جبيل بنت قضاء طبيب الحاج الياس نعيم.د117
00-03-15 توليد نسائية جراحةمطران بشارة جورج.د118
00-03-15 السر امانة قسم رئيسةغصن خليل عناية119
00-03-15عامة جراحة اختصاصي ضاهر جواد حسن120
00-03-15(جراح)مراقب طبيبحديب ابراهيم حبيب.د121
00-03-15الصيدلي التفتيش دائرة رئيسة صولة ابو فريد الهام.د122
00-03-15 ليD59+صيد مفتشالشماس مجلي سلوى.د123
00-03-15 جلدية أمراض اختصاص طبيبشبشئلو محمد زهير.د124
00-03-15البولية المسالك متعاقد طبيب حكيمة كامل حبيب.د125
00-03-15 مفتش طبيبكورك جورج جويس.د126
00-03-15أطفال اختصاصي طبيب مروان توفيق سهير.د127
00-03-20اختصاصي واعصاب دماغصائع محمد الرسول عبد.د128
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00-03-20العامة الصحة مختبرات مدير طبيببركات بطرس فاندا.د129
00-03-20قلب اختصاصي طبيبخليل الحسن عبد خليل د130
00-03-20(نسائي ) مالك طبيبفاخوري سالم داسبير.د131
00-03-20صيدليدويك أحمد رانيه132
00-03-20 عام طبطربيه احمد سعيد.د133
00-03-20جلدية أمراضكريم حسين سميرة.د134
00-03-20 أطفال إختصاصيعاشق حسين محمد غسان.د135
00-03-20 اجتماعية مساعدة عيد فايد ريموندا136
00-03-20عامة عالقاتبرجاس نجيب غادة137
00-03-20مفتش طبيب عفيش جرجس نجيب.د138
00-03-20 قسم رئيس طبيب داغر أحمد حسن.د139
00-03-20قسم رئيس داخلي طبيب مزهر سعيد كمال.د140
00-03-20 المخدرات دائرة رئيسةالغزاوي مصطفى سامية. د141
00-03-20 صيدلي حرب محمد إيمان. د142
00-03-21 الوقاية مدير طبيب الحاج حسن ابراهيم.د143
00-03-21مفتش طبيب هاشم حسن عزت.د144
00-03-21 عصبية أمراض طبيب طرابلسي ممد حسن.د145
00-03-21 عصبية أمراض طبيب سعد لطوف بول.د146
00-03-21الجراثيم علم في أخصائي الحداد جرجي سمير147
00-03-21وتوليد نسائية جراحةسلهب ديب محمد.د148
00-03-21صدرية أمراضخلف سعدي نبيل.د149
00-03-21 أشعة إختصاصيالحشيمي سليم عثمان.د150
00-03-21 وداخلية صدرية أمراض سعد رضا الدين زين151
00-03-21 عظم جراحة اختصاصي حداد عساف داوود152
00-03-21 وسرطان دم اختصاصي الياس مبارك فادية.د153
00-03-21 وزهرية جلدية أمراض ياغي هاشم محمد.د154
00-03-21 عامة صحةالشامي أسعد مجيد.د155
00-03-21طبيب قسم رئيس حلواني أمين منيب.د156
00-03-21 عامة صحة طبيب غالييني توفيق وليد.د157
00-03-21 مجاز مخبري فني عكر ابو شفيق ندى.د158
00-03-21 مجاز مخبري فني الدين ناصر عبدهللا عليا159
00-03-21المركزي للمختبر اإلداري القسم رئيسصبح محمود أحمد.د160
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00-03-21 عظم إختصاسي طبيبديزاني علي أديب.د161
00-03-22 عامة صحة طبيب شحادة الحاج أسعد عاطف. د162
00-03-22 حنجرة أذن أنفالصيادي ظافر محمد محمد. د163
00-03-22أسنان جراح طبيب ذوق عمر محمد أحمد.د164
00-03-22وسكري غدد إختصاصيالصيادي ظافر محمد الوهاب عبد د165
00-03-22 جلدية أمراض اختصاصي كيال سعيد فواز محمد.د166
00-03-22 هضمي جهاز اختصاصيقاسم مفيد الرحيم عبد.د167
00-03-22 بالمختبرات أخصائيالزغبي يوسف ريمون168
00-03-22 بالتكليف الجراثيم فرع رئيس ماضي ايليا خالد.د169
00-03-22 وشراين قلب إختصاصي طبيبديب حسن أحمد.د170
00-03-22أطفال اختصاصي ضناوي أحمد سالم محمد د171
00-03-22مراقب طبيبصاليبا جرجس الياس. د172
00-03-22 جلدية أمراض اختصاصيمسيكة وهيب مقبل محمد. د173
00-03-22 مجاز مخبري فنيالجمل الدين محي مفيده174
00-03-22جهاز أخصائي طبيبعبود علي مهدي.د175
00-03-22جراح طبيبشويفاتي طانيوس جوزيف176
00-03-22 مجاز مخبري فنيالغريب سعيد ناديا177
00-03-22مالزم طبيب غندور سامي علي.د178
00-03-22زغرتا الصحة قسم رئيس نجم نزيه اميل.د179
00-03-22 األسنان طب في جراححجازي الدين محي حسن د180
00-03-22 عام طبالخليل دعاس فايز.د181
00-03-22 أطفال طبالبجاني نعيم جوزات.د182
00-03-22الكورة قضاء طبيبنعمه أنيس ميشال.د183
00-03-22 مصلحة رئيس طبيبغمراوي علي محمد.د184
00-03-22(مالزم طبيب ) عامة صحة حداد هللا فرج كبريال.د185
00-03-22 طبية تجهيزات مهندسعمار كامل أيمن186
00-03-22 عامة جراحة نجم محمود جواد187
00-03-23أسنان طبمحمود حسين أحمد.د188
00-03-23 حنجرة أذن أنفهرموش سعيد انطوان189
00-03-23 زحلة مستشفى رئيسالعريض وديع جان. د190
00-03-23 متعاقد أطفال طبيبنابلسي توفيق فيصل191
00-03-23حنجرة أنف أذن طبيبيحي رفعت وليد192
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00-03-23(طبيب)قسم رئيسةكنج محمد ندى.د193
00-03-23عكار قضاء طبيبمعاليقي نافذ محمد. د194
00-03-23 عيون جراحة أخصائيةحداد الياس سامية. د195
00-03-23 (التدقيق لجنة) جزين قضاء طبيبقطار مارون شوقي.د196
00-03-23 بولية مسالك جراحالحلو نديم شوقي.د197
00-03-23قلب طبيب ملك بيدوس لويس.د198
00-03-23(مالزم) عامة صحة طبيبعلوه الزير أنور.د199
00-03-23أطفال طبيب ملك رامز الحاج وسيم محمود.د200
00-03-23 عامة صحةحمداش نوري غسان.د201
00-03-23أطفال اختصاصيدندش نيازي أكرم.د202
00-03-23 قسم رئيس صيدليلحود لحود جميلة.د203
00-03-23مفتش طبيبكرم مارون جورج.د204
00-03-23قلب طبيبأنطون عطاهلل جورج.د205
00-03-23 داخلية أمراض أيوب أحمد ايمان.د206
00-03-23مفتش طبيبالعياش حليم رياض.د207
00-03-23الكلى أمراض اختصاصي طبيب كرم فوزي جاك.د208
00-03-23قلب طبيبعقيل عجاج حسين.د209
00-03-23صحي مهندسفتفت عدنان محمد نهال210
00-03-23(طبيب) صدرية أمراضالشعراني عصام محمد بسمة.د211
00-03-23أسنان جراحة أخصائيالحلو حنا جوزيف.د212
00-03-23واإلنعاش التخدير إختصاصي طبيبالدين شرف ابراهيم الحسين عبد.د213
00-03-23الموظفين قسم رئيسرومانوس اميل إنطوان214
00-03-23مخبري علوم فنيديب بشارة جرجس كلود215
00-03-23مخبري علوم فني دنا يوسف عدنان216
00-03-24النسائية بالجراحة اختصاصيمعوض موريس رشيد.د217
00-03-24عامة جراحة إختصاصيرحمة يوسف سامي.د218
00-03-24(مالزم) عام طبصالح علي محمد.د219
00-03-24وانعاش تخديرمراد زكي أحمد.د220
00-03-24(مالزم) عامة صحةصالح أسعد مهدي.د221
00-03-24 (مالزم) عامة صحة الدين فخر علي أحمد222
00-03-24 أطفال إختصاصيجعفر سلمان نظير.د223
00-03-24دماغ تخطيط عصبية أمراضالشمالي الياس ريمون.د224



 الرقم

التسلسلي
مالحظاتاألول التصريح تاريخيشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

األول التصريح وتاريخ الموظفين بأسماء الئحة

00-03-24هضمي جهاز أمراضجابر رضا كمال.د225
00-03-24أسنان طب إختصاصيعيتاني فؤاد الحفيظ عبد.د226
227. ياغي عاطف إعتدال 00-03-24الطوارئ قسم مسؤولة 
00-03-24 عامة صحة أخصائي حرب لبيب هيلدا.د228
00-03-24واإلستشفاء التأمين في أخصائيالعقيلي سليم مي229
00-03-24 أطفال إختصاصي مهنا أسعد كامل.د230
00-03-25وتوليد نسائية أمراض جراحةخليل أبو علي الناصر عبد.د231
00-03-25 عامة جراحةالخير مصطفى أحمد.د232
00-03-25عام طبمراد لبيب محمد الشيخ علي محمد.د233
00-03-25مختبر طبيب علوية نمر حسن. د234
00-03-25بولية مسالك جراحة الدين عالء مصطفى علي.د235
00-03-25 قسم رئيس طبيب شاهين رفيق عاهد.د236
00-03-25قلب طبيب نخلة فؤاد ميالد.د237
00-03-25العناية مدير طبيبخليفة بولس رياض.د238
00-03-25الهندسة مصلحة في مهندسكرم رامز فريد.م239
00-03-25المركزي المستوصف رئيس طبيبالحسن قاسم الدين مجد محمد.د240
00-03-25قسم رئيس طبيبفوعاني علي ابراهيم.د241
00-03-25 عامة جراحةسعد الرزاق عبد محمد.د242
00-03-25قلب طبيب طباجة حسن فؤاد243
00-03-25أسنان إختصاصي طبيبالسيد العزيز عبد سليم244
00-03-25 توليد نسائية جراحةصليبي موريس أمل.د245
00-03-25العظم جراحةجرادي محمد مصطفى.د246
00-03-25عامة صحةالرفاعي طلعت محمد.د247
00-03-25عامة صحةابراهيم باقر محمد السيد ناصيف.د248
00-03-25 أطفال إختصاصيعلي عبد أمين أحمد249
00-03-25 أشعة إختصاصي خالد علي عمر250
00-03-25 مخبرية علوم فنيالسباعي أمين حنان251
00-03-25 قلب طبيبقطيش محمد رئيف.د252
00-03-25مفتش طبيب البراك نقوال الرا253
00-03-25مستوصف طبيبحداد سليم موسى.د254
00-03-25مفتش طبيبالغزال الياس سركيس.د255
00-03-25مفتش طبيبجريج بديع نقوال.د256
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التسلسلي
مالحظاتاألول التصريح تاريخيشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

األول التصريح وتاريخ الموظفين بأسماء الئحة

00-03-25وتوليد نسائية جراحةفياض انطونيو جوزيف.د257
00-03-25 أطفال إختصاصيعبدهللا جميل بيار.د258
00-03-27ادارة مجلس عضو طبيبزكريا القادر عبد محمد259
00-03-27 إدارة مجلس رئيس طبيبالرشيدي أديب يوسف.د260
00-03-27 نسائي طبيبنعوشي عمر صفوان د261
00-03-27عيون طبيبصافي نديم محمد.د262
00-03-27مجازة ممرضة بزي غازي حنان.د263
00-03-27نسائية وجراحة توليد طبيببابا أحمد زياد.د264
00-03-27وحساسية صدر اختصاصيالبابا محمد الوليد.د265
00-03-27وانعاش تخديرالجباوي جوزف جورج.د266
00-03-27مخبري علو فنيشاتيال محمد شامية.د267
00-03-27بولية مسالك اختصاصينجدي قاسم فوزي.د268
00-03-27عامة جراحة اختصاصيدبليز القادر عبد عمر. د269
00-03-27 إختصاصيقبيسي محمد دانيال.د270
00-03-27قسم رئيس-  مخبري طبيبصباح حسين محمد. د271
00-03-27أسنان طبيبحريري علي حسن.د272
00-03-27حنجرة أذن أنف طبيبعبدو خالد جمال.د273
00-03-27شرايين قلب إختصاصيالزيلع نديم أحمد.د274
00-03-27عامة صحة طبيبخضر الدين ناصر محمد. د275
00-03-27بعلبك مستشفى رئيس طبيبقانصوه سعيد رفيق. د276
00-03-27 قسم رئيس صيدليكرامي الدين علم رئيف ليلى277
00-03-27طبية آالت مهندسةهرموش أحمد فاطمة278
00-03-27داخلي طب أخصائياألشقر عدنان محمد رضوان.د279
00-03-27 حنجرة أذن أنف أخصائيشحادة الحاج ياسين محمود.د280
00-03-27كمبيوتر أخصائيسلوم محسن رودي281
00-03-27أعمال إدارة أخصائيفرنجية سركيس نعمان282
00-03-27أطفال طبيب أخصائياألمين حسن علي. د283
00-03-27 صيدليكرم يزبك جبرائيل ريتا284
00-03-27صيدليشربل نبيل ديانا285
00-03-27 عامة جراحةصيداوي جوزيف الياس سمير. د286
00-03-27 معدية وأمراض مفتش طبيبحاوي جوزف مارسيل.د287
00-03-27 داخلية أمراضضاهر جانو كالرا.د288
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التسلسلي
مالحظاتاألول التصريح تاريخيشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

األول التصريح وتاريخ الموظفين بأسماء الئحة

00-03-27 قسم رئيس صيدلي الحسيني نظام محمد رنا289
00-03-27هضمي جهاز ناصر محمد الشيخ األمير عبد.د290
00-03-27 أطفال طبيب مطر مهيب عصمت.د291
00-03-27الصيدلي مصلحة رئيسة طباع أندراوس سهام292
00-03-27وانعاش تخدير أخصائي مالح محمد حسن.د293
00-03-28(مالزم) عامة صحة عثمان حسن محمد.د294
00-03-28 نسائي طبيب خدار جو جريس ميشال.د295
00-03-28 داخلية أمراض أخصائيمدلج فرنسيسكو خوان ماريا آنا.د296
00-03-28عظم جراحة أخصائي مدلج علي عدنان.د297
00-03-28 للتخدير بنج ممرضةعبدهللا أبي جبرائيل سلمى298
00-03-28أشعة أخصائينقوال سامي ريمون.د299
00-03-28 نسائي طبيبمحفوظ عبدهللا سعدهللا.د300
00-03-28عامة صحةحجازي توفيق منيف.د301
00-03-28عصبي جهاز أمراض طبيبيوسف قاسم علي شوقي302
00-03-28عيون أخصائيأوبري النبي عبد نبيل. د303
00-03-28 دم أمراض أخصائيجرادي أديب أسامة. د304
00-03-28عامة صحةمعتوق محمد رضوان.د305
00-03-28 توليد أخصائيفتاح الكريم عبد بسام.د306
00-03-28عام طبقاصوف مخول شعالن.د307
00-03-28توليد نسائي أخصائيمبارك خليل يوسف. د308
00-03-28هضمي جهاز البستاني يوسف رينيه.د309
00-03-28أسنان أخصائيرعد يوسف صبحي310
00-03-28 عامة صحةحسن سيد حسن اسماعيل.د311
00-03-28 حنجرة أذن أنف أخصائي بطرس فريد إنطوان.د312
00-03-28عامة جراحة أخصائيشعبان عبدهللا األمير عبد.د313
00-03-28عامة صحةطالب علي حسن.د314
00-03-28 صدرية أمراض أخصائيسعادة يوسف مطانيوس.د315
00-03-28 عظم جراحة أخصائيحبيقة سليم روبار.د316
00-03-28عظم جراحة أخصائيالرفاعي رشيد أكرم محمد.د317
00-03-28نسائية جراحة أخصائيالرفاعي علي محمد شوقي د318
00-03-28العين جراحة امراض أخصائيالدنى علي ابراهيم.د319
00-03-28 أطفال أخصائيالمعصراني زهرة المجيد عبد.د320



 الرقم

التسلسلي
مالحظاتاألول التصريح تاريخيشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

األول التصريح وتاريخ الموظفين بأسماء الئحة

00-03-28 أطفال أخصائيالحجيري الكريم عبد مصطفى.د321
00-03-28 مخبري علوم فني الطياره ثروة سمر.د322
00-03-28 أطفال أخصائيعيد جرجس بشارة.د323
00-03-28عام طب مراد علي جميل.د324
00-03-28 أطفال أخصائيالحجاوي أحمد محمد.د325
00-03-28 أطفال جراحة أخصائي حمزة مصطفى يونس. د326
00-03-28عامة صحةمروه أنيس محمد.د327
00-03-28نسائي أخصائيغره سليم ميشال.د328
00-03-28 (الطبية العناية مديرية ) وتوليد نسائية أمراض أخصائيفرح أبي طانيوس جورج.د329
00-03-28مفتش طبيبسعد علي بسام. د330
00-03-28مراقب طبيبعلوه علي جمال.د331
00-03-28 والطفل األم رعاية مركز رئيسعلوه سليمان نعمه.د332
00-03-28الغذائية بالمواد أخصائي مهندس(يونيك) بوياجيان إيميل333
00-03-28وتوليد جراحة اختصاصيحنا الخوري طانيوس ميشال.د334
00-03-28(مالزم طبيب) والداخلية الدم أمراض اختصاصيقادري مخايل عادل.د335
00-03-28 عامة صحة أخصائيالدين نور الدين نور رندلي.د336
00-03-28بولية مسالك أخصائيعجمي حسن حيدر.د337
00-03-29 قسم رئيس صيدليمطر تريز ماري338
00-03-29حنجرة أذن أنف طبيبمرعي أحمد حسين.د339
00-03-29أطفال أخصائي طبيبالحولي محمد سعدهللا.د340
00-03-29العين جراحة أمراضالزعتري الدين سعد هاني.د341
00-03-29أطفال طب اخصائيعيتاني الحفيظ عبد مصطفى.د342
00-03-29وانعاش تخدير أخصائيحرب اماعيل ابراهيم.د343
00-03-29 قسم رئيس صيدليرعيدي موريس كوليت344
00-03-29مفتش صيدليشاتيال عبدهللا كوكب.د345
00-03-29نسائي اخصائي طبغريزي أمين شوقي.د346
00-03-29العمل وطب المهنية األمراض مصلحة رئيسالخوري ميشال أسعد347
00-03-29 عامة جراحة أخصائيسجد علي خليل.د348
00-03-29 العين جراحة أخصائييونس أحمد داود.د349
00-03-29 عامة صحةمينا حنا رياض350
00-03-29قلب وشرايين داخلية أمراض أخصائيسراج سليم محمد.د351
00-03-29توليد أخصائي طبيبالهاشم أديب عماد. د352
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00-03-29جراح أخصائيسيف أحمد محمد.د353
00-03-29عظم جراحة أخصائي نصره رشيد حسن.د354
00-03-29 بولية مسالك أخصائياأليوبي رضوان األمير. د355
00-03-29مالزم طبيبزعيتر فرعا عطاهلل. د356
00-03-29 وزهرية جلدية أمراض أخصائيعبدو حبيب جورج.د357
00-03-29 داخلي طب أخصائيالبابا الدين عز ابراهيم. د358
00-03-29 عامة جراحة أخصائي ضاهر راشد أحمد. د359
00-03-29عامة جراحة أخصائي الزناتي توفيق فؤاد.د360
00-03-29 أطفال أخصائيوراق هللا لطف نافذ. د361
00-03-29 اطفال طب اخصائيحرفوش ابو قاسم احمد.د362
00-03-29جلدية أمراض أخصائيسمعان خليل مهى.د363
00-03-29قلب أخصائي ياسين خليل محمد.د364
00-03-29مالزم طبيبشقرا أبو فريد زاهر.د365
00-03-29 (مراقب) عامة صحة طبيبشحادة الحاج حمدان مصطفى. د366
00-03-29وشرايين قلب أخصائي طبيبالهبر مخائيل الياس.د367
00-03-29(عامة صحة) مراقب طبيبمناصفي عثمان محمد. د368
00-03-29مراقب طبيبحجازي منير محمد. د369
00-03-29مراقب طبيب شحاده الهادي عبد عثمان. د370
00-03-29 حنجرة أذن أنف أخصائييونس أحمد حسن. د371
00-03-29نسائية جراحة أخصائيالخطيب أنور غالب.د372
00-03-29زحلة قضاء طبيبعفش هاشم علي. د373
00-03-29 أسنان طب أخصائي بطرس مطانيوس جهاد.د374
00-03-29 عامة صحة أخصائيعالغا ضياء جويل375
00-03-29 هضمي جهاز أخصائي سكاف وديع جورج.د376
00-03-29 أسنان طب أخصائي الهادي محمد فايز.د377
00-03-29مفتش طبيبناصيف يوسف موريس378
00-03-29 وتوليد نسائي أخصائياألمين نزيه أحمد عماد.د379
00-03-29وانعاش تخدير-  ممرضةابراهيم حنا منى380
00-03-29مراقب طبيباألثب محمد سهيل. د381
00-03-29قلب أخصائي طبيبالسكاكين مصطفى عادل.د382
00-03-29وانعاش تخدير طبيبالقوتلي مصطفى عدنان.د383
00-03-29مالزم طبيبالصايغ الكريم عبد علي.د384
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األول التصريح وتاريخ الموظفين بأسماء الئحة

00-03-29مستشفى رئيس دائرة رئيس طبيبعطوي اسعد ابراهيم.د385
00-03-29العامة اإلدارة في أخصائيةمراد محمد ريما386
00-03-29أطفال طب أخصائيمعلوف جان سمر.د387
00-03-29مخبري علوم فنيشحادة محمد خديجة388
00-03-29الحكومي مستشفى رئيسالحسن صادق محمد.د389
00-03-30حنجرة أنف أذن أخصائي طبيبحبيقة ابراهيم جورج.د390
00-03-30مجاز محاسب الدين سيف محمود خالد 391
00-03-30وانعاش تخدير طبيبمعلوف جورج قيصر.د392
00-03-30متعاقد صيدليالحوري أمين ليندا393
00-03-30متعاقد صيدليفاخوري سعيد عينا394
00-03-30 أطفال أخصائيخازن يوسف انطوان.د395
00-03-30كلى جراحة أخصائي طبيبحديكي مخائيل كليم.د396
00-03-30وتوليد نسائية جراحة أخصائييوسف نجا ايلي.د397
00-03-30عامة صحةالساتر عبد مرعي نديم.د398
00-03-30مفتش طبيبالدين صالح محمد خالد.د399
00-03-30وشرايين قلب أخصائي طبيبهزيمه صبحي علي.د400
00-03-30الكيمياء فرع رئيسالحوت محمد هالة401
00-03-30وتوليد نسائية جراحة أخصائيشاهين الهادي السالم عبد.د402
00-03-30 مخبرية علوم فنيعياش جان فادي403
00-03-30 مخبرية علوم فنيصبح محمود خليل404
00-03-30 أطفال أخصائيعبدهللا حسن دناي.د405
00-03-30صيدلينعوس خليل نهى406
00-03-30وجراحتها العين طب أخصائيقليمه اسبر كميل.د407
00-03-30وانعاش تخدير أخصائييحي سليم وليد.د408
00-03-30عامة صحةيحي نوفا لوكيا بيتر ناهدا.د409
00-03-30بعلبك قضاء طبيبزعيتر علي محمد.د410
00-03-30الشمال صحة مصلحة رئيس طبيبكبارة أديب سمير.د411
00-03-30نسائي أخصائيأنطون توفيق جورج.د412
00-03-30مخبري علوم فنيهمدر حيدر غادة.د413
00-03-30مالزم طبيباخرس محمد الكريم عبد.د414
00-03-30حنجرة أنف أذن أخصائي طبيبالمر سمعان ميشال.د415
00-03-30مخبري علوم فني صبح محمود منى416
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00-03-30المحاسبة دائرة رئيسعالمة حسن فؤاد417
00-03-30وانعاش تخدير أخصائي طبيبالمعوش كيروما تيدورا.د418
00-03-30أسنان طب اخصائيرزق توفيق جهاد. د419
00-03-30 أسنان طب أخصائيالنعامي يوسف خير محمد420
00-03-30مجاز محاسبلمع محمد ابراهيم421
00-03-30كمبيوتر أخصائيالشامي ابراهيم رياض422
00-03-30وتوليد نسائية جراحة أخصائيالصميلي محمود ابراهيم.د423
00-03-30 أطفال أخصائيحداد فايز سمر.د424
00-03-30 حنجرة أذن أنف أخصائيمحفوظ كامل زين425
00-03-30 الصحي اإلقتصاد في أخصائيمنصور كرم غادة426
00-03-30وانعاش تخدير اخصائيابراهيم أبو أنيس جميل.د427
00-03-30مفاصل عظم جراحة أخصائياألمين حسين علي.د428
00-03-30عامة صحةالعريضي يحي رنده.د429
00-03-30متعاقد أسنان طبيبقدوح أسعد يوسف.د430
00-03-30كلى أخصائي طبيبالديي أمين ندى. د431
00-03-31العين وجراحة أمراض أخصائي خليفة يوسف فارس432
00-03-31عظم جراحة اخصائيبدرا مصطفى محمد433
00-03-31 األدوية مركز رئيسة صيدليمطر يوسف عال.د434
00-03-31وانعاش تخدير أخصائي طبيبفتال رفيق ثناء. د435
00-03-31مالزم طبيبعبيان الكريم عبد فوزي436
00-03-31 وتوليد نسائي أخصائينصر سليم نبيه.د437
00-03-31 اطفال طب اخصائيسليم محمود لطفي.د438
00-03-31مالزم طبيبسمعان الياس ريمون.د439
00-03-31 عامة عالقات عالمة خليل عايدة440
00-03-31أطفال طب أخصائي سكاف القادر عبد كاظم.د441
00-03-31عامة جراحة أخصائيالشمالي محمد مصطفى.د442
00-03-31 وتوليد نسائي أخصائيقليالت عفيف الرحمن عبد.د443
00-03-31وتوليد نسائية اخصائيعقيل عباس زينب.د444
00-03-31عظم جراحة اخصائيبدوي انطوان سامي445
00-03-31أطفال طب أخصائيالحلواني فريد توقيق.د446
00-03-31 أسنان طب أخصائي سعدية محمود غالب.د447
00-03-31الهضمي الجهاز في أخصائينجم أمين وهيب.د448
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00-03-31التخطيط وحدة رئيسعربيد سامي بهيج.د449
00-03-31قلب طبيب أخصائي خداج أحمد فؤاد.د450
00-03-31قلب طبيب أخصائيالقنطار حمزة منير.د451
00-03-31الصماء الغدد امراض أخصائيالذيب أحمد طارق.د452
00-03-31وتوليد نسائية أمراض أخصائي خليفة أديب مصطفى.د453
00-04-01وانعاش تخدير أخصائيالشويتر سليم فخري.د454
00-04-01 حنجرة أذن أنف أخصائيالعارف عارف هيثم.د455
00-04-01بولية مسالك أخصائيسنو محمد أكرم.د456
00-04-01مرجعيون قضاء طبيبفرهود فارس أنطوان.د457
00-04-01 العصبية األمراض أخصائياغباشيك أوهانس دياي.د458
00-04-01وسكري غدد أخصائي خيرهللا ابراهيم شربل.د459
00-04-03مفتش صيدليفليفل محمود هناء460
00-04-03 جلدية أمراض طبيبنعهه توفيق يوسف.د461
00-04-03عيون أخصائيحديب زهيرابراهيم.د462
00-04-03عام طببركات محمد هايل.د463
00-04-03عامة صحةغصن عمر ندا. د464
00-04-03أشعة طبيب أخصائيحمرة حسين حسن. د465
00-04-03 متعاقد طبيبالخطيب محمد مصطفى.د466
00-04-04الدم وامراض اورام طبيبدندش حسن عزام.د467
00-04-04عامة صحةضهر أبو الدين عز ماجدة.د468
00-04-04حنجرة اذن انف اخصائي  طبيبكشتبان حسن محمد.د469
00-04-04قسم رئيس طبيبفنواتي طارق محمد. د470
00-04-04 قسم رئيس صيدلي شعيا ابو اديب عفيفة471
00-04-04اسنان طب أخصائيالدين شهاب محمد عادل.د472
00-04-04(صيدا قضاء) قسم رئيس طبيبعبدهللا احمد بالل473
00-04-04 عامة جراحة الحجار الرحيم عبد أسامة. د474
00-04-04عظم جراحة أخصائيشبو منذر أحمد.د475
00-04-04المحاسبة دائرة رئيس موسى صالح محمد الفتاح عبد. د476
00-04-04 معلوماتية أخصائيفنيانوس غنطوس فرنسوا477
00-04-05مالزم طبيبفرزلي أنيس ميخائيل.د478
00-04-05مالزم طبيب صليبا طانيوس منير.د479
00-04-05أطفال أخصائي طبيبحسن الحاج قاسم محمد.د480
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00-04-05نسائية جراحة أخصائيخليل أبو جمال جهاد.د481
00-04-05أعمال ادارة أخصائيجراح عبدو محمد482
00-04-05العظم جراحةقصارجي لطفي جورج. د483
00-04-05دائرة رئيس صيدليقليالت عفيف علي محمد.د484
00-04-05داخلية أمراض أخصائيشاتيال أحمد اللطيف عبد. د485
00-04-05أطفال طب أخصائيانطاكي دالك ويلما.د486
00-04-05أطفال طب أخصائيمتى حنا مخائيل.د487
00-04-05صيدليالددا سامي هاله488
00-04-05عامة صحةحمدانية رشيدي عبدو د489
00-04-05قلب اخصائي طبيبعلي الحاج كامل وسيم.د490
00-04-05 هضمي جهاز أخصائيموسى حسين علي أحمد491
00-04-05اإلجتماعية الصحة  مصلحة رئيسةسلوم فرح جورج492
00-04-05عامة جراحة أخصائيالفوال نادر الحميد عبد493
00-04-05 كلى أخصائيمناصر جميل انطوان494
00-04-07صدرية أمراض طبيبالساتر عبد شفيق هاني495
00-04-07وحساسية صدرية أمراض أخصائيالدين عالء وفيق وليد.د496
00-04-07وتوليد نسائية أمراض أخصائيالخوري يعقوب يعقوب.د497
00-04-07مفتش صيدليمنصور منصور فرايال498
00-04-07 أطفال أخصائيالحاج حنا جورج.د499
00-04-07 وتوليد نسائي أخصائيمشرف أحمد سمير.د500
00-04-07 أطفال أخصائيجريصاتي ميشال نبيل. د501
00-04-07 أسنان طب أخصائيحامد نديم نعيم.د502
00-04-07 حنجرة أذن أنف أخصائيعلوه محمد أحمد. د503
00-04-07وشرايين قلب أخصائيكعدي فريد جان.د504
00-04-07صدرية أمراض اخصائيمعكرون شفيق نقوال. د505
00-04-07(مستوصف متفرغ) جراح طبيبغزاوي سليمان الدين بدر.د506
00-04-07 كلى جراج اخصائيمنيمنة رسالن سميح.د507
00-04-08 أطفال أخصائيجمال القادر عبد محمود.د508
00-04-08(عام طب) مالزم طبيبفتفت محمد غازي.د509
00-04-08عظم أخصائي طبيبالحوت حسن الرحمن عبد.د510
00-04-08نسائي أخصائيطوق فؤاد انطوان.د511
00-04-08(عامة صحة)مالزم طبيبالصغير محمد حسين.د512
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00-04-10حنجرة انف اذن اخصائيضاهر ابراهيم وليد.د513
00-04-10عصبي جهاز اخصائي طبيبعبود خليل عدنان514
00-04-10 وأطفال عامة صحة أخصائيحمد محمد ندى515
00-04-10وانعاش تخدير اخصائياألسمر داوود سلوى516
00-04-10الحكومي حلبا مستشفى مدير محاميمرعب عثمان محمد517
00-04-10مراقب طبيبفرحات يوسف عدالت518
00-04-10كمبيوتر اخصائيمراد بو ناصيف لينا519
00-04-10مستشفى رئيس مالزم طبيبالعميري جواد مختار.د520
00-04-11نسائية جراحة اخصائيعالم حسين ركان.د521
00-04-11 هضمي جهاز أخصائيقبيسي محمود علي.د522
00-04-11صدرية أمراض أخصائيالريس توفيق مهى.د523
00-04-11كلى أخصائي طبيبهاجر ناصر حسام.د524
00-04-12مجازة ممرضةالحسن ابو مصطفى جوهينا525
00-04-12الحكومي حلبا مركز مديرشديد أسعد حسن.د526
00-04-12(متعاقد)عامة صحة طبيبالخوري ابراهيم عبدهللا.د527
00-04-12أطفال طب أخصائيالغريب ملحم ربيع.د528
00-04-12وانعاش بنج أخصائيسماحة مطران كريتا.د529
00-04-12 مجاز مخبري فنيحماده أحمد سحر530
00-04-13بولية مسالك أخصائي نخله يوسف ايلي.د531
00-04-13بولية مسالك أخصائيمحفوظ عبدو حسن.د532
00-04-13 أطفال أخصائيدحدوح أحمد سامي.د533
00-04-13دائرة رئيسالحاج فايز شوقي534
00-04-13أطفال طب أخصائيمحيو خليل سامية.د535
00-04-13عامة صحة طبيبهيمن أبو محمد علي536
00-04-13عامة صحة طبيبحمادة حسيب قيس.د537
00-04-13نسائية أمراض أخصائيعقيل نسيب دياب.د538
00-04-13عصبية أمراض أخصائيخوري رشيد حميد.د539
00-04-13عظم جراحة اخصائيشاهين الحاج شكرهللا موريس. د540
00-04-14عامة صحة طبيبواكيم نقوال دارماند. د541
00-04-14 حنجرة أذن أنف أخصائينخله نمر محمود.د542
00-04-14 مجاز مخبري فنيفارس حسين علي543
00-04-14وانعاش تخدير أخصائي طبيبالضهر الياس زاهي.د544
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00-04-14والتموين التجهيز دارة رئيسحطيط محمود حسن545
00-04-17راشيا مستشفى رئيسخليل حسن علي.د546
00-04-17مالزم طبيبالشقره سليم نبيل.د547
00-04-17 اطفال طب اخصائيمحمود سعيد بسام.د548
00-04-17أطفال طب أخصائيالمصري عمر رضوان.د549
00-04-17توليد نسائي أخصائيطعان حسن سامي.د550
00-04-17وتوليد نسائي اخصائييونس توفيق نبيل.د551
00-04-17مالزم طبيبخالد عمر أكرم.د552
00-04-17 أختصائي طبيبكرامه قسطنطين الياس.د553
00-04-17داخلية أمراض أخصائيأعين سبع خضر حبيب. د554
00-04-17قنافار خربة مستشفى مديرالدسوقي صالح جهاد.د555
00-04-18وتوليد نسائي اخصائيمعاليقي الدين نور عاصم. د556
00-04-18وتوليد نسائي اخصائيحافظ عمر الدين فخر. د557
00-04-18اطفال  طب اخصائيطبو مصطفى نجيب.د558
00-04-18عظم جراحة اخصائيالمقداد اكرم محمد559
00-04-18(الشويفات)اإلجتماعي الصحي المركز رئيسحيدر امين جميل560
00-04-18 أسنان طب أخصائي حالوي الصابري سلمان يوسف.د561
00-04-19صدرية أمراض أخصائيالدين شرف يوسف الحسين عبد.د562
00-04-19مراقب طبيبكفوري جرجس ميشال. د563
00-04-19 اجتماعية مساعدةجعيتاني الياس داليدا564
00-04-19القلب امراض اخصائي طبيبمراد صبحي كمال565
00-04-19بشري قضاء طبيبسكر جرجي ادمون.د566
00-04-19البراجنة برج مستوصف رئيسمرتضى ابراهيم بهيج. د567
00-04-20 اطفال طب اخصائيغنطوس جرجس امل. د568
00-04-20عام طبطوق بولس اميل. د569
00-04-20(طبيب) بالوكالة المركز رئيسغانم عزمي اكرم. د570
00-04-20جراح طبيبالحسيني عصام بشير احمد.د571
00-04-20 مجاز مخبري فنيفياض فياض زهرة 572
00-04-20اسنان طب اخصائياسعد خضر ناظم. د573
00-04-22وتوليد نسائية جراحة اخصائياراهيم حسين منى.د574
00-04-22عظم جراحة اخصائيياغي محمد ياسر. د575
00-04-22وانعاش تخدير اخصائيعبود جوزيف ريما. د576
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00-04-22عامة جراحة أخصائيعلوه قاسم غسان. د577
00-04-25قلب طبيبعيسى وديع سليم. د578
00-04-25دموية سارية أمراض أخصائياحمد الحاج محمود محمد.د579
00-04-25وتوليد نسائية جراحة اخصائيمرعي شاهين نذار.د580
00-04-25الشعاعي بالتشخيص أخصائيابراهيم محمود نظام.د581
00-04-25وشرايين قلب أخصائيصليبا ديب ميشال.د582
00-04-25عامة عالقات مسؤولةحنا أدمون بيفين 583
00-04-25نسائية جراحة أخصائياليمن مصطفى منيرة.د584
00-04-26توليد نسائي أخصائي حسن ابراهيم محمد. د585
00-04-26صور قضاء طبيبنعمه امين احمد.د586
00-04-26اختصاصي طبيبالخطيب محمد دنيا.د587
00-04-26أعصاب جراحةسعد الرحيم عبد محمد.د588
00-04-26جزين مستشفى رئيسحجار سليم بشارة.د589
00-04-26مفتش طبيبباسم فرنجية عدبا.د590
00-04-26وتخدير بنج أخصائي زيادة فيليب جويس.د591
00-04-26البوشرية مستشفى رئيس جراح طبيبجميل غبريال بول.د592
00-04-26طرابلس مستشفى مختبر رئيسةكريم اللطيف عبد عوال.د593
00-04-26(عامة جراحة) طبيبسمهون منير نهاد.د594
00-04-26بولية مسالك جراحةعوض محمد شوقي.د595
00-04-26أشعة أخصائيعون جوزيف انطوان.د596
00-04-26عام طبيبالشرتوني يوسف طالل.د597
00-04-26جراح طبيبالمصري عادل محمد وليد احمد.د598
00-04-26عامة صحةابراهيم عارف سليم.د599
00-04-26وانعاش تخدير أخصائيزريقه كامل عبود. د600
00-04-26بولية مسالك أخصائيترو خضر بالل.د601
00-04-26 أطفال أخصائيمرتضى علي مصطفى.د602
00-04-26وانعاش تخدير اخصائيالفرن ميشال نقوال.د603
00-04-26صدرية أمراض اخصائيدرويش عدنان حلبي. د604
00-04-26وسكري غدد أخصائيالصنديد الرحيم خيرعبد محمد. د605
00-04-26وسكري غدد أخصائيكنعان يوسف رفيق.د606
00-04-26 عامة جراحةرجيلي أبو دياب بديع.د607
00-04-26المركز زحلة مستوصف طبيبمكاريوس خليل جورج.د608
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00-04-26جراح طبيبشبيب نقوال فؤاد.د609
00-04-26أسنان طبكرم انطوان ماريز.د610
00-04-26(طبيب) الحكومي قانا مركز رئيسشغري حسن هاني.د611
00-04-26(الصحة مصلحة) الموظفين طبيبسليمان علي عبدهللا.د612
00-04-26أسنان طبشماس ابراهيم جورج. د613
00-04-26أسنان طبالخوري راجي بشرى.د614
00-04-26مفتش صيدليالمصري دياب سوزان615
00-04-26حنجرة أذن انف أخصائيالترشيشي ابراهيم نبيل.د616
00-04-26جزين قضاء طبيبزعرور ميخائيل ريمون.د617
00-04-26(طبيب)عامة صحةالغصيني نجيب شاهين.د618
00-04-26(قسم رئيس) مالزم طبيبأعين سبع الدين سعد سامي.د619
00-04-26مفتش صيدليبراج عفيف ملك.د620
00-04-26نسائية جراحةزراقط نذرة غسان.د621
00-04-26عامة صحةرحيم جوزيف انطوان.د622
00-04-26تنفيذي صيدليشحادة الحاج محمد ختام.د623
00-04-26مراقب طبيبالزعتري محمد نديم. د624
00-04-27اطفال اختاصي طبيبمقصود مقصود حنا.د625
00-04-27(طبيب)المتن الصحة قسم رئيسسعد يوسف جورج.د626
00-04-27مالزم قسم رئيس طبيبالقادري كمال تيسير.د627
00-04-27مختبر قسم رئيسمالعب شكيب ثناء628
00-04-27متعاقد طبيببوزحم نجيب شبلي.د629
00-04-27 مخبرية علوم فنيانطوانيوس موريس.د630
00-04-27 مخبرية علوم فنياسطفان جوزف ران. د631
00-04-27وانعاش تخدير أخصائيالبرجي سليم رقية.د632
00-04-27هضمي جهاز طبيبجابر نجيب فضلون.د633
00-04-27نسائي أخصائي طبيبالحسامي بديع سمير.د634
00-04-27 مجاز مخبري فنيحمادة توفيق امال.د635
00-04-27مالزم طبيبدياب حبيب يوسف.د636
00-04-27عامة صحة طبيبعلي أبو فايز وليد.د637
00-04-27عام طب طبيبهراوي فؤاد جان.د638
00-04-27دم أخصائياألمين أحمد هويدا.د639
00-04-27 أطفال أخصائيالدين شرف النبي عبد وفيق.د640
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00-04-27 مخبرية علوم فنيفرحات أسعد محمد641
00-04-27أختصاصي طبيبعبدهللا حمدان علي.د642
00-04-27البترون قضاء طبيبالحويك طنوس موريس.د643
00-04-27وكبد هضمي جهاز اخصائيراشد ابو الياس انطوان. د644
00-04-27عيون اختصاصينصار عمر الرسول عبد.د645
00-04-27أطفال اختصاصينصار حامد هدى.د646
00-04-27عامة صحة طبيبعمر ابو حمد اكرم.د647
00-04-27قسم رئيس طبيبابراهيم بدوي عبدهللا.د648
00-04-27اطفال اختصاصي طبيبشامي دقاق محمد بسام.د649
00-04-27 كلى أخصائيالقاصوف الياس جوزف.د650
00-04-27 عامة جراحةممتاز عمر محمد جمال.د651
00-04-27 وشرايين قلب اختصاسيالياس سالم جوزيف.د652
00-04-27أطفال قلب اختصاصيشرف أبو الدين شرف.د653
00-04-27وشرايين قلب اختصاصيالتيماني سليم نديم.د654
04-04-22المعلوماتية دائرة رئيس.م رومانوس سعد جني655
04-04-22 طبية معدات أخصائيعاكوم محمد سيزار656
04-04-22كمبيوتر مبرمجروماني حسن علي657
04-04-22الصحة ومشاريع برامج منسقواكيم انطوان روي658
04-04-21الدولية المنشآت ادارة في اختصاصيهاني عادل امال659
04-06-11الصحة الرعاية في اختصاصيفريحة رزق ريتا660
04-06-16(والمركزي) الدولي البنك مشروع مدير ظهر أبو وجيه يوسف661
05-04-10طرابلس مستوصف في متعاقد طبيبزريقة كاظم زياد محمد.د662
07-02-15صيدلي مفتشفواز علي روال663
07-02-15صيدلي مفتشملص محمد فادي664
07-02-15صيدلي مفتشحسين احمد جنان665
07-02-17صيدلي مفتشعبود جورج رولى666
07-02-17صيدلي مفتشمتني نخلة ميرنا667
07-02-19صيدلي مفتشصونجي محمد غسان668
07-02-20صيدلي مفتشجودة أبو سمير مايا669
07-02-21صيدلي مفتشضايع الجليل عبد نغم670
07-02-22صيدلي مفتشقانصو علي ميسلون671
07-02-26صيدلي مفتشالعيراني رينيه ندى672
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07-02-28صيدلي مفتش الخليل فايز ندين673
07-03-01صيدلي مفتشجريج توفيق نزيه674
07-03-02صيدلي مفتشسوبرا توفيق لما675
07-03-05صيدلي مفتشعويدات احمد شادي676
07-03-05صيدلي مفتشدحبورة توفيق بدرية677
07-03-08صيدلي مفتشمجدالني أسعد أديب678
07-03-10صيدلي مفتشابراهيم أحمد عبير679
07-03-10صيدلي مفتشعوكر أنطون ماريا680
07-03-10صيدلي مفتشمراد نديم رانيه681
07-03-10صيدلي مفتشالدين نور كاظم نسرين682
07-03-10صيدلي مفتشالهبر جرجس نوال683
07-03-10صيدلي مفتشفريفر نديم شيماء684
07-03-10صيدلي مفتشرحال فايز زينة685
07-11-26النسائية والجراحة األمراض في أخصائي طبيبالدين مجد علي هناء.د686
08-02-18صيدلي مفتشكسن محمد حسام.ص687
08-02-15صيدلي مفتشضاهر أبو علي رشى.ص688
08-02-18صيدلي مفتشحلبة عصام محمد مريم.ص689
08-02-18صيدلي مفتششعبان خضر نسيب.ص690
08-02-18صيدلي مفتشحرب أنيس انطوان. ص691
08-05-24صيدلي مفتش الدين علم عبدهللا عبير. ص692
08-12-27األساسية واألدوية التحصين برنامج مدير حماده سامي رندة693
09-11-04مجاز محاسب البيالني أمجد مصطفى السيد694
11-02-01 الوبائيات في اختصاصي فني ناصر قاسم وسام695
11-02-10 الوبائيات في اختصاصي فنيفرحات محمد نوال696
11-03-08 الوبائيات في اختصاصي فنيفرح الياس زينة697
12-03-01صيدلي مفتشسعد أكرم ريان698
12-03-01صيدلي مفتشعيتاني حسين رنى699
12-03-02صيدلي مفتشديراني حسين زينب.د700
12-03-02صيدلي مفتشالموسوي جواد منار.د701
12-03-02صيدلي مفتشاسماعيل محمود سعيد.د702
12-03-02صيدلي مفتشالقرداحي موسيس ماري703
12-03-03صيدلي مفتشالحلبي يوسف شانتال704
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12-03-05صيدلي مفتشالخولي جورج الياس705
12-03-05صيدلي مفتشالراسي الياس مالاير706
12-03-06صيدلي مفتشالشلفون ابراهيم سامي.د707
12-07-31أسنان طبيب زرق توفيق جهاد.د708
12-08-09األولية الصحية الرعاية دائرة في منسقمصطفى عقيل فاتن709
12-09-03األولية الصحية الرعاية-   صيدلة خليفة أحمد قاسم710
12-09-04األولية الصحية الرعاية-   صيدلة حاتم جوزيف بريجيتا711
12-09-17مفتش صيدليالغول رحال ندى712
12-09-17مفتش صيدليفارس الرحمن عبد زينة713
13-04-08مفتش صيدليخالد الدين سعد جميلة714
13-04-08متعاقد صيدليبرجاوي حسين زينب715
13-04-08متعاقد صيدليحمود اسماعيل بتول716
13-04-08متعاقد صيدليعطوي علي زينب717
13-04-08متعاقد صيدليابراهيم كامل دهاء718
13-04-08متعاقد صيدليسليم شوقي هلن719
13-04-08متعاقد صيدليناصر عاطف نانسي720
13-04-08متعاقد صيدليعباس علي زينب721
13-04-08متعاقد صيدلي جمول مرتضى محمد722
13-04-08متعاقد صيدليحسين فاروق هاله723
14-06-03اجتماعي صحي اشرافأيوب عدنان صفاء724
14-06-10حيوي احصاء أخصائيعباس محمود بلسم725
14-06-24فيزيائي معالجالحويك بورفايل ايلي726
14-06-26 صحي مهندسحداد نقوال جويس727
14-06-28الجامعي الحريري رفيق. م في عام مدير-  إدارة م رئيسشاتيال محمد فيصل.د728
14-07-03اجتماعي صحي مشرفالصالح األمير عبد سمر729
14-07-05صيدلي مفتشمجدالني أسعد أديب.د730
14-07-05صيلي مفتشفريفر نديم شيماء731
15-01-13 تغذية أخصائيةشيا غسان ريما732
15-05-30مفتش صيدليشربل نبيل ديانا.د733
17-03-27صحي مراقب/ متعاقد طبيبالياس مبارك ماري.د734
17-05-05مراقب طبيبمخائيل كوستا كفاح.د735
17-05-06مراقب طبيببرمو أنطونيوس أسامة.د736



 الرقم

التسلسلي
مالحظاتاألول التصريح تاريخيشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

األول التصريح وتاريخ الموظفين بأسماء الئحة

17-05-11 الترجمة في أخصائيةسعد ميشال ميريال737


