
 الرقم

التسلسلي
يشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

 تصريح تاريخ

الخدمة نهاية
مالحظات

00-10-06اختصاصي طبيبخليفة أديب مصطفى. د1

01-04-12مستشفى رئيس مالزم طبيبالعميري جواد مختار. د2

01-04-25الشمال صحة مصلحة رئيس طبيبكبارة اديب سمير. د3

01-07-13نسائي أخصائي. دغدّه سليم ميشال. د4

01-08-22دائرة رئيس طبيبعطوي ابراهيم. د5

01-12-19مالزم طبيبانطاكي غالب جبرايل ويلحا. د6

02-02-14الصحة قسم رئيس طبيبابراهيم بدوي هللا عبد. د7

02-09-10جبيل بنت قضاء طبيبالحاج الياس نعيم. د8

03-07-04جزين قضاء طبيبزعرور ميخائيل ريمون. د9

03-07-16الوقاية مدير طبيبالحاج حسن ابراهيم.د10

03-09-19الصحة قسم رئيسشاهين وفيق عاهد. د11

03-10-24الشوف الصحة قسم رئيس طبيبمزهر كمال. د12

03-12-04البقاع الصحة مصلحة رئيسالعريضي وديع جان. د13

04-04-07قسم رئيس طبيبفوعاني ابراهيم. د14

04-05-14جراح طبيبالشالوحي حنا ادوار. د15

04-05-21زغرتا الصحة قسم رئيسنجم نزيه اميل. د16

04-07-15الديوان مصلحة رئيسأسعد حكمت السيد17

04-07-22ناسو أورانج مستشفى أطفال طبيبملك رامز الحاج وسيم محمود. د18

04-07-22ناسو اورانج مستشفى رئيس مالزم طبيبالشعراني كامل يحيى19

04-07-22اإلحصاء في أخصائيبدران ربيع20

04-08-19الحكومي زحلة مستشفى عامة صحة أخصائيحسن سيد اسماعيل. د21

04-10-29 وشرايين قلب اختصاصيكعدي فريد جان. د22

الخدمة نهاية وتصريح الموظفين بأسماء الئحة
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04-11-18المطار الصحي الحجر قسم رئيس طبيباعين سبع الدين سعد سامي. د23

04-12-02جبيل قضاء طبيبزعرور يوسف مارتين. د24

05-02-23الحكومي بيروت مستشفى عام مدير ـ إدارة مجلس رئيسالكوش صالح الدين نور. د25

05-02-23الجامعي بيروت مستشفى إدارة مجلس عضونقاش روبير نبيل. د26

05-03-03الحكومي بيروت مستشفى إدارة مجلس عضوكاراجيان اومناك كريكور الصيدلي27

05-03-03الحكومي بيروت مستشفى إدارة مجلس عضوشاتيال محمد فيصل. د28

05-05-05الجامعي الحكومي بيروت مستشفى إدارة مجلس عضوزيدان الدين صالح فوزي. د29

05-05-05الحكومي حلبا مستشفى مديرمرعب عثمان محمد. د30

05-06-08الحكومي صيدا مستشفى إدارة مجلس عضومعتوق عقمان ابراهيم السيد31

05-06-08الحكومي صيدا مستشفى إدارة مجلس عضولطفي المجيد عبد فؤاد المحامي32

05-08-04العامة الصحة وزارة في التخطيط وحدة رئيسعربيد بهيج. د33

05-10-18الحكومي صيدا مستشفى عام مدير ـ إدارة مجلس رئيسغزاوي ابراهيم أحمد. د34

05-10-19المركزي المختبر في المياه مختبر رئيسشاتيال هللا عبد كوليت الصيدلي35

05-10-24الحكومي الكرنتيا مستشفى في مالزم طبيبخليل أبو جهاد. د36

05-11-10عكار في الصحة قسم رئيسمعاليقي نافذ محمد. د37

05-12-26الضنية سير مستوصف قسم رئيسالكينج كنج الدين بهاء. د38

06-01-23طرابلس الصحي بالحجر ملحق دائرة رئيسالحسن يحيى صادق محمد. د39

06-04-06(المركزي المختبر) العامة الصحة مختبرات مديربركات بطرس فاندا. د40

06-10-30طرابلس الصحي الحجر قسم رئيس طبيبمينا حنا رياض. د41

06-11-21(الجنوب صحة) الموظفين طبابة قسم رئيسسليمان علي هللا عبد. د42

07-02-28قسم طبيب ـ أطفال طبيبمهنا اسعد كامل. د43

07-03-05قلب طبيبسكاف بديع طوني. د44

07-06-28قسم رئيس طبيبمراد علي محمد. د45
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07-09-18الصيدلة مصلحة رئيسطباع سهام. د46

07-10-03جراح طبيبشبيب نقوال فؤاد. د47

07-11-07قانا مستوصف رئيس طبيبشغري حسن هاني. د48

07-11-28(الشمال) صيدلي مفتشنعمة جرجس هيفاء49

07-12-17الطبية العناية مديرخليفة بولس رياض. د50

08-01-07 قسم رئيس طبيبداغر أحمد حسن. د51

08-01-31نسائي أخصائي طبيبالصباغ الكريم عبد علي. د52

08-04-30المحاسبة دائرة رئيسعالمة حسن فؤاد53

08-06-13لبنان جبل في الصحة مصلحة رئيسعدوان نخلة خليل. د54

08-08-04دائرة رئيس صيدليقليالت عفيف علي محمد. د55

08-09-23الحكومي زحلة مستشفى ـ أطفال طبيبجريصاتي ميشال نبيل. د56

08-10-10حنجرة ـ أذن ـ أنف طبيبالعارف عارف هيثم. د57

08-10-24(داخلية) دم أمراض أختصاصيقادري مخايل عادل. د58

09-01-10مختبر رئيسجودة أبو فريد الهام. د59

09-02-05صور قضاء طبيبفرحات مصطفى خليل. د60

09-02-24االولية الصحية الرعاية دائرة رئيسكنعان علي محمد. د61

09-04-15الشمال ـ صيدلي مفتشفرنجية كلود ماري. د62

09-06-02الصحي الشويفات مركز رئيسحيدر أمين جميل. د63

09-07-01متمرن رئيس دائرة رئيسالعفش هاشم علي. د64

09-10-08دائرة رئيسلحود لحود جميلة. د65

09-11-18مراقب طبيبضرغام طانيوس يوسف. د66

09-12-29وانعاش تخدير طبيبيحيى سليم وليد. د67

10-03-09الجنوب صحة مصلحة رئيسجابر اسماعيل علي. د68
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10-03-12والتصدير االستيراد دائرة رئيسعباس محمد هدى. د69

10-07-30(العام المستودع) واللوازم المعدات قسم رئيسالخوري حنا شوقي70

10-08-21مصلحة رئيس ـ جراح طبيبالجميل غبريال بول. د71

10-10-04وبائي ترصد ـ مالزم طبيبخالد عمر أكرم. د72

10-10-12مراقب طبيبنصر سليم نبيه. د73

10-10-12عامة صحة طبيباألنيس محمد أسامة. د74

10-12-20قسم رئيس طبيبفرزلي أنيس مخايل. د75

11-05-04مفتش صيدليمنصور منصور فريال. د76

11-08-24 باإلنابة الصيدلة مصلحة رئيسالغزاوي مصطفى سامية77

11-10-24وتوليد نسائية جراحة. دحالب عمر فواز محمد. د78

11-10-26عامة جراحة متعاقد طبيبسيف أحمد محمد. د79

11-10-27قلب طبيبعيسى وديع بسام. د80

11-11-30قسم رئيس صيدليالتنير يوسف مهى. د81

12-01-03مراقب طبيبالهراوي نمر أسعد. د82

12-02-27نسائي جراح طبيبالقعقور اللطيف عبد محمد. د83

12-03-07(لبنان جبل) الموظفين طبابة قسم رئيسحلواني أمين منيب. د84

12-07-13تدرن/  طبيبسعادة يوسف مطانيوس. د85

12-12-12مراقب طبيبحداد سليم موسى. د86

12-12-24عامة صحة أخصائيالغصيني نجيب شاهين. د87

13-01-16مراقب طبيب ـ عامة جراحةالفوال نادر الحميد عبد. د88

13-02-11مراقب طبيبالدين بهاء عزام محمد. د89

13-04-29قسم رئيس صيدليالدين علم رئيف ليلى الدكتورة الصيدلي90

13-05-07المالريا مكتب رئيسسمعان الياس ريمون. د91
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13-07-17(البقاع) قسم رئيس طبيبهرموش سعيد انطوان. د92

13-10-23مراقب طبيبعقيل نسيب دياب. د93

13-11-21عظم جراحةحبيقة سليم روبير. د94

13-12-04أطفال اختصاصي دكتورعلي عبد أمين أحمد. د95

13-12-04عامة صحة دكتورهمين أبو محمد علي. د96

13-12-20باإلنابة عناية مديرالخليل دعاس فايز. د97

14-01-21بولية مسالك طبيبسنو محمد أكرم. د98

14-01-25 عظم جراحة طبيبموسى نصرة رشيد حسن. د99

14-01-25الشمال في الصحة مصلحة في إداري قسم رئيسصالح أحمد الفتاح عبد. د100

14-08-19مراقب طبيبنخلة يوسف ايلي. د101

14-09-09صدر اختصاصي طبيبخلف سعدي نبيل. د102

14-09-15المعوق صحة دائرة رئيسالحاج فايز شوقي103

14-09-26العمل وطب المهنية األمراض مصلحة رئيسالخوري ميشال أسعد. د104

14-10-09أطفال اختصاصيجعفر سلمان يطر. د105

14-10-14داخلية أمراض ـ مراقب طبيبهراوي فؤاد جان. د106

14-12-05الحكومي جزين مستشفى رئيسحجار سليم بشارة. د107

14-12-17سكري أمراض أخصائيالصيادي ظافر الوهاب عبد محمد. د108

14-12-22الحكومي الحريري مستشفى إدارة مجلس رئيسالوزان شفيق وسيم. د109

15-01-13الشمال الصحة مصلحة رئيسغمراوي علي محمد. د110

15-03-24نسائية أمراض أخصائيحافظ عمر الدين فخر111

15-03-24عامة جراحة أخصائيدبوس شفيق كامل محمد. د112

15-06-08وسكري غدد أخصائيهللا خير ابراهيم شربل. د113

15-07-08هضمي جهاز أخصائيقاسم مفيد الرحيم عبد. د114
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15-07-08وسكري غدد أمراض أخصائيالناظر مصطفى هشام. د115

15-10-06طرابلس قضاء طبيبزغلول فؤاد نبيل. د116

15-10-06نسائية أمراض طبيبمعالدتي الدين نور عاصم. د117

15-10-29(قنافار خربة مستشفى) جراح طبيبالدسوقي صالح جهاد. د118

15-11-02عامة جراحة طبيبدبليز القادر عبد عمر. د119

15-11-02مراقب طبيبجمال القادر عبد محمود. د120

15-12-30(التمليص) المركزي بيروت مستوصف/  قسم رئيسشاتيال أحمد اللطيف عبد. د121

16-04-13مختبر أخصائية طبيبةكريم اللطيف عبد عدال. د122

16-04-13عامة صحة طبيبالمرعبي أكرم توفيق. د123

16-09-01جلدية أمراض طبيبمسكيه وجيه مقبل محمد. د124

16-09-01نسائية أمراض طبيبنعمة أنيس ميشال. د125

16-09-28مالزم/  عامة صحة طبيبفواز اسماعيل حسن علي. د126

16-11-21بولية ومسالك كلى جراحة اختصاصيحريكي مخايل كليم. د127

16-12-19سكرية غدد أخصائيحاج ميشال جورج128

17-01-25حنجرة أذن أنف أخصائييحيى رفعت وليد. د129

17-02-21والقضايا الدروس قسم رئيسضومط فؤاد عيد السيد130

17-03-06الحكومي راشيا مستشفى رئيسخليل حسن علي. د131

17-03-16عامة جراحة طبيبالخير مصطفى أحمد. د132

17-06-06اطفال اختصاصي طبيبنابلسي توفيق فيصل. د133

17-07-20أطفال طبيبضناوي سالم محمد. د134

17-10-02الصحة وزارة مالزم طبيبخزاقة جوزيف ريمون. د135

17-12-05 وشرايين قلب اختصاصيسنكري سليم محمد عامر محمد. د136

18-01-30جلدية امراض اختصاصيكيال سعيد فواز محمد. د137



 الرقم

التسلسلي
يشغلها التي الوظيفةوشهرته الموظف اسم

 تصريح تاريخ

الخدمة نهاية
مالحظات

الخدمة نهاية وتصريح الموظفين بأسماء الئحة

18-05-18قسم رئيس طبيبمارون الياس جورج. د138

18-05-29أطفال اختصاص طبيبعيد جرجي بشارة. د139

19-10-10واالعداد الدروس دائرة رئيسكرم رامز فريد140

19-01-10عيون طبيبصافي نديم محمد. د141

19-01-10أطفال طبيبسكاف القادر عبد كاظم. د142

19-01-10نسائية طبيبةابراهيم حسن منى. د143

19-03-05عيون جراحة أخصائيةحداد الياس سامية. د144

19-05-02عيون أخصائي طبيبصادق ديب محمد. د145

19-08-14صيدا قضاء طبيب هللا عبد أحمد بالل. د146


