
 الئحة بأسماء الموظفين والمتعاقدين المشمولين بقانون اإلثراء غير المشروع
 

 مالحظات تقدم بالتصريح الثاني تقدم بالتصريح االول اسم الموظف

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم الدكتورة مرال توتلٌان

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم هال حمود

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم مرلٌن باخوس

تصرٌح فً بتقدمت  أغنار عواضة
 رئاسة مجلس الوزراء

نقلت من رئاسة مجلس الوزراء  نعم
الى ادارة االحصاء المركزي 

 وال زالت فً الخدمة الفعلٌة

 موضوعة خارج المالك نعم نعم نجوى ٌعقوب

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم زٌاد عبد هللا

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم ضاهر ضومط

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم نسرٌن التنٌر

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم الٌصار ناصر

 موضوع خارج المالك نعم نعم رافً شٌرنٌان

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم مٌساء ضاهر

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم علً حمٌه

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم سماح شرٌف

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم غالٌه حمامً

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم رضوان جمول

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم نادٌن صلٌبا

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم هٌفاء مدّقه الحسٌنً

 اعتبر مستقٌال نعم نعم فٌكان أشكارٌان

 موضوعة خارج المالك نعم نعم الرا بدر

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم ابتسام الجونً

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم روى حمود

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم مرٌم رضا

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم زٌنب البزال

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم أمانً حاوي

 فً الخدمة الفعلٌة نعم نعم *البٌر خلٌل 

 أحٌلت الى التقاعد نعم نعم *فاطمة بٌضون 

 أحٌل الى التقاعد نعم نعم عبد هللا حدارة

 انتقل الى دٌوان المحاسبة ـــــ نعم جاد عثمان

 انتقل الى وزارة المالٌة ـــــ نعم أٌمن علً رضا

انتقل الى رحمته تعالى بعد  ـــــ نعم *محمود غازي شعبان 
 احالته الى التقاعد

 أحٌلت الى التقاعد نعم نعم *نجال الباروكً 

فئة )انتقل الى وزارة المالٌة  ـــــ نعم ربٌع بو سلٌمان
 (رابعة



 مالحظات تقدم بالتصريح الثاني تقدم بالتصريح االول اسم الموظف

 أحٌلت الى التقاعد نعم نعم *غادة قبانً 

 إعتبرت مستقٌلة كال نعم مٌراي بو شقرا

 أحٌلت الى التقاعد نعم نعم *كالدٌس الخوري 

 إعتبر مستقٌال  نعم نعم الفرد الحاٌك

 5419التصرٌح رقم  صبا حٌدر
 قبل 26/7/2001تارٌخ 

تعٌٌنها فً االدارة 
 (تعاونٌة موظفً الدولة)

 عٌنت فً مالك الجامعة اللبنانٌة ـــــ

 انتقل الى وزارة العمل ـــــ نعم عبد هللا رزوق

 تقدم بطلب إنهاء خدمته نعم نعم سامً بلوط

 تقدم بطلب استقالته نعم نعم عصام العٌرانً

 تقدم بطلب استقالته نعم نعم نادر كٌروز

انتقل الى وزارة الشباب  ـــــ نعم عبد الرحمن القوطه
 والرٌاضة

 انتقل الى وزارة المالٌة ـــــ نعم هشام جندي

 انتقل الى وزارة العمل ـــــ نعم بٌوتر فلو

 انتقلت الى وزارة المالٌة ـــــ نعم رنا جمال الدٌن

انتقلت الى وزارة التربٌة  ـــــ نعم رهام شامً
 والتعلٌم العالً

 
 متعاقد * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


