ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
ابراهيم جميل شهاب
ابراهيم موسى وهيبي
اجود سالم قزحيا
احمد المحمد
احمد خليل فواز
احمد فواز
احمد محمد ظهير المحمد
احمد محمد عاصي
ادمون الياس الحداد
اديب علي شحاده
الياس عبد ﷲ قانصو
الياس قانصو
الياس نجيب أبو حيدر
اميل سعيد عنتر دياب
امين مسعود
انطوان البدوي معوض
انطوان الحلو
انطوان بطرس عمران
انطوان يوسف الحلو
انطوانيت ناصيف
ايلي شاكر غنطوس
ايلي غنطوس
ايلي يوسف مارديني
أديب الحاج شحاده
باز يوسف باز
باسم الحاج
باسمة قلعه جي
بسام محمد شاهين
بشير صالح سليمان
بطرس انطونيوس شعيا
بطرس ريشا الدكاش
بﻼل اﻻحمر
بﻼل محمود اﻷحمر
بيار جورج الخراط

تصريح اول

تصريح ثاني























































صﻔحة ٩ \ ١

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
بيار مارون عواد
بيار مخايل الشامية
تريز الياس غسطين
تريز غسطين
تقﻼ شليطا
تقﻼ قزحيا حليق شليطا
توفيق جوزف نصر
توفيق نصر
جان بولس متى
جان جميل فارس
جان متى
جان ميشال الغريب
جان ناصيف
جان ناصيف ناصيف
جرجس داوود يوسف حبيب ابو زيد
جرجس ضاهر لوند
جرجس فؤاد سمعان حنا
جريس يوسف ابو رجيلي
جمال احمد محمود
جمال محمد احمد محمود
جمانة المصري
جمانه محمد البسيوني المصري
جهاد أحمد مشموشي
جورج ديب الحلو
جورج ناصيف معكرون
جورج يوسف
جوزف أسعد شمعون
جوزف جورج سرور
جوزف طانيوس نعمان
جيزال الياس صادق
حافظ محمد مستراح
حسن ايوب
حسن محمد ايوب
حسني علي العزي

تصريح اول

تصريح ثاني


























































صﻔحة ٩ \ ٢

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
حسين حسن بركات
حسين رمضان حمدان
حسين علي يونس
حسين يوسف شيا
حسين يونس
حيدر اديب قبيسي
حيدر قبيسي
خالد حسن السباعي
خالد سعيد حمداش
خليل حسن يونس
دانيال حبيب
ديب حسين قاسم
ذيب محمد لزيق
راغب أحمد شحادي
راغدة محمد برهان عدره
رباب خالد
رباب محمد خالد
رشيد محمد جميل عيتاني
رفيق محمد علي الحناوي
رندا جرجس سركيس
رندا سركيس
رواد الطويل
رواد جوجس الطويل
روبير جورج خليل
روﻻن ايلي أبو رزق
روﻻن بو رزق
رياض أحمد توتيو
ريتا بو جبرايل
ريتا كريم مخايل
ريتا مخايل
ريتا يوسف بو جبرايل
ريمون أمين ابو منصف
زياد الياس داغر
زينب أحمد سرحان

تصريح اول



































تصريح ثاني




















صﻔحة ٩ \ ٣

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
زينب سرحان
زينه اﻻيي
سامر طه
سامر محمد طه
سﻼم الغوش
سﻼم حسن الغوش
سﻼم ياسر مبيض
سليمان احمد القادري
سمر سالم
سمر فيليب سالم
سمير ديب عﻔيش
سمير فريد مخايل
سهيل جرجي عون
سيمون طانيوس متى
شارل اميل بو خير
شارل بو خير
شربل روفايل الحلو
شربل كرم
شربل نسيم كرم
شكيب خليل مرداس
شوقي حسين زين
صبحي فريد الحدشيتي
ضاهر فارس ضاهر)بدران(
طارق عسيلي
طارق محمد عسيلي
طانيوس ميشال شاهين
طﻼل علي صلوخ
طﻼل موسى طوبيا
عباس محمد الحاج حسن
عباس محمد بشر
عبد ابراهيم خليل
عبد الحميد موسى ابراهيم
عبد الرحمن نصر الدين نصر الدين
عبدو المقداد

تصريح اول

تصريح ثاني





















































صﻔحة ٩ \ ٤

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
عدنان ساسين
عدنان منير ساسين
عرفان جرجي معلوف
عرفان معلوف
عطا ﷲ ابراهيم مارينا
علي حسن الحاج
علي شحادة
علي قاسم سلوم
علي محمد امين عاصي
علي محمد حمود
علي محمد شحاده
غادة الشويري
غادة موسى الشويري
غازي فريد خداج
غاندي سرحان
غاندي محمد سرحان
غيدا سليم مقلد
فاديا حمدان
فاديا خليل حمدان
فادية جوزف سمعان )سكاف(
فاطمة فحص
فاطمة قاسم فحص
فايز جوزف الحاج
فرنسيس رجا الياس
فضل ﷲ موسى أحمد جمعة
فضل حسن حمزه
فضل حمزة
فوزي علي مطر
فوزي محمد بدر
فؤاد جرجس الشويري
فؤاد علي مستراح
فيصل عبد الحميد الحﻼق
قزحيا عساف ضومط
كابي اسكندر حبيش

تصريح اول


































تصريح ثاني





















صﻔحة ٩ \ ٥

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
كارول بهجت عبد النور
كارول عبد النور
كامل أمين عياش
كامل حسين العزي
كميل حسن رحال
ليلى أمين فرعون
ليلى فرعون
ليليان أمين متى
ليليان متى
لينا حسن درويش
مارون خليل نوفل كرم
مارون سليمان ابو نادر
ماري ابراهيم ناصح )القارح(
مايا مالك غندور
محسن اﻻمين
محسن عبد المطلب اﻷمين
محمد احمد عاصي
محمد بشير صوص
محمد جمال دحروج
محمد جمال فريد دحدوح
محمد حسين رعد
محمد ديب حسين عﻼم
محمد ذيب فقيه
محمد راجح غصن
محمد رعد
محمد عائد أحمد جويدي
محمد عائد جويدي
محمد منير حمندي
محمود الحاج محمود فقيه
محمود حسين معتوق
محمود شوكت بارود
محمود عبد الرحمن شحيطة
محمود محمد الخطيب
محمود معتوق

تصريح اول

































تصريح ثاني

















صﻔحة ٩ \ ٦

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
محي الدين المعوش
محي الدين جميل عجينة
محي الدين مصطﻔى المعوش
مدحت محمد الصﻔدي
مراد خليل الحلو
مرسال انطوان شديد
مرسال شديد
مرفت مصطﻔى المعوش
مسعود مطانيوس بطرس
مشلين ساسين ضو
مشلين فوزي ابراهيم )سكاف(
مصطﻔى احمد قدور
مصطﻔى حسن درباس
مصطﻔى عبد الرحمن الحواط
مصطﻔى نجم
منذر دياب الحاج
منى احمد شبو
منى شبو
منى كلوت
منى محمد كلوت
منير أمين السكاف
منيف كمال شرانق
مها بطرس عون
مهى عون
موريس أديب عيد
موسى نقوﻻ ذياب
موعين فخر الدين طالب
ميراي جوزف صالح
ميرفت اﻻشرم
ميرنا الحصري
ميرنا هياف الحصري
ميشال جرجس الخوند
ميشال سليم سعد

تصريح اول

تصريح ثاني























































صﻔحة ٩ \ ٧

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
ميشال فايز بو غصن
ميشلين ابراهيم
ميشلين ضو
ناصر ابو حسن
ناصر كميل أبو حسن
ناصيف الياس يارد
ناصيف يوسف القارح
نبيل الحاج
نبيل الياس السخي المعلولي
نبيل انطانس الحاج
نبيل أسعد الخوري الﻔغالي
نبيه خليل الغصيني
نجاح الهاشم
نجاح يوسف الهاشم
ندى رامز الكستي
نسرين كمال زهر الدين
نسيب درويش درويش
نقوﻻ الياس ناصيف
نهاد انطوان حرب
نهاد حرب
نوال بشاره ثلج
نوال ثلج
هاني سالم طانيوس
هائل الحاج شحادة
هائل علي فارس الحاج شحاده
هﻼ بو سمرا
هﻼ طانيوس بو سمرا
هﻼ عادل عيسى
هيﻔاء خليل
هيﻔاء خليل خليل
وديع عبد السﻼم خداج
وسام حسين حريري
وسام شعبان

تصريح اول



































تصريح ثاني














صﻔحة ٩ \ ٨

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ موظفون  -فئة ثالثة وما فوق ﴾
اﻻســـــم
وفاء فيصل مقلد
وليد أحمد طياره
وليد منير النﻔي
يوسف أحمد ياسين
يوسف شكر ﷲ كريم

تصريح اول

تصريح ثاني












صﻔحة ٩ \ ٩

