
                   
                                                    



البريد االلكترونيرقم الهاتفالوظيفةاإلسماإلدارة#

1
رئاسة الجمهورية

المديرية العامة
05/900246inforequest@presidency.gov.lbرئيسة دائرة شؤون مجمس الوزراءالسيدة جمنار محسن

01/955315info@lp.gov.lbرئيس مصمحة الشؤون اإلداريةالسيد انطوان الحاجمجمس النواب2

01/983022ria@pcm.gov.lbرئيس دائرةالسيد إيمي شمعون
01/983022ria@pcm.gov.lbمهندسالسيد خميل سّكر

01/983022ria@pcm.gov.lbمراقبالسيد نبيل صيداني

01/983022ria@pcm.gov.lbمحملالسيدة رانيا فغالي

01/865243infoAccess@csb.gov.lbمهندس مبرمجالسيدة ريما خير اهلل

01/865243infoAccess@csb.gov.lbمحررالسيدة هبة الماروق

01/347227oelbarraj@cib.gov.lb-70/827462اختصاصي معموماتية/ رئيس دائرة فني المهندس عمر البراج
01/347227bsamneh@cib.gov.lb-81/853551اختصاصي كيمياء/ رئيس دائرة فني المهندس بشارة سمنة

6
رئاسة مجمس الوزراء

الهيئة العميا لمتأديب
01/200584kassardjianm1967@gmail.comأمين سر الهيئة العميا لمتأديبالسيد موراد قضارجيان

7
رئاسة مجمس الوزراء 

ديوان المحاسبة
70/910167jad666@live.comمبرمج محملالسيد جاد كامل عثمان

71/519029hala-hammoud@outlook.comرئيس الدائرة اإلداريةاآلنسة هال حمود

03/840270رئيس مصمحة المركز اآللي باإلنابةالسيد زياد عبد اهلل


Zabdallah90@gmail.com

9
رئاسة مجمس الوزراء

المديرية العامة ألمن الدولة
03/701475infogdss.law6940@gmail.comرئيس شعبة شؤون العديدالعقيد أنور حمية 

10
رئاسة مجمس الوزراء

مجمس اإلنماء واإلعمار
السيدة غريس محّير

اختصاصي فني رئيسي في دائرة العقود 
في إدارة الشؤون القانونية

01/980096- 146gracem@cdr.gov.lbمقسم 

11
رئاسة مجمس الوزراء

مجمس الجنوب
70/153788info@councilforsouth.gov.lbمصمحة الديوان في مركز المجمس الرئيسي في بيروتالمهندس عمي إسماعيل إسماعيل

نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

رئاسة مجمس الوزراء
المديرية العامة

3

رئاسة مجمس الوزراء
إدارة المناقصات/ التفتيش المركزي 

5

رئاسة مجمس الوزراء 
إدارة اإلحصاء المركزي

8

رئاسة مجمس الوزراء 
مجمس الخدمة المدنية

4
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البريد االلكترونيرقم الهاتفالوظيفةاإلسماإلدارة#

نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

12
رئاسة مجمس الوزراء 

األمانة العامة لممجمس األعمى لمدفاع
70/971272SCouncilDefense@gmail.comرئيس مكتب االمين العام لممجمس األعمى لمدفاعالرائد محمود العثمان

13
رئاسة مجمس الوزراء

المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي
01/990090cabinetdupresident@ces.gov.lbرئيس مصمحة أمانة سّر الرئاسةاألستاذ سمير نعيمه

14
رئاسة مجمس الوزراء

الصندوق المركزي لممهجرين
السيد حميم دّباس 

رئيس إدارة مكتب رئيس هيئة 
الصندوق المركزي لممهجرين

70/702998hfdebbas@inco.com.lb

03/676090adeeb.eit@gmail.comاألمانة العامة لمجمس الوزراءاديب محمد العيط
70/242303khaledgh90@gmail.comبتصرف الهيئة العميا لإلغاثةالنقيب المهندس خالد عبد الناصر غالييني

مديرة الشؤون المالية واإلدارية بالوكالةالسيدة رنا صميبي
01/983306-03/741194     

301مقسم
rana.slaibi@idal.com.lb

03/124666مهندسالمهندس خالد نجيب شميط

17
رئاسة مجمس الوزراء

مؤسسة المحفوظات الوطنية
01/744698رئيس الدائرة الفنيةالسيدة بولين شمعون

info@can.gov.lb
chamoun.pauline@gmail.com

18
رئاسة مجمس الوزراء

المجمس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
رئيس المصمحة االدارية والماليةالسيد حسين أبو سعد

01/737694
01/350114

dgdcdgdc@gmail.com

السيد وسام عيدالمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس19
رئيس قسم في الهيئة العامة 

لممنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس
03/684516-06/413530weid@tsez.gov.lb

رئيس ديوان المجمسالسيد جان متىالمجمس الدستوري20
01/422934moj.diwan@justice.gov.lbالمساعد القانوني لدى ديوان وزارة العدلالسيدة نهاد حرب
01/422959maya.m.ghandour@hotmail.com-70/980770رئيس دائرةالسيدة مايا غندور

22
وزارة العدل

مجمس شورى الدولة
01/427765danielhabib36@gmail.comرئيس قمم مجمس شورى الدولةالسيد دانيال حبيب

23
وزارة الخارجية والمغتربين

مديرية الشؤون اإلدارية والمالية
رئيس دائرة الحقيبة السياسيةالدكتورة فرح مشموشي

03/170136 - 01/213510
1176مقسم 

fara.machmouchy@foreign.gov.lb
faramashmoushy@live.co.uk

السيدة سعدية سعد اهلل كنعانوزارة الداخمية والبمديات24
رئيس دائرة االعمال القممية والتسجيل 

في المديرية اإلدارية المشتركة
63kanaansaadieh@gmail.comمقسم  - 01/754200

رئاسة مجمس الوزراء
الهيئة العميا لإلغاثة

رئاسة مجمس الوزراء
اليسار

16

وزارة العدل21

15
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البريد االلكترونيرقم الهاتفالوظيفةاإلسماإلدارة#

نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

25
وزارة الداخمية والبمديات 

محافظة مدينة بيروت
03/303867sameryaacoub@live.gov.lbرئيس دائرة محافظة بيروتالسيد سامر حكمت يعقوب

Page 3
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البريد االلكترونيرقم الهاتفالوظيفةاإلسماإلدارة#

نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

05/503011linamallak@hotmail.com-03/232196رئيس دائرة في قائمقامية الشوفالسيدة لينا مالك

70/999887رئيس قسم في محافظة جبل لبنانالسيدة ميشيل ابي فاضل
micha_af@hotmail.com

70/174241رئيس قسم في قائمقامية كسروانالسيدة ستريدا نبهان
stridanabhane@gmail.com

السيدة مارلن الحداد
 

قائمقام المتن باالنابة ــ رئيس دائرة في قائمقامية المتن
03/845936mar.haddad@hotmail.com

03/576642kaemakam.jbeil@gmail.comقائمقام جبيل باالنابة ــ رئيس قسم في قائمقامية جبيلالسيدة ناتالي مرعي الخوري
70/104800badr.zeidanaridi@gmail.comقائمقام عاليه باالنابة ــ رئيس قسم في قائمقامية عاليهالسيدة بدر زيدان

27
وزارة الداخمية والبمديات
محافظة لبنان الشمالي

03/341576rouba124@hotmail.comرئيس قسم في محافظة لبنان الشماليالسيدة ربى الشفشق

28
وزارة الداخمية والبمديات

محافظة عكار
70/325616houssein144@hotmail.comرئيس قسم المحافظةالسيد حسين أسعد عيتاوي

70/804767lawyer_rawad@hotmail.comالسجل اإلداري/ رئيس دائرة محافظة البقاعالسيد رواد سموم
71/330255aidamrad@hotmail.comالسجل البمدي/ رئيس قسم محافظة البقاعالسيدة عيدا مراد

03/195836cesarny1@hotmail.comسجل الشكاوى/ رئيس قسم محافظة البقاعالسيد قيصر الديراني
07/780134chawkimteirek@hotmail.comرئيس قسم قائمقامية قضاء جزينالسيد شوقي متيرك

07/724299mchawrabrihab0@gmail.com-03/534234رئيس الدائرة اإلداريةالسيدة رحاب مشورب
07/754121amany-haydar@hotmail.com-71/534284رئيس قسم البمدياتالسيدة اماني حيدر

31
وزارة الداخمية والبمديات

محافظة النبطية
03/017926jaberomaima5@gmail.comرئيس قسم الشؤون المالية والمعموماتيةالسيدة أميمة جابر

01/429436lamazaraket@gmail.comاخصائي معموماتيةاآلنسة لمى زراقط
01/429436sabayabboud95@gmail.comرئيس دائرة الخدمات االجتماعيةاآلنسة صبا عبود

33
وزارة الداخمية والبمديات

المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحمية
01/422704majedhashim63@gmail.com -03/214671مهندس متعاقدالمهندس مجيد هاشم 

وزارة الداخمية والبمديات
محافظة لبنان الجنوبي

30

وزارة الداخمية والبمديات
محافظة البقاع

29

وزارة الداخمية والبمديات
الصندوق التعاوني لممختارين في لبنان

32

وزارة الداخمية والبمديات
محافظة جبل لبنان

26
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البريد االلكترونيرقم الهاتفالوظيفةاإلسماإلدارة#

نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

01/738648faten.aby@hotmail.comرئيس مصمحة الشؤون السياسية واإلنتخابيةالسيدة فاتن محمد ابو حسن
01/347855nada.abusaleh.07@hotmail.com-03/542588رئيس قسم بالتكميفالسيدة ندى فهمي ابو صالح

01/347855Ghina.Najmeddine@gmail.comمتعاقدة بصفة منسق إداري مسؤول عن المشغمينالسيدة غنى حسان نجم الدين

35
وزارة الداخمية والبمديات

المديرية العامة لألحول الشخصية
01/741880ronzawetter@hotmail.comمترجمرونزى بطرس الوتر

70/818393fadi.harb@general-security.gov.lbضابط أصيلالعقيد المهندس فادي حرب
70/245318olaalkassem82@gmail.comضابط رديفالرائد عال القاسم

70/818447degaullegebrane@gmail.comضابط رديفالرائد ديغول جبران
76/149837hr@civildefense.gov.lb-03/945330مسّير شعبة شؤون الموظفينالسيد عماد بسام الّمر

-01/290029رئيس مكتب الشكاوىالسيدة مي عمي عيسى 180complaints@civildefense,gov.lb-172مقسم 

38
وزارة الداخمية والبمديات

المديرية العامة لقوى األمن الداخمي
هيئة االركان ــــــــ شعبة الخدمة والعمميات

70/243206Barakat_ISF@hotmail.comأحد ضباط شعبة الخدمة والعممياتالرائد حسن بركات

-01/750000موظف معموماتالدكتور جورج أبي رزق 6522Garizk@bdl.gov.lbمقسم 
-01/750000موظف رديفاألستاذ روبير مرعي 6520Rmouri@bdl.gov.lbمقسم 

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة لألمن العام

36

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة لمدفاع المدني

37

مصرف لبنان
المجمس المركزي

39

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة لمشؤون السياسية والالجئين

34
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البريد االلكترونيرقم الهاتفالوظيفةاإلسماإلدارة#

نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

03/989475georgeskh@finance.gov.lbرياض الصمح/ رئيس دائرة ــ مديرية الشؤون اإلدارية السيد جورج الخوري
03/759915AbirS@finance.gov.lbكورنيش/ رئيس دائرة ــ مديرية الصرفيات السيدة عبير شعبان
03/618952AlbertT@finance.gov.lbرياض الصمح/ مراقب رئيسي ــ مديرية الدين العام السيد ألبير طانيوس
70/036546NadaAN@finance.gov.lbكورنيش النهر/ مراقب مالي ــ مديرية المحاسبة العامة السيدة ندى عانوتي
03/605274HabibM@finance.gov.lbرئيس دائرة ــ مالية النبطيةالسيد حبيب معتوق

03/055148damaja@finance.gov.lbصيدا/ مراقب رئيسي ــ مالية لبنان الجنوبي السيد أحمد دمج
03/114528AssaadM@finance.gov.lbرئيس دائرة ــ  مالية بعمبك الهرملالسيد أسعد معموف

03/815254charlottes@finance.gov.lbزحمة/ مراقب رئيسي ــ مالية البقاع السيدة شارلوت سيدي
03/164854lamyas@finance.gov.lbبعبدا/ رئيس قسم ــ مالية جبل لبنان السيدة لميا سموم

03/436421YOUSSEFJ@finance.gov.lbرئيس دائرة ــ مالية عكارالسيد يوسف الجعيتاني
03/130122MohamadJ@finance.gov.lbطرابمس/ رئيس دائرة ــ مالية لبنان الشمالي السيد محمد الجزار

03/917812vickym@finance.gov.lbكورنيش النهر/رئيس دائرة ــ مديرية الوارداتالسيدة فكيتوريا مقدسي
03/917812MarieH@finance.gov.lbكورنيش النهر/مراقب تحقق ــ مديرية الوارداتالسيدة ماري حبيب 
03/615346SouhaA@finance.gov.lbمراقب رئيسي ــ مديرية الضريبة عمى القيمة المضافةالسيدة سهى عبود 
03/021303AlineR@finance.gov.lbمراقب رئيسي ــ مديرية الضريبة عمى القيمة المضافةالسيدة ألين رحمة

03/674779hanaak@finance.gov.lbكورنيش النهر/ رئيس محاسبة ــ مديرية الخزينة السيدة هناء كرنيب
71/722250NahlaB@finance.gov.lbرياض الصمح/ رئيس دائرة ــ مديرية الموازنة السيدة نهمة بشناتي

السيد كالوس نقفور
اختصاصي أمن أنظمة معموماتية رئيسي  

رياض الصمح/مركز الكتروني
03/886838CarlosN@finance.gov.lb

41
وزارة المالية

مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي
71/014114ranamk@finance.gov.lbرئيس دائرة ــ مصرف لبنانالسيدة رنا مكة

42
وزارة المالية

المديرية العامة لمشؤون العقارية
السيد طارق فواز

رئيس دائرة ــ مديرية الشؤون العقارية 
بناية مكرزل/بيروت

71/483716Tarek.r.Fawaz@gmail.com

43
وزارة المالية

المجمس األعمى لمجمارك ومديرية الجمارك العامة
03/977472Raghida.harb@customs.gov.lbمراقب ــ رياض الصمحالسيدة راغدة حرب

وزارة المالية
مديرية المالية العامة

40
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نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

44
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني
السيد رضوان غانم

مدير اليانصيب ــ  مديرية اليانصيب 
بناية غناجة/بشارة الخوري 

03/750499Radwangh@@finance.gov.lb

45
وزارة المالية

معهد باسل فميحان المالي واالقتصادي
03/365881JosianeC@finance.gov.lbكورنيش النهر/ المعهد المالي السيدة جوزيان شبمي

السيد طوني عسافوزارة األشغال العامة والنقل46
ميناء - اإلدارة المركزية لممديرية العامة لمنقل البري والبحري / رئيس الديوان 

الحصن
01/372790toniassaf@hotmail.com

السيد محمد سعيد همدر
مبنى مطار / مصمحة رئاسة المطار في المديرية العامة لمطيران المدني 

2ط - رفيق الحريري الدولي
03/379993mhd.hamdar@hotmail.com

السيد عيسى كامل كمال
/ رئيس قسم التموين والمخازن في ديوان المديرية العامة لمطيران المدني 

2ط- مبنى مطار رفيق الحريري الدولي 
03/081518kamali@beirutairport.gov.lb

48
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة لمتنظيم المدني
71/196384رئيس دائرة المعموماتيةالمهندس زياد عيد

49
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة لطرق والمباني
03/097191رئيس دائرة المعموماتيةالمهندسة رلى بشروش

05/920671difaa@mod.gov.lbضابط عونالنقيب المهندس فراس عبد النوروزارة الدفاع الوطني50

01/848451pmilan@agriculture.gov.lb -03/435495رئيس الدائرة اإلدارية في مديرية التنمية الريفيةالسيدة باسكال ميالن
70/848639nisrine.el.hajj@gmail.comخبير كمبيوترالسيدة نسرين الحاج
03/653160amaldeghaili@yahoo.comمهندس زراعيالسيدة أمل الدغيمي

76/879333Rana.ksaab@gmail.comرئيس دائرة المحاسبةالسيدة رنا صعب
70/173988ro.badr@outlook.comرئيس دائرة الصحافة والعالقات العامة والتنسيقالسيدة رلى جرجس بدر
03/722168fadigaidaroura@hotmail.comرئيس دائرة الشؤون الماليةالسيد فادي حيدر عميان

01/366203elzeertmahmoud@hotmail.com-03/575359رئيس دائرة المعموماتيةالسيد محمود ياسين الزعرتوزارة المهجرين53

81/647150Hhamia.hh@gmail.comرئيس دائرة التخطيطالسيد حمزة عمر حميةوزارة الشباب والرياضة54

وزارة الزراعة

وزارة اإلعالم 52

51

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة لمطيران المدني

47
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البريد االلكترونيرقم الهاتفالوظيفةاإلسماإلدارة#

نقاط اإلتصال لموصول إلى المعمومات

01/611145ranianicolas@hotmail.comرئيس مصمحة باالنابةالسيدة رانيا كيروز
01/611145manalnaim@gmail.comمساعد إداري لقاعدة البياناتالسيدة منال نعيم

01/611259adlakhoury@socialaffairs.gov.lbمتعاقدالسيدة عدال خوري
01/427996generaldirector@industry.gov.lbرئيسة الدائرة اإلدارية وشؤون الموظفينالسيدة ُجمانا ميشال الهاشم
01/427996generaldirector@industry.gov.lbرئيس دائرة اإلحصاء والمعموماتالدكتور ربيع محمد بدران

57
وزارة الثقافة

المعهد الوطني العالي لمموسيقى
متعاقدالسيد قاسم عميق

03/837287
01/489530 ext:110

kassim066@gmail.com

ext:1540 01/982360رئيس دائرة المراجعات والشكاوى بالتكميفالسيدة ميشمين القزيوزارة اإلقتصاد والتجارة58

-01/683203رئيسة القمم بالتكميفالسيدة لولو الصميبي 813lsaliby@crdp.orgمقسم 

-01/683203فني تقنيالسيدة مريم عبد اهلل 201mabdallah@crdp.orgمقسم 

وزارة الصناعة

المركز التربوي لمبحوث واإلنماء

55

56

59

وزارة الشؤون االجتماعية
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