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11929
قرار المفوض 

السامي
253905/04/1929

انشاء ملحقية للجمهورية اللبنانية لدى مكتب دول الشرق التابعة لالنتداب الفرنسي في باريس ترشح الحكومة اللبنانية الملحق وتكون مهمته بشكل عام  

لدى مدير المكتب معالجة قضايا لبنان المهمة في شؤون االحوال الشخصية والترجمة
باريس- اول مكتب دائم في الخارج 223722/5/19292

21929
قرار المفوض 

السامي
254005/04/1929

  بشكل مؤقت بوظيفة ملحق الجمهورية اللبنانية لدى مكتب دول الشرق التابعةالدكتور ايلي عادبناء على تعيين رئيس الجمهورية اللبنانية تم تعيين  

لالنتداب الفرنسي
اول ملحق في السلك الخارجي223722/5/19292

166403/07/1933مرسوم31933
 ليرة مخصصات اعتبارا من 4345 بقيمة السيد الفونس ايوبتعيين مخصصات الملحق اللبناني لدى مصلحة الدول المشمولة باالنتداب في باريس 

1/7/1933 ويعاد العمل بالمرسوم السابق اعتبارا من 1/1/1933
اول تعويض للسلك الخارجي278613/3/19333

4

1937

االمير خليل ابي اللمع النائب تعديل الوزارة اللبنانية وتكميلها السيد خيرالدين االحدب رئيس مجلس الوزراء وزيرالعدلية وزيرا لالقتصاد الوطني EC 80707/10/1937مرسوم

جورج ثابت وزيرا للمالية والبريد والبرق حبيب ابي شهال وزيرا وزيرا للتربية الوطنية والصحة واالسعاف  ويكلف شؤون الخارجية والدفاع الوطني 

للداخلية

346214/7/19371234

اول وزير خارجية ودفاع االمير خليل ابي اللمع

EC 37315/4/1937مرسوم51937
 بدائرة الشؤون الخارجية وتكليف وزير الداخلية تنفيذ كميل بك ادهستحدد صالحياتها فيما بعد والحاق المفتش االداري  احداث دائرة للشؤون الخارجية 

هذا المرسوم
342519/4/1937718

انشاء وزارة الشؤون الخارجية كميل بك اده اول 

موظف

EC 98808/10/1937مرسوم61937
انشاء دائرة للبنانيين النازلين في الخارج وتلحق برئاسة مجلس الوزراء وتعيين مدير لها ويكون اختصاصه حصر جميع المعلومات المختصة 

( موسى مبارك)بالمهاجرين اللبنانيين واالهتمام بجميع المسائل المتعلقة بذلك 
اول مدير للمغتربين347513/8/19371382

EC 123310/01/1937مرسوم71937
 مفتش البلديات العام في وظيفة رئيس  السيد نقوال بسترسانشاء وظيفة رئيس التشريفات والحقت بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وتعيين

التشريفات باالضافة الى وظيفته
اول مدير للتشريفات في لبنان350215/10/19371618

EC 200003/10/1938مرسوم81938
 رئيس دائرة الطب البيطري في وزارة الزراعة لتمثيل الحكومة اللبنانية في المؤتمر البيطري الدولي الثالث في بغداد الدكتور ادوار نعمة تفويض 

 غ ل س ونفقات بطاقة السفر900على ان يمنح تعويض يومي 
355717/3/1938

 النص 999

الفرنسي
اول ممثل للبنان في مؤتمر دولي

اول ممثل للبنان دائم في منظمة دولية ل5000 سلفة 1939 مفوض الحكومة اللبنانية لدى المعرض الدولي في نيويورك لسنة السيد شارل قرم اعطاء EC 359316/12/1938مرسوم91938
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 ،روكز ابي حميد فرنجية وزيرا للمالية واالقتصاد الوطني مكلف بالشؤون الخارجيةتعيين السادة خليل كسيب وزيرا للداخلية مكلف بالدفاع الوطني ،EC 336611/01/1938مرسوم1938

نادر وزيرا للتربية الوطنية والصحة واالسعاف العام والبريد والبرق، صبري حمادة وزيرا لالشغال العامة والزراعة

362311/03/19382537 

 النص

الفرنسي

وكيل مفوض عام لبنان في نيويورك37021939/07/084691وكيل مفوض عام للحكومة اللبنانية لدى المعرض الدولي في نيويوركميشال شحادة اعطاء سلفة للسيد EC 457813/7/1939مرسوم111939

اول مدير مكتب للوزير1/1/1942398705/02/19429782 المفتش االداري من الدرجة الرابعة بوزارة الشؤون الخارجية لتامين وظيفةرئيس غرفة الوزير اعتبارا من حليم حرفوشالحق السيد NI 55929/4/1942مرسوم121942

13

1938

 ل5000 سلفة 1939مفوض الحكومة اللبنانية لدى المعرض الدولي في نيويورك لسنة السيد شارل قرم  اعطاء EC 359316/12/1938مرسوم

اول ممثل للبنان دائم في منظمة دولية 

14

 ، موسى نمور وزيرا للمالية، جبرايل خباز وزيرا لالشغال حبيب ابو شهال وزيرا للداخلية ويكلف بالدفاع الوطني والشؤون الخارجيةعين السادة EC 376622/1/1939مرسوم1939

العامة واالقتصاد الوطني، روكز ابو ناضر وزيرا للتربية الوطنية والصحة واالسعاف العام ، ابراهيم حيدر وزيرا للزراعة، حكمت جنبالط وزيرا 

للبرق والبريد

364726/1/19393535

151942
مرسوم 

اشتراعي
179 NI16/5/1942 اول مالك للسلك الخارجي399323/5/19429872تحديد وظائف وزارة الشؤون الخارجية

16

NI 946مرسوم1942

27/7/1942

سامي بك الصلح رئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية واالعاشة والتجارة والصناعة ، موسى بك نمور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية 

 واالشغال العامة، حكمت جنبالط وزيرا للصحة فيليب بولس وزيرا للخارجيةوالبريد والبرق ، السيد احمد الحسيني وزيرا للعدلية والزراعة ، 

واالسعاف العام والدفاع، جورج كفوري وزيرا للتربية الوطنية

اول وزير يسمى وزيرا للخارجية فيليب بولس401229/7/194210137

171943

E.T.119/3/1943مرسوم

جواد بولص وزير االشغال العامة ، الصحة عين االمير خالد شهاب وزيرا للمالية ، التربية الوطنية، التجارة والصناعة، الزراعة والبريد والبرق ، 

وزارتي الداخلية والعدل والتموين تؤمن من قبل رئيس الدولة رئيس الحكومةواالسعاف العام والشؤون الخارجية 
407324/3/19436719

الجريدة الرسمية النشرة الفرنسية 

اول نظام امتحانات السلك الدبلوماسي والقنصلي1222/3/19441يختص باالمتحان الختيار موظفي السلك السياسي والقنصليK17/3/1944/855مرسوم181944

K19/5/1944/1235مرسوم191944
 رئيسا وعضوية محافظ بيروت رفيق الشيخ سامي الخوري مدير الخارجية برئاسة 855تعين اللجنة الفاحصة للسلك الدبلوماسي وفقا للمرسوم 

ارسالن ومدير التربية الوطنية جورج حيمري مدير الداخلية اديب النحاس مدير غرفة رئاسة الوزارة ناظم عكاري اعضاء
اول لجنة فاحصة المتحانات السلك الدبلوماسي2124/5/19445

اول وزير مفوض للبنان1944تعينات عام 275/7/19447 مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا للجمهورية اللبنانية في الجزائر السيد أحمد بك الداعوقتعيينK1/7/1944/1445مرسوم201944



K1/7/1944/1446مرسوم211944
 مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا للجمهورية اللبنانية لدى بالط سان جيمس وتكليف رئيس الحكومة بوزارتي الداخلية  السيد كميل بك شمعونتعيين

والبرق والبريد التي كان يشغلهما
1944تعينات عام 275/7/19447

K27/7/1944/1617مرسوم221944
تاليف لجنة المتحان المرشحين لوظائف السلك السياسي برئاسة الشيخ سامي الخوري مدير الخارجية وعضوية السادة عمر فاخوري هكتور خالط 

انيس الخوري المقدسي الفرد بك ثابت الدكتور اسد رستم صبحي المحمصاني امين مشحور والسيد عبد الغني عياد الموظف في الخارجية امين سر لها
اللجنة الفاحصة الثانية312/8/19449

تعيين اول مستشار دبلوماسي3530/8/19443تعيين السيد جميل مكاوي مستشار مفوضية من الصنف االول درجة ثانية ووضع بتصرف المفوضيةK26/8/1944/1772مرسوم231944

K26/8/1944/1773مرسوم241944
تعيين السيد فكتور اسكندر خوري مستشار لدى المفوضية في لندن ويقوم بوظيفة قنصل عام لبنان في لندن ، السيد نديم بدر دمشقية ملحقا تجاريا 

برتبة مستشار مفوضية صنف ثان ، السيد يوسف نجيب شديد ملحقا من الصنف االول في المفوضية في لندن ويكون نائب القنصل في القنصلية العامة
1944االمتحان االول 1944تعينات عام 3530/8/19443

اول امين عام للخارجية1944تعينات عام 441/11/19442تعيين الشيخ سامي الخوري مدير عام وزارة الخارجيةK23/10/1944/2147مرسوم251944

1944تعينات عام 496/12/19443تعيين السيد يوسف سالم مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا للجمهورية اللبنانية لدى صاحب الجاللة ملك مصرK25/11/1944/2340مرسوم261944

K12/02/1944/2360مرسوم271944
تعيين السيد تقي الدين الصلح مستشارا من الصنف االول درجة ثانية بالمفوضية بالقاهرة، نجيب الدحداح سكرتير المفوضية من الصنف الثالث يوسف 

قمر ملحقا بالمفوضية من الصنف االول
1944تعينات عام 5120/12/19441

1944تعينات عام 5120/12/19442(حليم ابو عز الدين قنصال من الدرجة األولى)تعيين قنصل في قنصلية لبنان بالقاهرة K12/02/1944/2363مرسوم281944

29

1944

ايلي بستاني سكرتير من الدرجة الثانية يقوم باعمال القنصلية– ميشال عياش مستشارا )تعيين مستشار وسكرتير في المفوضية اللبنانية في باريس K6/12/1944/2365مرسوم

51

20/12/1944

3

301944
K/2389مرسوم

الخارجية والمغتربين9-496/12/19441النظام العام لوزارة الخارجية12/05/1944

1944تعينات عام 5120/12/19443ايلي بستاني سكرتير من الدرجة الثانية يقوم باعمال القنصلية– ميشال عياش مستشارا )تعيين مستشار وسكرتير في المفوضية اللبنانية في باريس K6/12/1944/2365مرسوم311944

K20/12/1944/2522مرسوم321944
انطوان فرنسيس نائب – محمد علي حمادة قنصال عاما ثانيا من الدرجة الثانية )تشكيل القنصلية العامة في مرسيليا وتعيين ملحق مفوضية في باريس 

(حسن حسن صعب ملحق مفوضية من الدرجة األولى– قنصل عام من الدرجة األولى 
1944تعينات عام 5223/12/194413

1944تعينات عام 210/1/194518(عين عبد الغني عياد قنصال من الدرجة الثالثة في القدس– عين شحادة الغصين قنصال ثانيا درجة ثانية في القدس )تشكيل القنصلية العامة في القدس K30/12/1944/2563مرسوم331945

1944تعينات عام 210/1/194519(عزت الزين نائب قنصل درجة أولى– عبد هللا النجار قنصال عاما ثانيا درجة ثانية) (شرق األردن)تشكيل القنصلية العامة في عمان K30/12/1944/2565مرسوم341945

1945تعينات عام 144/4/1945225تعيين السيد شارل حبيب مالك مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا للجمهورية اللبنانية لدى حكومة الواليات المتحدة األميركيةK27/3/1945/2977مرسوم351945

236/6/1945387تكليف السيد عبد الغني عياد القنصل في القدس القيام باعمال وكالة القنصلية اللبنانية في مدينتي يافا وتل ابيبK29/5/1945/3265مرسوم361945

K16/6/1945/3388مرسوم371945
عزت خورشيد ،   (1/1/1945جوزف حرفوش رئيس دائرة اعتبارا من  )(موظفين اداريين  )تعيين موظفين في وزارة الخارجية والمغتربين 

(1/3/1945ايزابيل بك معاون رئيس قلم  اعتبارا من  ) (شكري صالحاني ، رشاد المغربي دارغوث
تعيين موظفين اداريين في االدارة المركزية2627/6/1945454

K16/6/1945/3391مرسوم381945
تعيين موظفي مفوضية واشنطن ، عين السيد مختار مخيش مستشار من الصنف الثاني في واشنطن هنري البر بسول ملحقا تجاريا برتبة مستشار 

صنف ثان درجة ثانية، محمود حافظ سكرتيرا من الصنف الثاني ، موريس ثابت ملحقا من الصنف االول
1945تعينات عام 2627/6/1945453

1945تعينات عام 2627/6/1945455 ل ل100تعيين ملحق مالزم في مفوضية واشنطن االنسة انجال جرداق بصفة ملحق مالزم براتب شهري قدره K16/6/1945/3392مرسوم391945

K16/6/1945/3393مرسوم401945
تعيين موظفي قنصلية نيويورك العامة ، ادوار غرة قنصال من الدرجة االولى قائما بعمال القنصلية العامة ، رامز الشماع قنصال من الدرجة الثانية ، 

اميل نسيم مطر نائب قنصل من الدرجة االولى
1945تعينات عام 2627/6/1945455

1945تعينات عام 328/8/1945583تعيين مستشار لمفوضية لبنان في فرنسا تعيين مستشار المفوضية السيد الفونس ايوب مستشارا لمفوضية لبنان في فرنسا بدال من السيد ميشال عياشK03/08/1945/3695مرسوم411945

المستشار القانوني3315/8/1945609انشاء وظيفة مستشار قانوني في وزارة الخارجية731/7/1945قرار421945

831/7/1945قرار431945
 مندوب الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القيام بوظيفة مستشار قانوني لوزارة الخارجية ويبقى في الوقت نفسه قائما بوظيفته  فواد بك عمونتكليف

لدى مجلس شورى الدولة
اول مستشار قانوني للوزارة3315/8/1945610



1945تعينات عام 495/12/1945952 مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا من الصنف االول في ريو دي جانيرو عاصمة البرازيلاالستاذ يوسف السوداتعيين K26/11/1945/4423مرسوم441945

12/1/194610ترقية مستشار في المفوضية اللبنانية في لندن السيد جميل مكاوي الى رتبة مستشار من الدرجة االولى الصنف االولK24/1/1946/4577مرسوم451946

K3/1/1946/4756مرسوم461946

عين في مفوضية لبنان في ريو دي جانيرو السادة نجاتي قباني سكرتير صنف اول ، ادمون خياط سكرتير صنف ثالث، ملحم تلحوق سكرتير صنف 

ثالث ، فارس راجي ملحق صنف اول الياس ابي سعد قواص ، عين في قنصلية لبنان في ساو باولو هكتور خالط قنصل عام صنف ثان درجة اولى ، 

محمد فتح هللا قنصل صنف اول

1946تعينات عام 12/1/194625

نجيب شهاب- جان مارين47583/1/1946مرسوم471946

K2/2/1946/5041مرسوم481946

عين السيد صالح الخليل مستشارا من الصنف الثاني في واشنطن بدال من السيد مختار مخيش عين السيد حليم شبيعة المجاز في الحقوق قنصال عاما 

من الصنف الثاني من الدرجة الثانية في سيدناي ، عين السيد نزيه لحود المجاز في الحقوق قنصال عاما من المرتبة الثانية الدرجة الثانية على ان 

يتولى قنصلية لبنان في بوغوتا ، عين السيد اسعد سهيل االسعد قنصال من الدرجة الثانية في القدس بدال من السيد عزت الزين، عين السيد توفيق وهبة 

قنصال من الدرجة الثانية في عمان

1946تعينات عام 927/2/1946246

تعيين محمد ملك513418/2/1946مرسوم491946

K6/3/1946/5320مرسوم501946
عين معالي يوسف بك سالم ممثال للبنان في المجلس االقتصادي واالجتماعي لالمم المتحدة ، يعهد الى االستاذ جورج حكيم بمهام خبير لممثل لبنان في 

 ل ل1250المجلس المذكور طيلة انعقاده براتب 
1113/3/1946294

K23/3/1946/5461مرسوم511946
تعيين قائم باعمال وسكرتير مفوضية لبنان في انقرة السيد مختار مخيش مستشار صنف اول درجة اولى ، تعيين السيد اليف جبارة دكتور في الحقوق 

سكرتير مفوضية من الصنف الثالث والحق بالمفوضية في انقرة
1946تعينات عام 1327/3/1946369

2406/12/1946666تعيين القائم باعمال القنصلية في انقرة السيد اليف جبارة سكرتير المفوضية في انقرة القيام باعمال القنصلية في انقرةK06/06/1946/6130مرسوم521946

تاليف المجلس التاديبي2807/10/1946759تأليف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية من المدير العام رئيسا وموظفين كبيرين من السلك الدبلوماسي او القنصلي يعينان بمرسومK07/06/1946/6376مرسوم531946

1946تعينات عام 3024/7/1946805عين السيد فواد علي رضا الكاتب في وزارة الخارجية والمجاز في العلوم السياسية ملحق مفوضية من الدرجة الثالثة بمفوضية لبنان في لندنK19/7/1946/6450مرسوم541946

K30/7/1946/6585مرسوم551946
 ل بدل 100 ل بدل اغتراب و300 ل و475تعيين السيد خليل تقي الدين مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى حكومة االتحاد السوفياتي براتب 

تمثيل
1946تعينات عام 3230/7/1946842

K08/06/1946/6670مرسوم561946
عين السيد نعيم أميوني سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية ، نبيه نصير المجاز في الحقوق )تعيين سكرتير مفوضية وملحق مفوضية في موسكو 

 بالمئة300وتحديد بدل االغتراب ب  (والفائز في االمتحان الخاص لوزارة الخارجية ملحق مفوضية من الدرجة الثانية
1946تعينات عام 3314/8/1946867

3314/8/1946868انتداب السيد سيمون شكري  المدير العام رئيس الدائر السياسية للقيام بأعمال مديرية الخارجية العامة مدة غياب المدير العامK08/09/1946/6713مرسوم571946

3711/9/1946929تعديل نظام وزارة الخارجيةK09/04/1946/6834مرسوم581946

3818/9/1946948تعيين السيد عزت خورشيد مدير التشريفات بالوكالة مديرا اصيال للتشريفات في وزارة الخارجيةK10/9/1946/6865مرسوم591946

3925/9/1946975قبول استقالة القنصل الثاني في عمان  السيد توفيق وهبهK17/9/1946/6883مرسوم601946

K19/9/1946/6935مرسوم611946
تعيين السيد سليم حيدر المستشار من الرتبة االولى والقائم باالعمال المفوضية في طهران وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة لدى حكومة جاللة 

 بالمئة300شاهنشاه ايران وتحديد بدل االغتراب ب 
3925/9/1946976

تحديد مالك وزارة الخارجية1062 4216/10/1946يختص بتحديد مالك وزارة الخارجيةK10/04/1946/7054مرسوم621946

K10/10/1946/7087مرسوم631946
تعيين قائما باعمال مفوضية وملحق مفوضية في عمان ، عين السيد عبد هللا النجار مستشار مفوضية ثان من الدرجة الثانية قائما باعمال مفوضية 

لبنان في عمان، عين السيد يوسف نفاع ملحق مفوضية ثان والحق بمفوضية لبنان في عمان
4216/10/1946 1066

K15/10/1946/7119مرسوم641946
كندا تشمل صالحياتها كامل اراضي كندا ، نقل السيد موريس ثابت ملحق المفوضية في واشنطن الى السلك القنصلي وعين - انشاء قنصلية في اوتاوا 

قنصال ثالثا في اوتاوا
4323/10/19461100

4323/10/19461101انتداب السيد صالح المنذر السكرتير في المفوضية في مصر للقيام مع وظيفته االصلية بوظيفة سكرتير لمفوضية جدهK15/10/1946/7121مرسوم651946



1946تعينات عام 4323/10/19461101تعيين قنصل في اسطنبول ، اعيد السيد انطوان فرنسيس الى السلك الخارجي وعين قنصال من الدرجة الثالثةK15/10/1946/7123مرسوم661946

1946تعينات عام 4323/10/19461101تعيين قنصل عام في مونروفيا نقل السيد صالح الخليل من السلك الدبلوماسي الى السلك القنصلي وعين قنصال عامافي منروفياK15/10/1946/7124مرسوم671946

K15/10/1946/7125مرسوم681946

تعيين مستشار وملحق في مفوضية واشنطن  عين السيد جورج حكيم المندوب المالزم والخبير الملحق بمندوب لبنان لدى المجلس االقتصادي 

واالجتماعي في منظمة االمم المتحدة مستشار مفوضية من الصنف االول الدرجة االولى والحق بمفوضية واشنطن كما نقل السيد  اميل مطر نائب 

القنصل في نيويورك الى السلك الدبلوماسي والحق بالمفوضية بواشنطن برتبة ملحق أول

1946تعينات عام 4323/10/19461101

4323/10/19461101نقل ملحق المفوضية صنف ثالث  إلى اإلدارة المركزية السيد جان مارين  من باريس إلى المركزية وصنف برتبة محرر من الدرجة الثانيةK15/10/1946/7126مرسوم691946

K15/10/1946/7127مرسوم701946
تعيين قنصل عام في مرسيليا ، نقل المستشار هنري بسول صنف ثاني درجة ثانية في واشنطن من السلك الدبلوماسي الى السلك القنصلي وعين 

قنصال عاما في مرسيليا من الصنف الثاني الدرجة الثانية
4323/10/19461101

K15/10/1946/7128مرسوم711946
نقل مستشار وسكرتير، الحق المستشار عبد الرحمن عدره المستشار الى مفوضية لبنان في البرازيل بدال من السكرتير االول السيد ادمون خياط الذي 

نقل الى االدارة المركزية
4323/10/19461101

4323/10/19461102نقل سكرتير مفوضية السيد عصام بيهم  إلى اإلدارة المركزية في وزارة الخارجيةK15/10/1946/7129مرسوم721946

4323/10/19461102اعيد السيد ميشال عياش الى السلك الدبلوماسي برتبة وراتب مستشار ثان درجة ثانية وعين رئيسا للدائرة القنصلية واالقتصاديةK15/10/1946/7131مرسوم731946

K15/10/1946/7132مرسوم741946
اعيد السيد محمد علي حماده الى السلك الخارجي برتبة وراتب قنصل من الدرجة االولى وعين رئيسا لشعبة الشؤون العربية والشرقية في الدائرة 

السياسية
4323/10/19461102

K713715/10/1946/مرسوم751946
انشئت قنصلية عامة لبنانية في دكر تشمل صالحياتها الممتلكات وبالد احماية الفرنسية في افريقيا الغربية والشمالية، عين السيد محمد صبرا قنصال 

عاما من الصنف الثاني الدرجة االولى
5118/12/19461351

4323/10/19461103قبول استقالة موظف في وزارة الخارجية السيد ميشال بشارة الخوريK17/10/1946/7197مرسوم761946

4323/10/19461103قبول استقالة السيد تقي الدين الصلح مستشار المفوضية في مصرK17/10/1946/7198مرسوم771946

4323/10/19461103تعيين مستشار مفوضية في القاهرة، نقل السيد القنصل العام حليم عز الدين  من السلك القنصلي الى السلك الدبلوماسي برتبة مستشار ثان درجة اولىK17/10/1946/7199مرسوم781946

4323/10/19461103تعيين قنصل عام في القاهرة، نقل السيد يوسف عكر القنصل العام الثاني درجة اولى من مفوضية لبنان في القاهرة الى القنصلية العامة فيهاK17/10/1946/7200مرسوم791946

K17/10/1946/7201مرسوم801946
انشاء مفوضية لبنانية في بغداد، تعيين السيد كاظم الصلح وزيرا مفوضا من الدرجة الرابعة ومندوبا فوق العادة ونقل السيد يوسف قمر سكرتير 

%100المفوضية الثالث في القاهرة الى بغداد ببدل اغتراب 
4323/10/19461104

K17/10/1946/7316مرسوم811946
انشاء مفوضية لبنانية في بروكسيل نقل السيد يوسف حرفوش وعين مستشار مفوضية اول من الدرجة االولى قائما باالعمال، نقل السيد منير غندور 

من االدارة المركزية الى السلك الخارجي وعين سكرتيرا ثان
446/11/19461152

k11/07/1946/7344مرسوم821946
انشاء مفوضية لبنانية في مكسيكو، عين السيد يوسف ابو خاطر مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا من الدرجة الرابعة كما عين السيد منير النصولي 

%100رئيس الدائرة االدارية في الخارجية سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية وحدد بدل االغتراب ب 
مفوضية لبنانية4613/11/19461194

4720/11/19461212%100إنشاء مفوضية لبنانية في بونس ايرس وعين السيد جبران تويني مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا من الدرجة االولى، وحدد بدل االغتراب K12/11/1946/7359مرسوم831946

4827/11/19461237انتداب السيد سيمون شكري  المدير العام رئيس الدائر السياسية للقيام بأعمال مديرية الخارجية العامة مدة غياب المدير العامK18/11/1946/7420مرسوم841946

494/12/19461267عين السيد ميشال الشدياق رئيس ديوان وزارة العدلية سكرتير مفوضية درجة ثانية في المفوضية في مكسيكو والغيت وظيفته في وزارة العدليةK28/11/1946/7499مرسوم851946

494/12/19461268عين السيد جميل مكاوي المستشار القائم باعمال المفوضية في برن ، وزيرا مفوضا من الدرجة الرابعةK30/11/1946/7549مرسوم861946



K03/12/1946/7599مرسوم871946

تعديل مالك المفوضية في بغداد ، وتلغى وظيفة نائب رئيس دائرة االحصاء في وزارة الداخلية وينقل شاغلها السيد بديع منذر ويعين سكرتير سفارة 

من الدرجة الثانية والحق في بغداد ، تعيين السيد توفيق يوسف عواد المجاز في الحقوق والمفتش من الدرجة الثالثة في وزارة الخارجية ونقل الى 

المفوضية في بوانس ايريس برتبة سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية ، ونقل السيد محمود حافظ السكرتير من الدرجة الثانية من المفوضية 

بنيويورك الى مفوضية بوانس ايرس ، نقل السيد سعيد الهبري الكاتب الممتاز من الدرجة الثالثة في غرفة رئاسة الجمهورية الى السلك الدبلوماسي 

وعين ملحقا من الدرجة الثانية في مفوضية بوانس ايرس ، تعيين السيد ادمون رفول رئيس دائرة المهاجرين في وزارة الخارجية سكرتير مفوضية 

من الدرجة الثانية والحق بالمفوضية في باريس

1946تعينات عام 5011/12/19461309

819/2/1947117 ل ل2200تعيين السيد شارل الحلو مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بمهمة استثنائية لدى الفاتيكان من خارج المالك بتعويض K02/10/1947/7997مرسوم881947

1947تعينات عام 819/2/1947118عين السيد البيرناصيف الدكتور في الحقوق سكرتيرا ثانيا في مفوضية الفاتيكان والسيد انطون جبر سكرتيرا ثالثاK15/2/1947/8109مرسوم891947

K14/3/1947/8555مرسوم901947
عين السيد البر دياب الخوري المجاز في الحقوق والفائز في امتحان الخارجية نائب قنصل في دكر كما عين السيد بلند بيضون ملحقا ثانيا في مفوضية 

أنقرة
1947تعينات عام 1219/3/1947200

K14/3/1947/8561مرسوم911947
عين السيد نجيب صدقة الدكتور في الحقوق والمجاز في العلوم السياسية مفتشا من الدرجة الثانية والسيد فخري حيدر المجاز في الحقوق الفائز في 

امتحان الوزارة رئيس قلم من الدرجة الثانية
1947تعينات عام 1326/3/1947219

2228/5/1947348نقل السيد عصام بيهم من مالك وزارة الخارجية المركزي الى السلك القنصلي وعين قنصل درجة ثالثة في قنصلية االسكندريةK05/05/1947/9000مرسوم921947

2228/5/1947348تعيين السيد فيكتور خوري مستشار المفوضية في لندن  وزيرا مفوضا من الدرجة الرابعة ومندوبا لدى بالط سان جيمسK22/5/1947/9075مرسوم931947

2228/5/1947348تعيين السيد نديم دمشقية الملحق التجاري في لندن مستشارا لمفوضية لبنان في لندنK22/5/1947/9076مرسوم941947

تعيين ادمون دوناتو951124/07/1947مرسوم951947

1946326/8/1947487 ايلول 4تصنيف الشيخ خليل تقي الدين وزيرا مفوضا من المرتبة الممتازة الصنف الثاني اعتبارا من K30/7/1947/9570مرسوم961947

3710/9/1947547تعيين األمير خالد شهاب رئيس مجلس النواب سابقا وزيرا مفوضا من المرتبة الممتازة الصنف االول وتكليفه القيام بإدارة محافظة لبنان الشماليK30/8/1947/9822مرسوم971947

4429/10/1948636تعيين السيد ابراهيم االحدب مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى الحكومة التركيةK23/10/1947/10276مرسوم981947

4719/11/1947683تعيين السيد شارل الحلو الوزير المفوض في الفاتيكان عضوا في لجنة الترقية في وزارة الخارجيةK13/11/1947/10414مرسوم991947

718/2/1948118 بالمجلس االقتصادي واالجتماعي بصفة مكلفة بمهمة لدى الوفود اللبنانيةالدكتورة جمال كرم حرفوشالحاق K02/06/1948/11081مرسوم1001948

1621/4/1948271تكليف السيد منير غندور سكرتير المفوضية في بروكسل القيام باعمال القنصلية في بلجيكاK04/10/1948/11546مرسوم1011948

K13/5/1948/11771مرسوم1021948
انتداب القاضي احسان مخزومي المستشار الممتاز في محكمة االستئناف للقيام في المفوضية اللبنانية في انقرة لدرس وتحضير ملفات امالك اللبنانيين 

في تركيا
2019/5/1948343

222/6/1948381تعيين السيد فكتور خوري عضوا في لجنة الترقية في وزارة الخارجيةK24/5/1948/11841مرسوم1031948

19482921/7/1948531 حزيران 28انتداب االمير موريس شهاب لتمثيل لبنان في مؤتمر لجنة المتاحف الدولية باريس K13/7/1948/12319مرسوم1041948

3028/7/1948550تعيين االمير خالد شهاب مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى حكومة المملكة االردنية الهاشميةK20/7/1948/12410مرسوم1051948

3028/7/1948550تعيين السيد اميل خوري مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى حكومة الجمهورية االيطاليةK20/7/1948/12411مرسوم1061948

تعيين السيد حبيب صالح1295604/09/1948مرسوم1071948

4327/10/1948831تعيين سكرتير مفوضية في جده سكرتير من الدرجة الثالثة السيد مدحت فتفتK19/10/1948/13394مرسوم1081948

K13/11/1948/13601مرسوم1091948
تعيين سكرتير مفوضية في طهران نقل السيد محمد فتح هللا القنصل االول في سان باولو الى السلك الدبلوماسي والحق في المفوضية بطهران برتية 

سكرتير اول بدال من السيد فارس راجي
4724/11/1948886

1949تعينات عام تعيين السيد شفيق غرز الدين1528814/6/1949مرسوم1101949

1116/3/194993تعيين السيد نزيه لحود القائم باالعمال المفوضية في كولومبيا قائما باعمال المفوضية في كيتو باالضافة الى وظيفته الحاليةK03/10/1949/14195مرسوم1111949

تشكيالت دبلوماسية1513/4/1949132(وزير لبنان المفوض في االرجنتين)تعيين السيد أديب النحاس وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة في اسنسيون باالضافة إلى مهمته الحالية K29/3/1949/14635مرسوم1121949

19/5/19492522/6/1949244اعادة موظف الى السلك السياسي السيد حسن صعب سكرتير مفوضية اعتبارا من K14/6/1949/15276 مرسوم1131949



K14/6/1949/15281مرسوم1141949

زيدان بيطار السكرتير في – جان شويري ملحق من الدرجة االولى في باريس بدال من ادمون رفول )تعيين وتنقالت بين موظفي المفوضيات اللبنانية 

جان رياشي  – منير غندور السكرتير في بروكسل الى المغوضية في اثينا – الدرجة االولى في االدارة المركزية الى باريس بدال من محمود البنا 

يوسف قمر – ادمون دوناتو من السلك االداري الى السلك السياسي وعين ملحق في مفوضية روما – الملحق درجة ثانية في القاهرة الى بروكسل 

(سكرتير مفوضية الى بوغوتا

1949تعينات عام 2522/6/1949244

K14/6/1949/15282مرسوم1151949
تعيين السادة موظفين في وزارة الخارجية والمغتربين رشيد فاخوري معاون رئيس قلم ،السيد يوسف فاضل العازوري معاون رئيس قلم ، السيد 

(ابرهيم خرما معاون رئيس قلم، السيد يوسف يزبك ، السيد وليد االحدب محرر ، االنسة جاكلين نمور كاتب ، السيد سليم عون محرر 
2522/6/1949245

K14/6/1949/15283مرسوم1161949

نقل المستشار عبدهللا النجار من بوانس ايرس الى المركزية ، نقل السيد محمد الملك من السلك االداري الى السلك السياسي وعين ملحقا في المكسيك 

بدال من السيد منير النصولي ، السيد جان حاجي توما من السلك االداري الى السلك القنصلي قنصال في قبرص ، السيد فخري حيدر الى السلك 

السياسي ملحق في انقرة ، السيد انطون فرنسيس نائب قنصل من اسطنبول الى المركزية ، السيد فارس راجي القنصل الى اسطنبول

2522/6/1949246

-محمد ملك- جان حاجي توما- عبدهللا النجار - فخري حيدر1528314/06/1949مرسوم1171949

K14/6/1949/15284مرسوم1181949

 نقل السيد ادوار غرة القنصل العام في نيويرك وعين مستشارا في لندن بدال من السيد نديم دمشقية ، السيد نديم ندمشقية الى السلك القنصلي وعين 

قنصال عاما في اوتاوا بدال من موريس ثابت المنقول الى االدارة المركزية ، الدكتور شحادة الغصين قنصال عاما من القدس الى نيويورك ، السيد 

كريم عزقول سكرتيرا بالوفد في االمم المتحدة ، السيد ادوار امين رزق سكرتيرا في واشنطن

2522/6/1949246

2522/6/1949247نقل وتصنيف السيد الفونس ايوبK14/6/1949/15286مرسوم1191949

K14/6/1949/15287مرسوم1201949

السيد حسن - البير الخوري من داكار الى المركزية – نبيه نصير السكرتير من موسكو الى دكار )تنقالت بين موظفي وزارة الخارجية في الخارج 

شكيب شهاب من السلك االداري الى السلك السياسي ملحقا – عسيران من السلك االداري الى السلك القنصلي قنصال في الغوس بدال من عزت الزين

(ادمون رفول القنصل في باريس الى اكرا - في القاهرة بدال من جان الرياشي 

1949تعينات عام 2522/6/1949248

1949تعينات عام 2522/6/1949249(عبد الرحمن الصلح سكرتير في طهران– محمد فتح هللا مستشار الى بوانس ايرس )نقل وتعيين موظفيين في السلك الخارجي K14/6/1949/15294مرسوم1211949

1949تعينات عام 4010/05/1949423نقل موظف من السلك االداري إلى السلك القنصلي السيد يونس رزق رئيس قسم المحاسبة من السلك االداري برتية نائب قنصلK20/9/1949/16236مرسوم1221949

1950تعينات عام 4010/05/1949424تعيين سكرتير مفوضية في واشنطن  االنسة انجيال جرداق  الملحقة بمفوضية واشنطن برتية سكرتيرK20/9/1949/16237مرسوم1231949

5014/12/1949567اعتبار مهمة السيد شارل الحلو وزير لبنان المفوض في الفاتيكان منتهية54212/08/1949مرسوم1241949

5014/12/1949اجراء مباراة سنوية في وزارة الخارجية والمغتربين للقبول في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي42513/12/1949مرسوم1251949

201/11/195049ترقية السيد يوسف حرفوش المستشار من الدرجة الممتازة الى رتبة وزير مفوض وتعيينه وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة لدى الفاتيكان80801/04/1950مرسوم1261950

تحديد مباراة سنوية موظفي السلك الخارجي211/1/195020اجراء مباراة سنوية في وزارة الخارجية والمغتربين للقبول في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي82101/06/1950مرسوم1271950

99425/1/1950مرسوم1281950
وضع السيد حسين الجسر عضو المجلس االعلى للمصالح المشتركة تحت تصرف وزارة الخارجية والمغتربين برتبة وراتب وزير مفوض من 

الدرجة االولى
سفير خارج المالك502/01/1950127

602/08/1950141ترقية السيد الفونس ايوب الى رتبة وزير مفوض وتعيينه مندوبا فوق العادة لدى الحكومة البلجيكية109202/03/1950مرسوم1291950

تعديل مالك السلك الخارجي715/2/1950101تعديل مالك موظفي وزارة الخارجية والمغتربين 114302/08/1950مرسوم1301950

الحاق موظفي السلك الخارجي بالبعثات715/2/1950103يتعلق بنقل موظفي السلك الخارجي من البعثات الخارجية الى االدارة المركزية و بالعكس114402/08/1950مرسوم1311950

121817/2/1950مرسوم1321950
تنقالت بين موظفي السلك الخارجي ادمون خياط المستشار في مفوضية بغداد الى بوغوتا، يوسف قمر سكرتير في المفوضية في بوغوتا إلى مفوضية 

أنقرة، فخري حيدر الملحق في مفوضية أنقرة إلى مفوضية بغداد
1950تعينات عام 822/2/1950188

121917/2/1950مرسوم1331950
- سيمون خشان -  رشيد فاخوري 1950فواد اسكندر خوري دورة -  يوسف فارس يزبك1944تعيين ملحقي مفوضية في االدارة المركزية  دورة 

سميح البابا
1950تعينات عام 822/2/1950189

1950تعينات عام 1404/05/1950255انتهاء مهمة الدكتورة جمال كرم حرفوش في المجلس االقتصادي 149128/3/1950مرسوم1341950



مفوضية لبنانية3530/8/1950484(عاصمة الباكستان)تعيين السيد حسين الجسر وزيرا مفوضا للبنان في كراتشي 268625/8/1950مرسوم1351950

280905/09/1950مرسوم1361950

عبد - ميشال شدياق - صالح الخليل - اسعد االسعد - نقل موظفين من السلك الخارجي الى االدارة المركزية  السلك االداري كل من هكتور خالط

بديع - جان رياشي - ادمون دوناتو- ايزابيل بك شكيب شهاب-صالح المنذر - محمد ملك - يونس رزق - فواد رضا - نجيب شهاب -الغني عياد 

سعيد الهبري- حبيب صالح - المنذر 

تنقالت3713/9/1950506

3713/9/1950507(نديم دمشقية، حليم أبو عز الدين، نجاتي قباني، نجيب دحداح، يوسف شديد )تنقالت بين موظفي السلك الخارجي 281009/05/1950مرسوم1371950

1950تعينات عام 3713/9/1950507رامز شماع من القنصلية العامة في نيويورك إلى المفوضية في القاهرة281009/05/1950مرسوم1381950

1950تعينات عام 3713/9/1950507غالب الترك من القنصلية في بور سعيد إلى المفوضية في جدة139

1950تعينات عام 3713/9/1950507ميشال عياش من اإلدارة المركزية  إلى المفوضية في طهران140

1950تعينات عام 3713/9/1950507محمد فتح هللا من المفوضية في بونس ايرس إلى المفوضية في لندن141

1950تعينات عام 3713/9/1950507نبيه نصير من القنصلية العامة في دكر إلى المفوضية في لندن142

1950تعينات عام 3713/9/1950507اميل مطر من المفوضية في واشنطن إلى المفوضية في باريس143

1950تعينات عام 3713/9/1950507عبد هللا النجار من اإلدارة المركزية إلى المفوضية في موسكو144

1950تعينات عام 3713/9/1950507البير ناصيف من المفوضية لدى الفاتيكان إلى المفوضية في برن145

1950تعينات عام 3713/9/1950507محمد علي حمادة من اإلدارة المركزية إلى المفوضية في اثينا146

1950تعينات عام 3713/9/1950507يوسف نفاع من اإلدارة المركزية إلى المفوضية في واشنطن147

1950تعينات عام 3713/9/1950507حسن صعب الى المفوضية في واشنطن148

1950تعينات عام 3713/9/1950507توفيق عواد من اإلدارة المركزية إلى المفوضية في مكسيكو149

1950تعينات عام 3713/9/1950507البير خوري من اإلدارة المركزية إلى ريودي جنيرو281009/05/1950مرسوم1501950

1950تعينات عام 3713/9/1950507بلند بيضون من المفوضية في جده إلى المفوضية في ريودي جنيرو281009/05/1950مرسوم1511950

1950تعينات عام 3713/9/1950507يوسف يزبك من اإلدارة المركزية إلى المفوضية في بونس ايرس281009/05/1950مرسوم1521950

1950تعينات عام 3713/9/1950507موريس تابت من اإلدارة المركزية إلى الوفد الدائم لدى األمم المتحدة281009/05/1950مرسوم1531950

281009/05/1950مرسوم1541950

روبير خالط من القنصلية العامة في اإلسكندرية إلى القنصلية - عبد الرحمن الصلح من المفوضية في طهران إلى الوفد الدائم لدى األمم المتحدة 

شحادة الغصين من القنصلية العامة في نيويورك - عصام بيهم من القنصلية العامة في اإلسكندرية إلى القنصلية العامة في القاهرة - العامة في القاهرة 

محمود حافظ من اإلدارة - ملحم تلحوق من المفوضية العامة في ريودي جنيرو إلى القنصلية في بور سعيد - إلى القنصلية العامة في االسكندرية 

انجيال جرداق خوري من - حليم شبيعه من القنصلية العامة في سدني إلى القنصلية العامة في نيويورال - المركزية إلى القنصلية العامة في القدس 

نعيم اميوني من – مختار مخيش من المفوضية في انقرة إلى القنصلية العامة في اوتاوا – المفوضية في واشنطن إلى القنصلية  العامة في نيويورك 

ادوار غره من – منير الغندور من المفوضية في أثينا إلى القنصلية العامة في دكر – المفوضية في موسكو إلى القنصلية العامة في سان باولو 

المفوضية في لندن إلى القنصلية العامة في سدني

1950تعينات عام 3713/9/1950507

السلك االداري انطوان عطاهلل- انطوان يزبك 281405/09/1950مرسوم1551950

496/12/1950706(فريد اسطفان)انتداب موظف في وزارة الخارجية للتخصص في الشؤون االدارية بمنظمة األمم المتحدة 363530/11/1950مرسوم1561950

مفوضية لبنانية5120/12/1950تعيين السيد سليم حيدر وزيرا مفوضا للبنان في االفغانستان باإلضافة إلى مهمته الحالية مفوض في طهران377516/12/1950مرسوم1571950

سفير خارج المالك317/1/195132نقل السيد وفيق قصار مفتش العدلية الى السلك الدبلوماسي وتعيينه مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى حكومة الباكستان389201/09/1951مرسوم1581951

317/1/195132قبول استقالة السيد حسين الجسر وزير لبنان المفوض في كراتشي ووضعه تحد تصرف وزارة الخارجية389301/09/1951مرسوم1591951

6/1/1950531/1/1951128 تاريخ 821تعديل نظام المباراة للدخول الى السلك الخارجي المرسوم 401825/1/1951مرسوم1601951

531/1/1951129 النظام العام للخارجية1944 كانون اول 5 تاريخ 2389تعديل المرسوم 401925/1/1951مرسوم1611951

405031/1/1951مرسوم1621951
اعادة السيد محمد صبرا المدير العام المنتدب لالنباء الى وزارة الخارجية ونقله وتعيننه في السلك الخارجي مستشار المفوضية في بوانس ايرس 

1/5/1951اعتبارا من 
اعادة الى المالك 67/2/195161

تنظيم الوزارة1114/3/1951196 القاضي باجراء مباراة سنوية للقبول في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي1950 كانون الثاني 6 تاريخ 821تعديل المرسوم رقم 437708/03/1951مرسوم1631951



انطوان صقر443413/03/1951مرسوم1641951

مندوبية دائمة1725/4/1951209تكليف االستاذ شارل عمون بمهمة مندوب الحكومة اللبنانية لدى منظمة االونسكو469923/4/1951مرسوم1651951

لجنة ادارية19503422/8/1951401 كانون الثاني 6 تاريخ 821 من المرسوم 14تعيين الوزير المفوض في برن جميل مكاوي في اللجنة المنصوص عنها في المادة 564214/8/1951مرسوم1661951

تعديل النظام العام495/12/1951664تعديل نظام وزارة الخارجية674526/11/1951مرسوم1671951

684906/12/1951مرسوم1681951

 ، احمد الداعوق باريس ،شارل مالك واشنطن، الشيخ سامي 1952 كانون االول 31تمديد مهمة الوزراء المفوضين في مراكزهم الحالية لغاية 

الخوري القاهرة، يوسف السودا البرازيل ، االمير خالد شهاب عمان، خليل تقي الدين موسكو، ابراهيم االحدب انقرة، اديب النحاس االرجنتين، 

الفونس ايوب بروكسل، سليم حيدر طهران، جميل مكاوي برن، جوزف ابو خاطر المكسيك، فكتور خوري لندن، كاظم الصلح بغداد ، اميل خوري 

روما ،

استبقاء في الخارج 5012/12/1951610

حسيب العبدهللا- ناديا فضول- سهيل فريجي- خليل حداد880601/07/1952مرسوم1691952

1701955
مرسوم 

اشتراعي
15/1/1955509نظام موظفي السلك الخارجي1713/1/1955

319/1/19551453تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين800514/1/1955مرسوم1711955

172

1956

1114/3/1956578رفع المفوضية اللبنانية في جدة إلى درجة سفارة وتعيين السيد حسين الجسر سفيرا لدى حكومة المملكة العربية السعودية1167903/09/1956مرسوم

31/12/1954مباراة نقل ميشال نعمة هللا سالمه1426412/10/1956مرسوم1731956

تعيين اسكندر عمون1472012/10/1956مرسوم1741956

نقل من السلك االداري الى السلك الخارجي-انطوان صقر- عبد الغفار عيتاني- حسن الحشاش- جان كوكيكيان- ريمون حنينه- نقوال فياض 292916/12/1956مرسوم1751956

1761957
قانون منفذ 

بمرسوم
5418/12/1957223والى فتح اعتمادات إضافية (السلك الخارجي)نشر مشروع القانون المعجل على مجلس النواب الرامي إلى تعديل مالك وزارة الخارجية والمغتربين 1808517/12/1957

1754921/10/1957مرسوم1771957
عباس - فواد حنا الترك- ابراهيم مروش- محمد برجاوي- ايف جميل فاتك شهاب- سليم يوسف نفاع- خليل عبد الباسط مكاوي- بطرس انطون زيادة

-زيدان ميالد زيدان- موريس بديع باصوص- فواد حمية
9/9/1957امتحان الخارجية 

292016/1/1959مرسوم1781959
- لطيف ابو الحسن -اديب القنطار - فوزي صلوخ- هاني االمين - مصطفى الزين - علي الحسيني - احمد المحمود - مكرم عويدات - سعاد طبارة 

-حسين شرف - عادل اسماعيل - نصري جميل لحود - سليمان وديع فرح - جورج ديب- سمير الخوري 
شهادات جامعية

11/8/1959من السلك االداري الى السلك الخارجي امتحان عفيف ملص- انطوان يزبك - جان هزو 196717/8/1959مرسوم1791959

شهادات جامعيةتعيين سهيل شماس386022/04/1960مرسوم1801960

933225/4/1962مرسوم1811962
غازي البير - حليم نجيب ابو شقرا- روبير البر فرحات- نقوال سليم جبور- فخري جرجس صاغية- محمود علي حمود- ظافر محمد عبد الحسن

-يحيى احمد محمصاني- ربيعة محمد حيدر- جودت يوسف نور الدين- شدياق
28/3/1961مباراة مجلس الخدمة 

سفير خارج المالك-تعيين كسروان لبكي- نقل السيد حسين حسيب العبدهللا من ادارة الجمارك الى السلك الخارجي267225/9/1965مرسوم1821965

22/6/1964دورة مجلس الخدمة المعجلة بتاريخ -عبد الكريم ديب الراعي- فواد سليم عون- اميل جرجس بدران- سامي عمر قرنفل299620/10/1965مرسوم1831965

سفير خارج المالك-حليم نجار- جورج نقاش- يوسف نجار - سليمان محمد رضا الزين429504/02/1966مرسوم1841966

صالح ستيتية491629/6/1966مرسوم1851966

26/7/1966مباراة مجلس الخدمة بتاريخ جوزف عقل589211/03/1966مرسوم1861966

سليم ثابت- سليم تدمري 589411/03/1966مرسوم1871966
 ومباراة 20/10/1966الدورة االعدادية االولى المعجلة تاريخ 

26/7/1966

سمير عزيز شما- جميل فليب نحاس- جرجس الخوري عبدهللا الخوري- احمد عبد الحسين ابراهيم- زهير حمدان حمدان- مصطفى محمد حريبه589511/03/1966مرسوم1881966
 ومباراة 22/6/1965دورة مجلس الخدمة المعجلة بتاريخ 

26/7/1966

6/10/1967مباراة مجلس الخدمة -نزار محمد فرحات- وليد عادل نصر- سميرة اميل حنا ضاهر- سمير موسى مبارك869123/11/1967مرسوم1891967

سفير خارج المالك.نقل السيد سعيد اسعد االسعد من وزارة السياحة الى السلك الخارجي1059708/12/1968مرسوم1901968



رياض سليمان القنطار- ليلى احمد شهاب 1105010/07/1968مرسوم1911968
طالب معهد االدارة الدورة االعدادية الثانية االمتحان بتاريخ 

20/5/1968

نقل موظفين الى السلك الخارجي-طوني جان بريدي - مطانيوس يوسف فارس جمعة- حنا سركيس الفا1105110/07/1968مرسوم1921968

20/1/1966 تاريخ 2996الدورة االعدادية االولى المرسوم ونقل السيد سمير حبيقة من المالك االداري الى السلك الخارجي- ترفيع الملحق عبد الغفار العيتاني 1266816/7/1969مرسوم1931969

الدورة االعدادية الثانية المعجلةنقل السيد فريد خليل سماحة رئيس دائرة في مديرية الشؤون العقارية الى السلك الخارجي1417204/09/1970مرسوم1941970

سفير خارج المالكتعيين خليل كاظم الخليل195520/9/1971مرسوم1951971

20/8/1971امتحان عاصم سلمان جابر- خالد مخي الدين قباني- اندرا جرجي صادر- توني يوسف بدوي 206013/10/1971مرسوم1961971

343821/6/1972مرسوم1971971

هشام محمود - ميشال سليم البيطار- مصطفى حسن مصطفى- جورج حبيب سيام- منير انسطاس خريش- اليزيه الياس علم-مسعود شفيق معلوف

ميشلين - جلبير جورج عون- حكمت حارس عواد- ملحم نصري مستو- ناجي ريمون ابو عاصي- نزار احمد شمص- زهير اجمد قزاز- دمشقية

يوسف - جهاد علي مرتضى- وليم فريد حبيب- عدنان نايف القاضي- بسام علي طرباه- ميشال ادوارد جهشان- انطوان ميشال دهان- ميشال ابي سمرا

- اديب سعيد علم الدين- زبدان احمد الصغير- عائشة انصاف محمد راشد سلطان- حسين السيد علي الموسوي- امينة درويش فليفل- فرنند ارسانيوس

-منير ناصيف تلحوق- محمد نصرت سعد هللا حكمت االسعد

13/3/1972 ومباراة 20/8/1971امتحان مجلس الخدمة 

682228/12/1973مرسوم1981973
ناجي - الياس فواد غصن- سيلفي ادوارد داغر- شكري فتح هللا عبود - فريد شكرهللا عبود- مراد الياس الجمال- عبد اللطيف محمد ناجي المملوك

-وفيق محمد جابر- عدنان حسن منصور-نهاد حمود محمود- مروان سهيل الترسيسي- فوزي يوسف فواز- ابراهيم بوخليل
7/3/1973امتحان مجلس الخدمة 

7/3/1973مباراة اعتبار ناجي ابراهيم بو خليل مستقيال وتعيين فكتور جورج بيطار غانم748528/3/1974مرسوم1991974

سفير خارج المالكخليل كاظم الخليل- كسروان لبكي- سعيد اسعد االسعد - حسين حسيب العبدهللا- اعادة تعيين سفراء من خارج المالك 3721/2/1977مرسوم2001977

سفير خارج المالكتعيين العقيد انطوان روبير منير الدحداح10414/4/1977مرسوم2011977

سفير خارج المالكغسان جبران تويني43421/9/1977مرسوم2021977

89302/01/1978مرسوم2031978

عفيف - عبد المجيد سميح القصير- خالد مصطفى كيالني- شحادة قزحيا المعلم- غرامي حبيب ايوب- عدنان مصطفى بدرا- فواد انيس الخوري غانم

- هشام سليم حمدان - محمد كامل ضاهر- سعيد ملحم البيطار - جودت عبد العظيم الحجار- سليمان شفيق الراسي- خالد سليمان سلمان - حسين ايوب 

- جبران ميشال صوفان- حسن سليم برو- انطوان جورج شديد- عبدااله ميشال قماطي- ابراهيم خليل الجميل- ميشال توما كترا- رشيد نجيب الدحداح

-جان جرجي دانيال- نصير عجاج باز

11/10/1977 ومباراة 28/6/1977امتحان مجلس الخدمة 

سفير خارج المالكتعيين كميل نجيب ابو صوان146008/03/1978مرسوم2041978

بموجب قانون يجيز النقل من السلك االداريعدنان بدرا- ابراهيم كريدي- جان ملحة - هنري ابو فاضل- صالح عبوشي 229210/02/1979مرسوم2051979

تعيين ميشال يوسف الخوري277813/3/1980مرسوم2061980
 واالمتحان الخاص بتاريخ 6/8/1978الدورة االعدادية الثامنة 

7/9 /1979

4/3/1980مباراة بسام عبد القادر النعماني- نوئيل الياس انطوان فتال - شربل بطرس يعقوب وهبه- حسين احمد رمال327222/7/1980مرسوم2071980

402905/11/1981مرسوم2081981
احمد محمد عثمان - حسين احمد شمص- فكتور يوسف ابراهيم الزمتر- جبرائيل بطرس جعارة -حسان فواد ابي عكر - منصور اغناطيوس عبدهللا

انعام - جاد سعيد الحسن- قسطنطين نعمة ثابت- فارس عيد عيد - قزحيا توفيق الخوري- كريستيان انطون جزراوي- شربل منصور اسطفان- عبدهللا

-حسن حسين مسلماني- وجيب حسيب عبد الصمد- ابراهيم اسعد عويدات- توفيق عسيران

 و مباراة 18/8/1980 و امتحان 4/3/1980مباراة 

27/1/1981

18/8/1980 وامتحان 4/3/1980مباراة ميشلين باز- محمد شبلي الذيب 403005/11/1981مرسوم2091981



497618/3/1982مرسوم2101982

نزيه يوسف - عصام عبد الحسن مصطفى- محمد شكيب الحجار- عزيز الخوري جرجس القزي- شربل يوسف عون - بطرس جرجس عساكر

مصطفى - دونا بطرس بركات - محمد احمد الحركه- يوسف ناصيف صياح- سعد يوسف زخيا- ابراهيم احمد شماط- نقوال بشارة خواجة- عاشور

علي احمد - ميشال نقوال الحداد- يوسف يوسف صدقة- خليل عفيف الهبر- وفيق محمد رحيمه- نجال فكتور الرياشي- حسن يوسف سعد- منير حمدان

-غسان حسن عبد الساتر- ايمان كامل يونس- الحاج سليمان

17/2/1982 ومباراة 27/1/1981مباراة 

سفير من خارج المالكروبير انطوني مارون عرب547122/9/1982مرسوم2111982

سفير من خارج المالكاالمير فاروق ابي اللمع547222/9/1982مرسوم2121982

سفير من خارج المالكعبدهللا رشيد ابو حبيب39230/3/1983مرسوم2131983

سفير من خارج المالكاللواء احمد عثمان الحاج49622/4/1983مرسوم2141983

سفير من خارج المالكالعقيد جوني عبدو66606/06/1983مرسوم2151983

سفير من خارج المالكامين كسروان الخازن105226/9/1983مرسوم2161983

سفير من خارج المالكنسيب سليم لحود5602/03/1990مرسوم2171990

سفير من خارج المالكالدكتور عمرمسيكه118505/09/1991مرسوم2181991

 17/2/1982مباراة نيكول ادكار طنبرجي- جان وديع معكرون- منى عدنان التنير- زين السيد علي الموسوي- علي عباس عجمي- روبير جوزف نعوم240505/02/1992مرسوم2191992

سفير من خارج المالكسيمون كرم243406/10/1992مرسوم2201992

249507/08/1992مرسوم2211992
- علي حسن الحلبي- غطاس جورج الحكيم- شوقي فارس بونصار- حسام اسعد دياب- كارولين الياس زيادة- غسان احمد المعلم- يوسف اميل رجي

-كارال البير جزار- نضال احمد يحى- حسن قاسم نجم
30/9/1991مباراة 

2/9/1993االمتحان الخاص بتاريخ نديم احمد مراد- بهجت انطوان لحود - طنوس نعوم عون434511/12/1993مرسوم2221993

سفير من خارج المالكاحمد رامز نديم دمشقية-اصف محمد اديب ناصر - رياض بهيج طباره - جوي فواد ثابت - زهير علي شكر 483103/04/1994مرسوم2231994

سفير من خارج المالكواجه نجيب نوربتليان512228/3/1994مرسوم2241994

493630/3/1994مرسوم2251994

إبراهيم -رنا عفيف المقدم -عبد الستار محمد مصباح عيسى - كنج اسحق الحجل -فادي فؤاد حاج علي -محمد عاطف سكينة- رامي نهاد مرتضى

غادي جرجس - بالل علي قبالن - علي حسن المولى -ميرا مسعود ضاهر - هنري جان قسطون حسين ربيعة حيدر- نداء أحمد يحي - الياس عساف 

-هزاع نواف شريف- الخوري  كلود خليل الحجل 

19/10/1993مباراة 147/4/1994418

7/12/1994االمتحان الخاص جورج ابو زيد647303/11/1995مرسوم2261995

894208/09/1996مرسوم2271996

-جوانا ماريا رامز القزي - غسان نور الدين الخطيب - اسامة كمال خشاب - ميليا نقوال جبور - سامي جوزف نمير - عبير رياض طه -  سليم بدوره 

علي حسين - طوني سايد فرنجية - البير انطوان سماحة - زياد عاصم عطا هللا - وسيم أحمد إبراهيم - ألين ديب يونس - مجدي غالب رمضان 

توفيق سلمان جابر- رلى مصطفى نور الدين - جمان كمال خداج - جورج رمزي البيطار غانم - علي حسين غزاوي - هالة جان كيروز- ضاهر

19/10/1995مباراة 2417/6/19963627

17/6/1998االمتحان الخاص -علي اديب الحبحاب-سامي جوزف حداد 1289008/08/1998مرسوم2281998

5/1/1998مباراة -ارا بوغوص خجادوريان- جوني انطوان ابراهيم- ربيع نرش1290726/8/1998مرسوم2291998

3/7/1997االمتحان الخاص بريجتا امين العجيل1306019/9/1998مرسوم2301998

سفير من خارج المالكريمون اسعد روفايل18402/05/1999مرسوم2311999

42504/03/1999مرسوم2321999
ريان - ديمة ريمون حداد - ندى بديع العقل- رلى زهير حمدان - فادي جوزف زيادة- وليد وائل حيدر- سامي زيدان زيدان - وسام ابراهيم كالكش

-قبالن سايد فرنجية- مايا رجا داغر- هادي نديم جابر- جيسكار رومانوس الخوري- حسن محمد عباس- هاني ابراهيم شميطلي- غسان سعيد
16/11/1998مباراة 

25/4/2000االمتحان الخاص -رحاب عزت ابو زين-رينا موريس شربل 333107/05/2000مرسوم2332000

360908/11/2000مرسوم2342000

- نمير عبد الرضى نور الدين- ناجي انطوان خليفة - كريم احمد خليل - فرح نبيه بري- ميرنا ايلي الخولي- ميا عارف نعمة- ماهر عبد الرحمن خير

- فادي يوسف زين- حسن علي صالح - شربل رزق هللا معكرون - انطوان فواد عزام- ميالد رعد رعد- غسان سلمان عبد الخالق- ميالد حنا نمور

-الياس انور نقوال- عبير خليل علي - اليخندرو فايز بيطار- حسن محسن حجازي- حاتم حافظ نصرهللا- زياد فواد عيتاني

 نقل من مالك وزارة 28/12/1999 تاريخ 163قانون رقم 

المغتربين



1040107/07/2003مرسوم2352003

رودي - مادونا طنوس عون- بشير شوقي صالح عزام-انطوان ملحم عيد-مازن محمد نظيركباره- عساف نمر ضوميط- سونيا يوسف ابو عازار 

بريجيت - فرح عمر الخطيب- خليل عبدهللا محمد- مروان انطانيوس فرنسيس- احمد صالح الدين عرفه- وليد احمد مروان منقاره- بطرس القزي

- جيمي رومانوس زخيا الدويهي- زياد احمد طعان- هيثم محمد ابراهيم- نديم جان صوراتي- حورج روبير فاضل- جان كليم مراد- انطونيوس طوق

-رانيا فيصل عبدهللا- رائد سنير الخادم- بشير صادق ضو- رامي خليل عدوان - وائل شاكر هاشم- احمد حسين سويدان

12/2/2002مباراة 

44430/11/2006مرسوم نافذ 2362007
احمد - بسام علي طرباه - تعيين سفراء من خارج المالك في السلك الخارجي في مالك وزارة الخارجية والمغتربين السادة مروان عبد الحميد زين 

خالد محمد احمد زيادة- خضر منيف حبيب- وازكان قرة بت كولكيان - نواف عبدهللا سالم- رامز دمشقية
ادارة مركزية وبعثاتسفير خارج المالك6-5-4 ص602/08/2007

17/3/2005االمتحان الخاص هادي رفيق هاشم-  بشير سعد سركيس 1506831/7/2005مرسوم2372008

86814/2/2008مرسوم2382008

جورج -ماجدة عبد العزيز كركي - علي أمين قرانوح - نايا انطوان خير هللا - هشام كاظم شعيب - عبد العزيز علي عيسى- كمال عامر ابي مرشد

-نسرين كرم بو كرم - سينتيا فؤاد الشدياق - سوزان محمد علي موزي -سالم سلمان االشقر - رنا قزحيا الخوري - يوسف نوهاد جبر - جورج الجالد

فرح قاسم - منصور نعيم شيا - فؤاد انطوان خزاقة- وليد زاهي الغصيني - فرح انطون فارس - منير نبيل عانوتي  -  حازم نسيب عبد الصمد 

طالل محمد ضاهر- سبليني

18/5/2006مباراة 

18909/05/2008مرسوم2392008
بعثة لبنان /نواف سالم- برلين /أحمد رامز دمشقية- الرياض /مروان عبد الحميد زين-  اعادة تعيين سفراء في السلك الخارجي من خارج المالك 

(كونكري/وازكان قره بت كولكيان- القاهرة والجامعة العربية /خالد محمد أحمد زيادة- الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويورك 
سفراء من خارج المالك3925/9/20083723

352719/5/2016مرسوم2402016

- كامل حسن الشيخ علي- روى طانيوس الزغبي - رامي سمير حامدي- علي مصطفى حوماني - فاطمه محمد مصباح زياده- زياد ميشال الرياشي

الرا بيارو - شانتال فيليب باسيم - سوسن حسين عواد - محمد علي وفيق الجردلي - داني جورج برباري- رشا جورج الحداد- راوي مصطفى حمدان 

ايلي شربل - حمزة عباس جمول - طنوس قبالن القبعيتي - نزار سامي قدوح - مالك عاطف منصور- جهاد سيمون حرفوش- جان ملحم صادر - ضو

- دجو يوسف الترك - ريتا حبيب القمر - ابراهيم خليل شراره- شربل انطوان نمر - جولي رشيد طنوس- نادر محمد فقيه- شربل ايلي نصار - عرب 

رودريك اندريه - نبيل ربيعه فرزلي - عال حسن خضر - وسام موريس بطرس - مصطفى وليد غيث - رالف روجيه مطر - ساره ذوقان نصر 

ريمون سليم - جويل وليد انطون - زاهر حسان العريضي - لمى اميل مراد - زياد زهير كوسا - كارال حنا حسون - ريان وليد االشقر - الخوري 

-رينا خضر حلوي - توفيق راشد متى - كوين ماريل مخايل سالمة - الشمالتي 

7/3/2015مباراة 2826/5/20161788


