الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

اللجان النيابية 2020-2019
لجنة المال والموازنة

لجنة اإلدارة والعدل

ابراهيم كنعان

رئيسا

نقوال نحاس

مقر ار

إدي أبي اللمع

لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

جورج عدوان

ابراهيم الموسوي
ابراهيم عازار

رئيسا
مقر ار

ياسين جابر

رئيسا

أغوب باقرادونيان

مقر ار

ابراهيم عازار

ألبير منصور

ابراهيم الموسوي

جهاد الصمد

بوليت يعقوبيان

بالل عبدهللا

أنيس نصار

حسن فضل هللا

جورج عطاهلل

جورج عقيص

سليم سعادة

حسن عز الدين

أنور الخليل
حميد
أيوب ّ

ديما جمالي

سليم عون

جورج عقيص

زياد أسود

بيار بو عاصي

حسن عز الدين

سامي فتفت
علي بزي

طارق المرعبي

سمير الجسر

فريد البستاني

طوني فرنجية

علي خريس

فؤاد مخزومي

غازي زعيتر

مصطفى الحسيني

نعمة افرام

ميشال معوض

نديم الجميل

نعمة طعمة

ياسين جابر

هاني قبيسي

علي فياض

هنري حلو

غازي زعيتر

هادي حبيش

ميشال موسى

نهاد المشنوق

هنري شديد

لجنة األشغال العامة والنقل
والطاقة والمياه

نزيه نجم

حكمت ديب
أسامة سعد

لجنة التربية والتعليم العالي
والثقافة

بهية الحريري
رئيسا
ّ
مقر ار أسعد درغام
إدكار طرابلسي

رئيسا

مقر ار

لجنة الصحة العامة والعمل
والشؤون االجتماعية

عاصم عراجي

ماريو عون

اسطفان الدويهي

أغوب باقرادونيان

جوزف اسحق

إيهاب حمادة

سامي الجميل

بيار بو عاصي

ديما جمالي

حسين الحاج حسن

عبد الرحيم مراد

علي المقداد

سليم عون

علي فياض

فادي سعد

جهاد الصمد
حسين جشي
زياد حواط

سيزار أبي خليل
عمار
علي ّ

فريد هيكل الخازن

علي خريس

محمد الحجار
محمد نصرهللا

مقر ار

ألكسندر ماطوسيان

أمين شري

أنطوان حبشي

رئيسا

بالل عبدهللا

عناية عز الدين

فادي عالمة

محمد القرعاوي

فؤاد مخزومي

فيصل الصايغ

محمد الحجار

محمد خواجة
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لجنة شؤون المهجرين

لجنة الدفاع الوطني
والداخلية والبلديات

سمير الجسر

رئيسا

جان طالوزيان

أنور الخليل

مقر ار

محمد نصرهللا

اسطفان الدويهي

آالن عون

إدكار طرابلسي

الوليد سكرية

لجنة الزراعة والسياحة

حميد
رئيسا أيوب ّ

مقر ار

قيصر المعلوف

إدكار معلوف
بكر الحجيري

الوليد سكرية

سيزار أبي خليل

جورج عطاهلل

جان طالوزيان

علي درويش

شوقي الدكاش

سامي الجميل

فريد البستاني

روال الطبش

شامل روكز

علي عسيران

ماريو عون

مصطفى حسين

هادي أبو الحسن

هاغوب ترزيان

عثمان علم الدين

محمد سليمان

هنري شديد

علي عسيران

هادي أبو الحسن

وليد البعريني

علي عمار

مقر ار

إدي دمرجيان

أنيس نصار

أنطوان بانو

رئيسا

فادي سعد

قاسم هاشم

محمد خواجة
وهبي قاطيشة
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لجنة االقتصاد الوطني والتجارة

لجنة البيئة

والصناعة والتخطيط

مروان حمادة

رئيسا

قاسم هاشم

مقر ار

أنطوان بانو

نعمة افرام

علي بزي

إدي أبي اللمع

رئيسا
مقر ار

لجنة اإلعالم واالتصاالت
حسين الحاج حسن

طارق المرعبي

أنور جمعة

إيهاب حمادة

ألكسندر ماطوسيان

آالن عون

جوزف اسحق

سيمون أبي رميا

الياس حنكش
أمين شري

بوليت يعقوبيان

عاصم عراجي

روجه عازار

زياد أسود

عدنان طرابلسي

عناية عز الدين

شوقي الدكاش
علي درويش

مصطفى حسين

محمد سليمان

فيصل الصايغ

وهبي قاطيشة

هنري حلو

سيمون أبي رميا
علي المقداد

إدكار معلوف

الياس حنكش
أنور جمعة

سامي فتفت

عماد واكيم

نقوال صحناوي

ميشال ضاهر

لجنة الشباب والرياضة
رئيسا

مقر ار

هاني قبيسي

لجنة حقوق اإلنسان
ميشال موسى

روال الطبش

رئيسا
مقر ار

لجنة المرأة والطفل
عناية عز الدين
عدنان طرابلسي

ابراهيم الموسوي

إدي دمرجيان

أنور الخليل

بكر الحجيري

أسعد درغام

بهية الحريري

مقر ار

بوليت يعقوبيان

سليم الخوري

جورج عقيص

شامل روكز

عثمان علم الدين

حسن عز الدين

حكمت ديب

علي خريس

فادي عالمة

سامي الجميل

علي المقداد

هاغوب ترزيان

محمد القرعاوي

نديم الجميل

رئيسا

أنطوان حبشي

روال الطبش

سيمون أبي رميا

مقر ار

روال الطبش
زياد حواط

وليد البعريني

رئيسا

علي عسيران

قاسم هاشم

محمد نصرهللا
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لجنة تكنولوجيا المعلومات
نديم الجميل

زياد حواط

أنيس نصار

رئيسا

مقر ار

ديما جمالي

سليم الخوري

طارق المرعبي
عماد واكيم

محمد الحجار

نقوال صحناوي

المتخذ بتاريخ يوم الثالثاء  19تشرين
* اللجان النيابية كما ّ
تم تجديدها بموجب قرار هيئة مكتب مجلس النواب ُ
الثاني 2019
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