الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

اللجان النيابية *3102-3102
لجنة المال والموازنة
ابراهيم كنعان

فادي الهبر
أحمد فتفت

لجنة اإلدارة والعدل
رئيسا

مقر ار

روبير غانم

نوار الساحلي

رئيسا
مقر ار

عبد اللطيف الزين

فريد الخازن

الوليد سكرية

أحمد فتفت

إيلي عون

أغوب بقرادونيان

أنور الخليل

إميل رحمة

جمال الجراح

إيلي كيروز

أيوب حميد

لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

أحمد كرامي

أنطوان سعد

حسن فضل هللا

سمير الجسر

إيلي ماروني

روبير فاضل

سيرج طورسركيسيان

جوزف معلوف

علي خريس

خضر حبيب

عاطف مجدالني

عبد اللطيف الزين

عبد المجيد صالح

عماد الحوت

غازي يوسف

غسان مخيبر

علي بزي

ميشال الحلو

محمد قباني

كاظم الخير

نعمة هللا أبي نصر

نواف الموسوي

عباس هاشم

علي فياض
فؤاد السعد

هنري حلو

ياسين جابر

نديم الجميل

هادي حبيش

هاني قبيسي

خالد زهرمان
سليم سلهب

نعمة طعمة
وليد خوري

ياسين جابر

رئيسا

مقر ار

لجنة األشغال العامة والنقل
والطاقة والمياه

محمد قباني
بدر ونوس

اسطفان الدويهي
جمال الجراح

رئيسا

مقر ار

لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة
بهية الحريري

رياض رحال

حسين الموسوي
خالد ضاهر

رئيسا

مقر ار

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون
اإلجتماعية

عاطف مجدالني
عاصم عراجي

بالل فرحات

جوزف معلوف

سامي الجميل

حكمت ديب

علي خريس

علي المقداد

خضر حبيب

علي عسيران

عماد الحوت

عاصم قانصو

فريد الخازن

ميشال موسى

سامر سعاده

عالء الدين ترو

محمد الحجار

علي عمار

مروان فارس

فادي األعور

محمد الحجار

نضال طعمة

مقر ار

رياض رحال

طوني أبو خاطر

علي فياض

رئيسا

قاسم عبد العزيز
ناجي غاريوس

وليد خوري

يوسف خليل

معين المرعبي
نبيل نقوال

نواف الموسوي
نضال طعمة
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لجنة شؤون المهجرين

لجنة الدفاع الوطني
والداخلية والبلديات

سمير الجسر
أنور الخليل

إدغار معلوف

رئيسا

مقر ار

شانت جنجنيان

محمد كبارة

آالن عون

رئيسا

مقر ار

لجنة الزراعة والسياحة
أيوب حميد

نعمة هللا أبي نصر

اسطفان الدويهي

الوليد سكرية

دوري شمعون

طوني ابو خاطر

باسم الشاب

سليم كرم

عباس هاشم

آالن عون

أنطوان سعد

سبوح قلبكيان

إيلي ماروني

جيلبرت زوين
عاصم عراجي

خالد ضاهر

عالء الدين ترو

عصام صوايا

سامي الجميل

قاسم هاشم

كاظم الخير

زياد القادري

عبد المجيد صالح

فؤاد السعد

نوار الساحلي

مقر ار

أحمد كرامي

أمين وهبي

إيلي كيروز

رئيسا

قاسم عبد العزيز
معين المرعبي

علي عسيران

علي عمار

فادي كرم

قاسم هاشم

محمد كبارة
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لجنة البيئة

رئيسا

رئيسا

والصناعة والتخطيط

مروان حمادة

رئيسا

عاصم قانصو

مقر ار

أمين وهبي

لجنة اإلقتصاد الوطني والتجارة

لجنة اإلعالم واإلتصاالت

جيلبرت زوين

جان أوغاسيبيان

علي بزي

أغوب بقرادونيان

مقر ار

باسم الشاب

حسن فضل هللا
عمار حوري

إميل رحمة

جان أوغاسيبيان

حسين الموسوي

بدر ونوس

سيمون ابي رميا

سبوح قلبكيان

زياد القادري

سليم سلهب

سامر سعاده

غسان مخيبر

فادي الهبر

كامل الرفاعي

ميشال موسى

كامل الرفاعي

نايلة تويني

نبيل نقوال

هنري حلو

هاني قبيسي

حكمت ديب

شانت جنجنيان

علي المقداد

بالل فرحات

غازي يوسف

نقوال غصن

هادي حبيش

لجنة حقوق اإلنسان

لجنة الشباب والرياضة

سيمون أبي رميا

زياد أسود

فادي كرم

نايلة تويني

رئيسا

مقر ار

ميشال موسى
غسان مخيبر

أمين وهبي

رئيسا
مقر ار

لجنة المرأة والطفل
جيلبيرت زوين
نايلة تويني

بهية الحريري

دوري شمعون

باسم الشاب

جمال الجراح

جيلبرت زوين

سيرج طورسركيسيان

عمار حوري

سامي الجميل

عبد المجيد صالح

زياد اسود

حكمت ديب

شانت جنجنيان

فادي االعور

عاطف مجدالني

ناجي غاريوس

نوار الساحلي

مروان فارس

ميشال الحلو
نديم الجميل

نواف الموسوي

مقر ار

بالل فرحات

علي عسيران

مروان فارس

رئيسا

أنور الخليل

إيلي كيروز

خالد زهرمان

مقر ار

قاسم هاشم
نبيل نقوال
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لجنة تكنولوجيا المعلومات
سامر سعاده
وليد خوري

سليم سلهب

رئيسا
مقر ار

جوزف معلوف

خضر حبيب

رياض رحال
عباس هاشم

محمد الحجار
نديم الجميل

* جرى انتخاب أعضاء اللجان النيابية في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة يوم الثالثاء
الواقع فيه 3102/01/33

* جرى ملء الشواغر في اللجان النيابية بعد تشكيل الحكومة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي
المنعقدة يوم الثالثاء األول من نيسان 3102
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