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عن حاجتھا لتطویع ضباط اختصاصیین إعالن المدیریة العامة لقوى االمن الداخلي 
 جمارك )  - أمن عام  –أمن دولة  –قوى أمن  -في القوى المسلحة ( جیش

 

 

  مالزم أول طبیب متمرن .1

  المطلوبة: المؤھالت

 .سنة لغایة تاریخ تقدیم الطلب 32ال یتجاوز  عمرال - 
 .) طبیب صحة عامة( في اإلختصاص المطلوب إجازة أو شھادة جامعیة - 
 .إذن مزاولة المھنة على األراضي اللبنانیة - 

  
  صیدلة  – الرتبة والراتبمالزم متمرن مع أقدمیة سنتین في  .2

 المطلوبة:المؤھالت  

 . سنة لغایة تاریخ تقدیم الطلب 30ال یتجاوز  عمرال - 
 .(صیدلي)  في اإلختصاص المطلوب إجازة أو شھادة جامعیة - 
 .إذن مزاولة المھنة على األراضي اللبنانیة - 

  
 -  مكتب المتفجرات لزوم، ھندسة الكترونیك - مالزم متمرن مع أقدمیة سنتین في الرتبة والراتب .3

  ھندسة تكنولوجیا المعدات - ھندسة سیر - ھندسة إتصاالت  -ةھندسة معلوماتی

 المطلوبة: المؤھالت

 .سنة لغایة تاریخ تقدیم الطلب 30عمر ال یتجاوز ال - 
 -ةھندسة معلوماتی - لزوم مكتب المتفجرات، ھندسة الكترونیك ( في اإلختصاص المطلوب إجازة أو شھادة جامعیة  - 

 ) ھندسة تكنولوجیا المعدات - ھندسة سیر - ھندسة إتصاالت
 .إذن مزاولة المھنة على األراضي اللبنانیة - 

 
  موسیقى - مالزم متمرن .4

 المطلوبة: المؤھالت

 .سنة لغایة تاریخ تقدیم الطلب 30ال یتجاوز  عمرال - 
ً في لبنان في معھد عال في الموسیقى حائز على إجازة جامعیة -    .معترف بھا رسمیا

  
  إدارة أعمال – مالزم متمرن .5

 المطلوبة: المؤھالت
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 .سنة لغایة تاریخ تقدیم الطلب 30ال یتجاوز  عمرال - 
 .في إدارة األعمال حائز على إجازة جامعیة - 

 
  معلوماتیة - مالزم متمرن .6

 المطلوبة: المؤھالت

 .سنة لغایة تاریخ تقدیم الطلب 30ال یتجاوز  عمرال - 
  .المعلوماتیة في حقل حائز على إجازة جامعیة - 

  
  
Ø  المستندات المطلوبة  : 

وتعاد الھویة الى  نموذج جدید مع صورة عنھا في حال االستحصال علیھا تضم الصورة الى الطلبتذكرة ھویة  .1
 المرشح.

 سنوات مع صورة عنھ. بیان قید إفرادي یثبت أنھ لبناني منذ أكثر من عشر  .2
 نھ على بیان القید االفرادي.الفیلم الذي وضعت صورة مسم مصدقة من ذات 5×سم3.5ستة رسوم شمسیة قیاس  .3
احدة أمامیة والثانیة سم یظھر فیھا كامل الجسم وحاسر الرأس مصدقتان ، و8×سم12صورتان شمسیتان قیاس  .4

 جانبیة
ً أو نسخة  –شھادة البكالوریا اللبنانیة  .5 ً لالصول .القسم الثاني أو ما یعادلھا رسمیا  مصورة ومصدقة وفقا
ً في لبنان ، أو نسخة الشھا .6 ً دة الجامعیة المطلوبة في االختصاص المطلوب معترف بھا رسمیا مصورة ومصدقة وفقا

 لألصول .
طبیب (مالزم متمرن مع أقدمیة سنتین في الرتبة والراتبإذن مزاولة المھنة على األراضي اللبنانیة ، فیما خص  .7

 . مالزم أول طبیب متمرنو (صیدلي) والراتبمالزم متمرن مع أقدمیة سنتین في الرتبة ، ) صحة عامة
 إفادة حسن سلوك من مختار المحلة فیما خص المدنیین . .8
ألمن الداخلي لعناصر ترخیص خطي من قیادة الجیش أو المدیریة العامة المعنیة بالموافقة على االنخراط في قوى ا .9

 المسلحة في الخدمة الفعلیة القوى 
أو لعامة لقوى األمن الداخلي غیر المسرحین ألسباب تأدیبیة إفادة خطیة من المدیریة ابالنسبة للعسكریین السابقین   .10

وعما إذا تاریخ التسریح وأسبابھ ،  من قیادة الجیش أو من المدیریة العامة المعنیة للعسكریین السابقین فیھا یبین فیھا
  سباب ذلك .كان صاحب العالقة قد نال شھادة حسن سلوك وفي الحالة السلبیة بیان أ

  / فیما خص عناصر الخدمة الفعلیة في القوى المسلحة.2أنموذج رقم /  .11

  

  إداریة القطاع العام
  زینة حبشي

  مدیر جمعیة البورا
  كابي لبیب الرھبان
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