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 تنظيم مباراة للتعيين في بعض المراكز الشاغرةعن إعالن 

 لدى وزارة الصحة العامة  
 

 

 : 3/ عدد  مفتش صيدلـي .1

 المطلوبة: المؤهالت

 شهادة صيدلي .  حيازة -
 لمهنة على األراضي اللبنانية . مجاز له بمزاولة ا -
تقل عن  سنوات على األقل وظيفة في المالك (أ) أو (ب) أو تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة ال تولى مدة ثالث -

 . ثالث سنوات
     

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الصيدلة . -
 إفادة من نقابة الصيادلة تثبت أن المرشح مسجل فيها . -
 نسخة عن الترخيص بممارسة المهنة صادرة عن وزارة الصحة العامة .  -
تولى  مدة ثالث سنوات على األقل  إفادة رسمية من وزارة الصحة العامة موقعة من الوزير تفيد بأن المرشح : -

 د  معها مدة ال تقل عن ثالث سنوات  .وظيفة في المالك (أ) أو (ب) لديها أو انه تعاق
المثبتة لكفاءاته اإلضافية : دراسة  ويقدم المرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات -

 مؤلفات ... –أبحاث  –عمل  –تمرين  –
 

 : 1/ عدد  بالصحة العامة مجاز .2
 المطلوبة:المؤهالت 

 .)  من معهد معترف به إجازة في الصحة العامة ( حيازة  -
 

 المستندات المطلوبة :
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية في الصحة العامة . -

 
 
 
 
 
 
 

 : 5/ عدد  منسـق .3

 المطلوبة:المؤهالت  
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 عامة ( من جامعة معترف بها ) . إجازة في الصحة ال حيازة -
 الصحية األولية .  خبرة خمس سنوات في أعمال الرعاية -
أو  LET حيازة شهادة اإلجازة التعليمية الفنية حيازة إجازة في العلوم التمريضية ( من معهد معترف به ) أوأو  -

 .التمريضية  في العناية LT اإلجازة الفنية
سنوات على األقل في حقل االختصاص بعد  في العناية التمريضية مع خبرة أربع TS أو حيازة شهادة االمتياز الفني -

 .حيازة الشهادة المطلوبة 
 لبنان .  الممرضين فيواالنتساب إلى نقابة الممرضات و الترخيص بالعمل على األراضي اللبنانية -
  . خبرة خمس سنوات في أعمال الرعاية الصحية األولية  -

 : المستندات المطلوبة

 ية الصحية األولية .إفادة خبرة خمس سنوات في أعمال الرعا -
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية في العلوم التمريضية .أو  -
 في العناية التمريضية . LTالفنية  أو اإلجازة  LETأو عن شهادة اإلجازة التعليمية الفنية   -
على األقل في حقل االختصاص في العناية التمريضية مع إفادة خبرة أربع سنوات   TSأو عن شهادة االمتياز الفني   -

 ) .       TSبعد حيازة الشهادة المطلوبة ( الـ 
 الممرضين في لبنان تثبت أن المرشح مسجل فيها .   إفادة من نقابة الممرضات و -
 نسخة عن الترخيص بممارسة مهنة التمريض صادرة عن وزارة الصحة العامة  .   -
                                                      الصحية األولية .إفادة خبرة خمس سنوات في أعمال الرعاية  -

 
         

 ات التالية : دجميع الطلبات بالمستن فقتر 
بيان قيد إفرادي أو صورة عنه طبق األصل على أن يصدق هذا البيان أو الصورة عنه من قسم النفوس  .1

 لألحوال الشخصية .في مركز المحافظة أو من ديوان المديرية العامة 
 أشهر . ة ، ال يعود تاريخها ألكثر من ستةشهادة من اللجنة الطبية الرسمي .2
 صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصادق عليهما من المختار . .3

 البورا  

 قسم القطاع العام
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