الجمهورية اللبنانية

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم 2/633 :

تـاريـخ 2202/3/2 :

تنظيم مباراة لبعض الوظائف الشاغرة في مالك

المؤسسة العامة إلدارة مستشفى فتوح كسروان ( البوار) الحكومي  /أ
إن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة ،

بناء على ادلرسوم رقـم  2713تاريخ ، 3272/3/2

بناء على ادلرسوم االشرتاعي رقـم  771تاريخ  7191/6/73وتعديالتو ( إنشاء رللس اخلدمة ادلدنية ) ،

بناء على ادلرسوم رقـم  7221تاريـخ  7167/73/22وتعديالتو ( تنظيم رللس اخلدمة ادلدنية ) ،

بناء على ادلرسوم االشرتاعي رقم  773تاريخ 7191/6/73وتعديالتو ( نظام ادلوظفني ) ،

بناء على ادلرسوم رقم  1971تاريخ  ( 13/73/72النظام العام للمؤسسات العامة ) ،

بناء على القانون رقم  911تاريخ  7116/1/31ادلعدل بالقانون رقم  623تاريخ 7111/3/37
( إنشاء مؤسسات عامة إلدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة ) ،

بناء على ادلرسوم رقـم  71762تاريخ  ( 3229/3/7إنشاء مؤسسة عامة إلدارة مستشفى فتوح كسروان احلكومي)

بناء على القانون رقم  972تاريخ  ( 3221/1/32قانون ادلوازنة العامة لعام ، ) 3221

بناء على ادلرسوم رقم  73399تاريخ  ( 7117/9/37نظام ادلستخدمني وادلتعاقدين يف ادلؤسسات العامة
اليت تتوىل إدارة ادلستشفيات العامة ) ،

بناء على ادلرسوم رقم  9991تاريخ  3227/9/36ادلعدل بادلرسوم النافذ حكما رقم  967تاريخ
 ( 3221/1/31حتديـد مالك ادلؤسسة العامة اليت تتوىل إدارة مستشفى عام ومهام
الوحدات ومؤىالت وخربات العاملني فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمني ) ،

بناء على قرار رللس الوزراء رقم  / 97 /تاريخ  ( 3222/6/71اإلجازة للمستشفيات احلكومية االستخدام ) ،

بناء على قرار ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية رقم  231تاريخ  ( ،7111/2/31النظام العام للمباريات
واالمتحانات اليت جتريها إدارة ادلوظفني يف رللس اخلدمة ادلدنية ) ،

بناء على قرار ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية رقم  797تاريخ  ( 3272/3/71نظام مباراة لبعض
الوظائف الشاغرة يف مالك ادلؤسسة العامة إلدارة مستشفى فتوح كسروان ( البوار) احلكومي ) ،

بناء على قرار ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية رقم  793تاريخ  ( 3272/3/71إجراء مباراة لبعض

الوظائف الشاغرة يف مالك ادلؤسسة العامة إلدارة مستشفى فتوح كسروان ( البوار) احلكومي ) ،

بناء على اقرتاح رئيس مصلحة ادلباريات و ادللفات الشخصية بالوكالة ،
يقرر ما يأتي :
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المادة األولى  :جتري إدارة ادلوظفني يف رللس اخلدمة ادلدنية اعتبارا من يوم الخميس يف 2202/ 7/01
مباراة للوظائف الشاغرة التالية يف مالك ادلؤسسة العامة إلدارة مستشفى فتوح كسروان  /البوار احلكومي :

قابلــة قانونيــة مجــا ة  ،ممــر (ة) مجــا  ،قابلــة قانونيــة  ،ممــر

معدات طبية .

(ة) قــانوني  ،مســا د (ة) ممــر

 ،مهنــد

المادة الثانية  :شروط االشتراك في المباراة :

أ – الشروط العامة المشتركة :

يشرتط يف ادلرشح أن يكون :
 – 7لبنانياً منذ عشر سنوات على األقل .

 – 3قد أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز الرابعة واألربعين بتاريخ إجراء ادلباراة .

 – 2سليماً من األمراض اليت حتول دون قيامو بأعباء الوظيفة 2
 – 1متمتعاً حبقوقو ادلدنية وغري زلكوم جبناية أو زلاولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو زلاولة جنحة شائنة ،
وتعترب جنحاً شائنة تلك ادلعددة يف نظام ادلوظفني ( ادلرسوم االشرتاعي رقم  773تاريخ 7191/6/73
و تطبق ىذه األحكام على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارىم أو استفادوا من العفو .
وتعديالتو)
 – 9غري معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات أو ادلؤسسات العامة أو البلديات
أو احتادات البلديات  ،و أن ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمتو عمال بأحكام قوانني استثنائية أو خاصة .

 - 6حائزاً على الشهادات وادلؤىالت العلمية ادلطلوبة للوظيفة .

ب – الشــروط الخا ــة للوظــائف ادلــذكورة يف ادلــادة األوىل مــن ىــذا الق ـرار  :حــددت ىــذه الشــروط طبق ـا للمرســوم
رقــم  9991تــاريخ  3227/9/36ادلتعلــق بتحدي ــد مــالك ادلؤسســة العامــة الــيت تتــوىل إدارة مستشــفى عــام ومه ــام
الوحدات ومؤىالت وخربات العاملني فيها وسلسلة الرتب والرواتب

للمس ـ ــتخدمني  ،و ذلـ ـ ـك بع ـ ــد األخ ـ ــذ بع ـ ــني

االعتب ــار ش ــهادات التعل ــيم ادله ــي و التق ــي الـ ـواردة يف الق ــانون  117ت ــاريخ  ( 3223/73/73حتدي ــد احل ــد األد
للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم ادلهي و التقي ) وحبسب االختصاص ادلناسب لكل وظيفة :

 – 0لوظيفة مهند معدات طبية مسا د رئيس القسم لشؤون الصيانة :
 حيازة إجازة جامعية يف ىندسة ادلعدات الطبية شرط أن ال تقل مدة الدراسة عن ثالث سنوات . -اإلجازة مبمارسة ادلهنة على األراضي اللبنانية و منتسب إىل نقابة ادلهندسني يف لبنان .

 -2لوظيفة قابلة قانونية  /مجا ة :

 حيازة إجازة جامعية يف اختصاص  " :قابلة قانونية ". -الرتخيص بالعمل على األراضي اللبنانية .
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 خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف رلال اإلختصاص بعد حيازة الشهادة ادلطلوبة . –6لوظيفة ممر (ة) مجا

:

 -حيازة إجازة جامعية يف العلوم التمريضية من جامعة معرتف هبا رمسياً .

أو حيازة شهادة اإلجازة التعليمية الفنية  LETأو اإلجازة الفنية  LTيف العناية التمريضية ،

أو حيازة شهادة االمتياز الفي  TSيف العناية التمريضية مع خربة أربع سنوات على األقل .

 الرتخيص بالعمل على األراضي اللبنانية و االنتساب إىل نقابة ادلمرضات و ادلمرضني يف لبنان . – 4لوظيفة ممر (ة) قانوني :
 حيازة شهادة ممرضة قانونية ( البكالوريا الفنية  BTعناية دتريضية) الرتخيص بالعمل على األراضي اللبنانية . – 1لوظيفة قابلة قانونية :
 حيازة شهادة قابلة قانونية . مرخص ذلا بالعمل على األراضي اللبنانية . – 3لوظيفة مسا د ممر :
 حيازة شهادة التكميلية ادلهنية  BPمساعد ممرض أو ما يعادذلا . الرتخيص بالعمل على األراضي اللبنانية .المادة الثالثة  :المستندات و مدة تقديم الطلبات :

لى الراغبني يف االشرتاك يف ادلباراة أن يقدموا طلباهتم شخصيا يف مهلة أقصاىا يوم الخميس يف  2202/7/0وذلـك

إىل إدارة ادلوظفني يف رللس اخلدمة ادلدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) .

تقدم الطلبات على مناذج صـادرة عـن رللـس اخلدمـة ادلدنيـة ديكـن احلصـول عليهـا مـن دائـرة ادلباريـات يف إدارة ادلـوظفني
يف رللس اخلدمة ادلدنية موقعة مع طابع مايل بقيمة  /0222/ويذكر فيها زلل إقامة ادلرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .

 ال تقبل طلبات الرتشيح  ،و ال تسجل إذا مل تكن مستوفية مجيع الشروط العامة واخلاصة ادلطلوبة للوظيفة ،كما ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد تاريخ انتهاء ادلهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .
ترفق بالطلبات المستندات التالية :

أ -بيــان قيــد إفـرادي صــادر اعتبــارا مــن  ، 7112/7/7أو صــورة طبــق األصــل عنــو تثبــت أن ادلرشــح لبنــام منــذ عشــر
سنوات

على األقل  ،وانو أمت العشرين ومل يتجاوز الرابعة واألربعين  ،على أن يصدق ىذا البيان أو صورتو من قسـم النفـوس
يف مركـز احملافظة أو من ديوان ادلديرية العامة لألحوال الشخصية .
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كما يعفى األسري من شرط السن على أن يرفق إفادة تثبت انو أمضـى أكثـر مـن سـنة يف سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي
وعمالئ ــو  ،ص ــادرة ع ــن إح ــدى ادلرجعي ــات التالي ــة  :الص ــليب األ ــر ال ــدويل  ،وزارة ال ــدفاع ال ــوطي  ،ادلديري ــة العام ــة
لألمن العام  ،وزارة الداخلية والبلديات .
ب -شــهادة مــن اللجنــة الطبيــة الرمسيــة ،ال يعــود تارخيهــا ألكثــر مــن ســتة اشــهر ،مرفــق هبــا خالصــة الفحــص والتصــوير
للرئتني ،تثبت أن ادلرشح سليم من األمراض والعاىات اليت حتول دون قيامو بأعباء وظيفتو .

باألشعة

ويؤخـ ـ بع ــني االعتب ــار ن ــص ادل ــادتني رق ــم  67و 61م ــن الق ــانون رق ــم  332ت ــاريخ  3222/9/31ادلتعلقت ــني حب ــق
الش ــخص ادلع ــوق بالعم ــل والتوظي ــف .عل ــى أن يرف ــق ادلع ــوق نس ــخة ع ــن بطاقت ــو اخلاص ــة الص ــادرة ع ــن وزارة الش ــؤون
االجتماعية ،
على أن ال حتول اإلعاقة دون ممارسة ادلرشح دلهام الوظيفة ادلتقدم إليها بشكل كفؤ و سليم .
ج  -صورتان مشسيتان لوجـو ادلرشح مصـادق عليهما من ادلختار أو من اإلدارة ادلختصة بالنسبة للموظف .
د – نسخة ن الشهادات و المؤىالت العلمية و المستندات التالية ( ادلذكورة أدناه ):

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو ادلؤىل العلمي ادلطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف
ادلباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن ادلؤسسات التعليمية الخا ة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق

األصول :
 – 0لوظيفة مهند معدات طبية مسا د رئيس القسم لشؤون الصيانة :
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة اجلامعية يف ىندسة ادلعدات الطبيةشرط أن ال تقل مدة الدراسة عن ثالث سنوات .
 إفادة انتساب إىل إحدى نقابيت ادلهندسني يف لبنان . نسخة عن الرتخيص مبمارسة ادلهنة صادرة عن الوزارة ادلختصة . ويق ــدم ادلرشـ ــح إذا ت ـ ـوافرت لدي ــو  ،نسـ ــخا مصـ ــدقة وفق ــا لألصـ ــول عـ ــن سـ ــائرادلثبتة لكفاءاتـو اإلضـافية  ( :دراسـة – دتـرين – عمـل – أحبـاث –
ادلستندات
مؤلفات . ) ...

 -2لوظيفة قابلة قانونية  /مجا ة :

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة اجلامعية يف اختصاص  " :قابلة قانونية " -نسخة عن الرتخيص مبمارسة ادلهنة .

4

 إفادة خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف رلال اإلختصاص بعد حيازة الشهادة ادلطلوبة ، –6لوظيفة ممر (ة) مجا

:

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة اجلامعية يف العلوم التمريضية .أو عن اإلجازة التعليمية الفنية  LETيف العناية التمريضية ،
أو عن اإلجازة الفنية  LTيف العناية التمريضية ،
أو عن شهادة االمتياز الفي  TSيف العناية التمريضية مع إفادة خربة أربع سنوات على األقل .

 إفادة من نقابة ادلمرضات و ادلمرضني يف لبنان تثبت أن ادلرشح مسجل فيها. -نسخة عن الرتخيص مبمارسة مهنة التمريض صادرة عن وزارة الصحة العامة .

 – 4لوظيفة ممر (ة) قانوني :
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة ممرضة قانونية ( البكالوريا الفنية  BTعناية دتريضية) . إفادة من نقابة ادلمرضات و ادلمرضني يف لبنان تثبت أن ادلرشح مسجل فيها. نسخة عن الرتخيص مبمارسة مهنة التمريض صادرة عن وزارة الصحة العامة . – 1لوظيفة قابلة قانونية :
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة قابلة قانونية . نسخة عن الرتخيص مبمارسة ادلهنة صادرة عن وزارة الصحة العامة . – 3لوظيفة مسا د ممر :
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية ادلهنية  BPمساعد ممرض أو ما يعادذلا . -نسخة عن الرتخيص مبمارسة مهنة التمريض صادرة عن وزارة الصحة العامة .

المادة الرابعة :السجـل العدلي:
تتوىل إدارة ادلوظفني يف رللس اخلدمة ادلدنية احلصول على نسخة عن السجل العديل للمرشح  ،وتضم ىذه النسخة إىل ملفو .

المادة الخامسة :البـت فـي الطلبـات:

 ترفض الطلبات اليت ال تكون  ،بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط العامةواخلاصة ادلطلوبة للوظيفة .
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وتعلن على باب رللس اخلدمة ادلدنية (وعلى ادلوقع  ، ) www.csb.gov.lb :قبل موعد ادلباراة  ،الئحة بأسماء
ادلرشحني ادلستوفني شروط االشرتاك فيها بقرار يصدر عن ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية .
المادة السادسة  :ـدم إ ادة المستنـدات:

تعتبـر ادلستندات اليت يقدمها ادلرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليو .

المادة السابعة  :المباراة وبرنامجها ( المواد و المسابقات ) :
أ – لوظيفة  :مهند معدات طبية .
تشمل ادلباراة مرحلتني :

 -0مقابلة مع اللجنة الفاحصة .

 -3دراسة المستندات وتقييمها .
وذلك وفق التفصيل اآليت :

 – 0المقابلة مع اللجنة الفاحصة :

المعدل

 تتناول ىذه ادلقابلة زلادثة مع ادلرشح يف اللغة العربية و إحدى اللغتني الفرنسية و اإلنكليزيةويف ادلوضوعات اليت ختتارىا اللجنة ضمن إطار ادلؤىل العلمي ادلطلوب من ادلرشح ويف رلال اخلربة ادلطلوبة
وذلك هبدف التعرف إىل شخصيتو و اختبار ثقافتو و قدراتو العلمية ومدى أىليتو للمهمة اليت يتبارى ألجلها .
 -تعطى العالمة يف مادة ادلقابلة مع اللجنة الفاحصة من صفر إىل عشرين وتضرب بادلعدل ادلقابل ذلا ،

اثنان

ويعترب راسباً ادلرشح الذي ينال دون العشر عالمات على عشرين فيها  ،وال حيق لو متابعة ادلباراة .

تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلقابلة  ،وتدخل العالمة اليت ناذلا كل منهم يف اجملموع
العام لعالماتو النهائية  ،و يعلن عن أمساء ادلرشحني الناجحني الذين ديكنهم متابعة ادلباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة
ادلوظفني

 –2دراسة المستندات وتقييمها :

المعـدل

تضع اللجنة الفاحصة األسس وادلعدالت الواجب اعتمادىا لدراسة وتقييم ادلستندات ادلرفقة بطلبات ادلرشحني  ،و
جيب أن تقرتن ىذه األسس و ادلعدالت مبوافقة ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية ،
 مث تضع الئحة بالعالمات اليت ناذلا ادلرشحون بنتيجة دراسة وتقييم مستنداهتم يف ضوء األسس و ادلعدالتادلعتمدة ادلوافق عليها .
 -تعطى العالمة يف دراسة ادلستندات و تقييمها من صفر إىل عشرين وتضرب بادلعدل ادلقابل ذلا .

واحـد
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 -بعد جمع عالمة ادلرشح الناجح يف مادة ادلقابلة والعالمات اليت ناذلا بنتيجة دراسة وتقييم مستنداتو ،

تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .

و يعلن عن أمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة ادلوظفني .
------------------

ب – لوظائف  :قابلة قانونية مجا ة  ،ممر (ة) مجا  ،قابلة قانونية  ،ممر

(ة) قانوني .

تشمل ادلباراة مرحلتني :

 - 0مسابقات خطية يف االختصاص ادلطلوب .

-2

مقابلة مع اللجنة الفاحصة .

وذلك وفق التفصيل اآليت :

أوالً  -المسابقات الخطية :
– لوظيفة  :قابلة قانونية مجا ة .
ادلسابقات اخلطية مبستوى  :اإلجازة اجلامعية .

الوقت

المعدل

 -7مسابقة يف علم األمراض النسائية . Gynecologie

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف علم التوليد

Obstetrique

.

 -2مسابقة يف طب األطفال 2Pediatrie

– لوظيفة  :ممر (ة) مجا .
ادلسابقات اخلطية مبستوى  :اإلجازة اجلامعية يف العلوم التمريضية .

الوقت

المعدل

 -7مسابقة يف احلاالت الطارئة و اإلنعاش و نقل الدم و العناية التمريضية .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف العناية باألم و الطفل ( علم الوالدة – طب األطفال ) .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف العناية األساسية 2

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :ممر (ة) قانوني 2
ادلسابقات اخلطية مبستوى  :البكالوريا الفنية عناية دتريضية

BT
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الوقت

المعدل

 -0مسابقة يف العناية باألم و الطفل .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف العناية بالصحة العامة و الوقاية .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف العناية التمريضية ( الطبية – اجلراحية ).

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :قابلة قانونية 2
ادلسابقات اخلطية مبستوى  :شهادة قابلة قانونية .

الوقت

المعدل

 -7مسابقة يف علم األمراض النسائية . Gynecologie

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف علم التوليد

Obstetrique

.

 -2مسابقة يف طب األطفال 2Pediatrie

 تعطى العالمة يف المسابقات الخطية من صفر إىل عشرين و تضرب بادلعدل ادلقابل ذلا  ،وتدخل العالمات اليت ناذلاادلرشح فيها يف اجملموع العام لعالماتو النهائية  .وال يعتبر المرشح ناجحاً في ى ه المرحلة إال إذا بلغ متوسط اجملموع

العام لعالماتو فيها العشرة لى شرين على األقل  .ويعترب راسباً في المباراة ( عالمة الغية ) مهما بلـغ متوسط
رلموع عالماتو يف ىذه ادلرحلة  ،وال حيق لو متابعة ادلباراة  ،ادلرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين يف أي من
ادلسابقات اخلطية ادلطلوبة .
 تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني يف ىذه ادلرحلة من ادلباراة . يعلن عن أمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلسابقات اخلطية ال ين يمكنهم متابعة المباراة بقرار يصدرعن رئيس إدارة ادلوظفني .

ثانيـاً  -المقابلة مع اللجنة الفاحصة .

 تتنــاول ىــذه ادلقابلــة محادثــة مـع ادلرشــح يف اللغــة العربيــة و إحــدى اللغتــني الفرنســية و اإلنكليزيــةويف الموض ــو ات ال ــيت ختتارى ــا اللجن ــة ض ــمن ادلؤى ــل العلم ــي واالختص ــاص ادلطل ــوب م ــن ادلرش ــح
وذلــك هبــدف التعــرف إىل شخصــيتو و اختبــار ثقافتــو و قدراتــو العلميــة وخربتــو ادلهنيــة ومــدى أىليتــو
للوظيفة اليت يتبارى ذلا .
 تعطى العالمة يف ادلقابلة مع اللجنة الفاحصة من فر إلى شرين وتضرب بادلعدل ادلقابل ذلاوتدخل العالمة اليت ناذلا ادلرشح يف اجملموع العام لعالماتو النهائية  .ويعترب راسباً في المباراة

(عالمة الغية)  ،ادلرشح الذي ينال دون العشر لى شرين يف ادلقابلة .
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الوقت

--

المعدل

واحد

 بعد مجع عالمات ادلرشح الناجح يف ادلسابقات اخلطية والعالمة اليت ناذلا يف مادة ادلقابلة  ،تضع اللجنة الفاحصةالئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم وحبسب كل وظيفة .
 يعلن عن أمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة ادلوظفني .----------

ج – لوظيفة  :مسا د (ة) ممر

.

 تشمل ادلباراة مسابقات خطية يف االختصاص ادلطلوب .وذلك وفق التفصيل اآليت :
– لوظيفة مسا د ممر

الوقت

المعدل

 -7مسابقة يف العناية التمريضية باألم و بالطفل .

ساعة واحدة

واحد

 -3مسابقة يف الصحة العامة و اجلراثيم .

ساعة واحدة

واحد

 -2مسابقة يف العناية التمريضية .

ساعة واحدة

واحد

 ( :مبستوى شهادة التكميلية ادلهنية  BPمساعد ممرض )

 -تعطى العالمة يف ادلسابقات اخلطية من صفر إىل عشرين وتضرب بادلعدل احملدد ذلا  ،و ال يعتبر ادلرشح ناجحا

يف ادلباراة  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماتو فيها العشر لى شرين على األقل  ،ويعتبـر راسبا في المباراة
 ،مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،إذا نـال دون السبع على عشرين يف أي من ادلسابقات ادلطلوبة .

تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم

المادة الثامنة  :دخـول مركز المباراة:
على ادلرشح ادلقبول لالشرتاك يف ادلباراة أن يربز ،عند دخولو مركز ادلباراة  ،بطاقة ىويتو ادللصق عليها
رمسو الشمسي بصورة قانونية .
ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :

 -7ال يربز بطاقة ىويتو الرمسية .
 -3أو يبـرز بطاقـة ىويـة ممزقـة .
 -2أو يربز بطاقة ىوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــو .
 -1أو يتأخـر عـن احلضـور يف ادلوعـد احملـدد .

ديكن االستعاضة عن بطاقة اذلوية ببيان قيد إفرادي سليم و صادر بعد تاريخ 0996/0/0

و مصدق وفق األصول .
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و يرجى التنبو إلى ما يلي :

 -7يعترب التخلف عن احلضور يف ادلوعد احملدد للمقالالت و للمسابقات اخلطية يف ادلباراة
مبثابة رجوع عن طلب االشرتاك فيها .
 -3إن ادلواعيد التفصيلية لتاريخ ادلقابالت و للمسابقات اخلطية للمرشحني ،
تصدر الحقا قبل بدء ادلباراة  ،و ديكن اإلطالع عليها على باب رللس اخلدمة ادلدنية و على ادلوقع :
.
www.csb.gov.lb
 -2إن رللس اخلدمة ادلدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غري صادرة عنو
بالصورة الرمسية.
 -1تأكد من أن كفاءتك وحدىا ىي اليت توظفك دون منة أو استزالم أو شفاعة من أحد .

المادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة ادلوظفني ،

و ينشر على باب رللس اخلدمة ادلدنية يف مهلة أقصاىا يوم االربعاء يف . 2202/9/01

المادة العاشرة  :ينشر ىذا القرار و يبلغ حيث تدعو احلاجة .

رئيس إدارة الموظفين
بالوكالة
د.مطانيو
الحلبي
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