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  إجراء مباراة لتعیین قضاة متدرجین إعالن عن 

  في معھد الدروس القضائیة
 10/5/2010: تاريخ املباراة                                                                        27/3/2010: لتقدمي الطلبات   خر مهلةآ

  : قاضي متدرج •
 :الشروط العامة 

 .سنوات على األقلأن يكون  لبنانياً منذ عشر  −
 .متمتعاً حبقوقه املدنية وغري حمكوم جبناية أو جنحة شائنة −
 .سليماً من األمراض والعاهات اليت متنعه من القيام بوظيفته −
  .دون اخلامسة والثالثني من العمر بتاريخ بدء املباراة اخلطية −

 
  :طلوبة املؤهالت العلمية امل

 ).اللبنانية(حامالً إجازة احلقوق  −
 .ة العربية وإحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزيةاللغ −

 
  :املستندات املطلوبة 

  .إخراج قيد عائلي وإفرادي  −
  .نسخة عن إجازة احلقوق اللبنانية مع بيان بالعالمات اليت ناهلا املرشح يف االمتحانات يف السنوات الدراسية األربع  −
  .م من األمراض والعاهاتشهادة من اللجنة الطبية الرمسية تثبت أن املرشح سلي  −
  .القسم الثاين –نسخة عن شهادة البكالوريا اللبنانية   −
  .صورتني مشسيتني مصدقتني من املختار  −
أن يذكر يف املوافقة  إبراز إفادة من إدارته باملوافقة على انتمائه إىل سلك القضاء يف حال جناحه، على: يف حال كون املرشح موظفاً  −

  .صراحة عدم وجود تعهد صادر عنه يلزمه بالعمل ملدة معينة يف اإلدارة املنتمي إليها
  :املباراة 

  . مسابقة يف الثقافة العامـة بإحـدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية −
  .مسابقة يف القانون املدين −
  . مسابقة يف القانون التجاري −
  .كمات املدنيةمسابقة يف قانون أصول احملا −
  .مسابقة يف قانون العقوبات العام −
  )املدخل إىل القانون  -القانون املدين (االمتحان الشفوي  −
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  :مالحظة 
o  م باليد يف مجيع فروع ليبان ـ بوست وفقاً لنماذج خاصة وذلك اعتباراً من يوم االثنني الواقع يف8/03/2010يقدم املرشحون طلبا 

  .ضمناً وذلك خالل الدوام الرمسي 27/03/2010ولغايـة يــوم السبت 
o  15/3/2010خيضع املرشحون ملقابلة متهيدية أمام جلنة يف معهد الدروس القضائية اعتباراً من االثنني.  
o لس أمساء املرشحني املقبولني لالشتراك يف املباراةحتدد املقابالت أمام جملس القضاء األعلى الحقاً وحيدد ا.  

 
 
 

  مدیر البورا   عام قسم القطاع ال

  األستاذ كابي الرھبان
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