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 17/8/2009انطلیاس
 قیادة الجیش تعلن عن حاجتھا لتعیین ضباط اختصاصیین

 ).موسیقیین، مھندسین، إداریین، ءأطبا (
  .الذكور بطریقة المباراة من بین المدنیین والعسكرییین

  
ً خالل ً   أوقات الدوام على راغبي التعیین بصفة ضابط اختصاص، أن یتقدموا بطلباتھم شخصیا من تاریخ الرسمي، اعتبارا

ً الختصاص كل منھم إلى الوحدات التالیة وذلك.  مناً  17/9/2009ولغایة  17/8/2009  :وفقا
 .كفرشیما – مدیریة الھندسة: للمھندسین −
 .الریحانیة -لواء الدعم : إلدارة األعمال −
 .بدارو –العسكریة  الطبابة: لألطباء −
 .الكرنتینا –موسیقى الجیش : للموسیقیین −

 
 :الشروط

ً منذ عشر سنوات على األقللبنانی −  .ا
تزید عن  أو محاولة جنایة من أي نوع كانت، أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة غیر محكوم بجنایة −

 .)عفو عام أو خاص( من العفو الستة أشھر، وتطبق ھذه األحكام على األشخاص الذین أعید اعتبارھم واستفادوا
 .مدمن على السكر والمخدرات ولعب المیسر خالق الحسنة، غیرمن ذوي السلوك الجید واأل −
 .الدفاع الوطني واستبعد عن متابعة المباراة بسبب الغش غیر متقدم إلى إحدى مؤسسات وزارة −
 .للتوقیع على عقد تطوع وللمدة المحددة في التعلیمات النافذة على استعداد −
ً عند تعیینھ وقبل التحا على استعداد − جمعیة أو نقابة، باستثناء  قھ، بفك ارتباطھ وإلغاء انتسابھ ألي حزب أوللتعھد خطیا

 ).للمدنیین والمجندین(لھا النقابات المھنیة، وبعدم حضور االجتماعات العائدة
 

  : المستندات المطلوبة
، "ر سنواتلبناني منذ أكثر من عش" علیھ عبارة  بیان قید إفرادي معبأة كافة فقراتھ بوضوح، دون أي إیھام، مدون −

ً من المدیریة العامة لألحوال  .الشخصیة ومصدقا
األخالق الحسنة، عدم اإلدمان على السكر  السلوك الجید،: شھادة حسن سلوك من مختار القریة أو المحلة تثبت −

 .)....متأھل ، عازب( والمخدرات ولعب المیسر وتبین الوضع العائلي
سم، یظھر فیھا كامل  x 8 12وصورتان شمسیتان قیاس  (جانبیتانثالث وجھیة واثنتان (سم  4x4خمس صور شمسیة  −

ً، جمیعھا حدیثة  .وممھورة من مختار القریة أو المحلة الجسم واقفا
ً لألصول عن −  ( او الثانویة العامة). منھاج قدیم( القسم الثاني –شھادة الباكالوریا اللبنانیة  نسخة مصورة مصدقة وفقا

 .و ما یعادلھا رسمیاً بكافة فروعھا أ) منھاج جدید
ً لألصول أو ما یعادلھ الشھادة الجامعیة في − ً  االختصاص المطلوب أو نسخة عنھا مصدقة وفقا  .رسمیا
 .)لألطباء المتخصصین( شھادة التخصص مع مدتھا −
 .)لألطباء والمھندسین( مزاولة المھنة على األراضي اللبنانیة إذن −
مدة  –التجنید  دفعة –تصنیف خدمة : عن مدیریة التعبئة یبین وضع المجند السابق بالنسبة لخدمة العلم تصریح صادر −

 .)للمجندین السابقین فقط(الخدمة 

 

 

 

  :المستوى العلمي والسن

 السن المستوى العلمي المطلوب االختصاص المطلوب الرتبة
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  الجراحة العامة - نقیب طبیب متمرن
  جراحة العظم -
  داخليطب  -
أمراض القلب  -

 والشرایین
 التخدیر واإلنعاش -
 التشخیص الشعاعي -
 

أطباء الصحة العامة الحائزون شھادة تخصص 
في أحد فروع الطب في االختصاص المطلوب، 
مع أذن مزاولة المھنة على األراضي اللبنانیة، 
ّ تقل مدة التخصص عن ثالث سنوات   .شرط أال

 

ّ یتجاوز عمر المرشح خمساً   أال
ً لغایة تاریخ  وثالثین عاما

31/12/2009  
 

  الصحة العامة - مالزم طبیب متمرن
  
طب األسنان  -

  الترمیمي
 

أطباء الصحة العامة وأطباء األسنان 
ّ تقل مدة التخصص عن  المتخصصین، شرط أال

السنتین مع أذن مزاولة المھنة على األراضي 
  .اللبنانیة

 

ّ یتجاوز عمر المرشح اثنین  أال
ً لغایة تاریخ وثالث ین عاما

31/12/2009  
 

مالزم متمرن مع 
أقدمیة سنتین في 
 الرتبة والراتب

 -فني میكانیك طیران  -
 -ھندسة طوبوغرافیا 

ھندسة  -ھندسة مدنیة 
ھندسة  - معماریة 
  كھرباء

- ھندسة إلكترونیك  -
-ھندسة میكانیك 

 - ھندسة الكترومیكانیك 
ھندسة اتصاالت بعدیة 

  ةھندسة معلوماتی -
 

المھندسون الحائزون إجازة أو شھادة جامعة في 
االختصاص المطلوب مع أذن مزاولة المھنة 

  .على األراضي اللبنانیة
 

ّ یتجاوز عمر المرشح ثالثین  أال
ً لغایة تاریخ    31/12/2009عاما

 

ً على إجازة جامعیة في إدارة األعمال في  اإلدارة المالیة مالزم متمرن حائزا
  :آلتیةإحدى المجاالت ا

، علوم تجاریة، علوم )إدارة(العلم اإلداري 
اقتصادیة ، محاسبة وتمویل ، العلوم المالیة 

والمصرفیة، الشؤون المالیة، تدقیق الحسابات، 
  معلوماتیة إدارة األعمال،

  إدارة المستشفیات
 

ّ یتجاوز عمر المرشح ثالثین  أال
ً لغایة تاریخ     31/12/2009عاما

 

ً على موسیقى دبلوم إجازة في الموسیقى أو ما  حائزا
  یعادلھا رسمیاً 

 

ّ یتجاوز عمر المرشح ثالثین  أال
ً لغایة تاریخ     31/12/2009عاما

 

  

  .ألي استفسار الرجاء االتصال بقسم القطاع العام على العنوان المذكور ادناه

 قسم القطاع العام
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