
 
 

 70324:ب.ص -األرثودكس األرمن بطركیة شارع -2 ط األنطونیة الرھبنة بنایة أنطلیاس
 info@laboraonline.com:االلكتروني البرید     04/413352 – 04/403352:تلفاكس

 

لصالح المدیریة متمرنین تطویع دركیین  

العامة لقوى األمن الداخلي   

  
 . 30 -18:العمر  §
 .نھایة المرحلة اإلبتدائیة وما فوق : المستوى العلمي  §
  : طول القامة  §

البكالوریا اللبنانیة  إذا كان من حملةسنتمترا  164 -
(terminal)   أو ما یعادلھا رسمیا أو حملة البكالوریا

  .الفنیة 
 . سنتمترا لباقي المرشحین  167 -

 
 

:الشروط   
 

 .صورة بیان قید فردي  §
 .صورة عن السجل العدلي  §
صورة عن الشھادات العلمیة أو بیان مدرسي عن  §

 .درجة التحصیل العلمي 
 .كل وثیقة اخرى من شأنھا أن توضح جدارة الطالب  §

 
 

:المستندات المطلوبة   

 
.مدة خمس سنوات تبتدىء من تاریخ اإللتحاق   

 
:عقد تطوع   

 
 

.وى صف نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي تعملیة بمس  
 

:المباراة   
 

 
.دورة تنشئة عسكریة ومسلكیة ال تقل مدتھا عن أربعة أشھر   

 
:الدورة التدریبیة   

 
 
 
 
 

  مدیر جمعیة البورا 
  كابي لبیب الرھبان 

 إداریة القطاع العام 
 زینة حبشي 
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  القوات البحریة -إعالن عن شواغر لصالح قیادة الجیش

   .ستتولى مؤسسة البورا تقدیم طلبات الراغبین وتدریب جمیع المتقدمین : مالحظة 
  إداریة القطاع اعام

  زینة حبشي
  مدیر مؤسسة البورا
  كابي لبیب الرھبان

  

  :الرتبة 
  

  .یب تر

  :العمر 
  

  . سنة 27  – 18

  :المؤھالت العلمیة 
  

  .في المیكانیك أو في الكھرباء (BT3)شھادة الباكلوریا الفنیة 
    

  :المطلوبة المستندات 
  

 .صورة عن الشھادة مصدقة  §
 .سجل عدلي  §
 .مصدقة 4صور شمسیة عدد  §
 .مصدقة  4صور جانبیة عدد  §
 .إفادة حسن سلوك من المختار  §
  . إخراج قید إفرادي §

  :المعاش 
  

  . باإلضافة الى التقدیمات. ل.ل 900.000 أكثر من 

 .ثقافي بإستطاعتھ أن یتدرج في الرتب إذا كان المتطوع بصفة جندي في القوات البحریة ذات مستوى  .1
 ) .في الخارج إو في الداخل( إذا كان یجید اللغات یمكن أن یتابع دورات في إختصاصھ  .2
باستطاعة المتطوع أن یتقدم بطلب إنتساب الى ) بكالوریا مھنیة(ي أو ما یعادلھا إذا كان بحوزتھ شھادة مدرسیة مستوى ثالث ثانو .3

 .في حال استیفائھ الشروط ) مالزم رتبة ( المدرسة الحربیة 
 .باستطاعة المتطوع أن یتابع تحصیلھ العلمي الى جانب خدمتھ العسكریة مما یتیح لھ ذلك اإلستفادة من الترقیات  .4
مح لھ مر الذي یسه اللغات األیمكن أن یتابع دورات في اللغتین الفرنسیة واإلنكلیزیة في مدرسة القوات البحریة لتحسین درجة اتقانھ ھذ .5

 .متابعة دورات في بالد اجنبیة 
ان عائالت العسكریین یمنحون بطاقات خدمات اجتماعیة تخولھم اإلستفادة من الطبابة العسكریة والمساعدات المدرسیة واإلجتماعیة  .6

 .باإلضافة اإلستفادة من التقدیمات نوادي الرتباء المركزیة لعائالت الرتباء 
ضمان صحي فیمكن لھ ان یتقدم بطلب منحھم بطاقة خدمات اجتماعیة لإلستفادة من الطبابة العسكریة  في حال لم یكن الھل العسكري اي .7

 .ضمن شروط محددة لذلك 
سنوات  5أستفادة العسكریین من تقدیمات جھاز اسكان العسكریین لقروض اسكان بفائدة بسیطة على ان یكون قد مضى على خدمتھ  .8

 .وفقا لقیمة الراتب الشھري للعسكري المستفید $  150.000ویمكن ان تصل قیمة القرض لحوالي 
اذا كان بصفة رتیب و تزداد قیمتھ عند . ل.ل 920.000إذا كان بصفة جندي و . ل.ل 750.000یتقاضى المتطوع راتبا شھریا حوالي  .9

 .والدرجات وعند التأھل واإلستفادة من تعویضات عائلیة وبدل سكن بالرتب التدرج 
من العمر وھو  25والنصف ولم یتجاوز  17ع في الجیش بصفة جندي ھي بسیطة بحیث یجب أن یكون المتطوع قد أتم ان شروط التطو .10

او رتیب ) سنة كحد أقصى 25(أما في حال التطوع بصفة عریف . امن اساسي وما فوق ثبحالة صحیة جیدة وحائزا على مستوى علمي 
في اإلختصاص  )BP- BT- TS(استثناء ان یكون حائزا على شھادة رسمیة تنطبق علیھ نفس الشروط بف) سنة كحد أقصى  27( 

 .المطلوب 
  

mailto:info@laboraonline.com


 

 70324:ب.ص -األرثودكس األرمن بطركیة شارع -2 ط األنطونیة الرھبنة بنایة أنطلیاس
 info@laboraonline.com:االلكتروني البرید     04/413352 – 04/403352:تلفاكس

 

  الن عن شواغر لصالح قیادة الجیش إع

  

  
  :الرتبة 

  

  
  .جندي 

  
  :العمر 

  

  
  .  وسبعة أشھر 24  – 18

  
  :المؤھالت العلمیة 

  

  
أو شھادة التكمیلیة المھنیة  ( Brevet)الشھادة المتوسطة 

(BP) 
    

  
  :المستندات المطلوبة 

  

 .، أو إفادة مدرسیة صورة عن الشھادة مصدقة  §
 .مصدقة 4صور شمسیة عدد  §
 .مصدقة  4صور جانبیة عدد  §
 .إفادة حسن سلوك من المختار  §
  . إخراج قید إفرادي §

  
  :المعاش 

  

  
  .ل.ل 700.000حوالي 

  

   .ستتولى مؤسسة البورا تقدیم طلبات الراغبین وتدریب جمیع المتقدمین : مالحظة 

  

  

  إداریة القطاع اعام
  زینة حبشي

  مدیر مؤسسة البورا
  كابي لبیب الرھبان
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