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  تنظیم مباراة لبعض الوظائف الشاغرة   عن إعالن

 ج/ في مالك المؤسسة العامة إلدارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي 
  )طرابلس  –طریق المتین (

 

  14/06/2010: تاریخ المباراة   31/05/2010: اخر مھلة لتقدیم الطلبات 
 

 : رئيس قسم األشعة •

  :طلوبة املؤهالت العلمية امل

 .الطب  حيازة شهادة −
  .اإلجازة مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية و منتسب إىل إحدى نقابيت األطباء يف لبنان  −
  . بعد حيازة الشهادة املطلوبةحيازة شهادة اختصاص يف األشعة   −
  .بعد حيازة الشهادة املطلوبة يف جمال االختصاص املطلوب  سنوات  10خربة ال تقل عن  −

   
  :لوبة املستندات املط     

     . الطبنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة  −
  . إفادة من إحدى نقابيت األطباء يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها −
    .مبمارسة املهنة صادرة عن وزارة الصحة العامة  الترخيصنسخة عن  −
  . ادة املطلوبةبعد حيازة الشهمسجلة يف وزارة الصحة العامة )  يف األشعة( نسخة عن شهادة االختصاص  −
  .بعد حيازة الشهادة املطلوبة   األشعةيف  سنوات 10ال تقل عن  إفادة خربة −
عمل  –مترين  –دراسة : ( ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر املستندات املثبتة لكفاءاته اإلضافية  −

 ) . ...مؤلفات  –أحباث  –
 

 :  فحة األمراض االنتقاليةو مكا رئيس قسم املخترب •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  .جماز له مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية   صيديلأو  طبيبحيازة شهادة  −
  ) .  التحاليل الطبية ( جامعية أو ما يعادهلا يف العلوم املخربية السريرية  شهادة ختصصحيازة  −
  .خمترب طيب   بإدارةحيازة إجازة  −
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  :املستندات املطلوبة      

  . الصيدلةأو  الطبنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة  −
  .إفادة من إحدى نقابيت األطباء أو نقابة الصيادلة يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها −
     .مبمارسة املهنة صادرة عن وزارة الصحة العامة  الترخيصنسخة عن  −
  )  .  التحاليل الطبية(  العلوم املخربية السريريةا يعادهلا يف شهادة التخصص اجلامعية أو منسخة عن  −
  .  خمترب   بإدارةنسخة عن اإلجازة  −
عمل  –مترين  –دراسة : ( ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر املستندات املثبتة لكفاءاته اإلضافية  −

 ... ) .مؤلفات  –أحباث  –
  

 :   صيدلة و التعقيمرئيس قسم ال •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

 .حيازة شهادة صيديل جماز له مبزاولة املهنة على األراضي اللبنانية   −
  .سنوات يف صيدلية مستشفى بعد حيازة الشهادة املطلوبة  3خربة ال تقل عن  −
     

  :املستندات املطلوبة      
  . الصيدلةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة  −
  .إفادة من نقابة الصيادلة يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها −
  . مبمارسة املهنة صادرة عن وزارة الصحة العامة  الترخيصنسخة عن  −
  .     بعد حيازة الشهادة املطلوبة يف صيدلية مستشفى  سنوات 3عن ال تقل  إفادة خربة −
عمل  –مترين  –دراسة : ( عن  سائر املستندات املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول  −

  ... ) .مؤلفات  –أحباث  –
 

 :   جماز) ة(ممرض •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  .    من جامعة معترف ا رمسياً  العلوم التمريضيةحيازة إجازة جامعية يف  −
  .يف العناية التمريضية  LTالفنية  أو اإلجازة  LET اإلجازة التعليمية الفنية حيازة شهادة أو   −
   .     سنوات على األقل  4مع خربة يف العناية التمريضية   TSاالمتياز الفين  حيازة شهادة أو   −
  .الترخيص بالعمل على األراضي اللبنانية و االنتساب إىل نقابة املمرضات و املمرضني يف لبنان  −
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  :املستندات املطلوبة      

  .    اإلجازة اجلامعية يف العلوم التمريضية  نسخة مصدقة وفقا لألصول عن −
  .يف العناية التمريضية  LET اإلجازة التعليمية الفنية  عنأو  −
  .يف العناية التمريضية  LTالفنية  اإلجازة  عنأو  −
   .     أربع سنوات على األقل  مع إفادة خربةيف العناية التمريضية   TSاالمتياز الفين  شهادة  عنأو  −
   . يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها نقابة املمرضات و املمرضنيإفادة من  −
 .صادرة عن وزارة الصحة العامة  مبمارسة مهنة التمريض الترخيصنسخة عن  −
  

 :رئيس قسم احملاسبة  •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

   . أو احملاسبة إدارة األعمالحيازة إجازة جامعية يف  −
املصرفية  مو اخلربة يف احملاسبة أو يف العلويف املراجعة  LTالفنية  اإلجازة حيازة شهادة أو LET اإلجازة التعليمية الفنية حيازة شهادة أو  −

  .أو اإلدارة والتنظيم 
سنوات  على  4أو اإلدارة والتنظيم مع خربة  فيةاملصر مأو يف العلويف املراجعة و اخلربة يف احملاسبة   TSاالمتياز الفين  حيازة شهادة أو  −

  .     األقل يف جمال اإلختصاص بعد حيازة الشهادة املطلوبة 
  .   خربة  بالنسبة حلاملي شهادة االمتياز الفين سنوات  4 بعد حيازة الشهادة املطلوبة ، إضافة إىليف اال املايل  سنوات 3خربة  −
     

  :املستندات املطلوبة      
     . أو يف  احملاسبة إدارة األعمالاإلجازة اجلامعية يف  مصدقة وفقا لألصول عن نسخة −
املصرفية أو اإلدارة  مأو يف العلويف املراجعة و اخلربة يف احملاسبة  LTالفنية  أو عن اإلجازة  LET اإلجازة التعليمية الفنية شهادة  عنأو  −

 . والتنظيم
سنوات  4مع إفادة خربة  املصرفية  أو اإلدارة والتنظيم ميف املراجعة و اخلربة يف احملاسبة أو يف العلو  TSأو عن شهادة االمتياز الفين   −

  .على األقل يف جمال اإلختصاص 
  خربة بالنسبة حلاملي شهادة االمتياز الفين إضافة إىل األربع سنواتبعد حيازة الشهادة املطلوبة يف اال املايل  ثالث سنواتخربة  إفادة −

TS  .  
    
 :  قانوين) ة(ممرض  •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  ) .عناية متريضية BTالبكالوريا الفنية ( حيازة شهادة ممرضة قانونية  −
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     .الترخيص بالعمل على األراضي اللبنانية  −
  :املستندات املطلوبة      

  ) .  عناية متريضية BTنية البكالوريا الف( شهادة ممرضة قانونية نسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
   . يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها  نقابة املمرضات و املمرضنيإفادة من  −
 .صادرة عن وزارة الصحة العامة   مبمارسة مهنة التمريض الترخيصنسخة عن  −

 : فين خمربي مساعد •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  . يف أحد املختربات املعترف ا رمسياً سنوات  3خربة يف احلقل املخربي الصحي ملدة  −
  )  . الربيفيه ( إمتام دراسة الصف الرابع على األقل بنجاح من مرحلة الشهادة االبتدائية العالية  −
  .الترخيص بالعمل على األراضي اللبنانية  −

  
  :املستندات املطلوبة      

  . تربات املعترف ا رمسياً سنوات يف أحد املخ 3يف احلقل املخربي الصحي ملدة  إفادة خربة −
 من مرحلة  الشهادة االبتدائية العالية اإلفادة املدرسية بإمتام دراسة الصف الرابع على األقل بنجاح  نسخة مصدقة وفقا لألصول عن −

  )  . الربيفيه ( 
  

Ø ترفق بالطلبات املستندات التالية :  
 . إفراديبيان قيد  .1
 . صورتان مشسيتان .2
 . للرئتني ا خالصة الفحص والتصوير باألشعةمرفق  ، طبية الرمسيةشهادة من اللجنة ال .3

  
  

 
  القطاع العام إداریة

   زینة حبشي

  البورا جمعیة مدیر 

  الرھبانلبیب كابي 
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