جملس اخلدمة املدنية
إدارة املوظفني
مصلحة املبارايت وامللفات الشخصية
دائرة املبارايت

بطاقة ترشيح

صورة مشسية

طلب تسجيل اشرتاك يف املباراة

يف .................................
الوظيفــة ................ :
رقم الرتشيح
االسم الثالثي

................................ :
................................ :

حمل واتريخ الوالدة ................................ :

مالحظـة  :إن "بطاقة الرتشيح " هذه  ،ال تصبح صاحلة لالشرتاك يف املباراة  ،إالا بعد ورود اسم صاحبها ورقم ترشيحه

هـام جداً :

يف "قرار املقبولني " الذي يصدر عن هيئة جملس اخلدمة املدنية .

 – 01على املرشح التأكد  ،قبل موعد إجراء املباراة بيومني  ،من ورود امسه يف قرار املقبولني  ،ومعرفة مكان املباراة

واملواعيد التفصيلية للمسابقات املطلوبة  .وميكن الدخول إىل املوقع االلكرتوين للمجلس على العنوان التايل :

 www.csb.gov.lbملعرفة كافة التفاصيل .
للتعرف اىل شخصه،
 - 02على املرشح املقبول أن يربز  ،عند دخوله مركز املباراة  ،بطاقة هويته أو بيان قيده االفرادي ا
إضافة إىل بطاقة الرتشيح هذه .

كل مرشح يتأ ّخر عن احلضور يف املوعد احمل ّدد.
 – 03مينع من دخول املركز ّ
 - 04مينع منعاً اباتً  ،إدخال اهلواتف احملمولة (وخمتلف أجهزة االتصال االلكرتونية)
أو ابقاءها حبوزته خالل املباراة  ،حتت طائلة اعتبار ذلك حماولة غش تؤدي اىل االقصاء الفوري عن املباراة ومصادرة اهلاتف .
 - 05إن أي عملية غش أو إاثرة الضوضاء داخل مركز املباراة  ،تعرض صاحبها إىل اإلقصاء النهائي عنها .

مزور  ،تعرض مرتكبها ( واملشرتك معه ) للمالحقة
 - 06إن أي عملية انتحال صفة ملرشح يف املباراة  ،أو تقدمي شهادة أو إفادة أو مستند ا
اجلزائية أمام النيابة العامة  ،وذلك يف أي مرحلة من مراحل هذا اجلرم  ،حىت ولو مت اكتشافه أو اإلبالغ عنه بعد استالم الوظيفة .

 - 07إن جملس اخلدمة املدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غري صادرة عنه خطياً وابلصورة الرمسية .

 - 08أتكد أن كفاءتك وحدها اليت توظّفك  ،دون مناة أو شفاعة من أحد

%

بريوت  ،يف

رئيس ادارة املوظفني

انطوان جربان

جملس اخلدمة املدنية
إدارة املوظفني

مصلحة املبارايت وامللفات الشخصية

صورة مشسية

دائرة املبارايت

طلب اشرتاك يف املباراة لوظيفة ............................................

يف ...................................................................

يرتك هذا احلقل لإلدارة

االسم والشهرة ................................................:

اسم األب

............................................... :

اسم األم وشهرهتا ........................................... :
حمل واتريخ الوالدة .......................................... :

حمل ورقم القيد ( السجل ) ................................... :
مركز العمل ( يف حال وجوده ) ............................... :

عنوان السكن احلايل ......................................... :
رقم اهلاتف ................................................... :

رقم الطلب :
جمموع العالمات :

مرتبة النجاح :

مسجل الطلب :
االسم :

التوقيع :

مالحظات مدقق الطلب واقرتاحه

اللغة األجنبية ( فرنسي أو انكليزي ) .......................... :

الربيد االلكرتوين ............................................ :

االسم :

التوقيع :

أان املوقع أدانه  ،أرجو قبول طليب لالشرتاك يف املباراة املذكورة
علماً أنين اطلعت على قرار تنظيم املباراة الصادر هبذا الشأن .

وإين أرفق ربطاً  ،املستندات املطلوبة  ،واملبينة فيما يلي :

 - 01بطاقة هوية ( أو بيان قيد إفرادي ) .

 - 02صوراتن مشسيتان مصادق عليهما من املختار .

 - 03شهادة من اللجنة الطبية الرمسية ( مرفق هبا خالصة الفحص والتصوير ابألشعة للرئتني ) .
 - 04نسخة مصدقة عن الشهادة أو اإلفادة املطلوبة وإفادات اخلربة .
 - 05نسخة عن إذن مزاولة املهنة وعن االنتساب إىل النقابة .
 - 06مستندات أخرى :

.............................

هذا وقد أخذت علماً بعدم إمكانية اسرتجاع مستندايت ألي سبب كان .
االسم والشهرة ............................. :

بريوت يف

التوقيع ............................. :

طابع مايل
 1000ل.ل

جملس اخلدمة املدنية
إدارة املوظفني
مصلحة املبارايت وامللفات الشخصية
دائرة املبارايت

تصري ــح
أان املوقع أدانه ......................................... :

 -غري عامـل يف أية إدارة عامة من إدارات الدولة .

أصرح على مسؤولييت أبين :
ا

أو

 -موظف دائم ( أو مؤقت ) بوظيفة ...................

براتب شهري قدره ....... :

يف

 -متعاقد بصفة ........................................

يف

بتعويض شهري قدره ....... :

 -أجري ( دائم أو مؤقت ) بتسمية ........................

يف

أبجـر يومي قدره

....... :

كما أصراح على مسؤولييت أبنه مل يسبق يل أن صرفت من وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات العامة أو املؤسسات العامة
أو البلدايت بقرار من أحد جمالس التأديب  ،أو أُحلت على التقاعد  ،أو أهنيت خدميت عمالً أبحكام قوانني استثنائية .

وقد أخذت علما مبنعي من دخول مركز املباراة إذا :

 – 01مل أبرز بطاقة هوييت أو بيان قيدي أإلفرادي  ،وبطاقة الرتشيح للمباراة .
 – 02أتخرت عن احلضور إىل مركز املباراة يف املوعد احملدد للمسابقات .

 – 03أحضرت معي إىل مركز املباراة هاتفاً حمموالً أو أي من أجهزة االتصال االلكرتونية .

كما أخذت علما أيضاً إبقصائي الفوري عن املباراة يف حال وجد معي خالل املباراة هاتف حممول  ،حىت ولو كان مقفالً .
بريوت يف

االسم :

التوقيع :

لقد جرى توقيع هذا التصريح أمامي من قبل صاحبه املدعو  ..............................وذلك بعد أن تثبت فعالً من شخصه
بواسطة تذكرة هويته ( أو صورة إخراج قيده ) امللصق عليها رمسه الشخصي .

موظف دائرة املبارايت
االسم :
التوقيع :

