الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم 2/174 :
تـاريـخ 2017/4/3 :

تنظيم مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة
في المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل

إن رئيس إدارة الموظفين ،
بناء على ادلرسوم رقـم  7986تاريخ ، 2142/4/44

بناء على ادلرسوم االشرتاعي رقـم  444تاريخ  4959/6/42وتعديالتو ( إنشاء رللس اخلدمة ادلدنية ) ،
بناء على ادلرسوم رقـم  8337تاريـخ  4964/42/31وتعديالتو ( تنظيم رللس اخلدمة ادلدنية ) ،
بناء على ادلرسوم االشرتاعي رقم  442تاريخ 4959/6/42وتعديالتو ( نظام ادلوظفني ) ،
بناء على ادلرسوم االشرتاعي رقم  444تاريخ  4959 /6/ 42وتعديالتو ( تنظيم اإلدارات العامة ) ،
بناء على القانون الصادر بادلرسوم رقم  938تاريخ  ( 4974/4/44إحداث مديرية عامة للطريان ادلدين ) ،
بناء على القانون رقم  244تاريخ  ( 4993/4/2إحداث وزارة النقل ) ،
بناء على القانون رقم  247تاريخ  ( 2111/8/7إلغاء وزارة النقل وإحلاقها بوزارة األشغال العامة) ،
بناء على ادلرسوم رقم  4641تاريخ  ( 4974/7/26تنظيم ادلديرية العامة للطريان ادلدين) ،
بناء على قرار رللس الوزراء رقم  /4/تاريخ  ( 2146/41/6ادلوفقة على اجراء مباراة للتعيني يف ادلراكز الشاغرة
يف وحدات ادلديرية العامة للطريان ادلدين يف وزارة االشغال العامة والنقل ) ،

بناء على قرار ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية رقم  324تاريخ  ( ،4997/3/29النظام العام للمباريات
واالمتحانات اليت جتريها إدارة ادلوظفني يف رللس اخلدمة ادلدنية ) ،
بناء على قرار ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية رقم  344تاريخ  ( 2147/4/3نظام مباراة دللء بعض الوظائف الشاغرة
يف ادلديرية العامة للطريان ادلدين يف وزارة األشغال العامة والنقل) ،
بناء على قرار ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية رقم  342تاريخ  ( 2147/4/3اجراء مباراة دللء بعض الوظائف الشاغرة
يف ادلديرية العامة للطريان ادلدين يف وزارة األشغال العامة والنقل) ،
بناء على اقرتاح رئيس مصلحة ادلباريات و ادللفات الشخصية ،
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يقرر ما يأتي :
المادة األولى  :جتري إدارة ادلوظفني يف رللس اخلدمة ادلدنية اعتبارا من يوم االثنين يف 2017/5/22

مباراة دللء ادلراكز الشاغرة التالية يف مالك المديرية العامة للطيران المدني يف وزارة األشغال العامة والنقل :

رئيس فرع

(فئة ثالثة -رتبة

ثانية/فني)/عدد 8

(دلصلحة ادلالحة اجلوية /مديرية االستثمار الفين)

(دلصلحة ادلالحة اجلوية /مديرية االستثمار الفين)

 -مراقب منسق

 -مراقب معاون (فئة رابعة -رتبة ثالثة/فني)/عدد 30

(فئة ثالثة -رتبة

ثالثة/فني)/عدد 9

( دلصلحة ادلالحة اجلوية /مديرية االستثمار الفين) .

مراقب طيران ممتاز (فئة رابعة -رتبة اولى/فين)/عدد ( 9دلصلحة سالمة الطريان)  -راديو كهربائي/الكرتونيك (فئة رابعة -رتبة ثانية/فين)/عدد 14
االجهزة  -دلصلحة التجهيزات الفنية)

-

راديو كهربائي/كهرباء

(فئة رابعة -رتبة ثانية/فين)/عدد

(دلصلحة صيانة

( 5دلصلحة صيانة االجهزة -دلصلحة التجهيزات الفنية) –

رسام (فئة رابعة -رتبة ثانية/فين )/عدد ( 2دلصلحة التجهيزات الفنية  -1دلصلحة دروس ادلطار/مديرية ادلطارات  -)4رئيس مصنع (فئة رابعة -رتبة ثانية/فين)/عدد 2
(لدائرة سالمة ادلطار/رئاسة ادلطار  - 1لدائرة اخلدمات العامة/رئاسة ادلطار  – )1عامل اختصاصي (فئة رابعة -رتبة ثانية/فين)/عدد 4

(لدائرة اخلدمات العامة/رئاسة

ادلطار)  -امين مستودع (فئة رابعة -رتبة اوىل/اداري)/عدد  ( 1لدائرة سالمة ادلطار/رئاسة ادلطار )  -معاون السلكي (فئة رابعة -رتبة ثالثة/فين )/عدد 6

(دلصلحة

االتصاالت ) – معاون راصد جوي (فئة رابعة -رتبة ثالثة/فين )/عدد  ( 20دلصلحة االرصدة اجلوية) معاون مراقب حركة (فئة رابعة -رتبة ثالثة/فين )/عدد 8

(لدائرة التسهيالت واحلركة/رئاسة ادلطار) – مذيع استعالمات (فئة رابعة -رتبة اولى/اداري)/عدد

( 8لدائرة التسهيالت واحلركة/رئاسة ادلطار) .

المادة الثانية  :شروط االشتراك في المباراة :

أ – الشروط العامة المشتركة :

جيب أن يكون ادلرشح :
 –4لبنانياً منذ عشر سنوات على األقل .
 – 2أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز بتاريخ إجراء ادلباراة الخامسة والثالثين لوظيفيت أمين مستودع ومذيع استعالمات
ومراقب معاون  ،وأمت العشرين من العمر ومل يتجاوز بتاريخ إجراء ادلباراة الرابعة واألربعين لباقي الوظائف .
 – 3سليماً من األمراض اليت حتول دون قيامو بأعباء الوظيفة .
 – 4متمتعاً بحقوقو المدنية وغري زلكوم جبناية أو زلاولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو زلاولة جنحة شائنة .
وتطبق ىذه األحكام على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارىم أو استفادوا من العفو .
مع األخذ بعني االعتبار القانون رقم  /87/تاريخ  ( 2141/3/6تعديل ادلواد  433و  666و  667من قانون العقوبات
)

جلهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف اجلرم الشائن .

 – 5غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات أو ادلؤسسات العامة أو البلديات

أو احتادات البلديات  ،و أن ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمتو عمال بأحكام قوانني استثنائية أو خاصة .

 - 6حائزاً على الشهادات وادلؤىالت ادلطلوبة .
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ب – الشروط الخاصة  :واحملددة مبوجب اجلدول رقم  /2/ادللحق بادلرسوم رقم  4641تاريخ 4974/7/26

وتعديالتــو (تنظــيم ادلديريــة العامــة للط ـريان ادلــدين) ومبوجــب الــنم العــام ال ـوارد يف البنــد  /2/مــن ادلــادة

الرابعة
والبنــدين  /2/و /4/مــن ادلــادة الســابعة مــن نظــام ادلــوظفني (اشـرتاعي  )59/442معطوفـاً علــى اجلــدول

رقم

 /2/من ادلرسوم رقم  3634تاريخ  2111/8/44بالنسبة لشروط وظيفيت رسام و أمين مستودع ،
وبعد األخذ بعني االعتبار شهادات التعليم ادلهين والتقين الواردة يف القانون رقم  478تاريخ
. 2112/42/42
الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة ثبلثة – رتبة ثبنية /فنً

 حيازة شهادة ىندسة المالحة الجوية أو شهادة معادلة ذلا يف االختصاص ادلطلوب .أو ش ــهادة ىندسـ ــة يف اسـ ــتثمار المالحـ ــة الجويـ ــة أو شـ ــهادة معادلـ ــة ذلـ ــا يف االختصـ ــاص

 -4رئيس فرع .

ادلطلوب

أو اجازة يف مراقبة المالحة الجوية مع  /3/كفاءات مع خربة  /6/سنوات
يف ادلالحة اجلوية .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة ثبلثة – رتبة ثبلثة /فنً

 -2مراقب منسق .

 -1حيازة اجازة يف مراقبة المالحة الجوية أو ما يعادذلا مع  /3/كفاءات .
 -2خربة  /6/سنوات يف ادلالحة اجلوية .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة أولى /فنً

 -3مراقب طيران ممتاز .

 حيازة شهادة البكالوريا الفنية  BTيف ميكانيك الطائرات أو يف االلكترونيك أو ما يعادذلا .أو حيازة إجازة ميكانيكي يف صيانة اذلياكل أو يف صيانة احملركات أو يف صيانة األجهزة أو ما يعادذلا .

 تعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو ادلؤىل العلمي ادلطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف ادلباراةكما أن الشهادات الصادرة عن ادلؤسسات التعليمية الخاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل لجنة المعادالت يف ادلديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
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الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبنية /فنً

 -4راديو كهربائي .

 -5راديو كهربائي .

 حيازة شهادة البكالوريا الفنية  BTيف الكترونيك أو ما يعادذلا .أو حيازة البكالوريا الفنية  BTالقسم األول يف الكترونيك أو ما يعادذلا مع خربة سنتني
يف حقل الطريان ادلدين .
 حيازة شهادة البكالوريا الفنية  BTيف الكهربــاء أو ما يعادذلا .أو حيازة البكالوريا الفنية  BTالقسم األول يف الكهربــاء أو ما يعادذلا مع خربة سنتني
يف حقل الطريان ادلدين .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة اولى /اداري

 حيازة شهادة الثانوية العامة ( أو ما يعادذلا ) .أو

موظف من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة يف ادلالك اإلداري العام وحائزاً شهادة
البكالوريا اللبنانية – القسم األول ( قبل إلغائها ) إذا كان قد مضى عليو مدة
 -6امين مستودع .

مخس سنوات على األقل يف ىذه الرتبة من الفئة .
أو
موظف من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة أو من الفئة الخامسة يف ادلالك اإلداري العام
ومضى عليو يف رتبتو أو فئتو مدة عشر سنوات على األقل مهما كانت الشهادات
اليت حيملها .
 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادذلا .أو حيازة شهادة يف الثقافة العامة أو يف

التخصص اإلذاعي (مبستوى شهادة الثانوية العامة )

أو ما يعادذلا .

 -7مذيع استعالمات .

 معرفة اللغتني اإلنكليزية والفرنسية مع اتقان واحدة منهما .أو
 -حيازة شهادة البكالوريا القسم األول أو ما يعادذلا .

 خبرة مهنية يف اإلذاعة ال تقل عن ثالث سنوات . -معرفة اللغتني اإلنكليزية والفرنسية مع اتقان واحدة منهما .
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الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبنية /فنً

 حيازة شهادة البكالوريا الفنية  BTيفأو حيازة البكالوريا الفنية  BTالقسم األول يف الميكانيك الصناعي أو ميكانيك
السيارات أو ما يعادذلا مع خربة سنتين يف حقل الطريان ادلدين .

الميكانيك الصناعي أو ميكانيك السيارات أو ما يعادذلا

 -8رئيس مصنع .
 -9عامل اختصاصي .
 -41رسام .

 -حيازة افادة خبرة ال تقل عن خمس سنوات يف الميكانيك الصناعي أو ميكانيك السيارات

أو ما يعادذلا .
 -حيازة شهادة البكالوريا الفنية  BTيف الرسـم المعماري أو ما يعادذلا .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبلثة /فنً

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادذلا . -44مراقب معاون .

 التمتع باألىلية الصحية ادلطلوبة  ،على أن يتثبت من ذلك الطبيب ادلعتمدمن قبل ادلديرية العامة للطريان ادلدين لفحم ادلالحني اجلويني والفنيني العاملني
يف حقل الطريان ادلدين .
 -إجادة اللغة اإلنكليزية .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبلثة /فنً

 -42معاون السلكي .
 -43معاون راصد جوي .

 حيازة شهادة البكالوريا الفنية  BTيف االلكترونيك أو ما يعادذلا . -إجادة احدى اللغتني اإلنكليزية أو الفرنسية .

 حيازة شهادة البكالوريا القسم األول أو ما يعادذلا .أو حيازة شهادة ختصم في األرصاد الجوية .

(مبستوى البكالوريا القسم االول) أو ما يعادذلا

أو حيازة خبرة ال تقل عن خمس سنوات يف حقل األرصاد الجوية .
 -44معاون مراقب حركة .

 -حيازة شهادة البكالوريا القسم األول أو ما يعادذلا .

 تعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو ادلؤىل العلمي ادلطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف ادلباراةكما أن الشهادات الصادرة عن ادلؤسسات التعليمية الخاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل لجنة المعادالت يف ادلديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
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المادة الثالثة  :المستندات ومدة تقديم الطلبات :
عل ــى ال ـ ـراغبني يف االش ـ ـرتاك يف ادلب ــاراة أن يق ــدموا لب ــا م شخص ــيا ( أو بواس ــطة الغيـ ــر – يف ح ــاالت الض ــرورة – وذل ــك مبوج ــب

وكالــة خاصــة منظمــة وفــق االصــول لــدى كاتــب العــدل ) وذلــك دلهلــة أقصــاىا يــوم الثالثــاء يف  2017/5/2وذلــك إىل إدارة ادلــوظفني
يف مجلس الخدمة المدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) –

مفرق سوبر ماركت " غودييز goodies

" .

تق ــدم الطلبــات علــى منــاذج صــادرة عــن رللــس اخلدمــة ادلدني ــة ديكــن احلصــول عليهــا مــن دائــرة ادلباريــات يف إدارة ادل ــوظفني
يف رللــس اخلدمــة ادلدنيــة ومــن الموقــع االلكترونــي للمجلــس  ، www.csb.gov.lbموقعــة مــع طــابع مــالي بقيمــة  /1000/ل.ل ،
ويذكر فيها زلل إقامة ادلرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .
 -ال تقبل طلبات الترشيح  ،و ال تسجل إذا لم تكن مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للوظيفة .

كما ال يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح بعد تاريخ انتهاء المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات .

ترفق بالطلبات المستندات التالية :
أ -بيان قيد إفرادي أو صورة بق األصل عنو مص ّدق من قسم النفوس يف مركـز احملافظة أو من ديوان ادلديرية العامة

التعرف على شخصيتو  ،ويثبت أن ادلرشح لبناين منذ
لألحوال الشخصية ،حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
عشر سنوات على األقل  ،وأنو أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز الخامسة والثالثين يف ما خم لوظيفيت أمين مستودع ومذيع
استعالمات ومراقب معاون  ،وأمت العشرين من العمر ومل يتجاوز الرابعة واألربعين لباقي الوظائف  .ويمكن االستعاضة
عن بيان القيد اإلفرادي بصورة عن
على تاريخ ادلباراة  ،وال تُقبل بطاقة الهوية اليت مل دير على صدورىا مدة العشر السنوات ادلذكورة  ،فيستعاض عنها بالتايل
بطاقة الهوية ( مع إبراز البطاقة األصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات

ببيان القيد اإلفرادي وفقاً دلا ىو م ّبني أعاله .

 -يعفى الموظف الدائم من شرط السن على أن يرفق إفادة رمسية تبني وظيفتو ورتبتو وراتبو .

ب -شهادة من اللجنة الطبية الرسمية  ،ال يعود تارخيها ألكثر من ستة أشهر تثبت أن ادلرشح سليم من األمراض
اليت حتول دون قيامو بأعباء وظيفة عامة .
 أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية يف اخلارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية  ،ال يعود تارخيها ألكثرمن ستة أشهر  ،تثبت أن صاحب العالقة سليم من األمراض التي تحول دون قيامو بأعباء وظيفة عامة .
 يعفى الموظف الدائم من تقدمي ىذه الشهادة شرط إرفاق إفادة رمسية تبني وظيفتو ورتبتو وراتبو . يؤخذ بعني االعتبار نم ادلادتني رقم  68و 69من القانون رقم  221تاريخ  2111/5/29ادلتعلقتني حبق الشخمالمعوق بالعمل والتوظيف  .على أن يرفق ادلعوق نسخة عن بطاقتو اخلاصة الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية ،
شرط أن ال حتول اإلعاقة دون ممارسة ادلرشح للوظيفة اليت يتقدم اليها بشكل كفؤ وسليم .
ج  -صورتان شمسيتان لوجـو ادلرشح مصـادق عليهما من ادلختار أو من اإلدارة ادلختصة بالنسبة للموظف .
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د – نسخة عن الشهادات و المؤىالت العلمية و المستندات التالية :

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة ثبلثة – رتبة ثبنية /فنً

 -4رئيس فرع .

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة ىندسة المالحة الجوية .
أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة ىندسة يف استثمار المالحة الجوية .
أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة يف مراقبة المالحة الجوية مع افادة
 /3/كفاءات وافادة خبرة  /6/سنوات يف ادلالحة اجلوية .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة ثبلثة – رتبة ثبلثة /فنً

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة يف مراقبة المالحة الجوية مع افادة

 -2مراقب منسق .

 /3/كفاءات .
 -2افادة خربة  /6/سنوات يف ادلالحة اجلوية .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة أولى /فنً

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن البكالوريا الفنية  BTيف ميكانيك الطائرات أو يف االلكترونيك . -3مراقب طيران ممتاز .

أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن
أو يف صيانة األجهزة .

إجازة

ميكانيكي يف صيانة اذلياكل أو يف صيانة احملركات

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو ادلؤىل العلمي ادلطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف ادلباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن ادلؤسسات التعليمية الخاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل لجنة المعادالت يف ادلديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
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الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبنية /فنً

 -4راديو كهربائي .

 -5راديو كهربائي .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  BTيف الكترونيك .أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن البكالوريا الفنية  BTالقسم األول يف الكترونيك
مع افادة خبرة سنتني يف حقل الطريان ادلدين .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  BTيف الكهربــاء .أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن البكالوريا الفنية  BTالقسم األول يف الكهربــاء
مع افادة خبرة سنتني يف حقل الطريان ادلدين .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة اولى /اداري

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة .أو

 -6امين مستودع .

اف ــادة رس ــمية م ــن اإلدارة تثب ــت ان الرش ــح ى ــو موظ ــف م ــن الرتب ــة الثاني ــة م ــن الفئ ــة الرابع ــة
يف مالكهـا ومضــى عليـو مــدة مخـس ســنوات يف ىـذه الرتبــة مـن الفئــة  ،مـع نســخة مصــدقة
وفق األصول عن شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم األول .
أو
اف ــادة رس ــمية م ــن اإلدارة تثب ــت ان الرش ــح ى ــو موظ ــف م ــن الرتب ــة الثاني ــة م ــن الفئ ــة الرابع ــة
أو م ــن الفئ ــة الخامس ــة يف مالكه ــا ومض ــى علي ــو يف رتبت ــو أو فئت ــو م ــدة عش ــر س ــنوات
على األقل (مهما كانت الشهادات اليت حيملها) .
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة .أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة يف الثقافة العامة أو يف التخصص اإلذاعي

 -7مذيع استعالمات .

(مبستوى شهادة الثانوية العامة )ا .

أو

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا القسم األول . -افادة خبرة مهنية يف اإلذاعة ال تقل عن ثالث سنوات .
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الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبنية /فنً

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  BTيف الميكانيك الصناعي

 -8رئيس مصنع .

 -9عامل اختصاصي .
 -41رسام .

أو ميكانيك السيارات .
أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن البكالوريا الفنية  BTالقسم األول يف الميكانيك
الصناعي أو ميكانيك السيارات مع افادة خربة سنتين يف حقل الطريان ادلدين .
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن افادة الخبرة دلدة ال تقل عن خمس سنوات يفالميكانيك

الصناعي أو ميكانيك السيارات .
 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  BTيف الرسـم المعماري .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبلثة /فنً

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة . -44مراقب معاون .

 افادة تثبت دتتع ادلرشح باألىلية الصحية ادلطلوبة  ،صادرة عن الطبيب ادلعتمدمن قبل المديرية العامة للطيران المدني لفحم ادلالحني اجلويني والفنيني العاملني
يف حقل الطريان ادلدين .

الوظيفة

المؤىالت العلمية المطلوبة

فئة رابعة – رتبة ثبلثة /فنً

 -42معاون السلكي .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  BTيف االلكترونيك .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا القسم األول . -43معاون راصد جوي .

أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التخصم في األرصاد الجوية
(مبستوى البكالوريا القسم االول) .

أو افادة خبرة ال تقل عن خمس سنوات يف حقل األرصاد الجوية .
 -44معاون مراقب حركة .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا القسم األول .

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو ادلؤىل العلمي ادلطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف ادلباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن ادلؤسسات التعليمية الخاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل لجنة المعادالت يف ادلديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
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 -ال يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح بعد تاريخ انتهاء المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات .

المادة الرابعة  :السجـل العدلي :
تتوىل إدارة ادلوظفني يف رللس اخلدمة ادلدنية احلصول على نسخة عن السجل العديل للمرشح  ،وتضم ىذه النسخة إىل ملفو

ويرفض كل طلب يتبين – من خالل السجل العدلي العائد لو  -أنو غير متمتع بحقوقو المدنية أو محكوم عليو بجناية أو بمحاولة

جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة  .وتعتبر جنحاً شائنة  :السرقة واالحتيال  ،وسوء االئتمان  ،واالختالس  ،والرشوة
 ،واالغتصاب  ،والتهويل  ،والتزوير  ،واستعمال المزور  ،والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة  ،والجرائم المخلة باألخالق

المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات  ،والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو االتجار بها  .وتطبق ىذه
األحكام

على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارىم أو استفادوا من العفو .

المادة الخامسة  :البـت فـي الطلبـات :
 ترفض الطلبات اليت ال تكون  ،بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط ادلطلوبة  ،وتعلن على باب رللساخلدمة ادلدنية (وعلى ادلوقع  ، ) www.csb.gov.lb :قبل موعد ادلباراة  ،الئحة بأسماء ادلرشحني ادلستوفني الشروط
العامة واخلاصة لالشرتاك فيها  ،بقرار يصدر عن ىيئة رللس اخلدمة ادلدنية .

المادة السادسة  :عـدم إعادة المستنـدات :
تعتبـر ادلستندات اليت يقدمها ادلرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليو .
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المادة السابعة  :المباراة وبرنامجها :

أوال  :لوظيفة  :رئيس فرع (فئة ثالثة -رتبة ثانية/فني) .
 تشمل ادلباراة مرحلتين  -4 :اختبار خطي يشمل أسئلة متعددة اخليارات -2مقابلة مع اللجنة الفاحصة .

Multiple Choice

وذلك وفق التفصيل اآليت :

اوالً  -االختبار الخطي .

الوقت

المعدل

 -4مسابقة تتناول أسئلة متعددة الخيارات  Multiple Choicesباللغة اإلنكليزية ضمن إ ار
ادلؤىل العلمي ادلطلوب من ادلرشح و بيعة الوظيفة ومهامها األساسية  ،تشمل الموضوعات التالية :
- DOC4444/CHAP.4 GENERAL PROVISIONS. - DOC4444/CHAP.5 SEPARATION
SEPARATION IN THE VICINITY OF A/D.

- DOC4444/CHAP.6

METHODS AND MINIMA.

- DOC4444/CHAP.8 ATS SURVEILLANCE SERVICES. - DOC4444/CHAP.15 Emergencies.

ساعتان

اثنان

– DOC8168 HOLDING CRITERIA . – AIP Lebanon. SIDs & STARs.- MANOPS PART 4

– MANOPS PART 3 RADAR

NON RADAR AREA & APPROACH CONTROL SERVICE.
PROCEDURES.

 -2دراسة نص والتعليق عليو (باللغة االنكليزية) يف موضوع يتعلق بأي من موضوعات المالحة الجوية

ذات الصلة مبهام الوظيفة .

ساعتان

اثنان

 تعطى العالمة يف ادلسابقتني ادلطلوبتني من صفر إىل عشرين وتضرب بادلعدل احملدد ذلا  ،وال يعترب ادلرشح ناجحايف ادلباراة وال حيق لو متابعتها  ،إال إذا بلغ متوسط عالماتو فيهما العشر على عشرين على األقل  .ويعترب راسباً يف ادلباراة

وال حيق لو متابعتها  ،مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،ادلرشح الذي ينال دون العشرة على عشرين يف ادلسابقة ادلتعددة
اخليارات ودون الثمانية على عشرين يف مسابقة دراسة النم والتعليق عليو .
 تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني يف ىذه ادلرحلة  ،وتدخل العالمة اليت ناذلاكل منهم يف اجملموع العام لعالماتو النهائية .

 يعلن عن أمساء ادلرشحني الناجحني الذين ديكنهم متابعة ادلباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة ادلوظفني .ثانيا – المقابلة مع اللجنة الفاحصة :

المعدل

 تتناول ىـذه ادلقابلـة محادثـة مـع ادلرشـح يف اللغـة العربيـة ويف اللغـة اإلنكليزيـة ويف ادلوضـوعات الـيت ختتارىـا اللجنـةضــمن إ ــار ادلؤىــل العلمــي وادلعــارف وادلهــارات ادلطلوبــة مــن ادلرشــح للقيــام مبهــام الوظيفــة ،وذلــك فــدف التعــرف
إىل شخصيتو واختبار ثقافتو وقدراتو العلمية والمهنية  ،وبالتايل معرفة مدى أىليتو للوظيفة اليت يتبارى ألجلها .

واحد

 تعطى العالمة يف مادة ادلقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين  ،وتدخل يف اجملموع العام لعالماتو النهائية . .ويعترب راسباً ادلرشح الذي ينال دون العشر عالمات على عشرين فيها .

 بعد مجع عالمة ادلرشح يف االختبار الخطي والعالمة اليت ناذلا يف المقابلة مع اللجنة الفاحصة ،11

تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحين في المباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .

ثانياً  :لوظيفة  :مراقب منسق (فئة ثالثة -رتبة ثالثة/فني) .

 تشمل ادلباراة مرحلتين  -4 :اختبار خطي يشمل أسئلة متعددة اخليارات -2مقابلة مع اللجنة الفاحصة .

Multiple Choice

وذلك وفق التفصيل اآليت :

اوالً  -االختبار الخطي .

الوقت

المعدل

 -4مسابقة تتناول أسئلة متعددة الخيارات  Multiple Choicesباللغة اإلنكليزية ضمن إ ار
ادلؤىل العلمي ادلطلوب من ادلرشح و بيعة الوظيفة ومهامها األساسية  ،تشمل الموضوعات التالية :
- DOC4444/CHAP.4 GENERAL PROVISIONS. - DOC4444/CHAP.5 SEPARATION
SEPARATION IN THE VICINITY OF A/D.

- DOC4444/CHAP.6

METHODS AND MINIMA.

- DOC4444/CHAP.8 ATS SURVEILLANCE SERVICES. - DOC4444/CHAP.15 Emergencies.

ساعتان

اثنان

– DOC8168 HOLDING CRITERIA . – AIP Lebanon. SIDs & STARs.- MANOPS PART 4
– MANOPS PART 3 RADAR

NON RADAR AREA & APPROACH CONTROL SERVICE.
PROCEDURES.

 -2دراسة نص والتعليق عليو (باللغة االنكليزية) يف موضوع يتعلق بأي من موضوعات المالحة الجوية

ذات الصلة مبهام الوظيفة .

ساعتان

اثنان

 تعطى العالمة يف ادلسابقتني ادلطلوبتني من صفر إىل عشرين وتضرب بادلعدل احملدد ذلا  ،وال يعترب ادلرشح ناجحايف ادلباراة وال حيق لو متابعتها  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماتو فيهما العشر على عشرين على األقل .

ويعترب راسباً يف ادلباراة وال حيق لو متابعتها  ،مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،ادلرشح الذي ينال دون العشرة

على عشرين يف ادلسابقة ادلتعددة اخليارات ودون الثمانية على عشرين يف مسابقة دراسة النم والتعليق عليو .

 تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني يف ىذه ادلرحلة  ،وتدخل العالمة اليت ناذلاكل منهم يف اجملموع العام لعالماتو النهائية .
 يعلن عن أمساء ادلرشحني الناجحني الذين ديكنهم متابعة ادلباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة ادلوظفني .ثانيا – المقابلة مع اللجنة الفاحصة :

المعدل

 تتناول ىـذه ادلقابلـة محادثـة مـع ادلرشـح يف اللغـة العربيـة ويف اللغـة اإلنكليزيـة ويف ادلوضـوعات الـيت ختتارىـا اللجنـةض ـمن إ ــار ادلؤىــل العلمــي وادلعــارف وادلهــارات ادلطلوبــة مــن ادلرشــح للقيــام مبهــام الوظيفــة ،وذلــك فــدف التعــرف
إىل شخصيتو واختبار ثقافتو وقدراتو العلمية والمهنية  ،وبالتايل معرفة مدى أىليتو للوظيفة اليت يتبارى ألجلها .

واحد

 تعطى العالمة يف مادة ادلقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين  ،وتدخل يف اجملموع العام لعالماتو النهائية ،ويعترب راسباً ادلرشح الذي ينال دون العشر عالمات على عشرين فيها .

 بعد مجع عالمة ادلرشح يف االختبار الخطي والعالمة اليت ناذلا يف المقابلة مع اللجنة الفاحصة ،12

تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحين في المباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .

ثالثاً  :لوظيفة  :مراقب طيران ممتاز
.

 -تشمل ادلباراة المسابقات التالية :

(فئة رابعة -رتبة اولى/فين ) .

( بمستوى برنامج اختصاص  BTميكانيك الطائرات او الكرتونيك )

 -4دراسة نص والتعليق عليو (باللغة االنكليزية) يف موضوع يتعلق بأي من موضوعات
ميكانيك الطائرات أو االلكترونيك ذات الصلة مبهام الوظيفة .
 – 2مسابقة يف
الطائرات.
أو يف االلكترونيك

الوقت

المعدل

ساعتان

اثنان

الكترونيك الطائرة وأجهزتها ( .باللغة اإلنكليزية ) /الختصاص  BTميكانيك

ساعتان
 ( .باللغة اإلنكليزية ) /

اثنان

الختصاص  BTالكرتونيك .

 – 3مسابقة يف ىياكل الطائرة  ( .باللغة اإلنكليزية ) /الختصاص  BTميكانيك الطائرات .
أو يف البث واالستقبال  ( .باللغة اإلنكليزية )  /الختصاص  BTالكرتونيك .

ساعتان

اثنان

( باللغة اإلنكليزية ) /الختصاص  BTميكانيك الطائرات .
 – 4مسابقة يف محرك الطائرة .
أو يف األجهزة السمعية /البصرية  (.باللغة اإلنكليزية )  /الختصاص  BTالكرتونيك .

ساعتان

اثنان

 تعطـ ــى العالم ــة يف ادلس ــابقات ادلطلوب ــة م ــن ص ــفر إىل عش ـ ـرين وتض ــرب بادلع ــدل ادلقاب ــل ذل ــا  .وال يعت ــرب ادلرش ــح ناجح ــايف ادلب ــاراة  ،إال إذا بلـ ــغ متوس ــط اجملمـ ــوع العـ ــام لعالمات ــو فيهـ ــا العشـ ــر علـ ــى عش ـ ـرين علـ ــى األقـ ــل  .ويعت ــرب راسـ ــباً يف ادلبـ ــاراة
مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،ادلرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين يف أي من ادلسابقات ادلطلوبة .

 بعد مجع عالمات ادلرشح يف ادلسابقات ادلطلوبة  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحنييف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .

رابعاً – لوظيفيت  :مذيع استعالمات و أمين مستودع

----(فئة رابعة -رتبة اولى/اداري ) .

 -تشمل ادلباراة المسابقات التالية :

لوظيفة  :مذيع استعالمات

الوقت

المعدل

 -4مسابقة يف موضوع عام باللغة الفرنسية أو اإلنكليزية .

ساعتان

اثنان

ساعة واحدة

اثنان

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف الترجمة والتعريب .
( على ادلرشح الزامية ترمجة وتعريب النم األجنيب بغير اللغة األجنبية اليت اختارىا يف ادلسابقة األوىل – ادلوضوع العام باللغة األجنبية)

 – 3مسابقة يف موضوع عام باللغة العربية .
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لوظيفة  :امين مستودع

الوقت

المعدل

 – 4مسابقة يف موضوع عام باللغة العربية .

ساعتان

واحد

 -2مسابقة يف مادة االقتصـاد ( برنامج الصف الثانوي الثاين ) .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف الرياضيات ( مبستوى الصف الثانوي الثاين  -علمي) .

ساعتان

اثنان

 تعطـ ــى العالم ــة يف ادلس ــابقات ادلطلوب ــة م ــن ص ــفر إىل عش ـ ـرين وتض ــرب بادلع ــدل ادلقاب ــل ذل ــا  .وال يعت ــرب ادلرش ــح ناجح ــايف ادلب ــاراة  ،إال إذا بلـ ــغ متوس ــط اجملمـ ــوع العـ ــام لعالمات ــو فيهـ ــا العشـ ــر علـ ــى عش ـ ـرين علـ ــى األقـ ــل  .ويعت ــرب راسـ ــباً يف ادلبـ ــاراة
مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،ادلرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين يف أي من ادلسابقات ادلطلوبة .

 بعد مجع عالمات ادلرشح يف ادلسابقات ادلطلوبة  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحنييف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم وحبسب كل وظيفة .
-----

خامساً  -لوظائف  :راديو كهربائي (فئة رابعة -رتبة ثانية/فين) – رئيس مصنع

(فئة رابعة -رتبة ثانية/فين)

عامل اختصاصي (فئة رابعة -رتبة ثانية/فين) – رسام (فئة رابعة -رتبة ثانية/فين )  - .تشمل ادلباراة المسابقات التالية :
الوقت

المعدل

 – 4مسابقة يف االلكترونيك .

ساعتان

اثنان

 – 2مسابقة يف البث واالستقبال .

ساعتان

اثنان

 – 3مسابقة يف األجهزة البصرية والسمعية .

ساعتان

اثنان

 – 4مسابقة يف الدوائر المنطقية .

ساعتان

اثنان

الوقت

المعدل

 – 4مسابقة يف اإلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .

ساعتان

اثنان

 – 2مسابقة يف الكهرباء الصناعية .

ساعتان

اثنان

 – 3مسابقة يف الماكينات الكهربائية .

ساعتان

اثنان

 – 4مسابقة يف اإللكترونيك الصناعي .

ساعتان

اثنان

لوظيفة  :رئيس مصنع

الوقت

المعدل

 – 4مسابقة يف الرسم الصناعي .

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

لوظيفة  :راديو كهربائي /

لوظيفة  :راديو كهربائي /

الكترونيك

كهربــاء

 – 2مسابقة يف مكونات اآلالت ( الختصاص ميكانيك صناعي ) .
ويف صيانة محركات االحتراق الداخلي ( الختصاص ميكانيك سيارات ) .
 – 3مسابقة يف العدانة العامة ( الختصاص ميكانيك صناعي ) .
ويف آلية نقل القدرة في السيارة وقواعد السيارة ( الختصاص ميكانيك سيارات ) .
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 – 4مسابقة يف القطع والربط ( الختصاص ميكانيك صناعي ) .

ساعتان

ويف األنظمة الكهربائية في السيارة ( الختصاص ميكانيك سيارات ) .

اثنان

لوظيفة  :عامل اختصاصي

الوقت

المعدل

 – 4مسابقة عملية يف الميكانيك الصناعي أو ميكانيك السيارات حبسب اختصاص ادلرشح .

---

اثنان

نصف ساعة

واحد

 -2مسابقة يف التعريب .

لوظيفة  :رسام

الوقت

المعدل

 -4مسابقة يف نقل خرائط من قياس إلى آخر .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف وضع خرائط بمقياس صحيح .

ساعتان

اثنان

---

اثنان

 -3مسابقة عملية تشتمل

على AutoCAD :

 -تعطـ ــى العالم ــة يف ادلس ــابقات ادلطلوب ــة م ــن ص ــفر إىل عش ـ ـرين وتض ــرب بادلع ــدل ادلقاب ــل ذل ــا  .وال يعت ــرب ادلرش ــح ناجح ــا

يف ادلب ــاراة  ،إال إذا بلـ ــغ متوس ــط اجملمـ ــوع العـ ــام لعالمات ــو فيهـ ــا العشـ ــر علـ ــى عش ـ ـرين علـ ــى األقـ ــل  .ويعت ــرب راسـ ــباً يف ادلبـ ــاراة
مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،ادلرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين يف أي من ادلسابقات ادلطلوبة .

 بعد مجع عالمات ادلرشح يف ادلسابقات ادلطلوبة  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحنييف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم  ،وحبسب كل وظيفة .
-----

سادساً  -لوظيفة  :مراقب معاون

(فئة رابعة -رتبة ثالثة/فني)

.

 -تشمل ادلباراة مرحلتني  -4 :مسابقات خطية .

 -2مقابلة مع اللجنة الفاحصة  ،وذلك وفق التفصيل اآليت :
أوالً  :ادلسابقات اخلطية .

 -4مسابقة يف موضوع عام باللغة اإلنكليزية .
 -2مسابقة يف الفيزيـاء .

( برنامج الثانوية العامة  /فرع علوم احلياة ) .

 -3مسابقة يف الرياضيات .
 -4مسابقة عملية تشتمل على

( برنامج الثانوية العامة  /فرع علوم احلياة ) .
/ Word - Excel

Microsoft Office

الوقت

المعدل

ساعتان

واحد

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

--

واحد

 تعطى العالمة يف ادلسابقات اخلطية من صفر إىل عشرين وتضرب بادلعدل احملدد ذلا  ،وال يعتبر ادلرشح ناجحا15

يف ىذه ادلرحلة  ،وال حيق لو متابعة ادلباراة  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماتو فيها العشر على عشرين

على األقل  .ويعتبـر راسبا في المباراة  ،مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،ادلرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين
يف أي من ادلسابقات ادلطلوبة .
 -بعد مجع عالمات ادلرشح الناجح يف ادلسابقات اخلطية  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحني

الذين ديكنهم متابعة ادلباراة  ،وتدخل العالمة العامة اليت ناذلا كل منهم يف اجملموع العام لعالماتو النهائية .
 -يعلن عن أمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلسابقات اخلطية الذين ديكنهم متابعة ادلباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة ادلوظفني .

ثانيا – المقابلة مع اللجنة الفاحصة :

المعدل

تتناول ىذه ادلقابلة زلادثة مع ادلرشح يف اللغة العربية ويف اللغة اإلنكليزية ( احملادثة  +النطق  +السمع) ويف ادلوضـوعات
الــيت ختتارىــا اللجنــة ضــمن إ ــار ادلؤىــل العلمــي وادلعــارف وادلهــارات ادلطلوبــة مــن ادلرشــح للقيــام مبهــام الوظيفــة،
وذلــك فــدف التعــرف إىل شخصــيتو واختبــار لغتــو وثقافتــو وقدراتــو العلميــة والمهنيــة  ،وبالتــايل معرفــة مــدى أىليتــو
للوظيفة اليت يتبارى ألجلها .
 تعطى العالمة يف مادة ادلقابلة مع اللجنة الفاحصة من صفر إىل عشـرين  ،ويعتـرب راسـباً يف ادلبـاراة ادلرشـح الـذيينال دون العشر عالمات يف ادلقابلة .

واحد

 بعد مجع عالمة ادلرشح الناجح يف مادة ادلقابلة والعالمة اليت ناذلا يف ادلسابقات اخلطية  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحةبأمساء ادلرشحني الناجحني يف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .
-----

سابعاً  -لوظائف  :معاون السلكي (فئة رابعة -رتبة ثالثة/فين)  -معاون راصد جوي

(فئة رابعة -رتبة ثالثة/فين )

معاون مراقب حركة (فئة رابعة -رتبة ثالثة/فين ) .

 -تشمل ادلباراة المسابقات التالية :

الوقت

المعدل

ساعتان

واحد

 – 2مسابقة يف االلكترونيك .

ساعتان

اثنان

 – 3مسابقة يف البث واالستقبال .

ساعتان

اثنان

لوظيفة  :معاون السلكي

 -4دراسة نص والتعليق عليو (باللغة الفرنسية او االنكليزية) يف موضوع يتعلق بأي من
ادلوضوعات ذات الصلة مبهام الوظيفة .

 – 4مسابقة يف الدوائر المنطقية .

ساعتان
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اثنان

لوظيفة  :معاون مراقب حركة .

 -4دراسة نص والتعليق عليو (باللغة الفرنسية او االنكليزية) يف موضوع يتعلق بأي من
ادلوضوعات ذات الصلة مبهام الوظيفة .
 -2مسابقة يف الفيزيـاء .

( مبستوى الصف الثاني ثانوي/علمي )

 -3مسابقة يف الرياضيات  ( .مبستوى الصف الثاني ثانوي /علمي)

لوظيفة  :معاون راصد جوي .

 -4دراسة نص والتعليق عليو (باللغة الفرنسية او االنكليزية) يف موضوع يتعلق بأي من
موضوعات الرصد الجوي ذات الصلة مبهام الوظيفة .

الوقت

المعدل

ساعتان

واحد

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

الوقت

المعدل

ساعتان

واحد

 –2مسابقة يف الجغرافيا  :الخرائط (شبكة االحداثيات ورسم اخلرائط -اخلريطة -اخلرائط
ادلوضوعاتية)
وادلتساقطات )

االنسان والمناخ (الغالف اجلوي – احلرارة – الضغط اجلوي والرياح – التكاثف
األقاليم المناخية في العالم ( االستوائي ادلداري وادلومسي -الصحراوي وادلتوسطي-

ادلعتدل والقطيب ) المناخ في لبنان ( العوامل ادلؤثرة -عناصره -ميزاتو -ادلنا ق ادلناخية )  -المناخ
في العالم العربي

 -مناخ حوض المتوسط .

 -3مسابقة يف الفيزيـاء .

( مبستوى الصف الثاني ثانوي /علمي)

 -4مسابقة عملية تشتمل على

/ Word - Excel

Microsoft Office

ساعتان

واحد

ساعتان

اثنان

--

واحد

 -تعطـ ــى العالم ــة يف ادلس ــابقات ادلطلوب ــة م ــن ص ــفر إىل عش ـ ـرين وتض ــرب بادلع ــدل ادلقاب ــل ذل ــا  .وال يعت ــرب ادلرش ــح ناجح ــا

يف ادلب ــاراة  ،إال إذا بلـ ــغ متوس ــط اجملمـ ــوع العـ ــام لعالمات ــو فيهـ ــا العشـ ــر علـ ــى عش ـ ـرين علـ ــى األقـ ــل  .ويعت ــرب راسـ ــباً يف ادلبـ ــاراة
مهما بلـغ متوسط رلموع عالماتو  ،ادلرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين يف أي من ادلسابقات ادلطلوبة .
 بعد مجع عالمات ادلرشح يف ادلسابقات ادلطلوبة  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء ادلرشحني الناجحنييف ادلباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم  ،وحبسب كل وظيفة .
المادة الثامنة  :دخـول مركز المباراة :

على ادلرشح ادلقبول لالشرتاك يف ادلباراة أن يربز  ،عند دخولو مركز ادلباراة  ،بطاقة ىويتو ،

أو صورة مصدقة عن بيان القيد  ،إضافة إىل طلب الترشيح للمباراة .
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ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :

 ال يربز بطاقة ىويتو الرمسية ( أو ببيان قيد إفرادي ) . -أو يبـرز بطاقـة ىويـة ممزقـة .

 أو يربز بطاقة ىوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــو . أو يتأخـر عـن احلضـور يف ادلوعـد احملـدد .ويرجى التنبو إلى ما يلي :

 -4يعترب التخلف أو التأخر عن الحضور – ألي سبب كان -يف ادلوعد احملدد لبدء ادلباراة أو ألي مسابقة فيها
مبثابة رجوع عن لب االشرتاك يف ادلباراة .
 -2إن المواعيد التفصيلية لتاريخ ادلسابقات  ،تصدر الحقا قبل بدء ادلباراة  ،و ديكن اإل الع عليها
على باب رللس اخلدمة ادلدنية و على ادلوقع . www.csb.gov.lb :

 -3إن رللس اخلدمة ادلدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غير صادرة عنو
بالصورة الرسمية .

 -4دينع منعاً باتاً  ،وحتت ائلة اإلقصاء من ادلباراة  ،إدخال الكتب والهواتف المحمولة وخالفو
إلى قاعات المباراة .

 -5إن أي عملية غش أو زلاولة غش أو إثارة الضوضاء داخل مركز مباراة  ،تعرض صاحبها
إلى اإلقصاء النهائي عن المباراة .

 -6تأكد أن كفاءتك وحدىا توظفك  ،دون منة أو شفاعة من أحد .
المادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة ادلوظفني ،

وينشر على باب رللس اخلدمة ادلدنية وعلى الموقع االلكتروني يف مهلة أقصاىا

يوم االثنين يف . 2017/8/14
المادة العاشرة  :ينشر ىذا القرار و يبلغ حيث تدعو احلاجة .
رئيس إدارة الموظفين
أنطوان جبران
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