اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية

قرار رقم 2/447 :

تـاريـخ 2017/8/9 :

تنظيم مباراة وامتحان للتعيني يف بعض الوظائف الشاغرة

يف مالك املؤسسة العامة إلدارة مستشفى بعلبك احلكومي  /أ
املعدل ابلقرار رقم  2/510اتريخ 2017/9/5
إن رئيس إدارة املوظفني ،

بناء على املرسوم رقـم  7986اتريخ ، 2012/4/14

بناء على املرسوم االشرتاعي رقـم  114اتريخ  1959/6/12وتعديالته ( إنشاء جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على املرسوم رقـم  8337اتريـخ  1961/12/30وتعديالته ( تنظيم جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ 1959/6/12وتعديالته ( نظام املوظفني ) ،
بناء على القانون رقم  544اتريخ 1996/7/24وتعديالته ( إنشاء مؤسسات عامة إلدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة )
بناء على املرسوم رقـم  16348اتريخ  ( 2006/2/10إنشاء مؤسسة عامة إلدارة مستشفى بعلبك احلكومي) ،

بناء على القانون رقم  583اتريخ  ( 2004/4/23قانون املوازنة العامة لعام ، ) 2004
بناء على املرسوم رقم  5559اتريخ  ( 2001/5/26حتديـد مالك املؤسسة العامة اليت تتوىل إدارة مستشفى
عام وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمني ) ،
بناء على قرار جملس الوزراء رقم  / 51 /اتريخ  ( 2003/6/17اإلجازة للمستشفيات احلكومية االستخدام ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  324اتريخ  ( ،1997/3/29النظام العام للمبارايت
واالمتحاانت اليت جتريها إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  /714/اتريخ  ( 2017/8/9نظام مباراة وامتحان للتعيني
يف بعض الوظائف الشاغرة يف مالك املؤسسة العامة إلدارة مستشفى بعلبك احلكومي)،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  /715/اتريخ  ( 2017/8/9اجراء مباراة وامتحان للتعيني
يف بعض الوظائف الشاغرة يف مالك املؤسسة العامة إلدارة مستشفى بعلبك احلكومي)،
بناء على اقرتاح رئيس مصلحة املبارايت و امللفات الشخصية ،
يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم االربعاء يف  2017/10/4مباراة
وامتحان للتعيني يف الوظائف الشاغرة التالية يف مالك املؤسسة العامة إلدارة مستشفى بعلبك احلكومي :

ممرض (ة) قانوين (ة) رئيس قسم لشؤون التمريض/عدد  - 5ممرض (ة) جماز /عدد 8
1

ممرضة قانونية/عدد  – 44ممرض مساعد/عدد . 29

املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة واالمتحان :

أ – الشروط العامة املشرتكة :

يشرتط يف املرشح أن يكون :

 – 1لبنانيا منذ عشر سنوات على األقل .

 – 2أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز الرابعة واألربعني بتاريخ بدء املباراة واالمتحان .
 – 3سليما من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء الوظيفة .

 – 4متمتعا حبقوقه املدنية وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة ،
وتعترب جنحاً شائنة تلك املعددة يف نظام املوظفني ( املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ  1959/6/12وتعديالته)

وتطبق هذه األحكام على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .مع األخذ بعني االعتبار

القانون رقم  /87/اتريخ  ( 2010/3/6تعديل املواد  133و  666و  667من قانون العقوابت ) جلهة استثناء

الشيك بدون مؤونة من وصف اجلرم الشائن .

 – 5غري معزول أو مصروف بسبب أتديبـي من وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات أو املؤسسات العامة أو البلدايت
أو احتادات البلدايت  ،و أن ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمته عمال أبحكام قوانني استثنائية أو خاصة .

 - 6حائزا على الشهادات واملؤهالت العلمية املطلوبة للوظيفة .

ب – الشــروط اخلا ــة  :للوظــائف املــذ ورة يف املــادة األوىل مــن هــذا الق ـرار  ،واحملــددة طبقــا للمرســوم رقــم  5559اتريــخ
 2001/5/26وتعديالته  ،وبعد األخذ بعني االعتبار شهادات التعلـيم املهـي و التقـي الـواردة يف القـانون رقـم  478اتريـخ
 ( 2002/12/12حتديد احلد األدىن للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم املهي و التقي ) .

الشروط اخلا ة

الوظيفة

 -حيازة إجازة جامعية يف العناية التمريضية .

أو حيازة اإلجازة التعليمية الفنية  LETأو اإلجازة الفنية  LTيف العلوم التمريضية
أو يف العناية التمريضية .

 -1ممرض (ة) قانوين رئيس
قسم لشؤون التمريض .

أو حيازة شهادة االمتياز الفي  TSيف العناية التمريضية مع خربة أربع سنوات
على األقل يف جمال اإلختصاص بعد اتريخ االنتساب للنقابة .

 -الرتخيص ابلعمل على األراضي اللبنانية .

 االنتساب اىل نقابة املمرضات و املمرضني يف لبنان . خربة ال تقل عن ثالث سنوات على األقل يف جمال االختصاص بعد اتريخ االنتسابللنقابة إضافة إىل األربع سنوات خربة ابلنسبة حلاملي شهادة االمتياز الفي .
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الشروط اخلا ة

الوظيفة

 حيازة إجازة جامعية يفأو حيازة اإلجازة التعليمية الفنية  LETأو اإلجازة الفنية  LTيف العلوم التمريضية
أو يف العناية التمريضية .
أو حيازة شهادة االمتياز الفي  TSيف العناية التمريضية مع خربة أربع سنوات
العلـوم التمريضية .

 -2ممرض (ة) جماز .

على األقل يف جمال اإلختصاص بعد اتريخ االنتساب للنقابة .

 -الرتخيص ابلعمل على األراضي اللبنانية .

 االنتساب إىل نقابة املمرضات و املمرضني يف لبنان . -حيازة شهادة ممرضة قانونية ( البكالوراي الفنية  BTعناية متريضية )

 -3ممرضة قانونية .
 -4ممرض مساعد .

 -الرتخيص ابلعمل على األراضي اللبنانية .

 االنتساب إىل نقابة املمرضات و املمرضني يف لبنان . -حيازة شهادة التكميلية املهنية

BP

مساعد ممرض أو ما يعادهلا .

 -الرتخيص ابلعمل على األراضي اللبنانية .

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
ما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلا ة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
املادة الثالثة  :املستندات ومدة تقدمي الطلبات :
عل ــى ال ـ ـراغبني يف االش ـ ـرتاك يف املب ــاراة أن يق ــدموا طلب ــا م شخص ــيا ( أو بواس ــطة الغـ ــري – يف ح ــاالت الة ــرورة – وذل ــك مبوج ــب

وكالة خا ة منظمة وفق االصول لدى اتب العدل ) وذلك ملهلة أقصاها يـوم االثنـني يف  2017/9/18وذلــك إىل إدارة
املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد رامي ( فردان سابقـا ) –

مفرق سوبر مار ت " غودييز goodies

" .

تقــدم الطلبــات علــى ــاذج صــادرة عــن جملــس اخلدمــة املدنيــة ميكــن احلصــول عليهــا مــن دائــرة املبــارايت يف إدارة املــوظفني
يف جملس اخلدمة املدنية ومـن املوقع االلكرتوين للمجلس  ، www.csb.gov.lbموقعـة مـع طـابع مـاي بقيمـة  /1000/ل.ل ،
ويذ ر فيها حمل إقامة املرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .
 ال تقبل طلبات الرتشيح  ،و ال تسجل إذا مل تكن مستوفية مجيع الشروط العامة واخلا ة املطلوبة للوظيفة .كما ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .
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ترفق ابلطلبات املستندات التالية :

أ -بيان قيد إفرادي أو صورة طبق األصل عنه مص ّدق من قسم النفوس يف مر ـز احملافظة أو من ديوان املديرية العامة

لألحـوال الشخصــية ،حيمــل صــورة حديثــة للمرشــح تســاعد علــى التعـ ّـرف علــى شخصــيته  ،ويثب ـ أن املرشــح لبنــاي منــذ
عش ـ ــر س ـ ــنوات عل ـ ــى األق ـ ــل وان ـ ــه أمت العش ـ ـ ـرين م ـ ــن العم ـ ــر ومل يتج ـ ــاوز الرابعـ ـ ــة واألربع ـ ــني بت ـ ــاريخ ب ـ ــدء املب ـ ــاراة واالمتح ـ ــان
وميكن االستعاضة عن بيان القيـد اإلفـرادي بصـورة عـن بطاقـة اوويـة ( مـع إبـراز البطاقـة األصـلية ) شـرط أن تكـون ـادرة منـ
أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى اتريــخ املبــاراة  ،وال تُقبــل بطاقــة اوويــة الــيت مل ميــر علــى صــدورها مــدة العشــر الســنوات املــذ ورة
مبني أعاله .
فيستعاض عنها ابلتايل ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا هو ّ

ب -شهادة من اللجنة الطبية الرمسية  ،ال يعود اترخيها أل ثر من ستة أشهر تثبت أن املرشح سليم من األمراض اليت حتول
دون قيامه أبعباء وظيفة عامة .

 أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية يف اخلارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية  ،ال يعود اترخيها أل ثرمن ستة أشهر  ،تثبت أن صاحب العالقة سليم من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء وظيفة عامة .

ج  -وراتن مشسيتان لوجـه املرشح مصـادق عليهما من املختار أو من اإلدارة املختصة ابلنسبة للموظف .

د – نسخة عن الشهادات و املؤهالت العلمية و املستندات التالية :

الشروط اخلا ة

الوظيفة

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة اجلامعية يف العلوم التمريضية .

أو عن اإلجازة التعليمية الفنية  LETأو اإلجازة الفنية  LTيف العلوم التمريضية
أو يف العناية التمريضية .

 -1ممرض (ة) قانوين رئيس
قسم لشؤون التمريض .

أو عن شهادة االمتياز الفي  TSيف العناية التمريضية مع إفادة خربة أربع سنوات
على األقل يف جمال اإلختصاص بعد اتريخ االنتساب للنقابة .

 -نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية صادرة عن وزارة الصحة العامة

 -إفادة من نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها .

 إفادة خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف جمال االختصاصبعد اتريخ االنتساب للنقابة إضافة إىل األربع سنوات خربة ابلنسبة حلاملي الـ TS
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الشروط اخلا ة

الوظيفة

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة اجلامعية يف العلـوم التمريضية .

أو عن اإلجازة التعليمية الفنية  LETأو اإلجازة الفنية  LTيف العلوم التمريضية
أو يف العناية التمريضية .

 -2ممرض (ة) جماز .

أو عن شهادة االمتياز الفي  TSيف العناية التمريضية مع إفادة خربة أربع سنوات
على األقل يف جمال اإلختصاص بعد حيازة الشهادة املطلوبة .

 -نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية صادرة عن وزارة الصحة العامة

 إفادة من نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها . -3ممرضة قانونية .
 -4ممرض مساعد .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة ممرضة قانونية ( BTعناية متريضية )

 إفادة من نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان تثبت أن املرشح مسجل فيها . نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية صادرة عن وزارة الصحة العامة -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية

BP

مساعد ممرض .

 -نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية صادرة عن وزارة الصحة العامة

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
ما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلا ة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
 -ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .

املادة الرابعة  :السجـل العدي :
تتوىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية احلصول على نسخة عن السجل العديل للمرشح  ،وتةم هذه النسخة إىل ملفه
ويرفض كل طلب يتبني – من خالل السجل العدي العائد له  -أنه غري متمتع حبقوقه املدنية أو حمكوم عليه جبناية أو مبحاولة جناية
أو جبنحة شائنة أو مبحاولة جنحة شائنة  .وتعترب جنحا شائنة  :السرقة واالحتيال  ،وسوء االئتمان  ،واالختال

 ،والرشوة ،

واالغتصاب  ،والتهويل  ،والتزوير  ،واستعمال املزور  ،والشهادة الكاذبة واليمني الكاذبة  ،واجلرائم املخلة ابألخالق املنصوص

عليها يف الباب السابع من قانون العقوابت  ،واجلرائم املتعلقة بزراعة املواد املخدرة أو االجتار هبا  .وتطبق ه ه األحكام
على األشخاص ال ين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .
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املادة اخلامسة  :البـ فـي الطلبـات :
 -ترفض الطلبات اليت ال تكون  ،بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط املطلوبة  ،وتعلن على ابب جملس

اخلدمة املدنية (وعلى املوقع  ، ) www.csb.gov.lb :قبل موعد املباراة  ،الئحة أبمساء املرشحني املستوفني الشروط

العامة واخلاصة لالشرتاك فيها  ،بقرار يصدر عن هيئة جملس اخلدمة املدنية .
املادة السادسة  :عـدم إعادة املستنـدات :

تعتبـر املستندات اليت يقدمها املرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليه .

املادة السابعة  :املباراة واالمتحان وبرانجمهما :

أوال – املباراة لوظائف  :ممرض (ة) قانوين (ة) رئيس قسم لشؤون التمريض  -ممرض (ة) جماز  -ممرضة قانونية .
 -تشمل املباراة مرحلتني  - 1 :مسابقات خطية يف االختصاص املطلوب .

أ  -املسابقات اخلطية :

 - 2مقابلة مع اللجنة الفاحصة .

وذلك وفق التفصيل اآليت :

– لوظيفة  :ممرض (ة) قانوين (ة) رئيس قسم لشؤون التمريض

الوق

املعدل

 -1مسابقة يف احلاالت الطارئة و اإلنعاش و نقل الدم و العناية التمريضية

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف العناية ابألم و الطفل ( علم الوالدة – طب األطفال )

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف العناية التمريضية ( الطبية – اجلراحية ) .

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :ممرض (ة) جماز .

الوق

املعدل

 -1مسابقة يف احلاالت الطارئة و اإلنعاش و نقل الدم و العناية التمريضية .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف العناية ابألم و الطفل ( علم الوالدة – طب األطفال ) .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف العناية التمريضية ( الطبية – اجلراحية ) .

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :ممرضة قانونية .

الوق

املعدل

 -1مسابقة يف العناية ابألم و الطفل .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف العناية ابلصحة العامة و الوقاية .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف العناية التمريضية ( الطبية – اجلراحية ) .

ساعتان

اثنان
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 تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشرين و تةرب ابملعدل املقابل هلا  ،وتدخل العالمات اليت انهلااملرشح يف اجملموع العام لعالماته النهائية  .وال يعترب املرشح انجحاً يف هذه املرحلة إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماته

فيها العشرة على عشرين على األقل  .ويعترب راسبا يف املباراة مهما بلـغ متوسط جمموع عالماته وال حيق له متابعة املباراة ،
املرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين يف أي من املسابقات املطلوبة .

 -تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة من املباراة حبسب ل وظيفة .

 -يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة ال ين ميكنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

ب  -املقابلة مع اللجنة الفاحصة .

الوق

 تتنــاول هــذه املقابلــة حمادثــة مــع املرشــح يف املوضــوعات الــيت اتارهــا اللجنــة ضــمن املؤهــل العلمــيواخالقيات الوظيفـة واالختصـاص املطلـوب منـه وذلـك دـدف التعـرف إىل شخصـيته و اختبـار ثقافتـه
وقدراته العلمية وخربته املهنية ومدى أهليته للوظيفة اليت يتبارى هلا .
 -تعطى العالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين وتدخل العالمة اليت انهلا

--

املعدل

واحد

املرشح يف اجملموع العام لعالماته النهائية .

ويعترب راسبا يف املباراة  ،املرشح الذي ينال دون العشر عالمات يف هذه املقابلة .
 -بعد مجع عالمة املرشح الناجح يف مسابقات املرحلة األوىل والعالمة اليت انهلا يف املقابلة  ،تةع اللجنة الفاحصة الئحة

أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم وتبعا لكل وظيفة .
-----------

اثنيا – االمتحان لوظيفة  :ممرض مساعد .

 -يشمل االمتحان املسابقات اخلطية التالية :

 -لوظيفة  :مساعد ممرض ( مستوى شهادة التكميلية املهنية  BPمساعد ممرض )

الوق

املعدل

 -1مسابقة يف العناية التمريضية ابألم و ابلطفل

ساعة واحدة

واحد

 -2مسابقة يف الصحة العامة و اجلراثيم

ساعة واحدة

واحد

 -3مسابقة يف العناية التمريضية

ساعة واحدة

واحد

 تعطى العالمة يف املسابقات اخلطية من صفر إىل عشرين وتةرب ابملعدل املقابل هلا  ،وال يعترب املرشح انجحايف االمتحان  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماته فيها العشر على عشرين على األقل فيها  .ويعتبـر راسبا يف االمتحان

مهما بلـغ متوسط جمموع عالماته  ،إذا نـال دون السبعة على عشرين يف أي من املسابقات املطلوبة .

 تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف االمتحان  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .7

املادة الثامنة  :دخـول مركز املباراة :
على املرشح املقبول لالشرتاك يف املباراة أن يربز  ،عند دخوله مر ز املباراة  ،بطاقة هويته ،
أو صورة مصدقة عن بيان القيد  ،إضافة إىل طلب الرتشيح للمباراة .

ومينع حتما من دخول املركز كل مرشح :

 ال يربز بطاقة هويته الرمسية ( أو ببيان قيد إفرادي ) . -أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .

 أو يربز بطاقة هوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــه . أو يتأخـر عـن احلةـور يف املوعـد احملـدد .ويرجى التنبه إىل ما يلي :

 -1يعترب التخلف أو التأخر عن احلضور – ألي سبب ان -يف املوعد احملدد لبدء املباراة أو ألي مسابقة فيها
مبثابة رجوع عن طلب االشرتاك يف املباراة .
 -2إن املواعيد التفصيلية لتاريخ املسابقات  ،تصدر الحقا قبل بدء املباراة  ،و ميكن اإلطالع عليها
على ابب جملس اخلدمة املدنية و على املوقع . www.csb.gov.lb :

 -3إن جملس اخلدمة املدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غري ادرة عنه
ابلصورة الرمسية .
 -4مينع منعاً اباتً  ،وحتت طائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدخال الكتب واوواتف احملمولة وخالفه
إىل قاعات املباراة .
 -5إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إاثرة الةوضاء داخل مر ز مباراة  ،تعرض احبها
إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة .

 -6أت د أن كفاءتك وحدها توظفك  ،دون منة أو شفاعة من أحد .
املادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني ،
وينشر على ابب جملس اخلدمة املدنية وعلى املوقع االلكرتوين يف مهلة أقصاها

يوم الثالاثء يف . 2017/11/21

املادة العاشرة  :ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو احلاجة .

رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جربان
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