اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية

قرار رقم 2/554 :

تـاريـخ 2017/9/29 :

تنظيم مباراة مللء بعض الوظائف الشاغرة يف مالك
الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان

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  583اتريخ  ( 2004/4/23قانون املوازنة العامة لعام ، ) 2004
بناء على القانون رقم  /273/اتريخ  ( 2001/1/5طابع املختار) ،
بناء على املرسوم رقم  4517اتريخ  ( 1972/12/13النظام العام للمؤسسات العامة ) ،
بناء على املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) ،
بناء على املرسوم رقم  524اتريخ  ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) ،
بناء على قرار جملس الوزراء رقم  /93/اتريخ  ( 2017/5/10املوافقة على اجراء مباراة مللء  13مركزاً شاغراً لدى
الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) ،
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  851اتريخ  ( 2017/9/28نظام مباراة مللء بعض املراكز الشاغرة
يف مالك الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  852اتريخ  ( 2017/9/28اجراء مباراة مللء بعض املراكز الشاغرة
يف مالك الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) ،
بناء على اقرتاح رئيس مصلحة املبارايت و امللفات الشخصية ،

1

يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم االربعاء يف 2017/11/15

مباراة مللء املراكز الشاغرة التالية (عدد  )13لدى الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان :رئيس الدائرة االدارية/عدد 1

(فئة اثلثة)  -رئيس الدائرة املالية (حمتسب)/عدد ( 1فئة اثلثة)  -رئيس دائرة اخلدمات االجتماعية /عدد
جماز يف احلقوق/عدد ( 1فئة اثلثة)  -أخصائي معلوماتية/عدد ( 1فئة اثلثة)  -حم ـ ـ ـرر/عدد( 1فئة رابعة)  -سكرترية
( حمـرر)/عدد ( 1فئة رابعة)  -حماسب/عدد ( 2فئة رابعة)  -أمني صندوق/عدد (1فئة رابعة) -مدخل معلومات/عدد 1
(فئة رابعة)  -حاجب/عدد ( 1فئة خامسة)  -س ـاع/عدد ( 1فئة خامسة) .
( 1فئة اثلثة)

املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة :
أ – الشروط العامة املشرتكة :جيب أن يكون املرشح :

 – 1لبنانياً منذ عشر سنوات على األقل .
 – 2أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني بتاريخ إجراء املباراة لوظائف  :حم ـ ـ ـرر -سكرترية – حماسب
مدخل معلومات  -حاجب  -س ـاع .
وأمت اخلامسة والعشرين ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني بتاريخ إجراء املباراة لوظيفة  :أمني صندوق .
وأمت العشرين ومل يتجاوز التاسعة واالربعني بتاريخ إجراء املباراة للوظائف االخرى .
 – 3سليماً من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء الوظيفة 0
 – 4متمتعاً حبقوقه املدنية وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة وتعترب جنحاً شائنة
تلك املعددة يف نظام موظفي التعاونية و تطبق 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 .

 - 6حائزاً على الشهادات واملؤهالت العلمية املطلوبة .

ب – الشروط اخلاصة  :واحملددة مبوجب اجلدول رقم  /2/امللحق املرسوم رقم  524اتريخ  ( 2014/9/4تنظيم الصندوق

التعاوين للمختارين يف لبنان)  ،وبعد االخذ بعني االعتبار احكام القانون رقم  478اتريخ  ( 2002/12/12حتديد احلد األدىن

للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم املهين و التقين ) .

الوظيفة
 -1رئيس الدائرة اإلدارية

املؤهالت العلمية املطلوبة
 -حيازة االجازة اجلامعية يف احلقوق اللبنانية أو يف اإلدارة العامة أو يف العلوم السياسية واإلدارية

أو يف إدارة املوارد البشرية أو ما يعادل أايً من هذه االجازات .
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الوظيفة
 -2رئيس دائرة اخلدمات
االجتماعية

املؤهالت العلمية املطلوبة
 -حيازة االجازة اجلامعية يف احلقوق اللبنانية أو يف اإلدارة العامة أو يف العلوم السياسية واإلدارية

أو يف إدارة املوارد البشرية أو ما يعادل أايً من هذه االجازات .

 -حيازة االجازة اجلامعية يف إدارة األعمال فرع احملاسبة أو يف العلوم املالية أو التجارية .

أو حيازة اإلجازة التعليمية الفنية  LETيف املراجعة واخلربة يف احملاسبة أو يف احملاسبة (فرع املالية)

 -3رئيس الدائرة املالية
(احملتسب)

أو اإلجازة الفنية  LTيف املراجعة واخلربة يف احملاسبة .

أو شهادة االمتياز الفين

TS

يف املراجعة واخلربة يف احملاسبة مع خربة أربع سنوات على األقل

يف حقل اإلختصاص بعد حيازة الـ .TS

 إجادة احدى اللغتني الفرنسية او اإلنكليزية . -4جماز يف احلقوق .

 -5أخصائي معلوماتية

 -6حم ـ ـ ـرر .
 -7سكرترية (حمـرر) .

 -حيازة االجازة اجلامعية يف احلقوق اللبنانية .

 إجادة احدى اللغتني الفرنسية او اإلنكليزية . حيازة إجازة جامعية يف املعلوماتية أو ما يعادهلا .أو حيازة اإلجازة التعليمية الفنية  LETيف املعلوماتية اإلدارية أو اإلجازة الفنية LT
يف املعلوماتية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص .
أو حيازة االمتياز الفين  TSيف املعلوماتية اإلدارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص
مع خربة اربع سنوات على األقل يف حقل االختصاص املطلوب.
 إجادة احدى اللغتني الفرنسية او اإلنكليزية . -حيازة شهادة الثانوية العامة ( أو ما يعادهلا ) مع إجادة استعمال الكمبيوتر .

أو حيازة شهادة البكالوراي الفنية  BTيف  :أمانة السر اإلدارية أو يف احملاسبة

واملعلوماتية ( أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص ) مع إجادة استعمال الكمبيوتر .

 -8حماسب .

 حيازة شهادة الثانوية العامة مع سنة خربة يف حقل االختصاص .أو حيازة شهادة البكالوراي الفنية  BTيف احملاسبة واملعلوماتية أو يف العلوم التجارية
أو البيع والعالقات التجارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص .
 -إجادة احدى اللغتني الفرنسية او اإلنكليزية .

 -9أمني صندوق .

 حيازة شهادة الثانوية العامة مع سنة خربة يف حقل االختصاص .أو حيازة شهادة البكالوراي الفنية  BTيف احملاسبة واملعلوماتية أو يف العلوم التجارية
أو البيع والعالقات التجارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص .
 -إجادة احدى اللغتني الفرنسية او اإلنكليزية .
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املؤهالت العلمية املطلوبة

الوظيفة

 حيازة شهادة البكالوراي الفنية  BTيف برجمة احلاسبات اإللكرتونية أو يف احملاسبة واملعلوماتية -10مدخل معلومات

 -11حاجب .
 -12س ـاع .

أو يف أمانة السر اإلدارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص .

 إجادة احدى اللغتني الفرنسية او اإلنكليزية . -أن حيسن القراءة والكتابة .

 حيازة شهادة سوق عمومية صاحلة للعمل يف لبنان . -أن حيسن القراءة والكتابة .

 تعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراةكما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلاصة  ،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

وكال ــة خاص ــة منظم ــة وف ــق االص ــول ل ــدى كات ــب الع ــدل ) وذل ــك ملهل ــة أقص ــاها ي ــوم ال ــثال ء يف  2017/10/31وذلـ ــك إىل إدارة

املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) –

مفرق سوبر ماركت " غودييز goodies

" .

تقــدم الطلبــات علــى منــاذج صــادرة عــن جملــس اخلدمــة املدنيــة ميكــن احلصــول عليهــا مــن دائــرة املبــارايت يف إدارة املــوظفني
يف جملــس اخلدمــة املدنيــة ومــن املوقــع االلكــرتوين للمجلــس  ، www.csb.gov.lbموقعــة مــع طــابع مــاي بقيمــة  /1000/ل.ل ،

ويذكر فيها حمل إقامة املرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .

 ال تقبل طلبات الرتشيح  ،و ال تسجل إذا مل تكن مستوفية مجيع الشروط العامة واخلاصة املطلوبة للوظيفة .كما ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .

ترفق ابلطلبات املستندات التالية :

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

التعرف على شخصيته  ،ويثبت أن املرشح لبناين منذ
لألحوال الشخصية ،حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
عشر سنوات على األقل  ،وأنه أمت بتاريخ اجراء املباراة العشرين من العمر ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني لوظائف  :حم ـ ـ ـرر-
سكرترية – حماسب -مدخل معلومات  -حاجب  -س ـاع  ،واخلامسة والعشرين ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني لوظيفة  :أمني صندوق
والعشرين ومل يتجاوز التاسعة واالربعني للوظائف االخرى .وميكن االستعاضة عن بيان القيد اإلفرادي بصورة عن بطاقة اهلوية

( مع إبراز البطاقة األصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على اتريخ املباراة  ،وال تُقبل بطاقة اهلوية اليت
مبني أعاله .
مل مير على صدورها مدة العشر السنوات املذكورة  ،فيستعاض عنها ابلتايل ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا هو ّ
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ب -شهادة من اللجنة الطبية الرمسية  ،ال يعود اترخيها ألكثر 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 ألكثرمن ستة أشهر  ،تثبت أن صاحب العالقة سليم من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء وظيفة عامة .

 يؤخذ بعني االعتبار نص املادتني رقم  68و 69من القانون رقم  220اتريخ  2000/5/29املتعلقتني حبق الشخصاملعوق ابلعمل والتوظيف  .على أن يرفق املعوق نسخة عن بطاقته اخلاصة الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية ،

شرط أن ال حتول اإلعاقة دون ممارسة املرشح للوظيفة اليت يتقدم اليها بشكل كفؤ وسليم .

ج  -صوراتن مشسيتان لوجـه املرشح مصـادق عليهما من املختار أو من اإلدارة املختصة ابلنسبة للموظف .
د – نسخة عن الشهادات و املؤهالت العلمية و املستندات التالية :

الوظيفة
 -1رئيس الدائرة اإلدارية
 -2رئيس دائرة اخلدمات
االجتماعية

املستندات املطلوبة
 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة اجلامعية يف احلقوق اللبنانية أو يف اإلدارة العامة

أو يف العلوم السياسية واإلدارية أو يف إدارة املوارد البشرية أو ما يعادل أايً من هذه االجازات .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة اجلامعية يف احلقوق اللبنانية أو يف اإلدارة العامة

أو يف العلوم السياسية واإلدارية أو يف إدارة املوارد البشرية أو ما يعادل أايً من هذه االجازات .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة اجلامعية يف إدارة األعمال فرع احملاسبةأو يف العلوم املالية أو التجارية .

 -3رئيس الدائرة املالية
(احملتسب)

أو عن اإلجازة التعليمية الفنية  LETيف املراجعة واخلربة يف احملاسبة أو يف احملاسبة (فرع املالية)
أو عن الفنية  LTيف املراجعة واخلربة يف احملاسبة .

أو عن االمتياز الفين

TS

يف املراجعة واخلربة يف احملاسبة مع خربة أربع سنوات على األقل

يف حقل اإلختصاص بعد حيازة الـ .TS

 -4جماز يف احلقوق .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة اجلامعية يف احلقوق اللبنانية .

 -5أخصائي معلوماتية

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن إجازة جامعية يف املعلوماتية أو ما يعادهلا .أو عن اإلجازة التعليمية الفنية  LETيف املعلوماتية اإلدارية أو اإلجازة الفنية LT
يف املعلوماتية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص .
أو عن شهادة االمتياز الفين  TSيف املعلوماتية اإلدارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص
مع افادة خربة اربع سنوات على األقل يف حقل االختصاص املطلوب.

 -6حم ـ ـ ـرر .
 -7سكرترية (حمـرر) .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة ( أو ما يعادهلا ) .

أو عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف  :أمانة السر اإلدارية أو يف احملاسبة

واملعلوماتية ( أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص ) .
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املستندات املطلوبة

الوظيفة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة مع افادة سنة خربة يف حقل االختصاص .أو عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف احملاسبة واملعلوماتية أو يف العلوم التجارية

 -8حماسب .

أو البيع والعالقات التجارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة مع افادة سنة خربة يف حقل االختصاص .

 -9أمني صندوق .
 -10مدخل معلومات

 -11حاجب .
 -12س ـاع .

أو عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف احملاسبة واملعلوماتية أو يف العلوم التجارية
أو البيع والعالقات التجارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف برجمة احلاسبات اإللكرتونية

أو يف احملاسبة واملعلوماتية أو يف أمانة السر اإلدارية أو ما يعادل أايً منها يف ذات االختصاص

 افادة رمسية أو من مدرسة خاصة تبني أن صاحب العالقة حيسن القراءة والكتابة . -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة سوق عمومية صاحلة للعمل يف لبنان .

 -افادة رمسية أو من مدرسة خاصة تبني أن صاحب العالقة حيسن القراءة والكتابة .

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلاصة  ،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 جنحاً شائنة  :السرقة واالحتيال  ،وسوء االئتمان  ،واالختالس  ،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 هذه األحكام
على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

املادة اخلامسة  :البـت 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 .
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املادة السابعة  :املباراة وبرانجمها :

 -تشمل املباراة املسابقات التالية :

– لوظيفة  :رئيس الدائرة اإلدارية

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

 – 2مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة العربية .

ساعتان

واحد

 -3مسابقة يف القانون رقم  273اتريخ ( 2001/1/5طابع املختار ) .
ويف املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان)

ويف املرسوم رقم  524اتريخ ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) .

ويف القرار رقم  /43/اتريخ
ويف املرسوم رقم  4517اتريخ ( 1972 /12/13النظام العام للمؤسسات العامة) .

( 2012/11/23نظام املستخدمني لدى الصندوق التعاوين للمختارين)

 -4مسابقة يف القانون اإلداري  - :مبدا الشرعية .
– القرار االداري  - :الصالحية – االختصاص – الشكل واالصول – السراين

 -مفهوم القرار االداري النافذ  -تنفيذ القرار االداري وزواله .

ساعتان
ونصف

ساعتان

اثنان

اثنان

 -مسؤولية السلطة العامة  :املسؤولية على اساس اخلطأ واملسؤولية بدون خطأ .

– لوظيفة  :رئيس دائرة اخلدمات االجتماعية

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

 – 2مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة العربية .

ساعتان

واحد

 -3مسابقة يف القانون رقم  273اتريخ ( 2001/1/5طابع املختار ) .
ويف املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان)

ويف املرسوم رقم  524اتريخ ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) .

ويف القرار رقم  /43/اتريخ
ويف املرسوم رقم  4517اتريخ ( 1972 /12/13النظام العام للمؤسسات العامة) .

( 2012/11/23نظام املستخدمني لدى الصندوق التعاوين للمختارين)

ساعتان
ونصف

اثنان

 -4مسابقة يف قانون الضمان االجتماعي (املرسوم رقم  13955اتريخ : ) 1963/9/26
الكتاابن األول والثاين منه فقط .
ويف القانون رقم  225اتريخ ( 2000/5/29اخةاع املختارين ألحكام قانون الةمان
االجتماعي /فرع ضمان املرض واألمومة) .
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ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :رئيس الدائرة املالية (احملتسب)

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

 – 2مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة العربية .

ساعتان

واحد

 -3مسابقة يف احملاسبة العامة .

ساعتان

اثنان

 -4مسابقة يف احملاسبة التحليلية والتقديرية .

ساعتان

اثنان

 -5مسابقة يف النظام املاي للصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان .
ويف القانون رقم  273اتريخ ( 2001/1/5طابع املختار ) .

ويف املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان)
ويف املرسوم رقم  524اتريخ ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) .

ويف القرار رقم  /43/اتريخ

ساعتان
ونصف

اثنان

( 2012/11/23نظام املستخدمني لدى الصندوق التعاوين للمختارين)

– لوظيفة  :أخصائي معلوماتية

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف الشبكات

Networking

 -3مسابقة يف أنظمة تشغيل الكمبيوتر

Operating Systems

 -4مسابقة يف قواعد املعطيات

Data base

– لوظيفة  :حم ـ ـ ـرر  -سكرترية (حمـرر)

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف موضوع عام ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

 – 2مسابقة يف موضوع عام ابللغة العربية .

ساعتان

واحد

 -3مسابقة يف القانون رقم  273اتريخ ( 2001/1/5طابع املختار ) .

ويف املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان)

ويف املرسوم رقم  524اتريخ ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) .

ويف القرار رقم  /43/اتريخ

 -4مسابقة عملية تشتمل على

ساعتان

اثنان

( 2012/11/23نظام املستخدمني لدى الصندوق التعاوين للمختارين)
Microsoft Office / Word - Excel
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--

واحد

– لوظيفة  :جماز يف احلقوق

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

 – 2مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة العربية .

ساعتان

واحد

 -3مسابقة يف قانون الضمان االجتماعي (املرسوم رقم  13955اتريخ : ) 1963/9/26
الكتابني األول والثاين منه فقط .

 -ويف قانون العمل ( قانون صادر يف . ) 1946/9/23

ساعتان

اثنان

 -ويف طوارئ العمل ( مرسوم اشرتاعي رقم  136اتريخ  1983/9/16وتعديالته )

 -4مسابقة يف القانون اإلداري  - :مبدا الشرعية .
– القرار االداري  - :الصالحية – االختصاص – الشكل واالصول – السراين
 -مفهوم القرار االداري النافذ  -تنفيذ القرار االداري وزواله .

ساعتان

اثنان

 مسؤولية السلطة العامة  :املسؤولية على اساس اخلطأ واملسؤولية بدون خطأ . -5مسابقة يف القانون رقم  273اتريخ ( 2001/1/5طابع املختار ) .

ويف املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان)

ويف املرسوم رقم  524اتريخ ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) .

ويف القرار رقم  /43/اتريخ
ويف املرسوم رقم  4517اتريخ ( 1972 /12/13النظام العام للمؤسسات العامة) .

( 2012/11/23نظام املستخدمني لدى الصندوق التعاوين للمختارين)

ساعتان
ونصف

اثنان

– لوظيفة  :حماسب

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف موضوع عام ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف

تقنيات احملاسبة

.

 -3مسابقة يف النظام املاي للصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان .
ويف القانون رقم  273اتريخ ( 2001/1/5طابع املختار ) .
ويف املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان)
ويف املرسوم رقم  524اتريخ ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) .
ويف القرار رقم  /43/اتريخ ( 2012/11/23نظام املستخدمني لدى الصندوق التعاوين للمختارين)
 -4مسابقة عملية تشتمل على

Microsoft Office / Word - Excel
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ساعتان
ونصف

اثنان

--

واحد

– لوظيفة  :أمني صندوق

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف موضوع عام ابللغة الفرنسية أو االنكليزية .

ساعتان

واحد

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف

تقنيات احملاسبة

.

 -3مسابقة يف النظام املاي للصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان .
ويف القانون رقم  273اتريخ ( 2001/1/5طابع املختار ) .

ويف املرسوم رقم  10626اتريخ ( 2003/8/13إنشاء الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان)
ويف املرسوم رقم  524اتريخ ( 2014/9/4تنظيم الصندوق التعاوين للمختارين يف لبنان) .

ويف القرار رقم  /43/اتريخ

 -4مسابقة عملية تشتمل على

ساعتان
ونصف

اثنان

( 2012/11/23نظام املستخدمني لدى الصندوق التعاوين للمختارين)
Microsoft Office / Word - Excel

– لوظيفة  :مدخل معلومات

--

واحد

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف املدخل إىل علم الكمبيوتر  ،متعددة اخليارات  ، QCMتشتمل على :

تصميم أجهزة الكمبيوتر  Computer Architectواألنظمة التشغيلية : Operating System
Windows

والشبكات واالتصاالت Network & Communication :

والربامج املكتبية : Office

Word / Excel / PowerPoint

ساعة واحدة

واحد

و برامج االنرتنت : Internet

Mail software - Internet Explorer -HTML

 -2مسابقة يف الطباعة على الكمبيوتر ابللغة العربية وإبحدى اللغتني اإلنكليزية أو الفرنسية .
 -3مسابقة عملية تشتمل

على Microsoft Office - / Word - Excel -

– لوظيفة  :حاجب

أربعون دقيقة

واحد

--

اثنان

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف اإلمالء ابللغة العربية .

نصف ساعة

واحد

 -2مسابقة يف العمليات احلسابية األربعة ( مجع – طرح – ضرب – قسمة ) .

نصف ساعة

واحد

----

واحد

– لوظيفة  :س ـاع

الوقت

املعدل

 -1مسابقة عملية يف قيادة السيارة .

---

اثنان

 -2مسابقة يف اإلمالء ابللغة العربية .

نصف ساعة

واحد

 -3مسابقة خطية يف أنظمة واشارات السري .

ساعة واحدة

واحد

 -3مسابقة يف قراءة نص ابللغة العربية .

10

 تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشرين وتةرب ابملعدل احملدد هلا  ،وال يعترب املرشح انجحايف املباراة  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماته فيها العشر على عشرين على األقل .

 يعتبـر راسبا يف املباراة  ،مهما بلـغ متوسط جمموع عالماته  ،املرشح الذي ينال دون السبعة على عشرينيف أي من املسابقات املطلوبة  ،ابستثناء املسابقة العملية لوظيفة س ـ ـ ـ ــاع اليت يقتةي اال تقل العالمة
فيها عن العشر على عشرين .
 بعد مجع عالمات املرشح الناجح يف املسابقات املطلوبة  ،تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحنييف املباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم وحبسب كل وظيفة .

املادة الثامنة  :دخـول مركز املباراة :

على املرشح املقبول لالشرتاك يف املباراة أن يربز  ،عند دخوله مركز 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 كان -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 صادرة عنه
ابلصورة الرمسية .

 -4مينع منعاً اباتً  ،وحتت طائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدخال الكتب واهلواتف احملمولة وخالفه
إىل قاعات املباراة .

 -5إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إاثرة الةوضاء داخل مركز مباراة  ،تعرض صاحبها
إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة .

 -6أتكد أن كفاءتك وحدها توظفك  ،دون منة أو شفاعة من أحد .
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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 اخلميس يف . 2018/2/15

املادة العاشرة  :ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو احلاجة .
رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جربان
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