اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية

قرار رقم 2/245:

تـاريـخ 2018/6/12 :

تنظيم مباراة مللء بعض الوظائف

الشاغرة يف مالك بلدية طرابلس

إن رئيس إدارة املوظفني ،
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 املرسوم االشرتاعي رقم  118اتريخ  1977 /6/ 30وتعديالته ( قانون البلدايت )،
بناء على القرار رقم  /136/اتريخ  1962/6/2وتعديالته ( نظام موظفي بلدية طرابلس)،
بناء على القرار رقم  /134/اتريخ  1981/4/9وتعديالته ( حتديد مالك بلدية طرابلس)،
بناء على قرار جملس الوزراء رقم  /27/اتريخ ( 2005/8/25إلغاء قراراته السابقة اليت كانت تفرض احلصول على موافقته
املسبقة بشأن االستخدام أو التعاقد يف البلدايت) ،
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  496اتريخ  ( 2018/6/12نظام مباراة مللء بعض الوظائف الشاغرة
يف مالك بلدية طرابلس) ،

بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  497اتريخ  ( 2018/6/12اجراء مباراة مللء بعض الوظائف الشاغرة
يف مالك بلدية طرابلس) ،

يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم السبت يف 2018/8/11

مباراة مللء بعض الوظائف الشاغرة يف مالك بلدية طرابلس  :مهندس قسم السري/عدد  1فئة اثلثة
( يف دائرة الدروس والتجميل -قسم السـري )  -مهندس/عدد  1فئة اثلثة (يف دائرة التنفيذ-

قسم االعمال االمتيازية)  -مهندس/عدد  1فئة اثلثة(يف دائرة املباين)  -مهندس زراعي /عدد  1فئة اثلثة

(يف دائرة التنفيذ -قسم احلدائق)  -معاون مهندس/عدد  1فئة رابعة/رتبة اوىل (دائرة املباين) -

رسام /عدد  1فئة رابعة رتبة اثنية(يف دائرة اجملاري)  -منـاظر /عدد  7فئة خامسة /رتبة اثنية ( دائرة التنفيذ -
قسم االشغال ابألمانة واالعمال امللزمة ) .

املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة :

أ – الشروط العامة  :يشرتط يف املرشح أن يكون :

 – 1لبنانياً منذ عشر سنوات على األقل  ،ومقيما يف طرابلس مخس سنوات على األقل (يستثىن من شرط اإلقامة
املهندس والرسـام سنداً لنص البند /1أ من املادة الرابعة من القرار رقم  /136/اتريخ  1962/6/2وتعديالته –
نظام موظفي بلدية طرابلس) .
 – 2أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز الرابعة واألربعني بتاريخ إجراء املباراة .
 – 3سليماً من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء الوظيفة بقرار من اللجنة الطبية لبلدية طرابلس .
 – 4متمتعاً حبقوقه املدنية وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة ،
وتعترب جنحاً شائنة تلك املعددة يف نظام ومالك موظفي بلدية طرابلس وتعديالته  ،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 أتديـيب 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.
ب – الشروط اخلاصة  :حددت هذه الشروط مبوجب القرار البلدي رقم  /134/اتريخ  1981/4/9وتعديالته
( حتديد مالك بلدية طرابلس ) .

الوظيفـة

-1

مهندس قسم السري.

-2
 -3مهندس (لدائرة املباين ) .

مهندس (لقسم األعمال االمتيازية ) .

املؤهالت العلمية املطلوبة
 حيازة شهادة جامعية يف اهلندسة املدنية أو ما يعادهلا. حيازة شهادة ختصص يف قضااي السري أو خربة ال تقل عن مخس سنوات يف جمالالسيـر .
 اإلجازة مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية . منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . حيازة شهادة جامعية يف اهلندسة املدنية أو ما يعادهلا. اإلجازة مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية . -منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان .

الوظيفـة

املؤهالت العلمية املطلوبة

-4

مهندس زراعي (لقسم احلدائق ) .

 حيازة شهادة جامعية يف اهلندسة الزراعية أو ما يعادهلا. اإلجازة مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية . -منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان .

-5

معاون مهندس (لدائرة املباين ) .

 حيازة االمتياز الفين  TSيف اختصاص فنون اهلندسة املدنية أو ما يعادهلا.أو شهادة البكالوراي الفنية  BTيف اختصاص فنون اهلندسة املدنية أو ما يعادهلا.
مع خربة ثالث سنوات على األقل يف اإلختصاص بعد حيازة الـ ـ ـ .BT
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رسـام (لدائرة اجملاري ) .

 -حيازة شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الرسم املعماري أو ما يعادهلا .

 -7مناظــر .
( دائرة التنفيذ – قسم االشغال ابألمانة واالعمال امللزمة )

 حيازة شهادة التكميلية املهنية  BPعلى األقل " مساعد مساح" أو ما يعادهلا.(تعترب البكالوراي الفنية  BTيف البناء واألشغال العامة – املساحة مقبولة لالشرتاك
يف املباراة ).

 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 :
علـى الـراغبني يف االشـرتاك يف املبــاراة أن يقـدموا طلبــا م شخصــيا ( أو بواسـطة الغــري – يف حـاالت الضــرورة – وذلـك مبوجــب وكالــة
خاصة منظمة وفق االصول لدى كاتب العدل ) وذلك ملهلة أقصاها يـوم الـثالاثء يف  2018/7/17وذلــك إىل إدارة املـوظفني يف
جملس اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) – مفرق سوبر ماركت " غودييز . " goodies
تقـ ــدم الطلب ـ ــات عل ـ ــى ـ ــاذج ص ـ ــادرة ع ـ ــن جمل ـ ــس اخلدم ـ ــة املدنيـ ــة ميك ـ ــن احلص ـ ــول عليه ـ ـا م ـ ــن دائ ـ ــرة املب ـ ــارايت يف إدارة امل ـ ــوظفني
يف جملس اخلدمة املدنية ومن املوقع االلكرتوين للمجلس  ، www.csb.gov.lbموقعة مـع طـابع مـايل بقيمـة  /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 لألحوال
التعرف على شخصيته  ،ويثبت أن املرشح لبناين منذ عشر سنوات على األقل،
الشخصية ،حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
وأنه أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز الرابعة واالربعني بتاريخ إجراء املباراة .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
مبني أعاله .
اهلوية اليت مل مير على صدورها مدة العشر السنوات املذكورة  ،فيستعاض عنها ابلتايل ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا هو ّ
 يعفى املوظف الدائم يف بلدية طرابلس من شرط السن على أن يرفق إفادة رمسية تبني وظيفته ورتبته وراتبه . "افادة سكن" من خمتار احمللة وعلى مسؤوليته ،تبني ان املرشح مقيم يف مدينـة طـرابلس منـذ مخـس سـنوات علـى االقـل ويعفـى مـن هـذهاالفادة املرشحون لوظائف اهلندسة ولوظيفة رسام.
 يعفى األسري من شرط السن علـى أن يرفـق إفـادة تثبـت انـه أمضـى أكثـر مـن سـنة يف سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي وعمالئـه  ،صـادرةعن إحدى املرجعيات التالية  :الصليب األمحر الدويل  ،وزارة الدفاع الوطين  ،املديرية العامة لألمن العام  ،وزارة الداخلية والبلدايت .
ب -شــهادة مــن اللجنــة الطبيــة لبلديــة طـرابلس  ،ال يعــود اتراهــا ألكثــر مــن ســتة أشــهر  ،مرفــق وــا خالصــة الفحــص والتصــوير ابألشــعة
للرئتني  ،تثبت أن املرشح سليم من األمراض والعاهات اليت حتول دون قيامه أبعباء الوظيفة .
 أو شهادات طبية صادرة من جهات طبية أجنبية يف اخلـارج واملصـادق عليهـا مـن البعثـات اللبنانيـة  -ال يعـود اتراهـا ألكثـر مـن سـتةأشــهر  ،ومرفــق وــا خالصــة تقريــر عــن الفحــص والتصــوير ابألشــعة لل ـرئتني  - X-RAYوالــيت تثبــت أن صــاحب العالقــة ســليم مــن
األمراض والعاهات اليت حتول دون قيامه أبعباء وظيفة عامة .
ويعفـى املوظــف الـدائم يف بلديــة طـرابلس مــن تقـدذ هــذه الشـهادة شــرط إرفـاق إفــادة رمسيـة تبــني وظيفتـه ورتبتــه وراتبـه  ،وانــه غـري حمكــوم
بعقوبة حتول دون استمراره ابخلدمة العامة .
 يؤخذ بعني االعتبار نص املادتني رقم  68و 69من القانون رقم  220اتريـخ  2000/5/29املتعلقتـني حبـق الشـخص املعـوق ابلعمـلوالتوظيــف  .علــى أن يرفــق املعــوق نســخة عــن بطاقتــه اخلاصــة الصــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة  ،علــى أن ال حتــول اإلعاقــة دون
ممارسة املرشح للوظيفة املتقدم إليها بشكل كفؤ و سليم .
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 ( املذكورة أدانه ) .
الوظيفة

-1

مهندس قسم السري.

املستندات املطلوبة
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة اجلامعية يف اهلندسة املدنية أو ما يعادهلا . نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة اجلامعية شهادة التخصص يف قضاايالسري أو إفادة تبني أن املرشح مارس مهام مهندس يف قضااي السري ملدة ال تقل
عن مخس سنوات .
 إفادة انتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . -نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة صادرة عن الوزارة املختصة .

الوظيفة
-2
 -3مهندس (لدائرة املباين ) .

مهندس (لقسم األعمال االمتيازية ) .

املستندات املطلوبة
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة اجلامعية يف اهلندسة املدنية أو ما يعادهلا. إفادة انتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . -نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة صادرة عن الوزارة املختصة .
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مهندس زراعي (لقسم احلدائق ) .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة اجلامعية يف اهلندسة الزراعية أو مايعادهلا.
 إفادة انتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . -نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة صادرة عن الوزارة املختصة .
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معاون مهندس (لدائرة املباين ) .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفين  TSيف اختصاص فنوناهلندسة املدنية أو ما يعادهلا.
أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف اختصاص فنون
اهلندسة املدنية أو ما يعادهلا .مع خربة ثالث سنوات على األقل يف اإلختصاص بعد
حيازة الـ ـ ـ .BT
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رسـام (لدائرة اجملاري ) .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الرسم املعماري أوما يعادهلا .

 -7مناظــر .

( دائرة التنفيذ – قسم االشغال ابألمانة واالعمال امللزمة )

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  " BPمساعد مساح" أومــا يعادهلــا(.تعتــرب النســخة املصــدقة وفقــا لألصــول عــن البكــالوراي الفنيــة  BTيف البنــاء
واألشغال العامة – املساحة مقبولة لالشرتاك يف املباراة) .

مالحظة:
 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 .
 -ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .

املادة الرابعة  :السجـل العديل :
تتوىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية احلصول على نسخة عن السجل العديل للمرشح  ،وتضم هذه النسخة إىل ملفه
ويرفض كل طلب يتبني – من خالل السجل العديل 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 وا  .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 تقدذ الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط املطلوبة  ،وتعلن على ابب جملس اخلدمةاملدنية (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 وبرانجمها :

أوالا  -لوظيفة  :مهندس قسم السري.

 -تشمل املباراة مرحلتني  -1 :املقابلة مع اللجنة الفاحصة.

وذلك وفق التفصيل اآليت :

 -2املسابقة اخلطية .

أ  -املقابلة مع اللجنة الفاحصة .

الوقت

 تتناول مقابلة مع املرشح يف اللغة العربية و إحدى اللغتني الفرنسية و اإلنكليزية ويف املوضوعاتاليت ختتارها اللجنة ضمن املؤهل العلمي واالختصاص املطلـوب ويف اخالقيـات املهنـة وذلـك وـدف
التعــرف إىل شخصــيته واختبــار ثقافتــه وقدراتــه العلميــة وخربتــه املهنيــة  ،ومــدى أهليتــه للوظيفــة الــيت
يتبارى ألجلها .
 تعطى العالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين وتضرب ابملعدل املقابل هلا،وتدخل العالمة اليت انهلا املرشح فيها يف اجملموع العام لعالماته النهائية .ويعترب راسباً يف املباراة
املرشح الذي ينال دون العشر على عشرين يف املقابلة .
 تضع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة .يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني الذين ميكنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارةاملوظفني .

--

املعدل

واحد

ب – املسابقة اخلطية

 تتضمن هذه املرحلة مسابقة خطية يف االختصاص املطلوب إبحدى اللغتني الفرنسيةواإلنكليزية وفق الربانمج املرفق وـذا القرار ويعترب جزء ال يتجزأ منه .
 تعطى العالمة يف هذه املسابقة من صفر إىل عشرين وتضرب ابملعدل املقابل هلا ،ويعترب راسباً يف املباراة املرشح الذي ينال دون العشر عالمات على عشرين يف املسابقة اخلطية .

الوقت
ثالث

ساعات

املعدل

اثنان

 بعد مجع عالمة املرشح يف مادة املقابلة ويف املسابقة اخلطية  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .
 يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .----------

اثنيا  -لوظيفيت  :مهندس (لقسم األعمال االمتيازية )  -مهندس (لدائرة املباين ) .

 تشمل املباراة مرحلتني  -1 :املقابلة مع اللجنة الفاحصة.وذلك وفق التفصيل اآليت :

 -2املسابقة اخلطية .

أ  -املقابلة مع اللجنة الفاحصة .

الوقت

 تتناول مقابلة مع املرشح يف اللغة العربية و إحدى اللغتني الفرنسية و اإلنكليزية ويف املوضوعاتاليت ختتارها اللجنة ضمن املؤهل العلمي واالختصاص املطلـوب ويف اخالقيـات املهنـة وذلـك وـدف
التعــرف إىل شخصــيته واختبــار ثقافتــه وقدراتــه العلميــة وخربتــه املهنيــة  ،ومــدى أهليتــه للوظيفــة الــيت
يتبارى ألجلها .
 تعطى العالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين وتضرب ابملعدل املقابل هلا،وتدخل العالمة اليت انهلا املرشح فيها يف اجملموع العام لعالماته النهائية .ويعترب راسباً يف املباراة
املرشح الذي ينال دون العشر على عشرين يف املقابلة .
 تضع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة .يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني الذين ميكنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارةاملوظفني .

--

املعدل

واحد

ب – املسابقة اخلطية

 تتضمن هذه املرحلة مسابقة خطية يف االختصاص املطلوب إبحدى اللغتني الفرنسيةواإلنكليزية وفق الربانمج املرفق وـذا القرار ويعترب جزء ال يتجزأ منه .
 تعطى العالمة يف هذه املسابقة من صفر إىل عشرين وتضرب ابملعدل املقابل هلا ،ويعترب راسباً يف املباراة املرشح الذي ينال دون العشر عالمات على عشرين يف املسابقة اخلطية .

الوقت
ثالث

ساعات

املعدل

اثنان

 بعد مجع عالمة املرشح يف مادة املقابلة ويف املسابقة اخلطية  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم وتبعا لكل وظيفة.
 -يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

اثلث ا  -لوظيفة  :مهندس زراعي (لقسم احلدائق ) .

----------

 تشمل املباراة مرحلتني  -1 :املقابلة مع اللجنة الفاحصة.وذلك وفق التفصيل اآليت :

 -2املسابقة اخلطية .

أ  -املقابلة مع اللجنة الفاحصة .

الوقت

 تتناول مقابلة مع املرشح يف اللغة العربية و إحدى اللغتني الفرنسية و اإلنكليزية ويف املوضوعاتاليت ختتارها اللجنة ضمن املؤهل العلمي واالختصاص املطلـوب ويف اخالقيـات املهنـة وذلـك وـدف
التعــرف إىل شخصــيته واختبــار ثقافتــه وقدراتــه العلميــة وخربتــه املهنيــة  ،ومــدى أهليتــه للوظيفــة الــيت
يتبارى ألجلها .
 تعطى العالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين وتضرب ابملعدل املقابل هلا،وتدخل العالمة اليت انهلا املرشح فيها يف اجملموع العام لعالماته النهائية .ويعترب راسباً يف املباراة
املرشح الذي ينال دون العشر على عشرين يف املقابلة .
 تضع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة .يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني الذين ميكنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارةاملوظفني .

--

املعدل

واحد

ب – املسابقة اخلطية

الوقت

 تتضمن هذه املرحلة مسابقة خطية يف االختصاص املطلوب إبحدى اللغتني الفرنسيةواإلنكليزية وفق الربانمج املرفق وـذا القرار ويعترب جزء ال يتجزأ منه .
 تعطى العالمة يف هذه املسابقة من صفر إىل عشرين وتضرب ابملعدل املقابل هلا ،ويعترب راسباً يف املباراة املرشح الذي ينال دون العشر عالمات على عشرين يف املسابقة اخلطية .

ثالث

ساعات

املعدل

اثنان

 بعد مجع عالمة املرشح يف مادة املقابلة ويف املسابقة اخلطية  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .
 -يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

رابع ا  -لوظائف  :معاون مهندس  -رسـام  -مناظــر .

----------

 -تشمل املباراة املسابقات التالية :

لوظيفة  :معاون مهندس

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف املواد وطرق البناء .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف يف املواصفات والكيـل .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة عملية . AutoCAD :

ساعتان

اثنان

لوظيفة  :رسـام

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الرسم املعماري .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف وضع خرائط مبقياس صحيح .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة عملية . AutoCAD :

ساعتان

اثنان

لوظيفة  :مناظــر

الوقت

املعدل

 -1مسابقة خطية يف احلساابت الطوبومرتية .

ساعتان

واحد

 -2مسابقة خطية يف املساحة .

ساعتان

واحد

 تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشـرين وتضـرب ابملعـدل املقابـل هلـا  .وال يعتـرب املرشـح انجحـا يف املبـاراة  ،إالإذا بلــم متوســط اجملمــوع العــام لعالماتــه فيهــا العشــر علــى عش ـرين علــى األقــل  .ويعتــرب راســباً يف املبــاراة مهمــا بل ــم متوســط جممــوع
عالماته ،املرشح الذي ينال دون السبعة على عشرين يف أي من املسابقات املطلوبة .
 بعـد مجــع عالمــات املرشــح يف املســابقات املطلوبــة  ،تضــع اللجنـة الفاحصــة الئحــة أبمســاء املرشــحني النــاجحني يف املبــاراة  ،مرتبــةوفقاً لتسلسل مراتب جناحهم  ،وحبسب كل وظيفة .
 -يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

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 احلضـور يف املوعـد احملـدد .

ويرجى التنبه إىل ما يلي :

 -1إن 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 :
 -2إن جملس اخلدمة املدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غري صادرة عنه
ابلصورة الرمسية .
 -3مينع منعاً اباتً  ،وحتت طائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدخال الكتب واهلواتف احملمولة وخالفه
إىل قاعات املباراة .
 -4إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إاثرة الضوضاء داخل مركز مباراة  ،تعرض صاحبها
إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة .
 -5أتكد 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 اجلمعة يف . 2018/11/16
املادة العاشرة  :ينشر هذا القرار و يبلم حيث تدعو احلاجة .

رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جربان
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برانمج املسابقة اخلطية لوظيفة مهندس قسم السـري
I- Résistance des Matériaux et Structure
1. Moment fléchissant, effort trenchant.
2. Contrainte normale, contrainte tangentielle.
3. Déformation des poutres.
4. Poutres hyperstatiques, équation des 3 moments.
5. Structures réticulées.
6. Déformation des structures:
 Méthode des travaux virtuels.
 2nd théorème de Castigliano.
 Théorie de la poutre conjuguée.
7. Structures hyperstatiques:
 Méthode de superposition.
 Equation de rotation.
 Méthode de Cross ou méthode de distribution des moments.
8.

Théorie des cables.

I- Mechanics of Materials and Structure

1. Shear, bending moment.
2. Normal stress, shear stress.
3. Deflection of beams.
4. Statically indeterminate beams, 3 moments equation.
5. Truss.

6. Deflection of structures:
 Virtual work method.
 Castigliano’s 2nd theorem.
 Conjugate beam theory.
7. Statically indeterminate structures:
 Superposition method.
 Rotation equation.
 Moments distribution method (Cross method).
8. Cable theory.

II-Service Civil de béton armé
1- Rhéologie du béton : retrait et fluage
2- types des armatures ‘ grades ‘
3- Théorie de la fissuration
4- Dimensionnement d’une poutre à la
flexion et à l’effort tranchant
5- Conception des fondations : semelle
isolée, continue, radier
6- Colonne courte et colonne élancée
7- Conception des murs de soutènement
8- Dalles armée dans : un seul sens ;
dans deux sens
9- Types de contreventement

II-Reinforced concrete :
1- Rheology of concrete : shrinkage
and creep
2- Types of reinforcement ‘ grades ‘
3- Theory of cracks
4- Design of beam under bending
and shear
5- concept of foundations :
spread footing, combined footing, mat
6- short column , and length effect
7- concept of retaining walls
8- One- way slab and two-way slab
9- types of bracing in buildings

III – Ingénierie des transports : ( signalisation )
Planification, la conception et le fonctionnement des systèmes de transport. Théorie et
pratique dans la conception des routes, y compris géométrique des courbes horizontales
et verticales. Conception des éléments de la circulation, les comptes de volume, l’analyse
des capacités, les intersections et les échangeurs. Préalable: CIE360 Surveying.
- Analyse et conception des réseaux routiers, les composants des systèmes de l’autoroute:
échangeurs, carrefours, les méthodes d’exécution et les pratiques, la conception de base
de principales installations de transport.

III – Transportation Engineering :
Planning, design, and operation of transportation systems. Theory and practice in
geometric highway design including horizontal and vertical curves. Design of traffic
elements, volume counts, capacity analysis, intersections, and interchanges. Prerequisite:
CIE360 Surveying.
- Analysis and design of highway systems, components of highway systems :
interchanges, intersections; execution methods and practices; basic design of major
transportation facilities.

IV - Mecanique des sols
1. Caractérisation :Types de Sols, Classification (USC), Types de Roches,
Caractérisation.
2. Propriétés Physiques des Sols.
3.

Propriétés Mécaniques des Sols (Effort Tranchant… ).

4. Fondations: Les différents genres de fondations, Capacité portante (Sols et Roches),
Tassement (Sols et Roches).
5. Pression Latérale : Murs de Soutènement en porte-à-faux, Murs Sous-sols /
Excavations avec Parois, Tranchées.
6. Ancrages (Sols et Roches).

IV- Soil mechanics
1. Characterization: Soil Types, Soil Characterization (USC),Rock Types,
Characterization.
2.

Physical Properties of the soil

3.

Mechanical Properties of the soil (Shear Strength, … ).

4.

Foundations: Types, Capacity (Soil and Rock), Settlement (Soil and Rock).

5.

Lateral Earth Pressure: Cantilever Retaining Walls, Braced Cuts, Trenches and
Excavations.
Ground Anchors (Soil and Rock).

6.

PS. Documents are not admitted.
Documents non permis.
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برانمج املسابقة اخلطية لوظيفة

I- Résistance des Matériaux et Structure
1. Moment fléchissant, effort trenchant.
2. Contrainte normale, contrainte tangentielle.
3. Déformation des poutres.
4. Poutres hyperstatiques, équation des 3 moments.
5. Structures reticules.
6. Déformation des structures:
 Méthode des travaux virtuels
 2nd théorème de Castigliano
 Théorie de la poutre conjuguée.
7. Structures hyperstatiques:
 Méthode de superposition
 Equation de rotation
 Méthode de Cross ou méthode de distribution des moments.
8. Théorie des cables.

I- Mechanics of Materials and Structure

1. Shear, bending moment .
2. Normal stress, shear stress.
3. Deflection of beams.
4. Statically indeterminate beams, 3 moments equation.
5. Truss.

6. Deflection of structures:
 Virtual work method
 Castigliano’s 2nd theorem
 Conjugate beam theory.
7. Statically indeterminate structures:
 Superposition method
 Rotation equation
 Moments distribution method (Cross method).
8. Cable theory.

II-Service Civil de béton armé
1- Rhéologie du béton : retrait et fluage.
2- types des armatures ‘ grades ‘.
3- Théorie de la fissuration.
4- Dimensionnement d’une poutre à la
flexion et à l’effort trenchant.
5- Conception des fondations : semelle
isolée, continue, radier.
6- Colonne courte et colonne élancée.
7- Conception des murs de soutènement.
8- Dalles armée dans : un seul sens ;
dans deux sens.
9- Types de contreventement.
10- Couplet d’exécution de béton de masse ( température, prise rapide … ).

II-Reinforced concrete :
1- Rheology of concrete : shrinkage
and creep.
2- Types of reinforcement ‘ grades ‘
3- Theory of cracks.
4- Design of beam under bending
and shear.
5- concept of foundations :
spread footing, combined footing, mat.
6- short column , and length effect.
7- concept of retaining walls.
8- One- way slab and two-way slab.
9- types of bracing in buildings.
10- Mass concrete execution (temperature, quick setting … ) .

III- Mécanique des Fluides – Hydraulique
1. Hydrostatique : pression – poussée.
2. Equation de Bernoulli.
3. Equation d’Euler.
4. Coups de belier.
5. Perte de charge.
6. Réseau d’eau potable.
7. Ecoulement à ciel ouvert.
8. Réseau d’égouts.
9. Pompe-turbine antibélier (calcul).
III - Fluid Mechanics – Hydraulics
1. Hydrostatics : pressure – pressure force.
2. Bernoulli equation.
3. Euler Formula.
4. Water hammer.
5. Head loss.
6. Potable water network.
7. Open channel flow.
8. Sewer network.
9. Pump-turbine surge (calculation).

IV - Mecanique des sols
1. Caractérisation :Types de Sols, Classification (USC), Types de Roches,
Caractérisation.
2. Propriétés Physiques des Sols.
3.

Propriétés Mécaniques des Sols (Effort Tranchant… ).

4. Fondations: Les différents genres de fondations, Capacité portante (Sols et Roches),
Tassement (Sols et Roches).
5. Pression Latérale : Murs de Soutènement en porte-à-faux, Murs Sous-sols /
Excavations avec Parois, Tranchées.
6. Ancrages (Sols et Roches).
IV- Soil mechanics
1. Characterization: Soil Types, Soil Characterization (USC),Rock Types,
Characterization.
2. Physical Properties of the soil
3. Mechanical Properties of the soil (Shear Strength, … ).
4. Foundations: Types, Capacity (Soil and Rock), Settlement (Soil and Rock).
5. Lateral Earth Pressure: Cantilever Retaining Walls, Braced Cuts, Trenches and
Excavations.
6. Ground Anchors (Soil and Rock.)
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1 – Questions générales:
 Les écosystèmes et les différentes sources de pollutions et leurs impacts sur la santé et
l'environnement. Biodiversité et changement climatique.
 Physiologie végétale, horticulture générale, les pratiques agricoles, agriculture biologique.
 Physiologie animale, reproduction, principales maladies et traitements de prophylaxie.
 Les principaux maladies et ravageurs des plantes, les différentes stratégies de lutte
préventive et curative.
 Principes d’irrigation, caractéristiques des sols (physico-chimiques, biologiques), les
qualités des sols et des eaux (fertilité, salinité, normes chimiques et microbiologiques, etc.).
 Conservation de la production agricole, les différents contaminants de produits alimentaires,
introduction à la qualité de denrées alimentaires, principes de nutrition humaine.
 Marketing générale, économie générale.

1 – General Questions:
 Ecosystems and different sources of pollution and their impacts on health and the
environment, biodiversity and climate change.
 Plant physiology, general horticulture, agricultural practices, organic agriculture.
 Animal Physiology, reproduction, diseases and treatments for prophylaxis.
 Major diseases and pests of plants, different strategies of preventive and curative control,
IPM, biological control.
 Principles of irrigation, characteristics of soils (physicochemical, microbiological), quality
of soils and waters (fertility, salinity, chemical and microbiological norms).
 Food preservation, food contaminants, introduction to food quality, basic nutrition.
 General marketing, microeconomic.

2 – Questions de spécialisation :
1. Environnement : Gestion et protection des ressources naturelles, gestion et traitement des
déchets, les différents accords et conventions régionaux et internationaux (Kyoto, Montréal,
Rotterdam, Basel, etc.)
2. Economie agricole: Etude de faisabilité, développement durable, développement rurale,
commerce internationale.
3. Agro-alimentaire : Procédés de transformation des aliments, microbiologie alimentaire,
chimie et biochimie alimentaire, systèmes de qualité (ISO, HACCP, GMP, GHP).
4. Paysagisme : Architecture des paysages, écotourisme, concepts et théories des paysages,
développement durable appliqué aux paysages, horticulture ornementale.

2 – Specialization Questions:
1. Environment : Management and protection of natural resources, waste management and
treatment, the various regional and international agreements and conventions (Kyoto,
Montreal, Rotterdam, Basel, etc.)
2. Agribusiness:Feasibility studies, sustainable development, rural development, international
trade.
3. Food technology : Food processing, food microbiology, food chemistry and biochemistry,
quality systems (ISO, HACCP, GMP, GHP).
4. Landscape : Landscape architecture, ecotourism, concepts and theories of landscape,
sustainable development applied to landscape, ornamental horticulture.
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