الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين
قرار رقم2/269 :
تاريــخ2018/6/26 :

تحديد اوقات المسابقة الشفهية

وزان و حارس في المباراة
لوظيفتي ّ
َ
لملء بعض الوظائف الشاغرة في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ان رئيس إدارة الموظفين ،

بناء على المرسوم رقم  7986تاريخ ، 2012/4/14
بناء على المرسوم االشتراعي رقـم  114تاريخ  1959/6/12وتعديالته،
( إنشاء مجلس الخدمة المدنية)
بناء على المرسوم رقـم  8337تاريخ  1961/12/30وتعديالتـه،
( تنظيم مجلس الخدمة المدنية)

بناء على المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ  1959/6/12وتعديالته،
( نظام الموظفين )
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  324تاريخ ،1997/3/29
( النظام العام للمباريات واالمتحانات التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس
الخدمة المدنية )

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/156تاريخ  ( 2018/4/16تنظيم مباراة لملء بعض
الوظائف الشاغرة في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم  498تاريخ  2018/6/12المتعلق
بالمقبولين لالشتراك في المباراة،
يقرر ما يأتي:

وزان وحارس في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة
المادة االولى : :على كل مرشح مقبول
لوظيفتي ّ
َ
في مالك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس أن يحضر إلى مبنى مجلس الخدمة المدنية
إلجراء المسابقة الشفهية التي تشتمل عليها المباراة وذلك وفقا للبرنامج التالي:
1

لوظيفة وزان:

( مسابقة شفهية تتضمن قراءة نص باللغة العربية ،ومحادثة مع المرشح تشمل أسئلة تتعلق بطبيعة
ومهام الوظيفة).

المكان :مبنى مجلس الخدمة المدنية
الوظيفة

التاريخ

من الرقم

الى الرقم

الساعة

وزان
ّ

االثنين في 2018/7/9

1

45

8:30

وزان
ّ

الثالثاء في 2018/7/10

46

90

8:30

وزان
ّ

الخميس في 2018/7/12

91

137

8:30

لوظيفة حارس:

( مسابقة شفهية تتضمن قراءة نص باللغة العربية ،ومحادثة مع المرشح تشمل أسئلة تتعلق بطبيعة
ومهام الوظيفة).

المكان :مبنى مجلس الخدمة المدنية
الوظيفة

التاريخ

من الرقم

الى الرقم

الساعة

حارس

االثنين في 2018/7/16

1

50

8:30

حارس

الثالثاء في 2018/7/17

51

100

8:30

حارس

الخميس في 2018/7/19

101

155

8:30

2

المادة الثانية :يمنع حتما من دخول مركز المباراة كل مرشح :
 -1ال يبرز بطاقة هويته الرسمية.

 -2أو يبرز بطاقة هوية ممزقة أو بطاقة هوية تحمل صورة ال تساعد على
التعرف على شخصه.
 -3أو يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد.
يمكن االستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيـد إفرادي سليم ومصدق حسب األصول.

المادة الثالثة :ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة %

بيروت ،في2018/6/26

رئيس ادارة الموظفيــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران

3

