الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين
قرار رقم2/19 :
تاريــخ2019/1/10 :

تحديد اوقات اجراء المسابقات الخطية

للمرشحين الناجحين في مادة المقابلة مع اللجنة الفاحصة

لوظي َف َتي طبيب أسنان وصيدلي

الوظيفتين في مالك تعاونية موظفي الدولة
هاتين
َ
في المباراة للتعيين في َ
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  2/339تاريخ  ( 2018/7/23تنظيم مباراة للتعيين في وظيفتي
طبيب اسنان وصيدلي في مالك تعاونية موظفي الدولة) ،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/573تاريخ  2018/11/7المتعلق بنتائج المقابلة
مع اللجنة الفاحصة لوظيفة طبيب اسنان،
بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/609تاريخ  2018/11/26المتعلق بنتائج المقابلة
مع اللجنة الفاحصة لوظيفة صيدلي،

يقرر ما يأتي:

لوظيفتَي طبيب اسنان
المادة االولى :على كل مرشح ناجح في مادة المقابلة مع اللجنة الفاحصة
َ
الوظيفتين في مالك تعاونية موظفي الدولة
هاتين
َ
وصيدلي في المباراة للتعيين في َ

أن يحضر الى مدرسة االمير شكيب ارسالن المتوسطة المختلطة في فردان إلجراء

المسابقات الخطية وفقا للبرنامج التالي:
1

لوظيفة طبيب اسنان:
المكان :مبنى مدرسة االمير شكيب ارسالن المتوسطة المختلطة – فردان (المالصق لمبنى مجلس الخدمة المدنية)
من الساعة الى الساعة

السبت في 2019/1/26
 -مسابقة في نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة (الفصول الثالث والرابع والخامس

والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر) و في نظام المنافع والخدمات.

8,00

9.30

لوظيفة صيدلي:
المكان :مبنى مدرسة االمير شكيب ارسالن المتوسطة المختلطة – فردان (المالصق لمبنى مجلس الخدمة المدنية)
من الساعة الى الساعة

السبت في 2019/1/26
 مسابقة في نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة (الفصول الثالث والرابع والخامسوالسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر) و في نظام المنافع والخدمات.
السبت في 2019/1/26

8,00

9.30

من الساعة الى الساعة

 مسابقة خطية في االختصاص المطلوب بإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية وذلك وفقالبرنامج التالي:
Pharmacologie
)Pharmacothérapeutique (Pharmacotherapeutic
) Pharmacie Galenique (Pharmaceutics

9,45

12.45

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 ،في 2019/1/10
رئيس ادارة الموظفيــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران
2

