اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية
قرار رقم 2/188 :

تـاريـخ 2019/4/17 :

تنظيم مباراة حمصورة مبستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان
مللء بعض الوظائف الشاغرة يف الفئة الرابعة/الرتبة االوىل يف املالك املذكور

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 مشروع القانون املوضوع موضع التنفيذ ابملرسوم رقم  16878اتريخ  ( 1964/7/10إنشاء مصلحة كهرابء لبنان ) ،
بناء على القانون رقم  583اتريخ  ( 2004/4/23قانون املوازنة العامة لعام ، ) 2004
بناء على قرار جملس الوزراء رقم  /17/اتريخ ( 2017/8/9املوافقة على اجراء مباراة حمصورة ملستخدمي الفئة اخلامسة
يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان مللء مراكز شاغرة يف الفئة الرابعة يف هذا املالك) ،
بناء على املرسوم رقم  7716اتريخ  1967/7/4وتعديالته ( حتديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف املالك الدائم
ملصلحة كهرابء لبنان وشروط االستخدام يف هذه الوظائف) ،
بناء على املرسوم رقم  4517اتريخ  ( 1972/12/13النظام العام للمؤسسات العامة ) ،
بناء على املرسوم رقم  13537اتريخ  ( 1998/11/19حتديد وظائف املالك الدائم ملؤسسة كهرابء لبنان ت ى الفئة الاالاة
وشروط االستخدام يف هذه الوظائف) ،
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  295اتريخ  ( 2019/4/12نظام مباراة حمصورة مبستخدمي الفئة اخلامسة يف
مالك مؤسسة كهرابء لبنان مللء بعض الوظائف الشاغرة يف الفئة الرابعة يف املالك املذكور)،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  296اتريخ  ( 2019/4/12اجراء مباراة حمصورة مبستخدمي الفئة اخلامسة يف
مالك مؤسسة كهرابء لبنان مللء بعض الوظائف الشاغرة يف الفئة الرابعة يف املالك املذكور)،
يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم السبت يف 2019/6/29
مباراة حمصورة مبستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان مللء بعض الوظائف الشاغرة يف
الفئة الرابعة/الرتبة االوىل يف املالك املذكور ،وفقاً ملا يلي:
1

أ -الفئة الرابعة -رتبة أوىل/فين ()83

:

رسام تصاميم/عدد  – 1فين اخصائي/الكرتونيك/عدد - 5
كيّال اول/عدد ّ – 1

فين اخصائي/تدفئة وتربيد/عدد  - 3فين اخصائي/كهربـاء/عدد - 38
فين اخصائي/كيمياء/عدد  - 1فين اخصائي/ميكانيك/عدد - 33
فين اخصائي/مدين/عدد . 1
ب -الفئة الرابعة -رتبة أوىل/اداري (:)95

حم ـرر/عدد  – 13مدقق/عدد  – 13مساعد اجتماعي/عدد - 2
مساعد احصائي/عدد  – 4امني صندوق فرعي/عدد  – 7امني خمزن فرعي/عدد – 9
مربمج/عدد  – 16حافظ أوراق/عدد  – 20حماسب/عدد  – 10ممرض/عدد .1

املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة :
يشرتط يف املرشح أن يكون تائزاً على الشهادات واملؤهالت املطلوبة للوظيفة واملبينة يف ما يلي:
الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف البناء واالشغال العامة او ما يعادهلا.

 -1كيّال اول .

 -2فين اخصائي /مدين .

 أو -شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف البناء واالشغال العامة او ما يعادهلا.

 أو -شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف البناء واالشغال العامة او ما يعادهلا مع خربة أربع سنوات
يف البناء واالشغال العامة.
 -أو -

شهادة التكميلية املهنية  BPيف البناء واالشغال العامة او ما يعادهلا مع خربة يف البناء واالشغال العامة ال
تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الرسم املعماري او ما يعادهلا.
 أو -شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف الرسم املعماري او ما يعادهلا.
 -أو -

رسام تصاميم .
ّ -3

شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف الرسم املعماري او ما يعادهلا مع خربة أربع سنوات يف
الرسم املعماري.

 أو -شهادة التكميلية املهنية  BPيف الرسم املعماري او ما يعادهلا مع خربة يف الرسم املعماري ال تقل عن عشر
سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.

 أو -شهادة رسام من معهد معرتف به مع خربة يف الرسم املعماري ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو
خارج هذه الفئة.
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الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف االلكرتونيك او ما يعادهلا .
 -أو -

 -4فين اخصائي/الكرتونيك .

شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف االلكرتونيك او ما يعادهلا .
 -أو -

شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف االلكرتونيك او ما يعادهلا مع خربة أربع سنوات يف
االلكرتونيك.
 -أو -

شهادة التكميلية املهنية  BPيف االلكرتونيك او ما يعادهلا مع خربة يف االلكرتونيك ال تقل عن عشر
سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء او ما يعادل اأاي منها.
 -أو -

شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات
كل منها.
الصحية والتدفئة او ما يعادل ا
 -أو -

 -5فين اخصائي /تدفئة وتربيد .

شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء أو يف ميكانيك
كل منها مع خربة أربع سنوات يف التدفئة والتربيد أو يف تكييف
التمديدات الصحية والتدفئة او ما يعادل ا
اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة.
 أو -شهادة التكميلية املهنية  BPيف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات الصحية
كل منها مع خربة يف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات
والتدفئة او ما يعادل ا
الصحية والتدفئة ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.

3

الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الكهربـاء او ما يعادهلا.
 -6فين اخصائي /كهربـاء .

 أو -شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف الكهربـاء او ما يعادهلا.
 -أو -

شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف الكهربـاء او ما يعادهلا مع خربة أربع سنوات يف
الكهربـاء.
 -أو -

شهادة التكميلية املهنية  BPيف الكهربـاء او ما يعادهلا مع خربة يف الكهربـاء ال تقل عن عشر سنوات
خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الكيمياء الصناعية او ما يعادهلا.

 -7فين اخصائي /كيميـاء .

 أو -شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف الكيمياء الصناعية او ما يعادهلا.
 -أو -

شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف الكيمياء الصناعية او ما يعادهلا مع خربة أربع سنوات
يف الكيمياء أو يف الكيمياء الصناعية .
 -أو -

شهادة التكميلية املهنية  BPيف الكيمياء الصناعية او ما يعادهلا مع خربة يف الكيمياء أو يف الكيمياء
الصناعية ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
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الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف امليكانيك او ما يعادهلا.
 -أو -

شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف امليكانيك او ما يعادهلا.
 -8فين اخصائي /ميكانيك .

 -أو -

شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف امليكانيك او ما يعادهلا مع خربة أربع سنوات يف
امليكانيك.
 -أو -

شهادة التكميلية املهنية  BPيف امليكانيك او ما يعادهلا مع خربة يف امليكانيك ال تقل عن عشر
سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك اداري

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة الاانوية العامة او ما يعادهلا مع إجادة استخدام الكمبيوتر.
 -أو -

 -1حمـ ــرر .

شهادة البكالوراي الفنية  BTيف أمانة السر اإلدارية أو يف احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادهلـا مـع إجـادة
استخدام الكمبيوتر .
من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة الاانوية العامة أو البكالوراي الفنية  BTيف العلوم التجارية او يف البيع والعالقات التجارية أو يف
كل منها .
احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادل ا

 -2مدقـق .

 -3مساعد احصائي .
 -4أمني خمزن فرعي .

 أو -شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف العلوم التجارية او يف البيع والعالقات التجارية أو يف احملاسبة
كل منها .
واملعلوماتية او ما يعادل ا
 -أو -

شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف العلوم التجارية أو يف البيع والعالقات التجارية أو يف
كل منها مع خربة أربع سنوات يف التجارة أو يف البيع والعالقات
احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادل ا
التجارية أو يف احملاسبة واملعلوماتية.
 -أو -

شهادة التجارة (الربانمج الكامل) على االقل مع الشهادة التكميلية الرمسية أو ما يعادهلا.
5

الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك اداري

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
شهادة الاانوية العامة أو شهادة البكالوراي الفنية  BTيف التنشيط االجتماعي أو التدريب
كل منهما.
االجتماعي او ما يعادل ا
 -أو -

 -5مساعد اجتماعي .

شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف التنشيط االجتماعي أو التدريب االجتماعي او ما
كل منهما.
يعادل ا

 -6مربمج .

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على
شهادة االمتياز الفين  TSيف املعلوماتية اإلدارية او ما يعادهلا.

 أو -شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف التنشيط االجتماعي أو التدريب االجتماعي او
كل منهما مع خربة أربع سنوات يف التنشيط االجتماعي أو التدريب االجتماعي.
ما يعادل ا

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
كل
شهادة الاانوية العامة أو البكالوراي الفنية  BTيف أمانة السر االدارية أو التوثيق او ما يعادل ا
منهما.
 -7حافظ أوراق .

 -أو -

كل منهما.
شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف أمانة السر االدارية أو التوثيق او ما يعادل ا

 أو -كل
شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف أمانة السر االدارية أو التوثيق او ما يعادل ا
منهما مع خربة أربع سنوات يف تفظ االوراق.
 -8حماسب .
 -9أمني صندوق فرعي .

 -10ممرض .

من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على
شهادة البكالوراي الفنية  BTيف احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادهلا مع إجادة استعمال الكمبيوتر.
من بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك مؤسسة كهرابء لبنان وال يزال ،احلائزين على:
 الشهادة املتوسطة  BREVETاو ما يعادهلا  ،او افادة مدرسية مصدقة وفقاً لألصول تابتأن املرشح اهنى بنجاح مستوى هذه الشهادة يف السنوات اليت الغي فيها االمتحان أو مل جير فيها
امتحان للشهادة املذكورة.
 اضافة اىل شهادة البكالوراي الفنية  BTعناية متريضية. الرتخيص ابلعمل على األراضي اللبنانية. -االنتساب إىل نقابة املمرضات و املمرضني يف لبنان.
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املادة الثالثة  :املستندات ومدة تقدمي الطلبات :
عل ــى ال ـ ـراغبني يف االش ـ ـرتاك يف املب ــاراة أن يق ــدموا لب ــاام شخصـ ــيا ( أو بواس ــطة الغ ـ ـ – يف ت ــاالت الض ــرورة – وذل ــك مبوجـ ــب
وكالــة خاصــة منظمــة وفــق االصــول لــدى كاتــب العــدل ) وذلــك ملهلــة أقصــاها يــوم اخلمــيس يف  2019/5/23وذلــك إىل إدارة

املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) – مفرق سوبر ماركت " غودييز . " goodies

تق ـ ــدم الطلب ـ ــات عل ـ ــى ـ ــاذج ص ـ ــادرة ع ـ ــن جمل ـ ــس اخلدم ـ ــة املدني ـ ــة ميك ـ ــن احلص ـ ــول عليه ـ ــا م ـ ــن دائ ـ ــرة املب ـ ــارايت يف إدارة امل ـ ــوظفني
يف جملس اخلدمة املدنيـة ومـن املوقـع االلكـرتوم للمجلـس  ، www.csb.gov.lbموقعـة مـع ـابع مـاب بقيمـة  /1000/ل.ل ،
ويذكر فيها حمل إقامة املرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .
 ال تقبل لبات 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 بق األصل عنه مص ادق من قسم النفوس يف مركـز احملافظة أو من ديوان املديرية العامة لألتوال

التعرف على شخصيته  ،ويابت أن املرشح لبنام منذ عشر سنوات على
الشخصية ،حيمل صورة تدياة للمرشح تساعد على ا
األقل  .وميكن االستعاضة عن بيان القيد اإلفرادي بصورة عن بطاقة اهلوية ( مع إبراز البطاقة األصلية ) شرط أن تكون صادرة
منذ أكار من عشر سنوات على اتريخ املباراة  ،وال تققبل بطاقة اهلوية اليت مل مير على صدورها مدة العشر السنوات املذكورة ،
مبني أعاله .
فيستعاض عنها ابلتاب ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا هو ا
ب  -صوراتن مشسيتان لوجـه املرشح مصـادق عليهما من املختار أو من اإلدارة املختصة ابلنسبة للموظف.
ج  -إفادة رمسية صادرة عن مؤسسة كهرابء لبنان تابت أن املرشح هو بني مستخدمي الفئة اخلامسة يف مالك املؤسسة وال يزال.
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د – نسخة عن الشهادات و املؤهالت العلمية و املستندات التالية :
الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف البناء واالشغال العامة او ما يعادهلا.
 -أو -

 -1كيّال اول .

 -2فين اخصائي /مدين .

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف البناء واالشغال العامة او ما
يعادهلا.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف البناء واالشغال العامة
او ما يعادهلا مع افادة خربة أربع سنوات يف البناء واالشغال العامة.

 أو -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  BPيف البناء واالشغال العامة او ما يعادهلا
مع افادة خربة يف البناء واالشغال العامة ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الرسم املعماري او ما يعادهلا.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف الرسم املعماري او ما يعادهلا.
 -أو -

رسام تصاميم .
ّ -3

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف الرسم املعماري او ما
يعادهلا مع افادة خربة أربع سنوات يف الرسم املعماري.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  BPيف الرسم املعماري او ما يعادهلا مع افادة
خربة يف الرسم املعماري ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة رسام من معهد معرتف به مع افادة خربة يف الرسم املعماري ال
تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
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الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف االلكرتونيك او ما يعادهلا .
 -أو -

 -4فين اخصائي/الكرتونيك .

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف االلكرتونيك او ما يعادهلا
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف االلكرتونيك او ما
يعادهلا مع افادة خربة أربع سنوات يف االلكرتونيك.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  BPيف االلكرتونيك او ما يعادهلا مع افادة
خربة يف االلكرتونيك ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء او
ما يعادل اأاي منها.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف التدفئة والتربيد أو يف تكييف
كل منها.
اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة او ما يعادل ا

 -5فين اخصائي /تدفئة وتربيد .

 أو -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف التدفئة والتربيد أو يف
كل منها مع افادة خربة أربع
تكييف اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة او ما يعادل ا
سنوات يف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة.
 أو -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  BPيف التدفئة والتربيد أو يف تكييف اهلواء أو
كل منها مع افادة خربة يف التدفئة والتربيد أو يف
يف ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة او ما يعادل ا
تكييف اهلواء أو يف ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو
خارج هذه الفئة.
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الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الكهربـاء او ما يعادهلا.
 -أو -

 -6فين اخصائي /كهربـاء .

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف الكهربـاء او ما يعادهلا.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف الكهربـاء او ما يعادهلا
مع افادة خربة أربع سنوات يف الكهربـاء.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  BPيف الكهربـاء او ما يعادهلا مع افادة خربة
يف الكهربـاء ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف الكيمياء الصناعية او ما يعادهلا.
 -أو -

 -7فين اخصائي /كيميـاء .

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف الكيمياء الصناعية او ما
يعادهلا.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف الكيمياء الصناعية او
ما يعادهلا مع افادة خربة أربع سنوات يف الكيمياء أو يف الكيمياء الصناعية .
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  BPيف الكيمياء الصناعية او ما يعادهلا مع
افادة خربة يف الكيمياء أو يف الكيمياء الصناعية ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه
الفئة.
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الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك فين

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف امليكانيك او ما يعادهلا.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف امليكانيك او ما يعادهلا.
 -8فين اخصائي /ميكانيك .

 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف امليكانيك او ما
يعادهلا مع افادة خربة أربع سنوات يف امليكانيك.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية املهنية  BPيف امليكانيك او ما يعادهلا مع افادة
خربة يف امليكانيك ال تقل عن عشر سنوات خارج املؤسسة أو خارج هذه الفئة.
الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك اداري

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
 -1حمـ ــرر .

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الاانوية العامة او ما يعادهلا مع إجادة استخدام الكمبيوتر.
 -أو -

نســخة مصــدقة وفقــا لألصــول عــن شــهادة البكــالوراي الفنيــة  BTيف أمانــة الســر اإلداريــة أو يف احملاســبة
واملعلوماتية او ما يعادهلا مع إجادة استخدام الكمبيوتر .
االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الاانوية العامة أو البكالوراي الفنية  BTيف العلوم التجارية او
كل منها .
يف البيع والعالقات التجارية أو يف احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادل ا
 -أو -

 -2مدقـق .

 -3مساعد احصائي .
 -4أمني خمزن فرعي .

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف العلوم التجارية او يف البيع
كل منها .
والعالقات التجارية أو يف احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادل ا
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف العلوم التجارية أو يف
كل منها مع افادة خربة أربع سنوات
البيع والعالقات التجارية أو يف احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادل ا
يف التجارة أو يف البيع والعالقات التجارية أو يف احملاسبة واملعلوماتية.
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التجارة (الربانمج الكامل) على االقل مع نسخة مصدقة وفقا
لألصول عن الشهادة التكميلية الرمسية أو ما يعادهلا.
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الوظيفة

الشروط اخلاصة

فئة رابعة – رتبة أوىل  /سلك اداري

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الاانوية العامة أو شهادة البكالوراي الفنية  BTيف التنشيط
كل منهما.
االجتماعي أو التدريب االجتماعي او ما يعادل ا
 -أو -

 -5مساعد اجتماعي .

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف التنشيط االجتماعي أو
كل منهما.
التدريب االجتماعي او ما يعادل ا
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف التنشيط
كل منهما مع افادة خربة أربع سنوات يف التنشيط
االجتماعي أو التدريب االجتماعي او ما يعادل ا
االجتماعي أو التدريب االجتماعي.
 -6مربمج .

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفين  TSيف املعلوماتية اإلدارية او ما يعادهلا.
االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الاانوية العامة أو البكالوراي الفنية  BTيف أمانة السر
كل منهما.
االدارية أو التوثيق او ما يعادل ا

 -7حافظ أوراق .

 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية املهنية العليا  FPMيف أمانة السر االدارية أو
كل منهما.
التوثيق او ما يعادل ا
 -أو -

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية القسم األول  BT1يف أمانة السر االدارية
كل منهما مع افادة خربة أربع سنوات يف تفظ االوراق.
أو التوثيق او ما يعادل ا
 -8حماسب .

 -9أمني صندوق فرعي .

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف احملاسبة واملعلوماتية او ما يعادهلا مع
إجادة استعمال الكمبيوتر.

االفادة الرمسية املذكورة يف الفقرة ( ج ) أعاله .

 -10ممرض .

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة املتوسطة  BREVETاو ما يعادهلا  ،او افادةمدرسية مصدقة وفقاً لألصول تابت أن املرشح اهنى بنجاح مستوى هذه الشهادة يف السنوات اليت
الغي فيها االمتحان أو مل جير فيها امتحان للشهادة املذكورة.
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTعناية متريضية. نسخة عن الرتخيص مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية صادرة عن وزارة الصحة العامة إفادة من نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان تابت أن املرشح مسجل فيها .12

 -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 لب يتبني – من خالل السجل العدب العائد له  -أنه غ متمتع حبقوقه املدنية أو حمكوم عليه جبناية أو مبحاولة جناية
أو جبنحة شائنة أو مبحاولة جنحة شائنة  .وتعترب جنحاً شائنة  :السرقة واالتتيال  ،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 األتكام
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 جملساخلدمة 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 وبرانجمها :
رسام تصاميم/عدد - 1
 - 1لوظائف الفئة الرابعة – رتبة أوىل  /سلك فين  :كيّال اول/عدد ّ – 1

فين اخصائي/الكرتونيك/عدد  - 5فين اخصائي /تدفئة وتربيد/عدد  - 3فين اخصائي /كهربـاء/عدد - 38
فين اخصائي /كيمياء/عدد  - 1فين اخصائي/ميكانيك/عدد  - 33فين اخصائي /مدين/عدد . 1

 تشمل املباراة املسابقات التالية :– لوظيفيت  :كيّـال أول  -فين اخصائي /مدين

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف تقنيات االشغال اخلرسانية يف البناء .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف موضوع فين يف الكيــل ويف البناء واالشغال العامة.

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :رسـّام تصاميم

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الرسم املعماري .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف وضع خرائط مبقياس صحيح .

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :فين أخصائي/الكرتونيك

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف االلكرتونيك .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف موضوع فين يف االلكرتونيك .

ساعتان

اثنان
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– لوظيفة  :فين أخصائي/تدفئة وتربيد

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف أجهزة وأنظمة التدفئة والتربيد .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف موضوع فين يف التدفئة والتربيد .

ساعتان

اثنان

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهرابئية .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف موضوع فين يف الكهربـاء .

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :فين أخصائي /كيمياء

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الكيمياء الصناعية .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف موضوع فين يف الكيمياء الصناعية .

ساعتان

اثنان

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف امليكانيك .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف موضوع فين يف امليكانيك .

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :فين أخصائي /كهربـاء

– لوظيفة  :فين اخصائي /ميكانيك

 -تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشرين و تضرب ابملعدل املقابل هلا  ،وال يعترب املرشح انجحا يف هذه

املسابقات  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماته فيها العشر على عشرين على األقل .

 -بعد مجع عالمات املرشح يف املسابقات املطلوبة  ،تضع اللجنة الفاتصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة

مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناتهم  ،وحبسب كل وظيفة .

 -يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

 -2لوظائف الفئة الرابعة – رتبة أوىل  /سلك اداري  :حمــرر/عدد  – 13مدقق/عدد  – 13مساعد اجتماعي/عدد -2

مساعد احصائي/عدد  – 4امني صندوق فرعي/عدد  – 7امني خمزن فرعي/عدد -9
مربمج/عدد  – 16حافظ أوراق/عدد  – 20حماسب/عدد  – 10ممرض/عدد .1
 تشمل املباراة املسابقات التالية :– لوظيفة  :حمـرر

 -1مسابقة يف الرتمجة والتعريب .
 -2مسابقة يف نظام مستخدمي مؤسسة كهرابء لبنان (فقط الفصول االول
والاام والرابع و السادس والسابع والتاسع والعاشر واحلادي عشر ).
 -3مسابقة عملية يف Microsoft Office Word
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الوقت

املعدل

ساعتان

واتد

ساعتان

اثنان

--

اثنان

– لوظائف  :مدقق  -مساعد إحصائي  -أمني خمزن فرعي .

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف النظام املاب ملؤسسة كهرابء لبنان .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف تقنيات احملاسبة .

ساعتان

اثنان

--

اثنان

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف موضوع عام ابللغة العربية .

ساعتان

واتد

 -2مسابقة يف دراسة نص والتعليق عليه ابللغة العربية يف موضوع
يتعلق بقضااي اجتماعية ذات صلة ابلعمل.

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف املدخل اىل علم االجتماع .

ساعتان

اثنان

– لوظيفيت  :أمني صندوق فرعي – حماسب

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف النظام املاب ملؤسسة كهرابء لبنان .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف تقنيات احملاسبة .

ساعتان

اثنان

--

اثنان

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف قواعد املعطيات

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف إدارة الشبكات

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف رائق التحليل

ساعتان

اثنان

– لوظيفة  :حافظ أوراق

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف الرتمجة والتعريب .

ساعتان

واتد

 -2مسابقة خطية تشمل اسئلة عامة يف موضوع تفظ االوراق .

ساعتان

اثنان

--

واتد

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف العناية ابلصحة العامة و الوقاية .

ساعتان

اثنان

 -2مسابقة يف العناية التمريضية .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف االسعافات االولية.

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة عملية يف Microsoft Office Excel
– لوظيفة  :مساعد اجتماعي

 -3مسابقة عملية يف Microsoft Office Excel
– لوظيفة  :مربمج

 -3مسابقة عملية يف Microsoft Office Word
– لوظيفة  :ممرض
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 -تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشرين و تضرب ابملعدل املقابل هلا  ،وال يعترب املرشح انجحا يف هذه

املسابقات  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماته فيها العشر على عشرين على األقل .

 بعد مجع عالمات املرشح يف املسابقات املطلوبة ،تضع اللجنة الفاتصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناتهم  ،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  ،إضـافة

إىل طلب الرتشيح للمباراة .

ومينع حتما من دخول املركز كل مرشح :

 ال يربز بطاقة هويته الرمسية ( أو بيان 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 التقا قبل بدء املباراة  ،و ميكن اإل الع عليها
على ابب جملس اخلدمة املدنية و على املوقع . www.csb.gov.lb :
 -2إن جملس اخلدمة املدنية غ مسؤول عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غ صادرة عنه
ابلصورة الرمسية .
 -3مينع منعاً اباتً  ،وحتت ائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدخال الكتب واهلواتف احملمولة وخالفه
إىل قاعات املباراة .
 -4إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إاثرة الضوضاء داخل مركز املباراة ،تعرض صاتبها
إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة.
 -5أتكد أن كفاءتك وتدها توظفك  ،دون منة أو شفاعة من أتد .

املادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني  ،وينشر على ابب جملس اخلدمة املدنية
وعلى املوقع االلكرتوم يف مهلة أقصاها يوم اخلميس يف .2019/8/29

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