الجمهورية المبنانية
مجمس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين
قرار رقم4/462 :

تاريــخ4117/5/18 :
تحديد موعد ومكان المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة

في المديرية العامة لمطيران المدني في و ازرة األشغال العامة والنقل
المعدل بالقرار رقم  2/262تاريخ 2012/2/11
و بالقرار رقم  2/310تاريخ 2012/6/12
و بالقرار رقم  2/334تاريخ 2012/6/22
ان رئيس إدارة الموظفين ،

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناء عمى المرسوم رقم  7986تاريخ ، 4114/2/12

بناء عمى المرسوم االشتراعي رقـم  112تاريخ  1959/6/14وتعديالتو،
( إنشاء مجمس الخدمة المدنية)

بناء عمى المرسوم رقـم  8337تاريخ  1961/14/31وتعديالتـو،
( تنظيم مجمس الخدمة المدنية)

بناء عمى المرسوم االشتراعي رقم  114تاريخ  1959/6/14وتعديالتو،
( نظام الموظفين )

بناء عمى قرار ىيئة مجمس الخدمة المدنية رقم  342تاريخ ،1997/3/49

( النظام العام لممباريات واالمتحانات التي تجرييا إدارة الموظفين في مجمس
الخدمة المدنية )

بناء عمى قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  4/172تاريخ ،4117/2/3

( تنظيم مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في المديرية العامة لمطيران المدني في و ازرة األشغال
العامة والنقل)،

بناء عمى قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  4/433تاريخ ،4117/5/4

(تمديد ميمة تقديم الطمبات في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في المديرية العامة لمطيران
المدني في و ازرة األشغال العامة والنقل)،

بناء عمى قرار ىيئة مجمس الخدمة المدنية رقم  287تاريخ  4117/5/18المتعمق
بالمقبولين لالشتراك في المباراة،

بناء عمى اقتراح رئيس مصمحة المباريات والممفات الشخصية،

يقرر ما يأتي:

المادة االولى :عمى كل مرشح مقبول لالشتراك في المباراة التي تبدأ اعتبا ار من  4117/5/44لملء

بعض الوظائف الشاغرة في المديرية العامة لمطيران المدني في و ازرة األشغال العامة والنقل أن

يحضر إلى المكان المحدد إلجراء المسابقات الخطية التي تشتمل عمييا المباراة وفقا

لمبرنامج ولموظائف التالية:

1

لوظيفة عامل اختصاصي:
المكان :مبنى مجمس الخدمة المدنية
االثنين في :2107/5/22
 -مسابقة في التعريب.

من الساعة

الى الساعة

0000

0.30

لوظيفة رئيس فرع:

المكان :مبنى مجمس الخدمة المدنية

الجمعة في :2107/5/26
 دراسة نص والتعميق عميو (بالمغة االنكميزية) في موضوع يتعمق بأي من موضوعات المالحةالجوية ذات الصمة بميام الوظيفة.

من الساعة

الى الساعة

0000

10000

 مسابقة تتناول أسئمة متعددة الخيارات  Multiple Choicesبالمغة اإلنكميزية ضمن إطارالمؤىل العممي المطموب من المرشح وطبيعة الوظيفة ومياميا األساسية ،تشمل الموضوعات

التالية:

- DOC4444/CHAP.4 GENERAL PROVISIONS. - DOC4444/CHAP.5 SEPARATION

SEPARATION IN THE VICINITY OF A/D.

- DOC4444/CHAP.6

METHODS AND MINIMA.

10005

12005

- DOC4444/CHAP.8 ATS SURVEILLANCE SERVICES. - DOC4444/CHAP.15 Emergencies.
– DOC8168 HOLDING CRITERIA . – AIP Lebanon. SIDs & STARs.- MANOPS PART 4

– MANOPS PART 3 RADAR

NON RADAR AREA & APPROACH CONTROL SERVICE.
PROCEDURES.

لوظيفة مراقب منسق:
المكان :مبنى مجمس الخدمة المدنية
السبت في :2107/5/27
 دراسة نص والتعميق عميو (بالمغة االنكميزية) في موضوع يتعمق بأي من موضوعات المالحةالجوية ذات الصمة بميام الوظيفة .

من الساعة

الى الساعة

0000

10000

 مسابقة تتناول أسئمة متعددة الخيارات  Multiple Choicesبالمغة اإلنكميزية ضمن إطارالمؤىل العممي المطموب من المرشح وطبيعة الوظيفة ومياميا األساسية ،تشمل الموضوعات

التالية :

- DOC4444/CHAP.4 GENERAL PROVISIONS. - DOC4444/CHAP.5 SEPARATION

SEPARATION IN THE VICINITY OF A/D.

- DOC4444/CHAP.6

METHODS AND MINIMA.

- DOC4444/CHAP.8 ATS SURVEILLANCE SERVICES. - DOC4444/CHAP.15 Emergencies.
– DOC8168 HOLDING CRITERIA . – AIP Lebanon. SIDs & STARs.- MANOPS PART 4

– MANOPS PART 3 RADAR

NON RADAR AREA & APPROACH CONTROL SERVICE.
PROCEDURES.
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10005

12005

لوظيفة رسام:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
من الساعة

الى الساعة

السبت في :2107/7/0
 -مسابقة في نقل خرائط من قياس إلى آخر.

0030

10030

 -مسابقة في وضع خرائط بمقياس صحيح .

10045

12045

لوظيفة امين مستودع:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
من الساعة

الى الساعة

السبت في :2107/7/0
 -مسابقة في موضوع عام بالمغة العربية.

0030

10030

 -مسابقة في مادة االقتصـاد ( برنامج الصف الثانوي الثاني ).

10045

12045

 -مسابقة في الرياضيات ( بمستوى الصف الثانوي الثاني  -عممي).

13000

15000

لوظيفة راديو كهربائي /الكترونيك:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
من الساعة

الى الساعة

السبت في :2107/7/0
 -مسابقة في االلكترونيك (تماثمي).

0030

10030

 -مسابقة في البث واالستقبال (اتصاالت تماثمية ورقمية).

10045

12045

من الساعة

الى الساعة

 -مسابقة في األجيزة البصرية والسمعية .

0000

11000

 -مسابقة في الدوائر المنطقية .

11015

13015

االثنين في :2107/7/3

لوظيفة مذيع استعالمات:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
الثالثاء في :2107/7/4
 -مسابقة في موضوع عام بالمغة الفرنسية أو اإلنكميزية.

من الساعة

الى الساعة

0000

11000

 مسابقة في الترجمة والتعريب.( عمى المرشح الزامية ترجمة وتعريب النص األجنبي بغير المغة األجنبية التي اختارىا في المسابقة

11015

12015

 -مسابقة في موضوع عام بالمغة العربية.

12030

14030

األولى – الموضوع العام بالمغة األجنبية)

3

لوظيفة راديو كهربائي /كهرباء:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
من الساعة

الى الساعة

الثالثاء في :2107/7/4
 -مسابقة في اإلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكيربائية.

0000

11000

 -مسابقة في الكيرباء الصناعية.

11015

13015

من الساعة

الى الساعة

 -مسابقة في الماكينات الكيربائية.

0030

10030

 -مسابقة في اإللكترونيك الصناعي.

10045

12045

االثنين في :2107/7/17

لوظيفة معاون راصد جوي:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
الخميس في :2107/7/6
 مسابقة في دراسة نص والتعميق عميو (بالمغة الفرنسية او االنكميزية) في موضوع يتعمق بأي منموضوعات الرصد الجوي ذات الصمة بميام الوظيفة .

من الساعة

الى الساعة

0030

10030

 -مسابقة في الجغرافيا  :الخرائط (شبكة االحداثيات ورسم الخرائط -الخريطة -الخرائط

الموضوعاتية) االنسان والمناخ (الغالف الجوي – الح اررة – الضغط الجوي والرياح – التكاثف
والمتساقطات ) األقاليم المناخية في العالم ( االستوائي المداري والموسمي -الصحراوي

10045

12045

والمتوسطي -المعتدل والقطبي ) المناخ في لبنان ( العوامل المؤثرة -عناصره -ميزاتو -المناطق
المناخية )  -المناخ في العالم العربي  -مناخ حوض المتوسط
 -مسابقة في الفيزيـاء .

( بمستوى الصف الثاني ثانوي/عممي ) .

13000

15000

لوظيفة مراقب معاون:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
السبت في :2107/7/8
 مسابقة في موضوع عام بالمغة اإلنكميزية مسابقة في الفيزيـاء . -مسابقة في الرياضيات .

.

( برنامج الثانوية العامة  /فرع عموم الحياة ) .
( برنامج الثانوية العامة  /فرع عموم الحياة ) .

من الساعة

الى الساعة

0030

10030

10045

12045

13000

15000

لوظيفة معاون مراقب حركة:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
االثنين في :2107/7/01
 مسابقة في دراسة نص والتعميق عميو (بالمغة الفرنسية او االنكميزية) في موضوع يتعمق بأي منالموضوعات ذات الصمة بميام الوظيفة .
 -مسابقة في الفيزيـاء .

( بمستوى الصف الثاني ثانوي/عممي )

 مسابقة في الرياضيات  ( .بمستوى الصف الثاني ثانوي /عممي)2

من الساعة

الى الساعة

0030

10030

10045

12045

13000

15000

لوظيفة رئيس مصنع:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
الثالثاء في :2107/7/00

من الساعة

الى الساعة

0000

11000

11015

13015

من الساعة

الى الساعة

0000

11000

11015

13015

 مسابقة في الرسم الصناعي . مسابقة في مكونات اآلالت ( الختصاص ميكانيك صناعي ) .وفي صيانة محركات االحتراق الداخمي ( الختصاص ميكانيك سيارات ) .
االربعاء في :2107/7/02
 -مسابقة في العدانة العامة ( الختصاص ميكانيك صناعي ) .

وفي آلية نقل القدرة في السيارة وقواعد السيارة ( الختصاص ميكانيك سيارات ) .

 -مسابقة في القطع والربط ( الختصاص ميكانيك صناعي ) .

وفي األنظمة الكيربائية في السيارة ( الختصاص ميكانيك سيارات ) .

لوظيفة معاون السمكي:

المكان :المدرسة الفندقية -بئر حسن
من الساعة

الى الساعة

الثالثاء في :2107/7/00

0000

11000

 -مسابقة في االلكترونيك.

11015

13015

االربعاء في :2107/7/02

من الساعة

الى الساعة

 -مسابقة في البث واالستقبال.

0000

11000

 -مسابقة في الدوائر المنطقية.

11015

13015

 دراسة نص والتعميق عميو (بالمغة الفرنسية او االنكميزية) في موضوع يتعمق بأي منالموضوعات ذات الصمة بميام الوظيفة.

المادة الثانية :تحدد اوقات اجراء المسابقات العممية لوظائف رسام ،مراقب معاون ،معاون راصد جوي
وعامل اختصاصي بمذكرة تصدر الحقا.

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

 -4أو يبرز بطاقة ىوية ممزقة أو بطاقة ىوية تحمل صورة ال تساعد عمى
التعرف عمى شخصو.

 -3أو يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد.

يمكن االستعاضة عن بطاقة اليوية ببيان قيـد إفرادي سميم ومصدق حسب األصول .
المادة الرابعة :ينشر ىذا القرار ويبمغ حيث تدعو الحاجة %

بيروت ،في2107/5/09

رئيس ادارة الموظفيــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران
5

