الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
ادارة الموظفين
قرار رقم2/658 :
تاريــخ2017/11/20 :

تحديد موعد ومكان المباراة
لملء بعض الوظائف الشاغرة في مالك
المديرية العامة للنفط في و ازرة الطاقة والمياه
ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ 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  2/541تاريخ ،2017/9/22
( تنظيم مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في مالك المديرية العامة للنفط في و ازرة الطاقة والمياه)،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم  2/593تاريخ  2017/10/20المتعلق
بتمديد مهلة تقديم الطلبات وتأجيل موعد اجراء المباراة،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1051تاريخ  2017/11 /20المتعلق
بالمقبولين لالشتراك في المباراة،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية،
يقرر ما يأتي:

المادة االولى :على كل مرشح مقبول لالشتراك في المباراة التي تبدأ اعتبا ار من  2017/11/23لملء بعض
الوظائف الشاغرة في مالك المديرية العامة للنفط في و ازرة الطاقة والمياه أن يحضر إلى

المكان المحدد إلجراء المسابقات الخطية التي تشتمل عليها المباراة وفقا للبرنامج وللوظائف التالية:

1

لوظيفة مهندس رئيس دائرة استكشاف النفط والمعادن:
المكان :مبنى مجلس الخدمة المدنية
من الساعة

الخميس في :2017/11/23

الى الساعة

 مسابقة في نظام الموظفين (المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ ، )1959/6/12فقط منه :

المواد  4و 13من الفصل األول  ،والمواد  14و 15من الفصل الثاني،

والفصل الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي
9,00

عشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب األول

11.00

وفي تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ
. )1959/6/12
وفي تطبيق احكام مرسوم تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم رقم  2894تاريخ
) 1959/12/16
 -مسابقة خطية في االختصاص المطلوب بإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية .

11,15

14,15

لوظيفة رئيس دائرة الدراسات والبحوث واالحصاء:
المكان :مبنى مجلس الخدمة المدنية
من الساعة

االثنين في :2017/11/27

الى الساعة

 مسابقة في نظام الموظفين (المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ ، )1959/6/12فقط منه :

المواد  4و 13من الفصل األول  ،والمواد  14و 15من الفصل الثاني،

والفصل الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي
9,00

عشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب األول

11.00

وفي تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ
. )1959/6/12
وفي تطبيق احكام مرسوم تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم رقم  2894تاريخ

) 1959/12/16

 مسابقة في االقتصاد الجزئي Microéconomieوفي الرياضيات

(لحملة شهادة االقتصاد )
(لحملة شهادة اإلحصاء )

Algèbre linéaire

الثالثاء في :2017/11/28
 مسابقة في االقتصاد الكمي (القياسي) ( Econométrieلحملة شهادة االقتصاد )وفي اإلحصاء الوصفي واالحتماالت .
Statistiques descriptive et probabilité

11,15

13,15

من الساعة

الى الساعة

9,00

11.00

(لحملة شهادة اإلحصاء )

 -مسابقة في التحليل االقتصادي الكلي ( Macroéconomieلحملة شهادة االقتصاد)

(لحملة شهادة اإلحصاء)

وفي اإلحصاء االستداللي ونظرية العينات

Statistique Inférentielle et théorie des sondages
2

11,15

13,15

لوظيفة مهندس رئيس دائرة التكرير والتصنيع:
المكان :مبنى مجلس الخدمة المدنية
من الساعة

االثنين في :2017/12/4

الى الساعة

 مسابقة في نظام الموظفين (المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ ، )1959/6/12فقط منه :

المواد  4و 13من الفصل األول  ،والمواد  14و 15من الفصل الثاني،
والفصل الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي
عشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب األول

9,00

11.00

وفي تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ
. )1959/6/12
وفي تطبيق احكام مرسوم تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم رقم  2894تاريخ

) 1959/12/16

 -مسابقة خطية في االختصاص المطلوب بإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية .

11,15

14,15

لوظيفة رئيس دائرة نقل وتخزين النفط الخام:
المكان :مبنى مجلس الخدمة المدنية
من الساعة

الثالثاء في :2017/12/5

الى الساعة

 مسابقة في نظام الموظفين (المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ ، )1959/6/12فقط منه :

المواد  4و 13من الفصل األول  ،والمواد  14و 15من الفصل الثاني،
والفصل الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي
عشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب األول

9,00

11.00

وفي تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ
. )1959/6/12
وفي تطبيق احكام مرسوم تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم رقم  2894تاريخ

) 1959/12/16

 -مسابقة خطية في االختصاص المطلوب بإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية .

3

11,15

14,15

لوظيفة مهندس:
المكان :مبنى مجلس الخدمة المدنية
من الساعة

الخميس في :2017/12/7

الى الساعة

 مسابقة في نظام الموظفين (المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ ، )1959/6/12فقط منه :

المواد  4و 13من الفصل األول  ،والمواد  14و 15من الفصل الثاني،
والفصل الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي
9,00

عشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب األول

11.00

وفي تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ
. )1959/6/12
وفي تطبيق احكام مرسوم تنظيم اإلدارات العامة (المرسوم رقم  2894تاريخ

) 1959/12/16

 -مسابقة خطية في االختصاص المطلوب بإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية.

11,15

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 ،في2017/11/20

رئيس ادارة الموظفيــــــــــــــــــــــن
أنطوان جبران

4

14,15

