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 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس الخدمة المدنية

 333/2 قرار رقم :
 23/7/2102  تـاريـخ : 

 
 للتعيين في وظيفتي طبيب اسنان وصيدلي مباراة تنظيم

   الدولة تعاونية موظفي في مالك
            

 
 ، إن رئيس إدارة الموظفين 

 ، 44/4/2142تاريخ    7986على املرسوم رقـم  بناء
           وتعديالتو ) إنشاء جملس اخلدمة املدنية ( ، 42/6/4959تاريخ  444اعي رقـم على املرسوم االشت  بناء
           وتعديالتو  ) تنظيم جملس اخلدمة املدنية ( ، 31/42/4964تاريـخ  8337على املرسوم رقـم  بناء
  ، (وتعديالتو  ) نظام املوظفني 42/6/4959تاريخ  442على املرسوم االشتاعي رقم  بناء
 ) إنشاء تعاونية موظفي الدولة (،  29/41/4963تاريخ  44273على مشروع القانون الصادر باملرسوم رقم  بناء
 )تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة(، 8/41/4966تاريخ  5693على املرسوم رقم  بناء
 لتعاونية، ادة تنظيم اجلهاز التنفيذي يف ااملتعلق بإع 34/5/2142/ تاريخ 8رقم /قرار ىيئة جملس اخلدمة املدنية على  بناء

 املتضمن الشروط املطلوبة لوظيَفََت طبيب اسنان وصيديل  21/7/2148تاريخ  6وتعديالتو ال سيما منها القرار رقم           
 يف مالك التعاونية،          

 اء مباراة للتعيني لدى تعاونية موظفي الدولة (، )املوافقة على إجر  42/41/2147/ تاريخ 42على قرار جملس الوزراء  رقم / بناء
 الَت جتريها ، ) النظام العام للمباريات واالمتحانات29/3/4997تاريخ  324على قرار ىيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  بناء

 ، إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية (          
 نظام مباراة للتعيني يف وظيفَت طبيب اسنان وصيديل)  23/7/2148  تاريخ  516 على قرار ىيئة جملس اخلدمة املدنية رقم بناء

 ( ،يف مالك تعاونية موظفي الدولة          
 مباراة للتعيني يف وظيفَت طبيب اسنان وصيديل) اجراء   23/7/2148  تاريخ  654على قرار ىيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  بناء

 ( ،وظفي الدولةيف مالك تعاونية م         
  قرر ما يأتي :ي

 
    02/3/2102 يف   الثالثاءجتري  إدارة  املوظفني  يف  جملس  اخلدمة  املدنية  اعتبارا  من   يوم :  المادة األولى

 .تعاونية موظفي الدولةيف مالك  01عدد  صيدلي/و   2عدد  طبيب اسنان/للتعيني يف وظيفَت مباراة               
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 : شروط االشتراك في المباراة:  لثانيةالمادة ا

 :: يشتط يف املرشح أن يكون  الشروط العامة المشتركة –أ 

 .لبنانياً منذ عشر سنوات على األقل   – 4
 أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز التاسعة واالربعني بتاريخ إجراء املباراة . – 2
 من اللجنة الطبية يف التعاونية . ةباء املهمة بإفادة مثبتسليماً من األمراض الَت حتول دون قيامو بأع  – 3
 متمتعاً حبقوقو املدنية وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية ، أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة وتعترب جنحاً  – 4

 د إليهم اعتبارىم أو شائنة تلك املعددة يف نظام موظفي التعاونية وتطبق ىذه األحكام على األشخاص الذين أعي      
  666و  433) تعديل املواد  6/3/2141/ تاريخ 87استفادوا  من العفو ، مع األخذ بعني االعتبار القانون رقم /      
 من قانون العقوبات ( جلهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف اجلرم الشائن .  667و        

 مة  التعاونية  أو  من  وظيفة  أو  خدمة يف  إحدى  اإلدارات غري معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من خد – 5
 أو املؤسسات العامة أو البلديات أو احتادات البلديات ، و أن ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمتو         
 عمال بأحكام قوانني استثنائية أو خاصة .        

 ية املطلوبة .حائزاً على الشهادات واملؤىالت العلم  - 6

 
   : مالك تعاونية موظفي الدولة طباء والصيادلة يفمع األلنظام التعيني  حددت ىذه الشروط طبقا : الشروط الخاصة –ب 

 المؤهالت العلمية المطلوبة الوظيفة

 طبيب اسنان -

 . أسنان يبطبحيازة شهادة  -
 اإلجازة مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية . -
مارس مهنة طب األسنان مدة ال تقل عن و إىل إحدى نقابَت أطباء األسنان يف لبنان  منتسب -

 ثالث سنوات بعد انتسابو إىل النقابة.
 املرشح إذا توافرت لديو ، نسخاً مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  املستندات يقّدم  -
ختصص او  شهادة CMEحتصيل علمي مستمر   –املثبتة لكفاءاتو اإلضافية  : خربات   

ختدم  سنة على األقل شهادة  جامعية مدة دراستها  -اختصاص عليا ضمن املؤىل العلمي
 .منشورة يف كتب وجمالت علمية متخصصة مقيمة و مؤلفات وأحباث ودراسات    -الوظيفة

 صيدلي -

 . صيديلحيازة شهادة  -
 اإلجازة مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية . -
مارس مهنة الصيدلة مدة ال تقل عن ثالث سنوات بعد و ابة الصيادلة يف لبنان منتسب إىل نق -

 انتسابو اىل النقابة .
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  :  المستندات ومدة تقديم الطلبات:  المادة الثالثة
وكالــة  وذلـك مبوجـب –يف حــاالت الضـرورة  –علـى الـراغبني يف االشـتاك يف املبـاراة أن يقــدموا طلبـاام شخصـيا ) أو بواسـطة ال ـري 

إدارة املوظفني إىل وذلـك   22/2/2102في الثالثاء يوم وذلك لمهلة أقصاها خاصة منظمة وفق االصول لدى كاتب العدل ( 
 ."    goodies غودييز" مفرق سوبر ماركت   –رشيد كرامي ) فردان سابقـا ( الرئيس شارع  -يف جملس اخلدمة املدنية 

يف إدارة املـــــوظفني                  ديكـــــن اعصـــــول عليهـــــا مـــــن دائـــــرة املباريـــــات لـــــس اخلدمـــــة املدنيـــــة  صـــــادرة عـــــن جمتقـــــدم الطلبـــــات علـــــى  ـــــاذج 
،  / ل.ل 4111طـابع مـايل بقيمـة / مع، موقعة  www.csb.gov.lbيف جملس اخلدمة املدنية ومن املوقع االلكتوين للمجلس 

     الَت يتبارى ألجلها . امة املرشح والوظيفةفيها حمل إق ويذكر 
 . املطلوبة للوظيفةالعامة واخلاصة الشروط  مجيع مستوفيةإذا مل تكن ال تقبل طلبات التشيح ، و ال تسجل  -

 املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات . بعد تاريخ انتهاء إىل طلب التشيح   جديد مستند أيكما ال يقبل ضم 
 

 : لطلبات المستندات التاليةترفق با
لألحوال  احملافظة  أو  من ديوان  املديرية  العامة من قسم النفوس يف مركـز مصّدق بيان قيد إفرادي أو صورة  طبق األصل عنو -أ

على  سنوات عشر الشخصية، حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على  التعّرف  على شخصيتو ،  ويثبت أن املرشح  لبناين منذ
وديكن  االستعاضة عن  بيان القيد اإلفرادي  إجراء املباراة. االربعني بتاريخو  التاسعةومل يتجاوز من العمر أمت  العشرين ألقل، وأنو ا

) مع إبراز البطاقة األصلية ( شرط أن  تكون  صادرة  منذ  أكثر  من  عشر  سنوات على تاريخ املباراة ،  بصورة عن بطاقة اهلوية
طاقة اهلوية الَت مل دير على صدورىا مدة  العشر السنوات  املذكورة ، فيستعاض عنها بالتايل ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا وال تُقبل ب

  ىو مبنّي أعاله . 
،  يعفــى األســري مــن شــرط الســن علــى أن يرفــق إفــادة تثبــت انــو أمضــى أكثــر  مــن ســنة يف ســجون االحــتالل اإلســرائيلي وعمالئــو -

وزارة الداخليـة املديريـة العامـة لألمـن العـام  ،  وزارة الـدفاع الـوط، ، حـدى املرجعيـات التاليـة : الصـليب األلـر الـدويل ،صادرة عن إ
 والبلديات .

، ال يعود تارخيها ألكثر من ستة أشهر ، مرفق هبا خالصة الفحص والتصوير  لتعاونية موظفي الدولةشهادة من اللجنة الطبية  -ب
 ني ، تثبت أن املرشح  سليم من األمراض والعاىات الَت حتول دون قيامو بأعباء الوظيفة . باألشعة للرئت

ال يعـود تارخيهـا ألكثـر مـن  -شهادات طبية  صادرة من جهات طبية أجنبية يف اخلارج واملصـادق عليهـا مـن البعثـات اللبنانيـة أو  -
والَت تثبت أن صـاحب العالقـة سـليم   - X-RAYشعة للرئتني ستة أشهر ، ومرفق هبا خالصة تقرير عن الفحص والتصوير باأل
 .  من األمراض  والعاىات الَت  حتول دون قيامو بأعباء وظيفة عامة

الشــخص املعــوق  حبــق املتعلقتــني 29/5/2111تــاريخ  221مــن القــانون رقــم  69و 68يؤخــذ بعــني االعتبــار نــص املــادتني رقــم  -
،  علـــى أن ال حتـــول  الصـــادرة عـــن وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة  اخلاصـــةوق نســـخة عـــن بطاقتـــو علـــى أن يرفـــق املعـــ والتوظيـــف.بالعمـــل 

 اإلعاقة دون ممارسة املرشح للوظيفة املتقدم إليها بشكل كفؤ و سليم .
 للموظف.بالنسبة املختصة  من اإلدارةصورتان مشسيتان لوجـو املرشح مصـادق عليهما من املختار أو  - ج
  .ندات التالية ) املذكورة أدناه (ادات واملؤىالت العلمية و املستنسخة عن الشه –د 
 

http://www.csb.gov.lb/
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 المستندات المطلوبة الوظيفة    

 طبيب اسنان -

 . طب االسناننسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة اجلامعية يف  -
 مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية .   التخيصنسخة مصدقة عن   -
  إحدى نقابَت أطباء األسنان يف لبنان . إفادة االنتساب إىل -
 بعد تاريخ االنتساب للنقابة . عن ثالث سنواتإفادة خربة ال تقل  -
 املرشح إذا توافرت لديو ، نسخاً مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  املستندات يقّدم  -
شهادة ختصص  CMEحتصيل علمي مستمر   –املثبتة لكفاءاتو اإلضافية  : خربات   

سنة على  شهادة  جامعية مدة دراستها  -اختصاص عليا ضمن املؤىل العلمياو 
منشورة يف كتب وجمالت مقيمة و مؤلفات وأحباث ودراسات    -ختدم الوظيفة األقل

 .علمية متخصصة 

 صيدلي -

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة اجلامعية يف الصيدلة .  -
 هنة على األراضي اللبنانية .   مبمارسة امل التخيصنسخة مصدقة عن  -
 إفادة من نقابة الصيادلة تثبت أن املرشح مسجل فيها . -
 يف حقل االختصاص بعد االنتساب للنقابة . سنوات ثالثعن إفادة خربة ال تقل  -

 

  مالحظة:
 

 

 ة لقبول الطلبات .املهلة القصوى احملدد بعد تاريخ انتهاء إىل طلب التشيح   جديد مستند أيال يقبل ضم  -    
 

 
 : العدلي:  السجـل الرابعة المادة 
 ملفو  إىلىذه النسخة  للمرشح ، وتضمالعديل ن السجل عاملوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعصول على نسخة  إدارةتتوىل 

م عليو جبناية أو مبحاولة أنو غري متمتع حبقوقو املدنية أو حمكو   -لو  دمن خالل السجل العديل العائ –ويرفض كل طلب يتبني 
وتعترب جنحاً شائنة : السرقة واالحتيال ، وسوء االئتمان ، واالختالس ، والرشوة، جناية  أو جبنحة شائنة أو مبحاولة جنحة شائنة . 

ق املنصوص عليها واالغتصاب، والتهويل ، والتزوير ، واستعمال املزور ، والشهادة الكاذبة واليمني الكاذبة ، واجلرائم املخلة باألخال
وتطبق ىذه األحكام على األشخاص .  يف الباب السابع من قانون العقوبات ، واجلرائم املتعلقة بزراعة املواد املخدرة أو االجتار هبا

 الذين أعيد إليهم اعتبارىم أو استفادوا من العفو . 
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 : البـت فـي الطلبـات:  المادة الخامسة

وتعلن على باب جملس اخلدمة ، مستوفية مجيع الشروط املطلوبة ، بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات ، ترفض الطلبات الَت ال تكون  -
العامة واخلاصة  روطاملرشحني املستوفني الشبأمساء الئحة ، قبل موعد املباراة ، (  www.csb.gov.lb)وعلى املوقع :  املدنية

 .صدر عن ىيئة جملس اخلدمة املدنيةبقرار يلالشتاك فيها ، 
 

 : المستنـدات إعادةعـدم :  السادسةالمادة  
  . إليووال تعـاد  لإلدارةتعتبـر املستندات الَت يقدمها املرشح ملكا  
 

      : المباراة وبرنامجها:  المادة السابعة
 

 : طبيب أسنان لوظيفة : -0
 .مع اللجنة الفاحصة  مقابلةاملرحلة االوىل :    : مرحلَتينشمل املباراة ت -

             .يف انظمة التعاونية مسابقة خطية -املرحلة الثانية :                    
 وتقييمها. المستندات دراسة -                                  

  :وذلك وفق التفصيل اآليت             
 المعدل الوقت . المقابلة مع اللجنة الفاحصة: رحلة االولىالم

يف لل تني الفرنسية أو اإلنكليزية  تتناول املقابلة حمادثة مع املرشح يف الل ة العربية ويف احدى ا -
املوضوعات الَت ختتارىا اللجنة ضمن املؤىل العلمي واالختصاص املطلوب ويف اخالقيات املهنة ، 

إىل شخصيتو واختبار ثقافتو وقدراتو العلمية وخربتو املهنية ، ومدى أىليتو   وذلك هبدف التعرف
 للوظيفة الَت يتبارى ألجلها.

وال حيق ، يف املباراة   يعتبـر راسباو ، هلا  احملددعشرين وتضرب باملعدل على املقابلة يف  تعطى العالمة -
 ملقابلة. ايف على عشرين  العشردون لذي ينال لو متابعتها املرشح ا

 اثنان --

 رشحني الناجحني يف ىذه املرحلة.الفاحصة الئحة بأمساء امل ةتضع اللجن -
 يعلن عن أمساء الناجحني الذين ديكنهم  متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني . -

  الثانيةالمرحلة 
 .يف انظمة التعاونية المسابقة الخطية  - أوالا 

 المعدل الوقت 
مسابقة يف نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة )الفصول الثالث والرابع واخلامس والسادس  والسابع  -

 والعاشر واعادي عشر والثاين عشر( و يف نظام املنافع واخلدمات.
 واحد ساعة ونصف

يف املباراة املرشح الذي ينال دون  تعطى العالمة يف ىذه املسابقة من صفر اىل عشرين وتضرب باملعدل احملدد هلا، ويعترب راسبا -
 السبعة على عشرين ، وتدخل عالمة املرشح الذي اجتاز العالمة الالغية يف اجملموع العام لعالماتو.

 

http://www.csb.gov.lb/
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 . دراسة المستندات وتقييمها – ثانياا 
   :ة التالي لألسس والمعدالتوفقا تدرس اللجنة الفاحصة وتقيم املستندات املرفقة بطلبات املرشـحني  -

 العالمـة  / المعدل : واحـد المستندات والمؤهالت العلمية والمهنية
 عالمات 01      .الشهادة العلمية املطلوبة للتقدم للمباراة  – 4

  Continuing  Medical Educationالتحصيل العلمي املستمر  –2

    (CME  طب االسنانيف)  أو دورةمثبتة بإفادة حضور مؤتمرات طبية 
 . داخل او خارج لبنانتدريبية     

 عالمات  2من صفر إلى 
تلي حيازة عن كل إفادة حتصيل علمي مستمر  فقط عالمة 2/4 نصف)

 ( شهادة االختصاص املطلوبة

 سنوات الَت تفوق سناناال طبمهنة يف ممارسة  الخبرة العملية – 3
 مهابناء على مستندات ثبوتية تقيّ  اخلربة الثالثة املطلوبة     
 . اللجنة الفاحصة     

 عالمات 3من صفر إلى 
 لكل سنة خربة ( 4/0) 

 ملؤىل العلميضمن ا تخصص أو اختصاص علياشهادة   – 4

 (sous spécialité). 
 عالمتينمن صفر إلى 

على األقل يف دراسية  سنة مدة دراستها جامعية اخرىشهادة   – 5
 . املطلوبة الوظيفةالَت ختدم  االتاجمل أحد

 عالمةمن صفر إلى 
 لكل شهادة جامعية( عالمة 2/4 نصف)

 يف الكتب  واملنشورةاملقّيمة والدراسات  المؤلفات واألبحاث – 6
 حصولو على  بعد العلمية املتخصصةواجملالت        
 . طب االسنان شهادة      

 عالمتينمن صفر إلى 

 
 .أعاله تزيد عن العالمة القصوى احملددة لو ال تعطى أية عالمة إضافية ألي بند من املستندات  -
 ( خالل درس املستندات وتقييمها . C.Vال يؤخذ ببيان السرية الذاتية للمرشح )  -
 مبجموع العالمات الَت ناهلا املرشحون بنتيجة دراسة وتقييم مستنداام يف ضوء األسس  الئحةتضع اللجنة الفاحصة  -
 واملعدالت املذكورة أعاله .    
 هلا .     احملددوتضرب باملعدل  على عشرينتعطى العالمة يف دراسة املستندات و تقييمها   -
ال يعترب املرشح و  املستندات وتقييمها، دراسة على املسابقة اخلطية وعلى والعالمات  املقابلة مع اللجنة الفاحصةعالمة  جتمع -

 . على األقل  عالماتو العشر على عشرينالعام لموع اجملإال إذا بلغ متوسط يف املباراة  ناجحا
 تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء املرشحني الناجحني يف املباراة ، مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم . -
 يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف  املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .   -
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 .  صيدلي لوظيفة : -2
     . مع اللجنة الفاحصة المقابلة – المرحلة االولىمرحلتين : باراة املتشمل  -

 .  المسابقات الخطية – المرحلة الثانية                 
     :وذلك وفق التفصيل اآليت               

 المعدل الوقت . المقابلة مع اللجنة الفاحصة – المرحلة االولى
املرشح يف الل ة العربية ويف إحدى الل تني الفرنسية و اإلنكليزية  معحمادثة ىذه املقابلة تتناول  -

اخالقيات  ؤىل العلمي واالختصاص املطلوب ويفالَت ختتارىا اللجنة ضمن املاملوضوعات يف 
هبدف التعرف إىل شخصيتو و اختبار ثقافتو وقدراتو العلمية وخربتو املهنية ومدى املهنة وذلك 

  ارى هلا . أىليتو للوظيفة الَت يتب

وال حيق ويعترب راسبًا يف املباراة هلا  احملددوتضرب باملعدل  عشرينعلى العالمة يف املقابلة تعطى  -
  . املرشح الذي ينال دون العشر على عشرين يف املقابلة لو متابعتها

 اثنان --

 الفاحصة الئحة بأمساء املرشحني الناجحني يف ىذه املرحلة  .  ةتضع اللجن -
 .لن عن أمساء املرشحني الناجحني الذين ديكنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني يع-

 المسابقات الخطية:  الثانيةالمرحلة 
 المعدل الوقت .في االختصاص المطلوب الخطية المسابقة - أوالا 

                       وذلك وفق الربنامجية بإحدى الل تني الفرنسية واإلنكليز  االختصاص املطلوب يف مسابقة خطية -
 :التايل 

 Pharmacologie             

 Pharmacothérapeutique (Pharmacotherapeutic) 

 Pharmacie Galenique (Pharmaceutics ) 

 

 
ثالث 
 ساعات

 
 اثنان

لذي ينال املرشح ايف املباراة  يعتبـر راسباو  ،من صفر إىل عشرين وتضرب باملعدل احملدد هلا يف ىذه املسابقة تعطى العالمة -
 وتدخل عالمة املرشح الذي اجتاز العالمة الالغية يف اجملموع العام لعالماتو.، على عشرين العشردون 

 المعدل  الوقت .في انظمة التعاونية الخطية المسابقة  - ثانياا 
لث والرابع واخلامس والسادس  مسابقة يف نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة )الفصول الثا -

 والسابع والعاشر واعادي عشر والثاين عشر( و يف نظام املنافع واخلدمات.

ساعة 
 ونصف

 واحد

لذي يف املباراة املرشح ا  يعتبـر راسباتعطى العالمة يف ىذه املسابقة من صفر اىل عشرين وتضرب باملعدل احملدد هلا، و  -
 خل عالمة املرشح الذي اجتاز العالمة الالغية يف اجملموع العام لعالماتو.وتد، على عشرين السبعةدون ينال 

املقابلة مع اللجنة الفاحصة والعالمات على املسابقة اخلطية يف االختصاص املطلوب وعلى املسابقة اخلطية يف انظمة عالمة  جتمع -
 . على األقل  عالماتو العشر على عشرينالعام لموع اجملإال إذا بلغ متوسط يف املباراة  ال يعترب املرشح ناجحاو التعاونية ، 

 تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء املرشحني الناجحني يف املباراة ، مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم . -
 يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف  املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .   -
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 : دخـول مركز المباراة:  الثامنة المادة 
، إضافة إىل  بيان القيدأو صورة مصدقة عن  ،بطاقة ىويتو ،  ، عند دخولو مركز املباراة يربز أنعلى املرشح املقبول لالشتاك يف املباراة 

 للمباراة . طلب التشيح
 ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :

 .إفرادي (  ببيان قيدالرمسية ) أو  ال يربز بطاقة ىويتو - 
 يبـرز بطاقـة ىويـة ممزقـة . أو - 
       يربز بطاقة ىوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــو . أو - 
   يتأخـر عـن اعضـور يف املوعـد احملـدد . أو - 

 : ويرجى التنبه إلى ما يلي
 ملباراة ، و ديكن اإلطالع عليها إن املواعيد التفصيلية لتاريخ املسابقات ، تصدر الحقا قبل بدء ا -4

 .   www.csb.gov.lb و على املوقع :  على باب جملس اخلدمة املدنية     
 إن جملس اخلدمة املدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد ، غري صادرة عنو -2

  بالصورة الرمسية .      
 نع منعاً باتاً ، وحتت طائلة اإلقصاء من املباراة ، إدخال الكتب واهلواتف احملمولة وخالفودي -3

 إىل قاعات املباراة .      
 إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إثارة الضوضاء داخل مركز مباراة ، تعرض صاحبها -4

 إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة .        
 حدىا  توظفك ، دون منة أو شفاعة من أحد . تأكد أن  كفاءتك و  -5

 

 يعلن عن النتائج  النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني ، وينشر على باب :    المادة التاسعة
 .31/44/2148 يف يوم اجلمعةجملس اخلدمة املدنية وعلى املوقع االلكتوين يف مهلة أقصاىا                   

 

        .ينشر ىذا القرار و يبلغ حيث تدعو اعاجة :    العاشرة المادة
 رئيس إدارة الموظفين                                                                                          

    
 

 أنطوان جبران                                                                                                 

http://www.csb.gov.lb/

