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 اجلمهورية اللبنانية       

 جملس اخلدمة املدنية      
       541/2  قرار رقم  :

          22/9/2017تـاريـخ : 
  مللء بعض الوظائف الشاغرةمباراة  تنظيم

  الطاقة واملياهيف وزارة  للنفطاملديرية العامة مالك يف 
 

 ،  إن رئيس إدارة املوظفني 
 ، 14/4/2012اتريخ    7986على املرسوم رقـم  بناء
           وتعديالته ) إنشاء جملس اخلدمة املدنية ( ، 12/6/1959اتريخ  114على املرسوم االشرتاعي رقـم  بناء
           وتعديالته  ) تنظيم جملس اخلدمة املدنية ( ، 30/12/1961اتريـخ  8337على املرسوم رقـم  بناء
  ، وتعديالته  ) نظام املوظفني (12/6/1959اتريخ  112على املرسوم االشرتاعي رقم  بناء
   ) احداث وزارة الصناعة والنفط( ، 31/1/1973اتريخ  9/73القانون رقم  على بناء
   ( ،الغاء وزارة النفط واحلاقها بوزارة الطاقة واملياه) وتعديالته  7/8/2000اتريخ  247القانون رقم  على بناء
 ( ، حتديد مهام ومالكات وزارة الصناعة والنفط)  وتعديالته 28/12/1973اتريخ  6821على املرسوم رقم بناء 
 تكليف جملس اخلدمة املدنية اجراء مباراة مللء تسعة مراكز) 21/6/2017اتريخ  /11/رقم على قرار جملس الوزراء  بناء

 ( ،املديرية العامة للنفط –شاغرة يف مالك وزارة الطاقة واملياه            
  ، ) النظام العام للمبارايت29/3/1997اتريخ  324ئة جملس اخلدمة املدنية رقم على قرار هي بناء

   ، اليت جتريها إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية ( واالمتحاانت 
 رة مللء بعض الوظائف الشاغ) نظام مباراة    22/9/2017  اتريخ   822 رقم على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية  بناء

 ( ،يف وزارة الطاقة واملياه  املديرية العامة للنفطيف مالك          
 مللء بعض الوظائف الشاغرة مباراة  اجراء)    22/9/2017اتريخ 823 رقمعلى قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية  بناء

 ( ،يف وزارة الطاقة واملياه  املديرية العامة للنفطيف مالك          
   ، مصلحة املبارايت و امللفات الشخصية على اقرتاح رئيس  ناءب
 

 : قرر ما أييتي
ملـلء   مبـاراة  30/10/2017 يف  االثنـني   يـوم  مـ    املدنية  اعتبـارا  جملس  اخلدمة  يف املوظفني  جتري  إدارة :  املادة األوىل

ـــــة العامـــــة  يف مـــــالك التاليـــــة  املراكـــــز الشـــــاغرة ـــــنفطاملديري ـــــاهوزارة يف  لل ـــــرة الدراثـــــا  والب ـــــو  :  الطاقـــــة واملي ـــــيس دائ رئ
 1عـدد مهندس رئيس دائرة التكريـر والتصـني / -1 عدد/ رئيس دائرة اثتكشاف النفط واملعادن مهندس - 1عدد واالحصاء/

 . (يف دائرة الدراسات والبحوث واالحصاء)  1عدد مهندس/ - 1عدد رئيس دائرة نقل وختزين النفط اخلام/
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 : شروط االشرتاك يف املباراة:  ادة الاانيةامل
 جيب أن يكون املرشح : : مة املشرتكةالشروط العا – أ

 على األقل . عشر ثنوا لبنانياً منذ   –1
 . واألربعني  الرابعة  إجراء املباراة بتاريخم  العمر ومل يتجاوز  العشرينأمت   – 2
  .أبعباء الوظيفة اليت حتول دون قيامه  ثليماً من األمراض  – 3
    وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية ، أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة . متمتعاً حبقوقه املدنية – 4

 العفو .وتطبق هذه األحكام على األشخاص الذي  أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا م        
  م  قانون العقوابت ( 667و  666و  133) تعديل املواد  6/3/2010يخ / اتر 87مع األخذ بعني االعتبار القانون رقم /      
 .جلهة استثناء الشيك بدون مؤونة م  وصف اجلرم الشائ       
 أو مصروف بسبب أتديبـي م  وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات أو املؤسسات العامة أو البلدايتغري معزول  – 5
 ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمته عمال أبحكام قوانني استثنائية أو خاصة .أو احتادات البلدايت ، و أن        
 . واملؤهالت املطلوبة حائزاً على الشهادا   - 6
 

اتريخ  519املعدل ابملرسوم رقم  1/3/1974اتريخ  7295 رقم واحملددة مبوجب املرسوم : الشروط اخلاصة –ب 
 . (طفيف بعض وظائف مالك وزارة الصناعة والن اخلاصةحتديد شروط التعيني ) 5/10/1977

 املؤهال  العلمية املطلوبة الوظيفـة
 رئيس دائرة الدراثا   -1

 . والب و  واالحصاء      
    . االحصــاء أو يف االقتصاد إجازة جامعية يفحيازة  -1
 معية .بعد حيازة الشهادة اجلا يف حقل االختصاص على األقل ثنوا  ثال خربة  -2

 رئيس دائرة اثتكشاف مهندس -2
 . النفط واملعادن             

 . اجليولوجية يفاهلندثة  شهادة حيازة -1
 مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية . إذن مزاولة -2
 إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . االنتساب -3
 زة الشهادة اجلامعية .بعد حيا يف حقل االختصاص على األقل ثنة واحدةخربة  -4

  رئيس دائرة التكرير والتصني مهندس  -3

 . هندثة النفطة جامعية يف حيازة شهاد -1
 مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية . إذن مزاولة -2
 إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . االنتساب -3
 شهادة اجلامعية .بعد حيازة ال يف حقل االختصاص على األقل ثنة واحدةخربة  -4
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 املؤهال  العلمية املطلوبة الوظيفـة

 .رئيس دائرة نقل وختزين النفط اخلام -4

 . هندثة النفطة جامعية يف حيازة شهاد -1
 مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية . إذن مزاولة -2
 إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . االنتساب -3
 بعد حيازة الشهادة اجلامعية . يف حقل االختصاص األقلعلى  ثنة واحدةخربة  -4

 مهندس -5
 )يف دائرة الدراسات والبحوث واالحصاء(

 .  النفطهندثة ة جامعية يف حيازة شهاد -1
 مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية . إذن مزاولة -2
  إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان . االنتساب -3

 

 

  :  املستندا  ومدة تقدمي الطلبا :  املادة الاالاة
ــــا م شخصــــيا  علــــى ــــاراة أن يقــــدموا  لب ــــراغبني يف االشــــرتاك يف املب           مبوجــــب وذلــــك  –يف حــــاالت الةــــرورة  – الغــــريبواســــطة ) أو ال

إدارة  إىلوذلــــك   20/10/2017 يف  اجلمعـــةيـــوم  أقصـــاها  ملهلـــةوذلـــك  (لـــدى كاتـــب العـــدل  منظمـــة واـــق االصـــولوكالـــة خاصـــة 
 ."    goodies غودييز"  سوبر ماركت مفرق  – ) اردان سابقـا (رشيد كرامي الرئيس شارع  - جملس اخلدمة املدنيةيف  املوظفني

                يف إدارة املـــوظفني  دائـــرة املبـــارايت  مـــ ميكـــ  احلصـــول عليهـــا صـــادرة عـــ  جملـــس اخلدمـــة املدنيـــة  الطلبـــات علـــى  ـــاذ   تقـــدم
،   ل./ ل1000بقيمـــة / طـــاب  مـــاي مـــع ، موقعـــة www.csb.gov.lb املوقـــ  االلكـــرتول للم لـــس ومـــ املدنيـــة اخلدمـــة  يف جملـــس
     .اليت يتبارى ألجلها  الوظيفةو حمل إقامة املرشح  ايها ويذكر 

 . املطلوبة للوظيفةالعامة واخلاصة الشروط  مجي  مستوفيةإذا مل تكن طلبا  الرتشيح ، و ال تس ل  ال تقبل -
 املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبا  . بعد اتريخ انتهاء إىل طلب الرتشيح   جديد مستند أي ال يقبل ضمكما 
 

 : ترفق ابلطلبا  املستندا  التالية
 العامة املديرية   واني  دم  أو  حملااظةا زـيف مرك م  قسم النفوس مصّدق عنه األصل بق  صورة  أو إفراديبيان قيد  -أ

 منذ لبناين املرشح  أن يابتوللمرشح تساعد على  التعّرف  على شخصيته ،   صورة حديثة، حيمل الشخصية لألحوال
                     . إجراء املباراة بتاريخ  الرابعة واالربعنيمل يتجاوز و م  العمر  العشرين أمت وأنه األقل ، على سنوات عشر
صادرة  منذ  أكار   تكون   شرط أن ) مع إبراز البطاقة األصلية ( بطاقة اهلويةع   بصورةبيان القيد اإلارادي   ع  االستعاضة  وميكن

 ايستعاضاملذكورة ،  سنوات العشر ال على صدورها مدة  مل ميراليت  بطاقة اهلوية وال تُقبل،  على اتريخ املباراة من  عشر  ثنوا 
  . واقاً ملا هو مبنّي أعاله  ببيان القيد اإلفراديا ابلتايل عنه
    .وراتبه  رمسية تبني وظيفته على أن يراق إاادة)وم  تقدمي الشهادة الطبية املذكورة ادانه( م  شرط الس   املوظف الدائم يعفى -
 ت أن املرشح  سليم م  األمراض ، ال يعود اترخيها ألكثر م  ستة أشهر تثب الرمسيةشهادة من الل نة الطبية  -ب
   . دون قيامه أبعباء وظيفة عامةحتول اليت     
 

http://www.csb.gov.lb/
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                 ال يعود اترخيها ألكثر ،عليها م  البعثات اللبنانية  ومصادقيف اخلار   جها  طبية أجنبيةصادرة م   شهادة طبية أو -
   . مراض  اليت  حتول دون قيامه أبعباء وظيفة عامةثليم  من األ   م  ستة أشهر ، تثبت أن صاحب العالقة   
   حبق الشخص   املتعلقتني 29/5/2000اتريخ  220م  القانون رقم  69و 68بعني االعتبار نص املادتني رقم  يؤخذ -
        ، الصادرة ع  وزارة الشؤون االجتماعية اخلاصةعلى أن يراق املعوق نسخة ع  بطاقته  .ابلعمل والتوظيف  املعوق   
 بشكل كفؤ وسليم . للوظيفة اليت يتقدم اليهاأن ال حتول  اإلعاقة دون ممارسة املرشح  شرط   
 .ابلنسبة للموظف  املختصة  اإلدارةم    أولوجـه املرشح مصـادق عليهما م  املختار  صوراتن مشسيتان - ج
 
   : نسخة عن الشهادا  و املؤهال  العلمية و املستندا  التالية – د

 املؤهال  العلمية املطلوبة الوظيفـة
 رئيس دائرة الدراثا   -1

 . والب و  واالحصاء      
    . االحصــاء أو يف االقتصاد اإلجازة اجلامعية يفمصدقة واقا لألصول ع   نسخة -1
 بعد حيازة الشهادة اجلامعية . يف حقل االختصاص على األقل ثنوا  ثال خربة  افادة -2

 رئيس دائرة اثتكشاف سمهند -2
 . النفط واملعادن             

 . اجليولوجية يفاهلندثة  شهادةمصدقة واقا لألصول ع   نسخة -1
 . يف لبنان املهندثنيمصدقة ابالنتساب إىل إحدى نقابيت  إفادة -2

 .مبزاولة املهنة على األراضي اللبنانية  الرتخيصمصدقة ع   نسخة -3
 بعد حيازة الشهادة اجلامعية . يف حقل االختصاص على األقل حدةثنة واخربة  افادة -4

  رئيس دائرة التكرير والتصني مهندس  -3

 . هندثة النفطة اجلامعية يف شهادالمصدقة واقا لألصول ع   نسخة -1
 . يف لبنان املهندثنيمصدقة ابالنتساب إىل إحدى نقابيت  إفادة -2

 .املهنة على األراضي اللبنانية مبزاولة  الرتخيصمصدقة ع   نسخة -3
 بعد حيازة الشهادة اجلامعية . يف حقل االختصاص على األقل ثنة واحدةخربة  افادة -4

 .رئيس دائرة نقل وختزين النفط اخلام -4

 . هندثة النفطة اجلامعية يف شهادالمصدقة واقا لألصول ع   نسخة -1
 . يف لبنان هندثنياملمصدقة ابالنتساب إىل إحدى نقابيت  إفادة -2

 .مبزاولة املهنة على األراضي اللبنانية  الرتخيصمصدقة ع   نسخة -3
 بعد حيازة الشهادة اجلامعية . يف حقل االختصاص على األقل ثنة واحدةخربة  افادة -4

 مهندس -5
 )يف دائرة الدراسات والبحوث واالحصاء(

 .  هندثة النفط ة اجلامعية يفشهادالمصدقة واقا لألصول ع   نسخة -1
 . يف لبنان املهندثنيمصدقة ابالنتساب إىل إحدى نقابيت  إفادة -2

 .مبزاولة املهنة على األراضي اللبنانية  الرتخيصمصدقة ع   نسخة -3
 

 االختصاص ، مقبولة لالشرتاك يف املباراة  ذا مستوى الشهادة أو املؤهل  العلمي املطلوب يف   م الشهادة األعلىوتعترب 
 واق األصول  معادلتها، م  داخل و خار  لبنان ، جيب  اخلاصةاملؤسسات التعليمية  ع   الصادرة  الشهادات  كما  أن
 .وزارة الرتبية والتعليم العايل املديرية العامة للتعليم العايل يف يف  جلنة املعادال م  قبل 

 

 املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبا  . هاء انت بعد اتريخإىل طلب الرتشيح   جديد مستند أيال يقبل ضم  -
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 : العديالس ـل :   الرابعةاملادة 
 ملفه  إىلهذه النسخة  للمرشح ، وتةمالعديل   السجل عاملوظفني يف جملس اخلدمة املدنية احلصول على نسخة  إدارةتتوىل 
  جنايةجبناية أو مب اولة  حمكوم عليهحبقوقه املدنية أو  أنه غري متمت   -له  دالعائ الس ل العديم  خالل  –كل طلب يتبني   ويرفض

: السرقة واالحتيال ، وثوء االئتمان ، واالختالس ، والرشوة ،  جن ًا شائنةوتعترب أو مب اولة جن ة شائنة .  جبن ة شائنةأو 
املنصوص  واجلرائم املخلة ابألخالق،  واالغتصاب ، والتهويل ، والتزوير ، واثتعمال املزور ، والشهادة الكاذبة واليمني الكاذبة

                   وتطبق هذه األحكام .  أو االجتار هبا املواد املخدرةمن قانون العقواب  ، واجلرائم املتعلقة بزراعة  الباب الساب عليها يف 
 أو اثتفادوا من العفو .  أعيد إليهم اعتبارهمعلى األشخاص الذين 

 : فـي الطلبـا  البـت:  املادة اخلامسة

وتعل  على ابب جملس ، املطلوبة  مستواية مجيع الشروط، بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات ، تراض الطلبات اليت ال تكون  -
الشروط   املستواني  رشحنيامل  الئ ة أبمساء،   ، قبل موعد املباراة(  www.csb.gov.lb :)وعلى املوقع  اخلدمة املدنية

 .بقرار يصدر ع  هيئة جملس اخلدمة املدنية لالشرتاك ايها ، العامة واخلاصة 
 : املستنـدا  إعادةعـدم :  السادثةاملادة  
  . إليهوال تعـاد  لإلدارةتعتبـر املستندات اليت يقدمها املرشح ملكا  
 

 : وبرانجمهااملباراة :  املادة السابعة
 . رئيس دائرة اثتكشاف النفط واملعادن مهندس : ظيفةلو  - أوال

 . مسابقتان خطيتان  – االوىل املرحلة:  مرحلتنيتشمل املباراة  -               
    :وذلك واق التفصيل اآليت .   املقابلة م  الل نة الفاحصة – الثانية املرحلة                      

 املعدل الوقت   مسابقيت املرحلة االوىل – أوالً 
  إبحدى اللغتني الفرنسية واإلنكليزية االختصاص املطلوب يفخطية مسابقة  -1
  .ويعترب جزء ال يتجزأ منه  القـرارهبـذا  ج املرفقمالربان وفق               

 ثالثة  ثال  ثاعا 

 :  منهقط ، ف (12/6/1959اتريخ  112شرتاعي رقم االرسوم امل)نظام املوظفني   مسابقة يف -2
 الثاين ، والفصل الثالث واخلامسالفصل م   15و 14األول ، واملواد الفصل م   13و 4املواد          

 . الكتاب األول م  والسادس والسابع والثام  والتاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر     
 ( .12/6/1959اتريخ  111عي رقم شرتااال رسوماملتنظيم اإلدارا  العامة  ) ويف          
                  . ( 16/12/1959اتريخ  2894)املرسوم رقم  تطبيق احكام مرثوم تنظيم اإلدارا  العامة ويف          

 واحد ثاعتان

يف املباراة ،  جحاال يعترب املرشح انو  .هلا وتةرب ابملعدل املقابل  من صفر إىل عشرين املسابقتني املطلوبتنيالعالمة يف  تعطى -
               العالمــة الــيت انهلــا املرشــح ايهــا وتــدخل ، علــى األقــل  العشــر علــى عشــرينايهمــا عالماتــه العــام لمــوع اجملإال إذا بلــم متوســط 

، ة املبـاراة ابعـوال حيـق لـه مت، مهمـا بلــم متوسـط جممـوع عالماتـه  يف املبـاراة راثباً  ويعترب  .يف اجملموع العام لعالماته النهائية 
 .املسابقة الثانية  عشري  يف على اخلمسة دون، و  مسابقة االختصاصيف على عشري   عالمات العشر دونينال  املرشح الذي

  .يف هذه املرحلة   املرشحني الناجحنيالفاحصة الئحة أبمساء  ةاللجن تض  -
 بقرار يصدر ع  رئيس إدارة املوظفني راةمتابعة املباع  أمساء املرشحني الناجحني الذي  ميكنهم  يعلن -
 

http://www.csb.gov.lb/
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 املعدل  الوقت . املقابلة م  الل نة الفاحصة  - اثنيـاً 
  الفرنسية واإلنكليزية   اللغتنيحدى إبمع املرشح يف اللغة العربية و حمادثةهذه املقابلة  تتناول -
 يفة ومسؤوليا ا  وبتخصصه ، واليت تتعلق مبهام الوظاليت ختتارها اللجنة  املوضوعا ويف    
 ابلتايل وتبنّي  ،وخربته املهنية ثقااته واختبار  ولغاته شخصيتههبدف التعرف إىل العلمي ، وذلك    
 . مدى أهليته للوظيفة اليت يتبارى ألجلها   

 وتةرب ابملعدل املقابل هلا  على عشرينالعالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة  تعطى -
  .يف املقابلة العشر على عشرين املرشح الذي ينال جمموع دون   اثباً يف املباراةر ويعترب    

 واحد --

 

 ، تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني  مادة املقابلةويف  املسابقتني اخلطيتنياملرشح يف بعد مجع عالمة  -
  . جناحهم، مرتبة واقاً لتسلسل مراتب  الناج ني يف املباراة  

--------------- 
 

 

 رئيس دائرة نقل وختزين النفط اخلام - مهندس رئيس دائرة التكرير والتصني  : لوظيفيت - اثنياً 

 . مسابقتان خطيتان  – االوىل املرحلة:  مرحلتني لكل م  هاتني الوظيفتني على تشمل املباراة -                
    :وذلك واق التفصيل اآليت .   بلة م  الل نة الفاحصةاملقا – الثانية املرحلة                      

 املعدل الوقت   مسابقيت املرحلة االوىل – أوالً 
  إبحدى اللغتني الفرنسية واإلنكليزية االختصاص املطلوب يفخطية مسابقة  -1
  .ويعترب جزء ال يتجزأ منه  القـرارهبـذا  ج املرفقمالربان وفق               

 ثالثة   ثال  ثاعا

 :  منه، فقط  (12/6/1959اتريخ  112شرتاعي رقم االرسوم امل)نظام املوظفني   مسابقة يف -2
 الثاين ، والفصل الثالث واخلامسالفصل م   15و 14األول ، واملواد الفصل م   13و 4املواد          

 . الكتاب األول م  ر والثالث عشروالسادس والسابع والثام  والتاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عش     
 ( .12/6/1959اتريخ  111شرتاعي رقم اال رسوماملتنظيم اإلدارا  العامة  ) ويف          
                  . ( 16/12/1959اتريخ  2894)املرسوم رقم  تطبيق احكام مرثوم تنظيم اإلدارا  العامة ويف          

 واحد ثاعتان

يف املباراة ،  ال يعترب املرشح انجحاو  .هلا وتةرب ابملعدل املقابل  من صفر إىل عشرين املسابقتني املطلوبتنيالعالمة يف  تعطى -
               العالمــة الــيت انهلــا املرشــح ايهــا وتــدخل ، علــى األقــل  العشــر علــى عشــرينايهمــا عالماتــه العــام لمــوع اجملإال إذا بلــم متوســط 

، ة املبـاراة وال حيـق لـه متابعـ، مهمـا بلــم متوسـط جممـوع عالماتـه  يف املبـاراة راثباً  ويعترب  .النهائية  يف اجملموع العام لعالماته
 .املسابقة الثانية  عشري  يف على اخلمسة دون، و  مسابقة االختصاصيف على عشري   عالمات العشر دونينال  املرشح الذي

  .يف هذه املرحلة   ناجحنياملرشحني الالفاحصة الئحة أبمساء  ةاللجن تض  -
 بقرار يصدر ع  رئيس إدارة املوظفني متابعة املباراةع  أمساء املرشحني الناجحني الذي  ميكنهم  يعلن -
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 املعدل  الوقت . املقابلة م  الل نة الفاحصة  - اثنيـاً 
  الفرنسية واإلنكليزية   اللغتنيحدى إبمع املرشح يف اللغة العربية و حمادثةهذه املقابلة  تتناول -
 ، واليت تتعلق مبهام الوظيفة ومسؤوليا ا  وبتخصصه اليت ختتارها اللجنة  املوضوعا ويف    
 ابلتايل وتبنّي  ،وخربته املهنية ثقااته واختبار  ولغاته شخصيتههبدف التعرف إىل العلمي ، وذلك    
 . مدى أهليته للوظيفة اليت يتبارى ألجلها   

 وتةرب ابملعدل املقابل هلا  على عشرينالعالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة  تعطى -
  .يف املقابلة العشر على عشرين املرشح الذي ينال جمموع دون   راثباً يف املباراةويعترب    

 واحد --

 

 ة الئحة أبمساء املرشحني ، تةع اللجنة الفاحص مادة املقابلةويف  املسابقتني اخلطيتنياملرشح يف بعد مجع عالمة  -
  . وحبسب كل وظيفة،  جناحهم، مرتبة واقاً لتسلسل مراتب  الناج ني يف املباراة  

--------------------- 
 

 
  . (يف دائرة الدراسات والبحوث واالحصاء) مهندس : لوظيفة - اثلااً 

 . ن خطيتان مسابقتا – االوىل املرحلة:  مرحلتنيتشمل املباراة  -                
    :وذلك واق التفصيل اآليت .   املقابلة م  الل نة الفاحصة – الثانية املرحلة                      

 املعدل الوقت   مسابقيت املرحلة االوىل – أوالً 
  إبحدى اللغتني الفرنسية واإلنكليزية االختصاص املطلوب يفخطية مسابقة  -1
  .ويعترب جزء ال يتجزأ منه  القـرارهبـذا  املرفقج مالربان وفق               

 ثالثة  ثال  ثاعا 

 :  منه، فقط  (12/6/1959اتريخ  112شرتاعي رقم االرسوم امل)نظام املوظفني   مسابقة يف -2
 الثاين ، والفصل الثالث واخلامسالفصل م   15و 14األول ، واملواد الفصل م   13و 4املواد          

 . الكتاب األول م  دس والسابع والثام  والتاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر والثالث عشروالسا     
 ( .12/6/1959اتريخ  111شرتاعي رقم اال رسوماملتنظيم اإلدارا  العامة  ) ويف          
                  . ( 16/12/1959اتريخ  2894)املرسوم رقم  تطبيق احكام مرثوم تنظيم اإلدارا  العامة ويف          

 واحد ثاعتان

يف املباراة ،  ال يعترب املرشح انجحاو  .هلا وتةرب ابملعدل املقابل  من صفر إىل عشرين املسابقتني املطلوبتنيالعالمة يف  تعطى -
               هلــا املرشــح ايهــا العالمــة الــيت انوتــدخل ، علــى األقــل  العشــر علــى عشــرينايهمــا عالماتــه العــام لمــوع اجملإال إذا بلــم متوســط 

، ة املبـاراة وال حيـق لـه متابعـ، مهمـا بلــم متوسـط جممـوع عالماتـه  يف املبـاراة راثباً  ويعترب  .يف اجملموع العام لعالماته النهائية 
 .ة الثانية املسابق عشري  يف على اخلمسة دون، و  مسابقة االختصاصيف على عشري   عالمات العشر دونينال  املرشح الذي

  .يف هذه املرحلة   املرشحني الناجحنيالفاحصة الئحة أبمساء  ةاللجن تض  -
 بقرار يصدر ع  رئيس إدارة املوظفني متابعة املباراةع  أمساء املرشحني الناجحني الذي  ميكنهم  يعلن -
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 املعدل  الوقت . املقابلة م  الل نة الفاحصة  - اثنيـاً 
  الفرنسية واإلنكليزية   اللغتنيحدى إبمع املرشح يف اللغة العربية و حمادثةقابلة هذه امل تتناول -
 ، واليت تتعلق مبهام الوظيفة ومسؤوليا ا  وبتخصصه اليت ختتارها اللجنة  املوضوعا ويف    
 تايلابل وتبنّي  ،وخربته املهنية ثقااته واختبار  ولغاته شخصيتههبدف التعرف إىل العلمي ، وذلك    
 . مدى أهليته للوظيفة اليت يتبارى ألجلها   

 وتةرب ابملعدل املقابل هلا  على عشرينالعالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة  تعطى -
  .يف املقابلة العشر على عشرين املرشح الذي ينال جمموع دون   راثباً يف املباراةويعترب    

 واحد --

 
 ، تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني  مادة املقابلةويف  سابقتني اخلطيتنياملاملرشح يف بعد مجع عالمة  -
  . جناحهم، مرتبة واقاً لتسلسل مراتب  الناج ني يف املباراة  

--------------- 
 

 

   .               رئيس دائرة الدراثا  والب و  واالحصاء  : لوظيفة - رابعاً 
 . مسابقا  خطية  –االوىل  املرحلة:  مرحلتنياملباراة تشمل  -                 

    :وذلك واق التفصيل اآليت .   املقابلة م  الل نة الفاحصة – الثانية املرحلة                      
 املعدل الوقت   مسابقيت املرحلة االوىل – أوالً 

   ( االقتصادلة شهادة )حلم           Microéconomie   اجلزئي االقتصاد مسابقة يف -1
    ( اإلحصاء)حلملة شهادة               Algèbre linéaire    الرايضيا يف و           

 اثنان ساعتان

    (االقتصاد)حلملة شهادة   Macroéconomie الكلي الت ليل االقتصادي مسابقة يف -2
    ( اإلحصاء)حلملة شهادة                 اإلحصاء االثتدالي ونظرية العينا يف و           

Statistique Inférentielle et théorie des sondages        

 اثنان ساعتان

   ( االقتصاد)حلملة شهادة       Econométrie  (القياثي) االقتصاد الكمييف مسابقة  -3
 . واالحتماال الوصفي اإلحصاء يف و           

Statistiques descriptive et probabilité                ( اإلحصاء)حلملة شهادة    

 اثنان ساعتان

 :  منه، فقط  (12/6/1959اتريخ  112شرتاعي رقم االرسوم امل)نظام املوظفني   مسابقة يف -2
 الثاين ، والفصل الثالث واخلامسالفصل م   15و 14األول ، واملواد الفصل م   13و 4املواد          

  الكتاب األول م  دس والسابع والثام  والتاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر والثالث عشروالسا     
 ( .12/6/1959اتريخ  111شرتاعي رقم اال رسوماملتنظيم اإلدارا  العامة  ) ويف          
 (                  16/12/1959اتريخ  2894)املرسوم رقم  تطبيق احكام مرثوم تنظيم اإلدارا  العامة ويف          

 واحد ثاعتان
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يف املبـاراة ،  ال يعتـرب املرشـح انجحـاو  .هلـا وتةـرب ابملعـدل املقابـل  من صفر إىل عشـرين املسابقات اخلطيةالعالمة يف  تعطى -

               املرشــح ايهــا العالمــة الــيت انهلــا وتــدخل ، علــى األقــل  العشــر علــى عشــرينايهمــا عالماتــه العــام لمــوع اجملإال إذا بلــم متوســط 
، ة املبـاراة وال حيـق لـه متابعـ، مهمـا بلــم متوسـط جممـوع عالماتـه  يف املبـاراة راثباً  ويعترب  .يف اجملموع العام لعالماته النهائية 

 .خرى األاملسابقات أي م   عشري  يف على الامانية دوناملسابقة الرابعة و  عشري  يف على اخلمسة دون ينال املرشح الذي
  .يف هذه املرحلة   املرشحني الناجحنيالفاحصة الئحة أبمساء  ةاللجن تض  -
 بقرار يصدر ع  رئيس إدارة املوظفني متابعة املباراةع  أمساء املرشحني الناجحني الذي  ميكنهم  يعلن -
 

 املعدل  الوقت . املقابلة م  الل نة الفاحصة  - اثنيـاً 
  الفرنسية واإلنكليزية   اللغتنيحدى إبمع املرشح يف اللغة العربية و دثةحماهذه املقابلة  تتناول -
 ، واليت تتعلق مبهام الوظيفة ومسؤوليا ا  وبتخصصه اليت ختتارها اللجنة  املوضوعا ويف    
 ابلتايل وتبنّي  ،وخربته املهنية ثقااته واختبار  ولغاته شخصيتههبدف التعرف إىل العلمي ، وذلك    
 . ى أهليته للوظيفة اليت يتبارى ألجلهامد   

 وتةرب ابملعدل املقابل هلا  على عشرينالعالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة  تعطى -
  .يف املقابلة العشر على عشرين املرشح الذي ينال جمموع دون   راثباً يف املباراةويعترب    

 واحد --

 
 ، تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني  مادة املقابلةويف  طيةاملسابقا  اخلاملرشح يف بعد مجع عالمة  -
 . جناحهم، مرتبة واقاً لتسلسل مراتب  الناج ني يف املباراة  
 

 : دخـول مركز املباراة:  الاامنة املادة 
  ، بطاقة هويته،  مركز املباراة عند دخوله،  يربز أنعلى املرشح املقبول لالشرتاك يف املباراة 

 .للمباراة  طلب الرتشيح، إضااة إىل  بيان القيدأو صورة مصدقة ع  
 ومين  حتما من دخول املركز كل مرشح :

 . (ببيان قيد إفرادي أو  )الرمسية  ال يربز بطاقة هويته - 
 .يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة  أو - 
       .يربز بطاقة هوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــه  أو - 
   .يتأخـر عـ  احلةـور يف املوعـد احملـدد  أو - 
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 : ويرجى التنبه إىل ما يلي
 ايها  ألي مسابقةأو  ملباراةلبدء ا يف املوعد احملدد -ألي سبب كان – التخلف أو التأخر عن احلضوريعترب  -1 

   .ع   لب االشرتاك يف املباراة  رجوعمبثابة       
 لتاريخ املسابقات ، تصدر الحقا قبل بدء املباراة ، و ميك  اإل الع عليها  التفصيليةاملواعيد إن  -2

 .    www.csb.gov.lb :و على املوقع  على ابب جملس اخلدمة املدنية     
 غري صادرة عنهعيد ، إن جملس اخلدمة املدنية غري مسوؤل ع  أية معلومات أو إرشادات أو موا -3

  . ابلصورة الرمسية      
 وخالفه واهلواتف احملمولة إدخال الكتب،  املباراةوحتت  ائلة اإلقصاء م   ، مينع منعاً اباتً  -4

 إىل قاعا  املباراة .      
 تعرض صاحبها،  ةأو حماولة غش أو إاثرة الةوضاء داخل مركز مباراعملية غش  إن أي -5

 قصاء النهائي عن املباراة .  إىل اإل      
 . أو شفاعة م  أحد   دون منة ، توظفكوحدها   كفاءتكأتكد أن   -6
  
 
 يعل  ع  النتائج  النهائية للمباراة بقرار يصدر ع  رئيس إدارة املوظفني ، :    املادة التاثعة

  أقصاهايف مهلة  ولاملوق  االلكرت وعلى وينشر على ابب جملس اخلدمة املدنية                   
 .  15/01/2018  يف  االثننييوم                    

 
 .ينشر هذا القرار و يبلم حيث تدعو احلاجة :    املادة العاشرة

     رئيس إدارة املوظفني                                                 
                                               

 أنطوان جربان                                                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.csb.gov.lb/
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 22/9/2017 اتريخ 541/2مرفق ابلقرار رقم 

 رئيس دائرة اثتكشاف النفط واملعادن مهندس لوظيفة)ابللغة اإلنكليزية(  برانمج املسابقة اخلطية
1- Fundamentals: 

1)  Introduction to Geological Engineering (Importance, Relation with 

Engineering Environment, Geologic Factors and Geotechnical 

Problems) 

2) Rock Formation and Rock Types 

3) Geology of Lebanon, Geological Maps of Lebanon. 

4) Soil Mechanics and Geological Characteristics of Sediments (Soil 

Description and Phase relationships, Sand and Clay Properties, Flow 

of Water through Soils, Pore water Pressure, Stress in Soil, 

Consolidation of Soils, Soil Compaction, Shear Strength of Soils, 

Influence of mineralogy, Soil deposits and Problematic Soils) 

5) Rock Mechanics (Physical and mechanical properties of rocks, stress 

and strain in rocks, Discontinuities, Strength and Deformability of 

rock masses, Rock Mass Classification) 

6) Hydrogeology ( Hydro geological Behavior of Soils and Rocks, 

Parameters, Flow in Porous media and Darcy’s Law, Chemical 

Properties of Water) 

 

2- Methods: 

1) Site Investigation (Planning, Preliminary, Engineering Geophysics, in 

situ tests SPT, CPT, Pressuremeter) 

2) Rock Mass description: (Description, Intact Rock Characterization, 

Rock Mass Classification and Parameters) 

3) Engineering Geological Mapping: (Types of Maps, Mapping 

Methods, Data Collection, and Application Examples) 

 

3- Applications: 

1) Foundations (shallow, deep) 

2) Slopes (Factors influencing Slope Stability, Types of Slope Failures, 

Stability Analyses and Measures, Monitoring and Control) 

3) Tunnels (Influence of Geological Conditions, Tunnel support design 

using Rock Mass Classifications, Tunnel Excavation and Support 

Methods in Soils and Rocks) 

4) Dams (Types of Dams, Engineering Geologic Criteria for Dam 

Selection, Geologic Materials for Dam Construction, Dam 

Foundations, Seismic Actions) 

5) Road Embankments 
 

 

4- Geologic Hazards  

1) Landslides and Mass Movements 

2) Seismic Hazards 

3) Prevention of Geological Hazards 
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 رئيس دائرة اثتكشاف النفط واملعادن مهندس لوظيفة( الفرنسية)ابللغة  برانمج املسابقة اخلطية

 

1- Aspects Fondamentaux:   
1.  Introduction au Génie Géologique (Importance, Relation 

avec le Génie de l’Environnement, Facteurs Géologiques et 

Problèmes géotechniques) 

2. Formation de la roche, et Types de roches 

3. Géologie du Liban et Cartes Géologiques du Liban. 

4. Mécanique des Sols et Caractéristiques Géologiques des 

Sédiments (Description du Sol et Diagramme de Phases, 

Propriété des sables et des argiles, Ecoulement d’eau dans 

le Sol, Pression Interstitielle, Contrainte dans le Sol, 

Consolidation des Sols, Compactage, Résistance au 

Cisaillement des Sols, Influence of de la Minéralogie, 

Dépôts de Sols et Sols Problématiques) 

5. Mécanique des Roches (Propriétés Physiques et 

Mécaniques, Contraintes et Déformations dans la Roche, 

Discontinuités, Résistance et Déformabilité dans les 

Masses Rocheuses, Classification des Masses Rocheuses) 

6. Hydrogéologie (Comportement hydrogéologique des sols 

et des roches, Paramètres, Ecoulement en milieu Poreux et 

loi de Darcy, Propriétés Chimiques de l’Eau) 

2- Méthodes: 

1. Investigation du Site (Planification, Préliminaire, 

Géophysique pour l’Ingénierie, Tests in situ SPT, CPT, 

Pressiomètre) 

2. Description de la Masse Rocheuse: (Description, 

Caractérisation de la roche Intacte, Classification de la 

masse Rocheuse et Paramètres) 

3. Cartographie Génie Géologique: (Types de plans ou 

cartes, Méthodes de Cartographie, Collecte des Données, 

Exemples d’Application) 

3- Applications: 

1. Fondations (superficielles, profondes) 

2. Talus et Pentes (Facteurs qui influencent la Stabilité des 

Talus, Types de Ruptures, Analyses et Mesures de 

Stabilité, Contrôle et Instrumentation) 

3. Tunnels (Influence des conditions géologiques, Conception 

suivant la classification des Masses Rocheuses, Excavation 

et Méthodes soutènements dans le sol et le rocher) 

4. Digues et Barrages (Types, Critères Géologiques pour la 

sélection d’un Barrage, Matériau pour la Construction d’un 

Barrage, Fondations du Barrage, Actions Sismiques) 

5. Remblais Routiers 

4- Risques Géologiques  

1. Glissements de Terrains et Mouvements de Masse 

2. Risques Sismiques 

3. Prévention 
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 22/9/2017 اتريخ 541/2مرفق ابلقرار رقم 
 :لوظائف )ابللغة اإلنكليزية(  اخلطيةبرانمج املسابقة 

 رئيس دائرة نقل وختزين النفط اخلام - رئيس دائرة التكرير والتصني مهندس 
 )يف دائرة الدراسات والبحوث واالحصاء( مهندس

I. Upstream 

 Geology and Exploration 
Petroleum Geology:  

 Composition, origin, migration and accumulation of petroleum 
 Source rock, reservoir and oil trap studies… 
Geophysical Techniques: 

 Seismic Surveying  
 Magnetometric methods 
 Gravity anomalies and its techniques… 
 

 Reservoir Engineering 
Rock Properties: 

 Porosity 
 Permeability 
 Wettability 
  Capillary Pressure… 
Reservoir Fluids: 

 Pure Substance and Mixtures 
 Equations of state 
 Phase properties and behaviour 

 PVT measurements and cells… 
Reservoir Engineering: 

 Determination of reserves 
 Material balance 
 Flow regimes and models… 
 

 Drilling Engineering 
Drilling Systems: 

 Drilling rig components 
 Hoisting system 
 Circulation system…  
  

Drilling Technologies: 

 Drilling fluids, casing and well cementing 
 Vertical and directional drilling 
 Well control… 
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 Production 
Petroleum and Gas Production Engineering: 

 Reservoir Deliverability 
 Wellbore Performance 
 Equipment selection and Design  
 Artificial lifting Methods 
 Enhanced Oil Recovery… 

 Other Operations 
Well Testing: 

 Well Test Analysis 
 Drawdown Pressure Test 
 Buildup Pressure Test 
 Drill Stem Test 
 Curves Matching 
Formation Evaluation: 

 Well logging methods  
 Surface and borehole tools 
Environment and Safety: 

 Hazard Awareness 
 Environmental Control 
 EHS guidelines 
 Crude Oil and Wastewater treatment 

II. Midstream 
Oil and Gas Storage: 

 Gas gathering systems 
 Oil Storage tanks 
 LNG plants 
Transportation: 

 Pipeline overview 
 Fundamentals of pipeline design 
 Compressors and pumps… 
 

III. Downstream / Petrochemical 
Petroleum Refinery Engineering 

 Atmospheric and vacuum distillation units 
 Fluid catalytic cracking process 
 Catalytic reforming process 
Petrochemical synthesis 

  Raw materials used for organic and petrochemical synthesis 
 Synthesis applications (sulfonation, nitration…) 

 Production of chemicals from hydrocarbons… 
Polymer Engineering 

 Polymer synthesis and characterization 
 Mechanical properties 
 Polymer processing techniques… 


