
 (56طلوب م)العدد ال . ب عدل متدرجين في المراكز الشاغرةالعدل عن إجراء مباراة لتعيين كتا ةراعلن وزت

 

 : غير محدد بعد تاريخ المباراة  1122-4-23: آخر مهلة تقديم الطلبات  1122-3-21: تاريخ بدء تقديم الطلبات 

والمستندات المطلوبة ومراكز وتواريخ تقديم الطلبات وبرنامج المباراة النقر على لمزيد من التفاصيل حول الشروط المطلوبة للترشيح 

  https://goo.gl/oz9uVk للتسجيل في التدريب النقر على الرابط التالي:   https://goo.gl/jMujEC الرابط التالي:

 : يشترط في كل مرشح لالشتراك في هذه المباراة أن يكون

 لبنانياً منذ عشر سنوات على األقل .2

 امسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة واألربعين بتاريخ بدء المباراة الخطية.أتم الخ .1

 سليماً من األمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل. .3

 نة.شائ ت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحةمتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كان .4

 حائزاً اإلجازة اللبنانية في الحقوق. .5

 حملة شهادة دكتوراه دولة في القانون الناجحون في المباراة اربع عالمات تضاف الى مجموع عالماتهم عند وضع ترتيب الناجحين.يعطى 

 : أن يرفق بطلبه المستندات التاليةو

 بيان قيد إفرادي يثبت أن المرشح لبناني منذ أكثر من عشر سنوات على األقل. .2

 اإلجازة في الحقوق اللبنانية مصدقة من المرجع المختص. .1

 ألمراض والعاهات.شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أن المرشح سليم من ا .3

  صورتين شمسيتين مصدقتين من المختار. .4
 

في حال كون المرشح موظفاً : إبراز إفادة من إدارته تبين صراحة عدم وجود  .يعفى المرشح من الموظفين من تقديم شهادة من اللجنة الطبية الرسمية

  لمنتمي إليها.عن هذا الموظف يلزمه بالعمل لمدة معينة في اإلدارة ا صادر  تعهد

  تتولى وزارة العدل الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح، وتضم هذه النسخة إلى ملفه.
 

 21/3/1122االثنين الواقع فيه  نهاراعتباراً من  لنماذج متوافرةوفقا  –االول الطابق  –في مبنى وزارة العدل يقدم المرشحون طلباتهم باليد 

  ضمناً وذلك خالل الدوام الرسمي. 23/4/1122 نهار الجمعة لغاية يومو
 

ملها وتضع اللجنة عند انتهاء ع ،لجنة يعينها وزير العدلالمقبولة طلباتهم من قبل  في تواريخ تبلغ الى المرشحينتجري المقابالت الشخصية 

 في المباراة الخطية. الئحة بأسماء المقبولين لالشتراك

 المباراة الخطية مواد المدة العالمة على

 )في إحدى اللغتين الفرنسية أو االنكليزية (موضوع بالثقافة العامة ساعتان عشرة

 نظام السجل العقاري الملكية العقارية،قانون : القوانين العقارية ساعات 3  عشرين

 2/6/2994تاريخ  333قانون الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل رقم  قوانين مختلفة ساعتان عشرين

 رسم الطابع المالي الرسوم العقارية، 

 العقود المسماة : اإليجار، الوكالة ، البيع، الوديعة والهبةد، للعقالنظرية العامة   -القانون المدني ساعات 3 عشرين

 العرض الفعلي واإليداع، اإلثبات بالكتابة قانون أصول المحاكمات المدنية :  ساعتان عشرين

وتعتبر  6/21يكون معدل النجاح لمادة الثقافة العامة  .علـى عشرين السبعةمن المجموع، وتعتبر الغية كل عالمة دون  21/11يكـون معدل النجاح 

 يعتبر راسباً مهما كان مجموع عالماته المرشح الذي ينال عالمة الغية في أي من المسابقات.  الغية كل عالمة دون الثالثة على عشرة.
 

 :إن عدد المراكز الشاغرة الملحوظة لهذه المباراة هي التالية

 3 محافظة بيروت

  1 زحلة - 2 صغبين - 1 شتورا - 2 بر الياس :محافظة البقاع

 2 النبي شيت - 2 بريتال - 2 عرسال - 2 القاع - 2 دير االحمر - 2 الهرمل - 2 راس بعلبك - 2 اللبوة :الهرمل –افظة بعلبك حم

 2 المينا - 2 تنورين - 2 زغرتا - 2 حصرون - 2 القلمون - 2 سير الضنيه - 4 طرابلس: محافظة الشمال

 2 حلبا – 2 القبيات: محافظة عكار

 - 2 حمانا - 2 عين زحلتا - 2 بسكنتا - 2 حارة حريك - 2 بتغرين - 2 عاليه - 2 بعقلين - 2 برجا - 2 دير القمر - 2 شحيم: محافظة جبل لبنان

 2 بعقلين - 2 الدامور - 2 قبرشمون - 2 حراجل - 2 كفرذبيان - 2 عين داره

 2 تبنين - 2 جباع - 2 مغدوشه - 1 جزين - 3 صيدا: محافظة الجنوب

 2 النبطيه - 2 الخيام - 2 حاصبيا :محافظة النبطية
 

المتقّدمين المحتملين لتلك الوظائف وتحضيرهم ذهنياً ونفسياً وعلمياً على أساس هذه الوظائف ووفقاً لشروطها، مؤمنين يقوم المعهد بإعداد 

 بقدراتهم وبمبادىء الكفاءة والمهنية والجديّة وأنّه "من جّد وجد" وليس بمبدأ "الواسطة".
 

 المباراة المشار اليها . بالمشاركة فيفي حال توفرت لديكم الشروط المناسبة، الرجاء في أقرب فرصة تقديم الطلب الخاص  -

 . النجاحالمساهمة في التدريب الالزم من أجل  وتوفيرالبورا هي على استعداد الستقبالكم ومرافقتكم في كل مراحل اعداد الطلب  -

 . الرجاء تمرير اإلعالن إلبالغ أي شخص يتمتع بالشروط المطلوبة لهذه الوظيفة كما العادة  -

: أو البورا زحلة 04403352 :المركزية أنطلياس –لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بقسم القطاع العام في مكاتب البورا  -

   06741041البورا البترون :  أو 07230002أو البورا لبعا:   08829799
 

الثالثي  متتضمن اسمك  79106615على رقم البورا   whatsupأو  smsبطلب الرجاء ارسال رسالة نصية  ونقدمتتسفي حال 

 .لها ونتقدمستوالوظيفة التي 

https://goo.gl/jMujEC
https://goo.gl/oz9uVk

