
 شروط اإلشتراك في المباراة

 الشروط العامة: يشترط في المرّشح : 

 أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على األقل .  - 1
 سنة . 64أن ال يكون قد تجاوز بتاريخ تقديم الطلب ال  - 2
 على بالخدمة في الدفاع المدني . أن يكون متمتعا بأهلية بدنية وصحية تجعله قادرا - 3

ت , أو بجنحة محكوم بجناية أو محاولة جناية من أّي نوع كانأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير  - 4

على  شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر , وتطبّق هذه األحكام

 األشخاص الذين أعيد إعتبارهم واستفادوا من العفو العام أو العفو الخاص .

, وغير  رات أو المخدرات أو ألعاب الميسرسكأن يكون حسن السلوك واألخالق وغير مدمن على الم - 5

 منتم إلى حزب غير مرخص به قانونا أو متعاونا معه .

 أال يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة أو غير شريفة . - 6

أن يكون غير معزول أو مصروف بسبب تأديبي من وظيفة أو خدمة في إحدى اإلدارات أو  - 7

 ات او اتحادات البلديات .المؤسسات العامة أو البلدي

يجب أن  إذا كان من عسكريّي الجيش أو من عناصر األمن الداخلي , أو القوى المسلحة السابقين - 8

ه السابق مدة خدمته في سلك نتيكون لديه باإلضافة إلى الشروط السابقة شهادة حسن سلوك إذا كا

 تجيز له الحق بمنحه الشهادة المذكورة عند تسريحه .

امة للدفاع المدني ن بين الموظفين الدائمبن والمتعاقدين واألجراء العاملين في المديرية العأن يكون م - 9

أو متطّوعا قد أمضى في  2014 \ 5 \ 8الذين أمضوا فيها ثالث سنوات خدمة على األقل حتى 

 . 2014 \ 5 \ 8التطوع مدة ثالث سنوات على األقل حتى 

 

 المستندات المطلوبة:

إفرادي يثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات , مع صورة عنه ال يعود تاريخ إصداره  بيان قيد  - 1

 إلى أكثر من ثالثة أشهر إعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وعليه رسم فوتوغرافي حديث .

 سجل عدلي ال يتعدى تاريخ إصداره الثالثة أشهر إعتبارا من تاريخ تقديم الطلب . - 2
هادات العلمية إذا وجدت مصّدقة وفقا لألصول ) صورة مصّدقة عن شهادة البكالوريا صورة عن الش - 3

 ما يعادلها للمرشحين لرتبة رتيب ( .الثاني أو القسم  –
 شهادة السوق إذا وجدت .صورة عن  - 4

خلفية لون  سنتم 3.50سنتم وعرض  4.50ة مصدقة من المختار قياس طول صورة شمسية حديث - 5

 على إخراج القيد الفردي . على ان تكون هي نفسها 6ابيض عدد 

 ن إفادات التدريب المحّصلة .صور ع - 6
 صورة عن بطاقة الموظف إذا كان متعاقدا أو أجيرا - 7

إفادة خطية من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي للعسكريين السابقين في هذه القوى , أو من قيادة  - 8

ح وأسبابه , الجيش , أو من المديرية العامة المعنية للعسكريين السابقين فيها , يبيّن فيها تاريخ التسري

  وعما إذا كان صاحب العالقة قد نال شهادة حسن سلوك , وفي الحالة السلبية بيان أسباب ذلك



 

 تقديم الطلبات:

د قوى أصحاب العالقة إلى لجنة قبول وتدقيق الطلبات في معهتقّدم الطلبات شخصيا من قبل  -

 األمن الداخلي في عرمون بتواريخ تحّدد الحقا .

   لفحوصات أن يحضروا معهم نتائج الصور واعاء المرشحين إلجراء الفحص الصحي عليهم دعند إست مالحظة:*

 والتحاليل التالية:

  Chest X – Ray (PAالصورة الشعاعية للصدر )  - 1

 CBCD – BUN – CREAT – HbAIC – FBS – HIV – HBVفحوصات الدم :  - 2

 (Urine analysisتحليل البول ) - 3

النتائج  يجب إجراؤها في مختبرات أو مستشفيات مرّخصة من قبل وزارة الصحة العامة وتكون والتي

 ريخهاعود تاالمذكورة موقعة وممهورة من قبل طبيب المختبر أو المستشفى الذي أجريت فيه ال ي

 ألكثر من ثالثة أشهر .


