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رقم التسجيل

تاريخ التسجيل    

الشهرة باألجنبيةالشهرة بالعربية

االسم باألجنبيةاالسم بالعربية

اسم االب باالجنبيةاسم االب بالعربية

اسم االم و شهرتها

محل الوالدة
(حسب الهوية)

البلد

الشارعالطابقالبناية

يدي.ب.ص الرمز البر

رقم الهاتفالقضاءالمحافظة

رقم الفاكسرقم الخليوي

ي
ون  يد اإللكبر البر

كالنعم

موضوع الشهادة

الدرجة العلمية

اسم الجامعة او المعهد

العنوان

01٢/۱-980823/4/5: هاتف

ICC210 2018 اصدار نيسان

خاص باالدارة

عنوان السكن

البلدة
(أو المنطقة)

 في لجنة مراقبة هيئات الضمانOB1استمارة موحدة خاصة بمباراة التوظيف رقم 

معلومات عامة خاصة بالمتباري
معلومات خاصة 

بهوية المتباري

رقم الهوية

تاريخ الوالدة
(حسب الهوية)

هل تمانع من اجراء اي فحوصات طبية تطلبها اللجنة للتأكد من حالتك 

الصحية؟

معلومات عن المؤهالت العلمية 
معلومات عن 

الشهادة العلمية 

النهائية التي 

حصلت عليها

معلومات صحية

www.insurancecommission.gov.lb

 سنة شهر يوم

 سنة شهر يوم



نوع الوظيفة

كة اسم المؤسسة او الشر

اسم المدير المباشر

العنوان 

رقم الهاتف و الفاكس

تاريخ بدء العمل

          يوم         شهر        سنة  يوم         شهر        سنة

اإلسم

التوقيع

في

                     المستندات المطلوب ان ترفق باالستمارة 

1

2

3

4

.يحق للجنة طلب مستندات اضافية: مالحظة 

01٢/٢-980823/4/5: هاتف

شروط الترشيح

.أن يكون لبنانياً منذ اكثر من عشر سنوات مكتملة على االقل

تطبق هذه االحكام على االشخاص الذين . أن يكون متمتع بحقوقه المدنية و غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة

.اعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو

أن ال يكون قد سبق له أن اعتبر مستقيال أو سرح او عزل أو صرف من وظيفة او خدمة مهما كان شكلها او طبيعتها في احدى االدارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات 

.او اتحادات البلديات

.أن يكون سليماً من االمراض و العاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة

.أن يكون قد أتمّ العشرين من العمر

حقل مخصص للجنة مراقبة هيئات الضمان

.انا الموقع أدناه أتعهد بصحة المعلومات الواردة في هذه االستمارة تحت طائلة المسؤولية

. صورة عن بطاقة الهوية او إخراج قيد إفرادي ال يعود تاريخه ألكثر من شهر واحد على تاريخ تقديم الطلب

. السجل العدلي للمتباري ال يعود تاريخه ألكثر من شهر واحد على تاريخ تقديم الطلب

شهادة صّحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة، ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر، مرفق بها خالصة الفحص والتصوير 

يعفى المعوق من تقديم هذه الشهادة عمال بأحكام .  باألشعة للرئتين، تثبت أن المتباري سليم من األمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة

.8/6/2000 تاريخ 220 من القانون رقم 69المادة 

. السيرة الذاتية الخاصة بالمتباري

www.insurancecommission.gov.lb

يرجر شطب )تاريخ انتهاء العمل 

ي حال يوجد استمرار 
 
هذه الخانة ف

ي العمل حتر تاريخه
 
(ف

(يرجى شطب هذه الخانة في حال ال يوجد خبرة مهنية)معلومات عن الخبرات المهنية  

معلومات عن 

الوظيفة االخيرة 

التي عملت فيها 

قبل تقديم هذا 

الطلب

 اإلسم إسم االب الشهرة

 سنة شهر يوم


