طلب اشتراك فً مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائٌة ( قسم القضاء
العدلً)
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
 -1بٌان قٌد إفرادي ال ٌتجاوز تارٌخه الثالثة أشهر.
 -2بٌان قٌد عائلً  -بالنسبة للمرشحات ٌقتضً علٌهم ضم بٌان قٌد عائلً لألهل وللزوج.
 -3إجازة الحقوق اللبنانٌة مع بٌان بالعالمات التً نالها المرشح فً االمتحانات فً السنوات الدراسٌة األربع  -إذا
كانت اإلجازة صادرة عن جامعة خاصة غٌر الجامعة اللبنانٌة ٌقتضً معادلتها من الجامعة اللبنانٌة.
 -4شهادة البكالورٌا اللبنانٌة  -القسم الثانً.
 -5شهادة من اللجنة الطبٌة الرسمٌة تثبت أن المرشح سلٌم من األمراض والعاهات.
 -6صورتان شمسٌتان مصدقتان من المختار.
 -7ي حال كون المرشح موظفاً :إبراز إفادة من إدارته بالموافقة على إنتمائه إلى سلك القضاء فً حال نجاحه ،على
أن ٌذكر فً الموافقة صراحة عدم وجود تعهد صادر عن هذا الموظف ٌلزمه بالعمل لمدة معٌنة فً اإلدارة المنتمً
إلٌها.
 -8بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه وباإلضافة إلى المستندات أعالهٌ ،طلب:
أ -شهادة الماجٌستٌر.
ب -شهادة الدكتوراه األصلٌة من الجامعة المختصة.
ج -معادلة شهادة الدكتوراه إذا كانت صادرة من جامعة خاصة أو أجنبٌة خارج لبنان أو فً داخله من الجامعة
اللبنانٌة.
د -نسخة عن األطروحة التً نال بواسطتها شهادة الدكتوراه.

مالحظات
 ٌنظم مجلس القضاء األعلى مباراة الدخول إلى المعهد محددأ المواد التً تجري علٌها ومعدل عالمات القبول. ٌشترط فً كل مرشح: -1أن ٌكون لبنانٌا ً منذ عشر سنوات على األقل.
 -2متمتعا ً بحقوقه المدنٌة وغٌر محكوم بجناٌة أو جنحة شائنة.
 -3سلٌما ً من األمراض والعاهات التً تمنعه من القٌام بوظٌفته.
 -4حامالً اإلجازة فً الحقوق ( اللبنانٌة(.
 -5متقنا ً اللغة العربٌة وإحدى اللغتٌن الفرنسٌة أو اإلنكلٌزٌة.
 -6دون الخامسة والثالثٌن من العمر بتارٌخ بدء المباراة الخطٌة.

آلية سير الملف
آلية سير الملف
تقدٌم الطلب فً معهد الدروس القضائٌة (وزارة العدل) خاللالمهلة التً ٌحددها اإلعالن.
 ٌدرس مجلس القضاء األعلى الطلبات وٌعٌن المرشحٌن المقبولٌنلالشتراك فً المباراة بعد مقابلة أولى تجري فً معهد الدروس

مدة إنجازه
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القضائٌة ٌلٌها عند االقتضاء مقابلة أخرى أمام المجلس.
 تقدم المقبولون لالشتراك فً المباراة الخطٌة وفقا ً للمواعٌد المحددةلها ٌ ،تقدم الفائزون فٌها لالمتحان الشفهً ونتٌجة ذلك تعلن الئحة
الفائزٌن وترتٌبهم.
 ٌجري تعٌٌن الفائزٌن بمرسوم ،بعد موافقة مجلس القضاء األعلى،كقضاة متدرجٌن ٌلحقون بالمعهد لمدة  3سنوات.
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