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 المياه عن تنظيم مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة في مالكوزارة الطاقة و تعلن

 المديرية العامة لالستثمار

 

 

 : مهندس مناجم .1

 المطلوبة: المؤهالت

 حيازة شـهادة جامعية في هندسة المناجم  . -
 اإلجازة بممارسة المهنة على األراضي اللبنانية . -
 منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -

 
 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـهادة الجامعية في هندسة المناجم (أو ما يعادلها) . -
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -
 نسخة عن الترخيص بممارسة المهنة صادرة عن الوزارة المختصة  .    -
المثبتة لكفاءاته اإلضافية : دراسة  ويقدم المرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات -

 مؤلفات ... –أبحاث  –عمل  –تمرين  –
 
 

 أو مدني يمهندس مائ .2

 المطلوبة: المؤهالت

 حيازة شـهادة جامعية في الهندسة المدنية  -
 أو في أي من اختصاصات الهندسة المائية -
 اإلجازة بممارسة المهنة على األراضي اللبنانية . -
 منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -

 : المستندات المطلوبة

  الشـهادة الجامعية في الهندسة المدنيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  -
 أو في أي من اختصاصات الهندسة المائية (أو ما يعادلها) . -
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -
 نسخة عن الترخيص بممارسة المهنة صادرة عن الوزارة المختصة  .    -
 ول عن سائر المستنداتويقدم المرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألص -
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 مهندس مدني .3

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة شـهادة جامعية في الهندسة المدنية . -
 اإلجازة بممارسة المهنة على األراضي اللبنانية . -
 منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان -

 
 : المستندات المطلوبة

 الهندسة المدنية .نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـهادة الجامعية في  -
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -
 نسخة عن الترخيص بممارسة المهنة صادرة عن الوزارة المختصة   -

 
 

 مهندس كهربائي .4

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة شـهادة جامعية في الهندسة الكهربائية . -
 اإلجازة بممارسة المهنة على األراضي اللبنانية . -
 منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -
 

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـهادة الجامعية في الهندسة الكهربائية . -
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -
 نسخة عن الترخيص بممارسة المهنة صادرة عن الوزارة المختصة  .    -

 
 
 
 
 
 
 
 

 منسق مركزي رئيس  دائرة .5

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة شهادة الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا على األقل في الصحة العامة . -
 الصحة العامةأوالعلوم البيئية أوسالمة البيئة حة البيئية أو الدروس البيئية أوإضافة إلى حيازة إجازة جامعية في الص -

 أو تلوث الهواء . علم السمومة أووعلوم التنمية أو الصحة العام
 إجادة اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية . -
 إلمام باستخدام الكمبيوتر . -
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 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الماجستير  -
 أو دبلوم الدراسات العليا على األقل في الصحة العامة . -
عن االجازة الجامعية في الصحة البيئية أو الدروس البيئية أو سالمة البيئة أو العلوم  نسخة مصدقة وفقا لألصول -

 علم السموم أو تلوث الهواء .أوالصحة العامة أو البيئية أو الصحة العامة وعلوم التنمية
ضافية : دراسة المثبتة لكفاءاته اإل ويقدم المرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات -

 مؤلفات ... –أبحاث  –عمل  –تمرين  –
 
 

 مراقب رئيس دائرة .6

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة إجازة جامعية في الحقوق  -
مدة ال تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية  وقضىأو من بين موظفي الفئة الرابعة في المالك اإلداري العام وال يزال  -

 في فئته .
 

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية في الحقوق  -
المالك اإلداري  الفئة الرابعة في أو إفادة رسمية من الوزارة تفيد بأن المرشح صاحب العالقة هو  من بين موظفي -

 وأنه قضىمدة ال تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في فئته .العام وال يزال 
 
 
 
 
 
 
 

  رئيس دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة .7

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة إجازة في الحقوق  -
 أو في إدارة األعمال  -
 أو المحاسبة  -
 أو العلوم المالية  -
 أو التجارية  -
  LETأو حيازة شهادة اإلجازة التعليمية الفنية   -
  في المراجعة و الخبرة في المحاسبة LTالفنية  أو اإلجازة  -
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة   TSأو حيازة شهادة االمتياز الفني   -
 المصرفية مع خبرة أربع سنوات على األقل في مجال اإلختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة .  مأو في العلو -
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 إجادة استعمال الكمبيوتر . -
 

 : المستندات المطلوبة

 الحقوقنسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة في  -
 أو المحاسبة  أو في إدارة األعمال -
 أو العلوم المالية أو التجارية  -
  LETأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة اإلجازة التعليمية الفنية   -
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة  LTالفنية  أو عن اإلجازة  -
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة   TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني   -
   TSالمصرفية مع إفادة خبرة أربع سنوات على األقل في مجال اإلختصاص بعد حيازة شهادة الـ  مأو في العلو -

 
 رئيس محاسبة  .8

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة إجازة جامعية   -
 األعمال أو حيازة بكالوريوس في إدارة  -
 أو المحاسبة أو العلوم المالية  -
 مع خبرة سنتين في اإلختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة أو التجارية  -
  LETأو حيازة شهادة اإلجازة التعليمية الفنية   -
في المراجعة و الخبرة في المحاسبة مع خبرة سنتين في حقل اإلختصاص بعد حيازة الشهادة  LTالفنية  أو اإلجازة -

 المطلوبة 
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة   TSأو حيازة شهادة االمتياز الفني   -
 المصرفية  مأو في العلو -
األقل في مجال اإلختصاص بعد حيازة  أو في اإلدارة والتسويق أو في اإلدارة والتنظيم مع خبرة أربع سنوات على -

 الشهادة المطلوبة .
 

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية   -
 في إدارة  األعمال   البكالوريوسأو عن  -
 أو  المحاسبة   -
 أو العلوم المالية  -
 في اإلختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة  أو التجارية  مع إفادة خبرة سنتين -
  LETأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة اإلجازة التعليمية الفنية   -
حاسبة مع إفادة خبرة سنتين في حقل اإلختصاص بعد حيازة في المراجعة و الخبرة في الم LTالفنية  أوعن اإلجازة  -

 الشهادة المطلوبة 
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة   TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني   -
 المصرفية  مأو في العلو -
 أو في اإلدارة والتسويق  -
   TSأو في اإلدارة والتنظيم مع إفادة خبرة أربع سنوات على األقل في مجال اإلختصاص بعد حيازة الـ  -

 
 جيولوجي  .9
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 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة إجازة جامعية في الجيولوجيا مع خبرة سنتين في حقل اإلختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة .  -
 

 : المستندات المطلوبة

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية في الجيولوجيا مع إفادة خبرة سنتين في حقل اإلختصاص بعد  -
 حيازة الشهادة المطلوبة . 

المثبتة لكفاءاته اإلضافية : دراسة  ويقدم المرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات -
 فات ...مؤل –أبحاث  –عمل  –تمرين  –

 
 إحصائي  .10

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة إجازة جامعية في اإلحصـاء  -
 ال تقل مدة الدراسة لنيله عن سنتين . أو حيازة إجازة جامعية في العلوم االقتصادية مع شهادة تخصص في اإلحصاء -

 
 

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية في اإلحصـاء  -
 ال تقل مدة الدراسة لنيله عن سنتين . اإلجازة الجامعية في العلوم االقتصادية مع شهادة تخصص في اإلحصاء أو عن -

 
 منسق مساعد .11

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة إجازة جامعية في الصحة البيئية  -
 أو الدروس البيئية  -
 أو سالمة البيئة -
 العلوم البيئية أو -
 أو الصحة العامة وعلوم التنمية  -
  أو الصحة العامة  -
  علم السمومأو  -
 أو تلوث الهواء . -
 إجادة اللغة الغربية وإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية . -
 . إلمام باستخدام الكمبيوتر -
 

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية في الصحة البيئية  -
  أو الدروس البيئية -
 أو سالمة البيئة  -
 العلوم البيئية أو  -
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 أو الصحة العامة وعلوم التنمية  -
 أو الصحة العامة  -
 علم السموم أو  -
 أو تلوث الهواء . -
المثبتة لكفاءاته اإلضافية : دراسة  ويقدم المرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات -

 مؤلفات ... –أبحاث  –عمل  –تمرين  –
 

 طوبوغراف .12

 المطلوبة: المؤهالت

 حيازة شهادة عليا في العلوم التطبيقية في اختصاص الطوبوغرافيا  -
 احة في اختصاص المسـ   LT أو اإلجازة الفنية -
في " المساحة " مع خبرة أربع سنوات على األقل في حقل اإلختصاص بعد حيازة  TSأو حيازة شهادة االمتياز الفني  -

 الشهادة المطلوبة 
 األراضي اللبنانية من وزارة األشغال العامة .الترخيص بالعمل على  -
 االنتساب إلى نقابة الطوبوغرافيين في لبنان .  -
إلى نقابة الطوبوغرافيين) على أن ويعفى المهندس المساح من هذا الشرط ( الشهادات المذكورة أعاله واالنتساب   -

احـة في الترخيص المعطـى لـه الصـادرعـن يكون منتسبا إلى إحدى نقابتي المهندسين فـي لبنان وعلى أن يذكـر صر
 وزير األشغال العامـة والنقـل أن اختصاصـه يشمـل الطوبوغرافيا.       

 
 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة العليا في العلوم التطبيقية  -
  في اختصاص المسـاحة L.Tأوعن اإلجازة الفنية  -
في " المساحة " مع إفادة خبرة أربع سنوات على األقل  TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني  -

 .  TSفي حقل اإلختصاص بعد حيازة الـ 
 نسخة عن الترخيص بالعمل على األراضي اللبنانية من وزارة األشغال العامة . -
 إفادة انتساب إلى نقابة الطوبوغرافيين في لبنان  -
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شـهادة الهندسة : المدنية أو المساحة   أو -
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -
ومذكور فيه صراحة  أن االختصاص يشمـل نسخة عن الترخيص بممارسة المهنة صادرة عن الوزارة المختصة ،  -

 الطوبوغرافيا .       
 

  دائرة المعلوماتية رئيس .13

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة ماجستير  -
 االختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة  أو دبلوم دراسات معمقة في المعلوماتية مع خبرة سنتين في حقل -
 أو حيازة إجازة في المعلوماتية  -
 ة المطلوبة االختصاص بعد حيازة الشهاد سنوات في حقل 4أو في المعلوماتية اإلدارية  مع خبرة  -
   .L.E.Tأو حيازة إجازة تعليمية فنية  -
 سنوات في حقل االختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة  4مع خبرة  في المعلوماتية اإلدارية L.Tأو إجازة فنية  -
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في حقل االختصاص بعد حيازة  سنوات 6في المعلوماتية اإلدارية مع خبرة  .T.Sأو حيازة شهادة االمتياز الفني  -
 الشهادة المطلوبة

 
 المستندات المطلوبة :

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الماجستير  -
 في المعلوماتية مع إفادة خبرة سنتين في حقل االختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة أو دبلوم الدراسات المعمقة  -
 أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة في المعلوماتية  -
 سنوات في حقل االختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة  4ارية مع إفادة خبرة أو في المعلوماتية اإلد -
   .L.E.Tأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة التعليمية الفنية  -
حيازة الشهادة  سنوات في حقل االختصاص بعد 4في المعلوماتية اإلدارية  مع إفادة خبرة    L.T أو اإلجازة الفنية -

 المطلوبة 
سنوات في  6في المعلوماتية اإلدارية مع إفادة خبرة  .T.Sأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني  -

 حقل االختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة
 

 مبرمج .14

 المؤهالت المطلوبة:

 حيازة إجازة في المعلوماتية  -
  أو إجـازة جامعية في المعلوماتيـة اإلدارية -
   .L.E.Tتعليمية فنية  أو إجازة -
 في المعلوماتية اإلدارية  L.Tأو إجازة فنية  -
سنوات في حقل االختصاص بعد حيازة  4في المعلوماتية اإلدارية مع خبرة  TSأو حيازة شهادة االمتياز الفني  -

 الشهادة المطلوبة .
 

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة في المعلوماتية  -
 في المعلوماتيـة اإلدارية أو اإلجـازة الجامعية -
   .L.E.Tأو عن اإلجازة التعليمية الفنية  -
  في المعلوماتية اإلدارية   L.Tأو اإلجازة الفنية  -
سنوات في  4مع إفادة خبرة في المعلوماتية اإلدارية  TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني  -

  حيازة الشهادة المطلوبة حقل االختصاص بعد
 

  رسـام .15

 المؤهالت المطلوبة:

 في الرسم المعماري . BTحيازة شهادة البكالوريا الفنية  -
 

 : المستندات المطلوبة

 في الرسم المعماري . BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -
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 فني صيانة  .16

 المؤهالت المطلوبة:

 في االلكترونيك  TSحيازة شهادة االمتياز الفني  -
 ) في هندسة االتصاالت والشبكات  D.U.Tأو حيازة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (  -
 أو في الهندسة الصناعية والصيانة  -
سنوات في حقل االختصاص بعد حيازة الشهادة  3في االلكترونيك مع خبرة  BTأو حيازة شهادة البكالوريا الفنية  -

 المطلوبة .
 

 : المستندات المطلوبة

 في االلكترونيك  TSنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني  -
 ) في هندسة االتصاالت والشبكات  D.U.Tأو عن الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (  -
 أو في الهندسة الصناعية والصيانة  -
سنوات في حقل  3في االلكترونيك مع إفادة خبرة   BTأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -

 االختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة .
 
 

 ترفق جميع الطلبات بالمستندات التالية : 
بيان قيد إفرادي أو صورة عنه طبق األصل على أن يصدق هذا البيان أو الصورة عنه من قسم النفوس  .1

 في مركز المحافظة أو من ديوان المديرية العامة لألحوال الشخصية .
 شهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر . .2
 يهما من المختار .صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصادق عل .3

 البورا  

 قسم القطاع العام
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