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  المیاه عن تنظیم مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة في مالكوزارة الطاقة و تعلن

 المدیریة العامة لالستثمار

 

 : مھندس مناجم .1

  المطلوبة: المؤھالت

 حیازة شـھادة جامعیة في ھندسة المناجم  . - 
 اإلجازة بممارسة المھنة على األراضي اللبنانیة . - 
  منتسب إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان . - 

  
  : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـھادة الجامعیة في ھندسة المناجم (أو ما یعادلھا) . - 
 إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان .إفادة انتساب  - 
 نسخة عن الترخیص بممارسة المھنة صادرة عن الوزارة المختصة  .    - 
 –المثبتة لكفاءاتھ اإلضافیة : دراسة  ویقدم المرشح إذا توافرت لدیھ ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات - 

 مؤلفات ... –أبحاث  –عمل  –تمرین 
  
  

  أو مدني يمھندس مائ .2

  المطلوبة: المؤھالت

 حیازة شـھادة جامعیة في الھندسة المدنیة  - 
  أو في أي من اختصاصات الھندسة المائیة - 
  اإلجازة بممارسة المھنة على األراضي اللبنانیة . - 
 منتسب إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان . - 

  
  : المستندات المطلوبة

  الجامعیة في الھندسة المدنیةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـھادة  - 
  أو في أي من اختصاصات الھندسة المائیة (أو ما یعادلھا) . - 
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان . - 
  نسخة عن الترخیص بممارسة المھنة صادرة عن الوزارة المختصة  .    - 
  ر المستنداتویقدم المرشح إذا توافرت لدیھ ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائ - 
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 مھندس مدني .3

  المؤھالت المطلوبة:

  حیازة شـھادة جامعیة في الھندسة المدنیة . - 
  اإلجازة بممارسة المھنة على األراضي اللبنانیة . - 
 منتسب إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان - 

  
  : المستندات المطلوبة

  . نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـھادة الجامعیة في الھندسة المدنیة - 
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان . - 
 نسخة عن الترخیص بممارسة المھنة صادرة عن الوزارة المختصة   - 

  

  مھندس كھربائي .4

  المؤھالت المطلوبة:

  حیازة شـھادة جامعیة في الھندسة الكھربائیة . - 
  اإلجازة بممارسة المھنة على األراضي اللبنانیة . - 
 نقابتي المھندسین في لبنان .منتسب إلى إحدى  - 
  

  : المستندات المطلوبة

  نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـھادة الجامعیة في الھندسة الكھربائیة . - 
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان . - 
 نسخة عن الترخیص بممارسة المھنة صادرة عن الوزارة المختصة  .    - 

  
  

 منسق مركزي رئیس  دائرة .5

  المؤھالت المطلوبة:

  حیازة شھادة الماجستیر أو دبلوم الدراسات العلیا على األقل في الصحة العامة . - 
 الصحة العامةأوالعلوم البیئیة أوسالمة البیئة حة البیئیة أو الدروس البیئیة أوإضافة إلى حیازة إجازة جامعیة في الص - 

  الھواء .أو تلوث  علم السموموعلوم التنمیة أو الصحة العامة أو
  إجادة اللغة العربیة وإحدى اللغتین الفرنسیة واإلنكلیزیة . - 
 إلمام باستخدام الكمبیوتر . - 
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  : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة الماجستیر  - 
  أو دبلوم الدراسات العلیا على األقل في الصحة العامة . - 
في الصحة البیئیة أو الدروس البیئیة أو سالمة البیئة أو العلوم البیئیة نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة الجامعیة  - 

  علم السموم أو تلوث الھواء .أوالصحة العامة أو أو الصحة العامة وعلوم التنمیة
 –المثبتة لكفاءاتھ اإلضافیة : دراسة  ویقدم المرشح إذا توافرت لدیھ ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات - 

  مؤلفات ... –أبحاث  –عمل  –ن تمری
  

  مراقب رئیس دائرة .6

  المؤھالت المطلوبة:

 حیازة إجازة جامعیة في الحقوق  - 
مدة ال تقل عن عشر سنوات خدمة فعلیة في  وقضىأو من بین موظفي الفئة الرابعة في المالك اإلداري العام وال یزال  - 

 فئتھ .
  

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعیة في الحقوق  - 
المالك اإلداري العام  الفئة الرابعة في أو إفادة رسمیة من الوزارة تفید بأن المرشح صاحب العالقة ھو  من بین موظفي - 

  وأنھ قضىمدة ال تقل عن عشر سنوات خدمة فعلیة في فئتھ .وال یزال 
  

   والمحاسبةرئیس دائرة الموظفین واللوازم  .7

  المؤھالت المطلوبة:

 حیازة إجازة في الحقوق  - 
 أو في إدارة األعمال  - 
 أو المحاسبة  - 
 أو العلوم المالیة  - 
 أو التجاریة  - 
  LETأو حیازة شھادة اإلجازة التعلیمیة الفنیة   - 
  في المراجعة و الخبرة في المحاسبة LTالفنیة  أو اإلجازة  - 
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة   TSأو حیازة شھادة االمتیاز الفني   - 
  المصرفیة مع خبرة أربع سنوات على األقل في مجال اإلختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة .  مأو في العلو - 
 إجادة استعمال الكمبیوتر . - 
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 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة في الحقوق - 
 أو المحاسبة  أو في إدارة األعمال - 
 أو العلوم المالیة أو التجاریة  - 
  LETأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة اإلجازة التعلیمیة الفنیة   - 
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة  LTالفنیة  أو عن اإلجازة  - 
  في المراجعة و الخبرة في المحاسبة  TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة االمتیاز الفني   - 
   TSالمصرفیة مع إفادة خبرة أربع سنوات على األقل في مجال اإلختصاص بعد حیازة شھادة الـ  مأو في العلو - 

  
  رئیس محاسبة . .8

  المؤھالت المطلوبة:

  حیازة إجازة جامعیة   - 
  أو حیازة بكالوریوس  في إدارة  األعمال  - 
  أو المحاسبة أو العلوم المالیة  - 
  أو التجاریة  مع خبرة سنتین في اإلختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة  - 
   LETأو حیازة شھادة اإلجازة التعلیمیة الفنیة   - 
في المراجعة و الخبرة في المحاسبة مع خبرة سنتین في حقل اإلختصاص بعد حیازة الشھادة  LTالفنیة  أو اإلجازة  - 

  المطلوبة 
  في المراجعة و الخبرة في المحاسبة   TS أو حیازة شھادة االمتیاز الفني  - 
  المصرفیة  مأو في العلو - 
األقل في مجال اإلختصاص بعد حیازة  أو في اإلدارة والتسویق أو في اإلدارة والتنظیم مع خبرة أربع سنوات على - 

  الشھادة المطلوبة .
  

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعیة   - 
 في إدارة  األعمال   البكالوریوسأو عن  - 
 أو  المحاسبة   - 
 أو العلوم المالیة  - 
 في اإلختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة  أو التجاریة  مع إفادة خبرة سنتین - 
  LETأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة اإلجازة التعلیمیة الفنیة   - 
حاسبة مع إفادة خبرة سنتین في حقل اإلختصاص بعد حیازة في المراجعة و الخبرة في الم LTالفنیة  أوعن اإلجازة  - 

 الشھادة المطلوبة 
 في المراجعة و الخبرة في المحاسبة   TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة االمتیاز الفني   - 
 المصرفیة  مأو في العلو - 
 أو في اإلدارة والتسویق  - 
    TSأو في اإلدارة والتنظیم مع إفادة خبرة أربع سنوات على األقل في مجال اإلختصاص بعد حیازة الـ  - 
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 جیولوجي . .9

 المؤھالت المطلوبة:

  حیازة إجازة جامعیة في الجیولوجیا مع خبرة سنتین في حقل اإلختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة .  - 
  

 : المستندات المطلوبة

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعیة في الجیولوجیا مع إفادة خبرة سنتین في حقل اإلختصاص بعد حیازة  - 
  الشھادة المطلوبة . 

 –المثبتة لكفاءاتھ اإلضافیة : دراسة  ویقدم المرشح إذا توافرت لدیھ ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات - 
 فات ...مؤل –أبحاث  –عمل  –تمرین 

  
  إحصائي . .10

  المؤھالت المطلوبة:

 حیازة إجازة جامعیة في اإلحصـاء  - 
  ال تقل مدة الدراسة لنیلھ عن سنتین . أو حیازة إجازة جامعیة في العلوم االقتصادیة مع شھادة تخصص في اإلحصاء - 

  
 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعیة في اإلحصـاء  - 
  ال تقل مدة الدراسة لنیلھ عن سنتین . اإلجازة الجامعیة في العلوم االقتصادیة مع شھادة تخصص في اإلحصاء أو عن - 

  

  منسق مساعد .11

  المؤھالت المطلوبة:

 حیازة إجازة جامعیة في الصحة البیئیة  - 
 أو الدروس البیئیة  - 
 أو سالمة البیئة - 
 العلوم البیئیة أو - 
 أو الصحة العامة وعلوم التنمیة  - 
  أو الصحة العامة  - 
  علم السمومأو  - 
  أو تلوث الھواء . - 
 إجادة اللغة الغربیة وإحدى اللغتین الفرنسیة واإلنكلیزیة . - 
 . إلمام باستخدام الكمبیوتر - 
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 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعیة في الصحة البیئیة  - 
  أو الدروس البیئیة - 
 أو سالمة البیئة  - 
 أو العلوم البیئیة  - 
 أو الصحة العامة وعلوم التنمیة  - 
 أو الصحة العامة  - 
 علم السموم أو  - 
  أو تلوث الھواء . - 
 –المثبتة لكفاءاتھ اإلضافیة : دراسة  ویقدم المرشح إذا توافرت لدیھ ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر المستندات - 

  مؤلفات ... –أبحاث  –عمل  –تمرین 
  

  طوبوغراف .12

  المؤھالت المطلوبة:

 حیازة شھادة علیا في العلوم التطبیقیة في اختصاص الطوبوغرافیا  - 
 احة في اختصاص المسـ   LT أو اإلجازة الفنیة - 
في " المساحة " مع خبرة أربع سنوات على األقل في حقل اإلختصاص بعد حیازة  TSأو حیازة شھادة االمتیاز الفني  - 

  الشھادة المطلوبة 
  بالعمل على األراضي اللبنانیة من وزارة األشغال العامة .الترخیص  - 
 االنتساب إلى نقابة الطوبوغرافیین في لبنان .  - 
إلى نقابة الطوبوغرافیین) على أن یكون ویعفى المھندس المساح من ھذا الشرط ( الشھادات المذكورة أعاله واالنتساب   - 

أن یذكـر صراحـة في الترخیص المعطـى لـھ الصـادرعـن وزیر منتسبا إلى إحدى نقابتي المھندسین فـي لبنان وعلى 
  األشغال العامـة والنقـل أن اختصاصـھ یشمـل الطوبوغرافیا.       

  
 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشھادة العلیا في العلوم التطبیقیة  - 
  في اختصاص المسـاحة L.Tأوعن اإلجازة الفنیة  - 
في " المساحة " مع إفادة خبرة أربع سنوات على األقل في  TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة االمتیاز الفني  - 

  .  TSحقل اإلختصاص بعد حیازة الـ 
  نسخة عن الترخیص بالعمل على األراضي اللبنانیة من وزارة األشغال العامة . - 
 إفادة انتساب إلى نقابة الطوبوغرافیین في لبنان  - 
  نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شـھادة الھندسة : المدنیة أو المساحة   أو - 
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المھندسین في لبنان . - 
ومذكور فیھ صراحة  أن االختصاص یشمـل نسخة عن الترخیص بممارسة المھنة صادرة عن الوزارة المختصة ،  - 

 الطوبوغرافیا .       
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  . المعلوماتیةرئیس دائرة  .13

  المؤھالت المطلوبة:

 حیازة ماجستیر  - 
 االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة  أو دبلوم دراسات معمقة في المعلوماتیة مع خبرة سنتین في حقل - 
 أو حیازة إجازة في المعلوماتیة  - 
 االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة  سنوات في حقل 4أو في المعلوماتیة اإلداریة  مع خبرة  - 
   .L.E.Tأو حیازة إجازة تعلیمیة فنیة  - 
 سنوات في حقل االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة  4مع خبرة  في المعلوماتیة اإلداریة L.Tأو إجازة فنیة  - 
حقل االختصاص بعد حیازة الشھادة في  سنوات 6في المعلوماتیة اإلداریة مع خبرة  .T.Sأو حیازة شھادة االمتیاز الفني  - 

 المطلوبة
  

 المستندات المطلوبة :

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الماجستیر  - 
 في المعلوماتیة مع إفادة خبرة سنتین في حقل االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة أو دبلوم الدراسات المعمقة  - 
 أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة في المعلوماتیة  - 
 سنوات في حقل االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة  4أو في المعلوماتیة اإلداریة مع إفادة خبرة  - 
   .L.E.Tأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة التعلیمیة الفنیة  - 
شھادة حیازة ال سنوات في حقل االختصاص بعد 4في المعلوماتیة اإلداریة  مع إفادة خبرة    L.T أو اإلجازة الفنیة - 

 المطلوبة 
سنوات في حقل  6في المعلوماتیة اإلداریة مع إفادة خبرة  .T.Sأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة االمتیاز الفني  - 

  االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة
  
  

  مبرمج .14

  المؤھالت المطلوبة:

 حیازة إجازة في المعلوماتیة  - 
  أو إجـازة جامعیة في المعلوماتیـة اإلداریة - 
   .L.E.Tأو إجازة تعلیمیة فنیة  - 
 في المعلوماتیة اإلداریة  L.Tأو إجازة فنیة  - 
سنوات في حقل االختصاص بعد حیازة الشھادة  4في المعلوماتیة اإلداریة مع خبرة  TSأو حیازة شھادة االمتیاز الفني  - 

  المطلوبة .
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  : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة في المعلوماتیة  - 
 في المعلوماتیـة اإلداریة أو اإلجـازة الجامعیة - 
   .L.E.Tأو عن اإلجازة التعلیمیة الفنیة  - 
  في المعلوماتیة اإلداریة   L.Tأو اإلجازة الفنیة  - 
سنوات في حقل  4مع إفادة خبرة داریة في المعلوماتیة اإل TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة االمتیاز الفني  - 

   االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة
  

   رسـام .15

  المؤھالت المطلوبة:

  في الرسم المعماري . BTحیازة شھادة البكالوریا الفنیة  - 
  

 : المستندات المطلوبة

  في الرسم المعماري . BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة البكالوریا الفنیة  - 
  

  فني صیانة  .16

  المؤھالت المطلوبة:

 في االلكترونیك  TSحیازة شھادة االمتیاز الفني  - 
 ) في ھندسة االتصاالت والشبكات  D.U.Tأو حیازة الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا (  - 
 أو في الھندسة الصناعیة والصیانة  - 
سنوات في حقل االختصاص بعد حیازة الشھادة  3في االلكترونیك مع خبرة  BTأو حیازة شھادة البكالوریا الفنیة  - 

  المطلوبة .
  

 : المستندات المطلوبة

 في االلكترونیك  TSنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة االمتیاز الفني  - 
 ) في ھندسة االتصاالت والشبكات  D.U.Tأو عن الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا (  - 
 اعیة والصیانة أو في الھندسة الصن - 
سنوات في حقل  3في االلكترونیك مع إفادة خبرة   BTأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شھادة البكالوریا الفنیة  - 

 االختصاص بعد حیازة الشھادة المطلوبة .
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 ترفق جمیع الطلبات بالمستندات التالیة : 
البیان أو الصورة عنھ من قسم النفوس في بیان قید إفرادي أو صورة عنھ طبق األصل على أن یصدق ھذا  .1

 مركز المحافظة أو من دیوان المدیریة العامة لألحوال الشخصیة .
 شھادة من اللجنة الطبیة الرسمیة ، ال یعود تاریخھا ألكثر من ستة أشھر . .2
 صورتان شمسیتان لوجھ المرشح مصادق علیھما من المختار . .3

 البورا   

  قسم القطاع العام
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