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  تنظیم مباراة لبعض المراكز  عن إعالن

 الشاغرة  في مجلس اإلنماء و االعمار
 15/4/2010: تاريخ املباراة                                                                        31/3/2010: لتقدمي الطلبات   خر مهلةآ

 ) :التخطيط و الربجمة الربجمة القطاعية يف إدارةلدائرة التخطيط و ( )هندسة مدنية (فين رئيسي  اختصاصي •

  :طلوبة املؤهالت العلمية امل

   . على األقلسنوات خربة  4مع اهلندسة املدنية يف   املاجستري شهادة حيازة −
 . على األقلسنوات خربة   6مع  اهلندسة املدنية يف دبلوم أو −
  .  سنوات 8 مع خربة  اهلندسة املدنيةشهادة البكالوريوس  يف  أو  −
  .يف الدراسات القطاعية لقطاع النقل أو التخطيط االستثماري لقطاع النقل : الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
يف استعمال برامج املعلوماتية املتعلقة  )مهارة(  خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

  . GISة و نظم  املعلومات اجلغرافية بالتخطيط و الربجم
 .إذن مزاولة مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية  −
  . االنتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان −

 املستندات املطلوبة :  
  . قل على األ سنوات 4اهلندسة املدنية مع إفادة خربة يف  املاجستري شهادةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  . سنوات على األقل 6مع إفادة خربة  اهلندسة املدنية يف الدبلوممصدقة وفقا لألصول عن  نسخة أو  −
  . سنوات على األقل  8مع إفادة خربة  اهلندسة املدنيةيف  بكالوريوس شهادة النسخة مصدقة وفقا لألصول عن  أو  −
  .و التخطيط االستثماري لقطاع النقل يف الدراسات القطاعية لقطاع النقل أ: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
 .يف لبنان  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −
      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
/ مترين /  دراسة: ( املثبتة لكفاءاته اإلضافية املستندات سائر يه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن ويقدم املرشح إذا توافرت لد −

  .   )مؤلفات/ أحباث / عمل 
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 : )التخطيط و الربجمة  دائرة التخطيط و الربجمة القطاعية يف إدارة) ( هندسة مدنية أو ميكانيكية(فين رئيسي  اختصاصي •

  : طلوبة املؤهالت العلمية امل
  .  خربة على األقل سنوات 4اهلندسة امليكانيكية مع  يف أو اهلندسة املدنيةاملاجستري يف  حيازة شهادة −
  .   على األقل خربة سنوات 6مع  اهلندسة امليكانيكية يف أو اهلندسة املدنيةيف   أو دبلوم  −
  .  سنوات على األقل 8 خربةمع  اهلندسة امليكانيكية يف أو اهلندسة املدنيةيف  شهادة البكالوريوس أو −
  . أو التخطيط االستثماري لقطاع املياه ة لقطاع املياه يف الدراسات القطاعي:  الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
مع خربة يف استعمال برامج املعلوماتية ) مهارة( خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

  . GISاملتعلقة بالتخطيط و الربجمة و نظم املعلومات اجلغرافية 
 .ة على األراضي اللبنانية إذن مزاولة مهنة اهلندس −
 . االنتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان −

  :املستندات املطلوبة 
  . على األقل سنوات 4أو يف اهلندسة امليكانيكية مع إفادة خربة  اهلندسة املدنيةيف  املاجستري شهادةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  .   سنوات على األقل 6امليكانيكية مع إفادة خربة يف اهلندسة  أو ندسة املدنيةاهليف  الدبلومنسخة مصدقة وفقا لألصول عن أو  −
  .  سنوات 8أو يف اهلندسة امليكانيكية مع إفادة  اهلندسة املدنيةيف  )4(بكالوريوس شهادة النسخة مصدقة وفقا لألصول عن  أو −
  . املياه أو التخطيط االستثماري لقطاع املياه يف الدراسات القطاعية لقطاع :  الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
 .يف لبنان  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −
      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
/ مترين / دراسة : ( ية املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

 ) .مؤلفات/ أحباث / عمل 
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 :) لدائرة الزراعة و البيئة يف  إدارة املشاريع )  (هندسة مدنية(اختصاصي فين    •

  :طلوبة املؤهالت العلمية امل

  . أو دبلوم يف اهلندسة املدنية مع خربة سنتني على األقلاهلندسة املدنية يف  املاجستري حيازة شهادة −
  .األقل  ىعلسنوات أربع مع خربة  اهلندسة املدنيةيف  البكالوريوس شهادة أو −
  .مشاريع بيئية كمعاجلة النفايات أو املياه املبتذلة  يف إدارة أو دراسة أو اإلشراف على تنفيذ: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
يف استعمال برامج املعلوماتية املتعلقة بإدارة ) مهارة( خربةديه يتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ول −

  .املشاريع 
  .إذن مزاولة مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية  −
  . االنتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان  −

 :املستندات املطلوبة 

 . املدنيةاهلندسة يف  املاجستري شهادةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  . سخة مصدقة وفقا لألصول عن الدبلوم يف اهلندسة املدنية مع إفادة خربة سنتني على األقلأو ن −
 .األقل  ىسنوات عل 4أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املدنية مع إفادة خربة   −
  .فيذ مشاريع بيئية كمعاجلة النفايات أو املياه املبتذلة يف إدارة أو دراسة أو اإلشراف على تن: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
  . مبمارسة املهنة الترخيصو نسخة عن  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −

حباث أ/ عمل / مترين / دراسة : ( ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية  •
  ) .مؤلفات/ 
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 ) :لدائرة الطرق و النقل يف  إدارة املشاريع )  (هندسة مدنية(اختصاصي فين  •
 :املؤهالت العلمية املطلوبة 

  . اهلندسة املدنيةيف  املاجستري حيازة شهادة −
  .  على األقل سنتنيمع خربة  اهلندسة املدنيةيف  دبلوم أو  −
  . على األقل سنوات 4مع خربة  املدنية اهلندسةيف  حيازة شهادة البكالوريوس أو  −
  .  FIDICتنفيذ مشاريع الطرق وإدارة عقود الـ  إدارة أو دراسة أو اإلشراف علىيف:  الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
رامج املعلوماتية ، مع خربة يف استعمال ب) مهارة( خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

  .املتعلقة بإدارة املشاريع 
  .إذن مزاولة مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية  −
 .االنتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان  −

 :املستندات املطلوبة 
  . اهلندسة املدنيةيف  املاجستري شهادةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  .  مع إفادة خربة سنتني على األقل اهلندسة املدنيةيف  ومالدبلنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  أو −
   . سنوات على األقل 4أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املدنية مع إفادة خربة  −
  .  FIDICد الـيف إدارة أو دراسة أو اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرق وإدارة عقو:  الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
 .يف لبنان  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −
      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −

اث أحب/ عمل / مترين / دراسة : ( ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية  •
  . )مؤلفات/ 
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  ) :لدائرة االستمالك يف  إدارة الشؤون القانونية)  (هندسة مدنية(اختصاصي فين  •
 :املؤهالت العلمية املطلوبة     

  .  على األقلخربة  سنتنيمع  اهلندسة املدنيةيف  الدبلوم أو  املاجستري حيازة شهادة −
  .  على األقلنوات س 4مع خربة  اهلندسة املدنيةشهادة البكالوريوس يف  أو −
يف جمال إعداد دراسات ختطيط للطرق واالوتوسترادات وحتضري مسطحات التخطيط وملفات : الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −

  .االستمالك 
و خاصة يف استعمال برامج املعلوماتية ) مهارة( خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

AutoCad  اجلغرافية و نظم املعلوماتGIS .  
  .إذن مزاولة مهنة اهلندسة على األراضي اللبنانية  −
 . االنتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان −

 :املستندات املطلوبة  
  . على األقل نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الدبلوم أو  املاجستري يف اهلندسة املدنية مع إفادة خربة سنتني  −
  . سنوات على األقل  4يف اهلندسة املدنية مع إفادة خربة ) 4(أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  −
ملفات مسطحات التخطيط و حتضريجمال إعداد دراسات ختطيط للطرق واالوتوسترادات ويف : الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −

  .االستمالك 
 .يف لبنان  املهندسنيإىل إحدى نقابيت  إفادة انتساب −
      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
/ مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

 . )مؤلفات/ أحباث / عمل 
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 : )إدارة التمويل )  (لإدارة أعما/مالية/اقتصاد(صي فين رئيسي اختصا •

   :املؤهالت العلمية املطلوبة    

 سنوات 6االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية مع خربة العلوم يف  املاجستري أو شهادة DESعليا الدراسات ال دبلوم حيازة −
  .  على األقل 

  . على األقلسنوات  8مع خربة  Maitriseأو اجلدارة  Licence أو اإلجازة اجلامعية  BE-BA-BS  بكالوريوسشهادة ال أو −
  . سنوات على األقل  10مع خربة  Licence أو اإلجازة اجلامعية BA-BS بكالوريوسشهادة ال أو −
  .املؤسسات املالية   يف األعمال املصرفية أو أعمال: الشهادة املطلوبة ةاخلربة بعد حياز −
 .يف استعمال برامج املعلوماتية ذات العالقة ) مهارة( خربةضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه يتقن إ −

 
 :املستندات املطلوبة 

و أ يف العلوم االقتصادية أو إدارة األعمال أو عن شهادة املاجستري DESعليا الدراسات ال دبلومنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  .   سنوات على األقل 6 العلوم املالية مع إفادة خربة

أو اجلدارة  Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BE-BA-BS  بكالوريوسشهادة النسخة مصدقة وفقا لألصول عن  أو −
Maitrise  سنوات على األقل 8يف العلوم االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية مع إفادة خربة .  

علوم االقتصادية أو يف ال Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BA-BS بكالوريوسشهادة الخة مصدقة وفقا لألصول عن نس أو −
  .  على األقل  10أو العلوم املالية مع إفادة خربة  إدارة األعمال

  .يف األعمال املصرفية أو أعمال املؤسسات املالية  : الشهادة املطلوبة ةاخلربة بعد حياز −
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 )اإلدارة املالية لدائرة احملاسبة اإلدارية يف ) (لإدارة أعما- مالية-اقتصاد(صي فين رئيسي اختصا •

  : )اإلدارة املاليةلدائرة احملاسبة املالية يف ( )لمالية إدارة أعما-اقتصاد(اختصاصي فين رئيسي  •
 
   :املؤهالت العلمية املطلوبة    

سنوات على  6أو إدارة األعمال أو العلوم املالية مع خربة يف العلوم االقتصادية  املاجستري/  DESعليا الدراسات الدبلوم  حيازة −
  .  األقل

  . سنوات على األقل 8مع خربة  Maitriseأو اجلدارة  Licence أو اإلجازة اجلامعية BE-BA-BSبكالوريوس شهادة ال أو −
  .  سنوات على األقل 10مع خربة   Licence أو اإلجازة اجلامعية BA-BS بكالوريوسشهادة ال أو −
  . احملاسبة املالية أو يف أعمال احملاسبة  : الشهادة املطلوبة   ةاخلربة بعد حياز −
يف استعمال برامج املعلوماتية املتعلقة بأعمال ) مهارة(خربة يتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

  .احملاسبة بعد حيازة الشهادة
 :املستندات املطلوبة 

يف العلوم االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية  املاجستري/  DESعليا الدراسات الدبلوم نسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  .  سنوات على األقل 6مع إفادة خربة 

أو اجلدارة  Licence أو عن اإلجازة اجلامعية BE-BA-BSبكالوريوس شهادة النسخة مصدقة وفقا لألصول عن  أو −
Maitrise سنوات على األقل 8خربة  يف العلوم االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية مع إفادة  .  

لوم االقتصادية أو يف الع Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BA-BS بكالوريوسشهادة النسخة مصدقة وفقا لألصول عن  أو −
  .  سنوات على األقل 10أو العلوم املالية مع إفادة خربة  إدارة األعمال 

  . أو احملاسبة املالية يف أعمال احملاسبة: الشهادة املطلوبة   ةاخلربة بعد حياز −
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 )سيتم اعالا قريباً(مع اعضاء اللجنة michelabboud@yahoo.com  70108692 االب ميشال عبود : للمراجعة يف القبيات وعكار

     : )لدائرة التطوير املايل يف  اإلدارة املالية ) (لإدارةأعما/مالية/اقتصاد(اختصاصي فين رئيسي  •

   :املؤهالت العلمية املطلوبة 

 6االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية مع خربة يف العلوم  املاجستري أو شهادة  DESعليا الدراسات الدبلوم  حيازة −
  .سنوات على األقل 

  .  سنوات على األقل 8مع خربة  Maitriseأو اجلدارة  Licence أو اإلجازة اجلامعية BE-BA-BSبكالوريوس شهادة ال أو −
  . سنوات على األقل يف اال احملدد أدناه  10مع خربة   Licence أو اإلجازة اجلامعية BA-BS بكالوريوسلشهادة ا أو −
  .يف التدقيق املايل و تطوير األنظمة املالية : الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
يف استعمال برامج املعلوماتية املتعلقة بأعمال ) مهارة( خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

  .احملاسبة  
 :املستندات املطلوبة 

ية أو إدارة األعمال أو أو عن شهادة املاجستري يف العلوم االقتصاد DESعليا الدراسات الدبلوم نسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  .سنوات على األقل  6املالية مع إفادة خربة العلوم 

أو اجلدارة  Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BE-BA-BSبكالوريوس شهادة المصدقة وفقا لألصول عن  نسخة أو −
Maitrise  سنوات على األقل 8خربة  االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية مع إفادةالعلوم يف.  

وم االقتصادية أو يف العل Licenceاجلامعية أو عن اإلجازة  BA-BS بكالوريوسشهادة النسخة مصدقة وفقا لألصول عن  أو −
   . على األقلسنوات  10خربة  أو العلوم املالية مع إفادةإدارة األعمال 

  . يف التدقيق املايل و تطوير األنظمة املالية: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
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  :)يف  إدارة التخطيط و الربجمة لدائرة التخطيط االقتصادي و االجتماعي) (اقتصاد (اختصاصي فين رئيسي  •

   :املؤهالت العلمية املطلوبة    

  .   على األقل سنوات 6مع خربة االقتصاد يف  DESعليا الدراسات الدبلوم  حيازة −
  .  على األقل سنوات 8مع خربة   Maitriseاجلدارة  أو −
  .االقتصادية ى االقتصاد الكلي و دراسات اجلدو يف: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
يف استعمال برامج املعلوماتية املتعلقة بالعلوم ) مهارة( خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

 .االقتصادية 
 :املستندات املطلوبة 

  .   سنوات على األقل 6 االقتصاد مع إفادة خربةيف  DESعليا الدراسات الدبلوم نسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  . سنوات على األقل 8مع إفادة خربة االقتصاد يف  Maitriseاجلدارة  نسخة مصدقة وفقا لألصول عن أو −
  .اجلدوى االقتصادية يف االقتصاد الكلي و دراسات : الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
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 : )ن القانونيةلدائرة القضايا يف  إدارة الشؤو) (حقوق(اختصاصي فين رئيسي  •

 :املؤهالت العلمية املطلوبة    

  . سنوات على األقل 6مع خربة  يف احلقوق  املاجستري أو شهادة  DES علياالدراسات الدبلوم  حيازة −
 .سنوات على األقل  8مع خربة  Maitriseأو اجلدارة  Licenceأو اإلجازة اجلامعية   BE-BA-BSأو شهادة البكالوريوس  −
  . سنوات على األقل 10مع خربة   Licenceأو اإلجازة اجلامعية   BA-BSكالوريوس أو شهادة الب −
   .يف جمال القانون اإلداري : الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
 .يتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية  −

 
 :املستندات املطلوبة 

سنوات على  6يف احلقوق مع إفادة خربة  املاجستري أو عن شهادة  DES علياالدراسات الم دبلونسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  .األقل 

أو اجلدارة  Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BE-BA-BSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  −
Maitrise   سنوات على األقل   8يف احلقوق مع إفادة خربة . 

يف احلقوق مع إفادة خربة   Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BA-BSوفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  أو نسخة مصدقة −
  .  سنوات على األقل 10

  يف جمال القانون اإلداري: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز  −
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  ) :لدائرة العقود يف  إدارة الشؤون القانونية) (حقوق(اختصاصي فين رئيسي  •
 :ملؤهالت العلمية املطلوبة ا   

  .  سنوات على األقل 6مع خربة  احلقوقيف  املاجستري أو شهادة DESعليا الدراسات الدبلوم  حيازة −
  .سنوات على األقل  8مع خربة  Maitriseأو اجلدارة  Licence أو اإلجازة اجلامعية  BE-BA-BSبكالوريوس شهادة ال أو −
  . سنوات على األقل 10مع خربة   Licence و اإلجازة اجلامعيةأ )BA-BS )3 بكالوريوسشهادة ال أو −
  .يف جمال القانون العام والسيما القانون اإلداري وخربة يف إعداد عقود األشغال العامة : الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
  .يتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية  −

 
 :طلوبة املستندات امل

سنوات على  6املاجستري يف احلقوق مع إفادة خربة  أو عن شهادة DESعليا الدراسات الدبلوم نسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  .  األقل

أو اجلدارة  Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BE-BA-BSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  −
Maitrise سنوات على األقل 8ة يف احلقوق مع إفادة خرب .  

يف احلقوق مع إفادة خربة  Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية  BA-BSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  −
  .  سنوات على األقل 10

  .ألشـغال العامـة   يف جمال القانون العام والسيما القانون اإلداري وخربة يف إعداد عقود ا: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
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 info@laboraonline.com:البرید االلكتروني    04/413352 -04/403352: تلفاكس
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  ): لدائرة املوارد البشرية يف  إدارة الشؤون اإلدارية) (إدارة أعمال أو إدارة عامة(اختصاصي فين  •
 :املؤهالت العلمية املطلوبة    

  . إدارة األعمال أو اإلدارة العامة  مع خربة سنتني على األقل يف DESعليا الدراسات الدبلوم أو  املاجستري شهادة حيازة −
سنوات  4مع خربة   Maitriseأو شهادة اجلدارة  Licenceأو اإلجازة اجلامعية   BE-BA-BSو شهادة البكالوريوس أ −

  . على األقل
  .    سنوات على األقل 6مع خربة  Licenceأو اإلجازة اجلامعية  BA-BSأو شهادة البكالوريوس  −
 .اسبة يف جمال اإلدارة أو احمل: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −

 :املستندات املطلوبة 
يف إدارة األعمال أو اإلدارة العامة  مع إفادة  DESالعليا دراسات الدبلوم أو عن  املاجستري شهادة نسخة مصدقة وفقا لألصول عن −

  . على األقل  خربة سنتني
أو شهادة اجلدارة  Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية   BE-BA-BSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  −

Maitrise    سنوات 4يف إدارة األعمال أو اإلدارة العامة  مع إفادة خربة      .  
     . على األقل سنوات 6خربة  إفادةاإلجازة اجلامعية مع  عن أو BA-BS بكالوريوسشهادة ال نسخة مصدقة وفقا لألصول عنأو  −
 .إلدارة أو احملاسبة يف جمال ا: الشهادة املطلوبة  ةاخلربة بعد حياز −
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  )لدائرة احملاسبة املالية يف  اإلدارة املالية () لإدارة أعما-مالية- اقتصاد(اختصاصي فين  •

  : )لدائرة احملاسبة اإلدارية يف  اإلدارة املالية )  (لإدارة أعما-مالية- اقتصاد(اختصاصي فين  •
 
 :املؤهالت العلمية املطلوبة    

العلوم االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية مع خربة سنتني يف  املاجستري أو شهادة  DES ياعلالدراسات الدبلوم  حيازة −
  . على األقل

 .سنوات على األقل  4مع خربة  Maitriseأو اجلدارة  Licenceأو اإلجازة اجلامعية   BE-BA-BSأو شهادة البكالوريوس  −
  . سنوات على األقل 6مع خربة   Licenceجلامعية أو اإلجازة ا BA-BSأو شهادة البكالوريوس   −
  .يف أعمال احملاسبة أو يف احملاسبة املالية : الشهادة املطلوبة ةاخلربة بعد حياز −
يف استعمال برامج املعلوماتية املتعلقة بأعمال  ) مهارة( خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −

 .اسبة  احمل
  

 :املستندات املطلوبة 
شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية أو إدارة األعمال أو  أو عن DES علياالدراسات الدبلوم  نسخة مصدقة وفقا لألصول عن −

  . مع إفادة خربة سنتني على األقل  العلوم املالية
أو اجلدارة  Licenceاإلجازة اجلامعية أو عن  BE-BA-BSبكالوريوس شهادة ال نسخة مصدقة وفقا لألصول عن أو −

Maitrise  سنوات على األقل   4االقتصادية أو إدارة األعمال أو العلوم املالية  مع إفادة خربة العلوم يف.  
دية أو يف العلوم االقتصا Licenceاإلجازة اجلامعية أو عن  BA-BS بكالوريوسشهادة ال نسخة مصدقة وفقا لألصول عن أو −

 . سنوات 6املالية مع إفادة خربة ال أو العلوم إدارة األعم
  .يف أعمال احملاسبة أو يف احملاسبة املالية : الشهادة املطلوبة ةاخلربة بعد حياز −
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  : )لدائرة املناقصات يف  إدارة الشؤون القانونية) (حقوق(اختصاصي فين   •
 
 :املؤهالت العلمية املطلوبة    

  .  مع خربة سنتني على األقل احلقوقيف  املاجستري أو شهادة  DESعليا الدراسات الدبلوم  حيازة −
  . سنوات على األقل 4مع خربة  Maitriseأو اجلدارة  Licenceأو اإلجازة اجلامعية   BE-BA-BSأو شهادة البكالوريوس  −
  .يف إعداد عقود األشغال العامة وملفات التلزمي  : الشهادة املطلوبة ةحياز اخلربة بعد −
  .افة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية يتقن إض −

 :املستندات املطلوبة 
  .  شهادة املاجستري يف احلقوق مع إفادة خربة سنتنيأو عن  DESعليا الدراسات الدبلوم  نسخة مصدقة وفقا لألصول عن −
أو اجلدارة  Licenceة اجلامعية أو عن اإلجاز BE-BA-BSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  −

Maitrise سنوات على األقل 4مع إفادة خربة  يف احلقوق. 
  .ملفات التلزمي يف إعداد عقود األشغال العامة و:الشهادة املطلوبة  ةخلربة بعد حيازا −
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  : )لدائرة احملاسبة اإلدارية يف  اإلدارة املالية )  (لإدارة أعما(اختصاصي  •
 
 :ية املطلوبة املؤهالت العلم   

يف أعمال ) غري ضرورية ( يف إدارة األعمال مع خربة  Licenceأو اإلجازة اجلامعية   BA-BSحيازة شهادة البكالوريوس  −
  .   احملاسبة 

ة بأعمال يف استعمال برامج املعلوماتية املتعلق) مهارة( خربةيتقن إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية ولديه  −
 .احملاسبة 

 :املستندات املطلوبة 
يف إدارة األعمال مع إفادة  Licenceأو عن اإلجازة اجلامعية   BA-BSنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريوس  −

 .  يف أعمال احملاسبة ) مفضلة ( خربة 
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  : )يف مفوضية احلكومة )  (حقوق(حمـرر  •

 
 :املؤهالت العلمية املطلوبة    

على األقل يف أعمال حترير أو أعمال إدارية  بعد  خربة عملية سنوات 5مع احلقوق يف  Licence اإلجازة اجلامعية حيازة −
  .       الشهادة املطلوبة

 . Word – Excelاستخدام الكمبيوتر نسية أو اإلنكليزية ، كما جييد جييد إضافة إىل اللغة العربية إحدى اللغتني الفر −
 

 :املطلوبة املستندات 
احلقوق مع إفادة مخس سنوات خربة عملية على األقل يف أعمال يف  Licence اإلجازة اجلامعية نسخة مصدقة وفقا لألصول عن −

 . حترير أو أعمال إدارية  بعد الشهادة املطلوبة

Ø  هذه اإلفادة من معلومات هي على  إن كل ما ورد يف: " كل إفادات اخلربة الصادرة عن القطاع اخلاص جيب أن تتضمن العبارة التالية
 "مسؤوليتنا ،  مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية  

Ø ترفق بالطلبات املستندات التالية :  

 .مصدق من قسم النفوس يف احملافظة أو من ديوان املديرية العامة لألحوال الشخصية  إفراديبيان قيد  .1
 .مصادق عليهما من املختار  صورتان مشسيتان .2
 . للرئتني ا خالصة الفحص والتصوير باألشعةمرفق  ، ة من اللجنة الطبية الرمسيةشهاد .3
  مدیر البورا   قسم القطاع العام 

  األستاذ كابي الرھبان
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