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  تنظیم مباراة للتعاقد مع خبیر في المحاسبة للعمل  عن إعالن

  لدى وزارة االقتصاد و التجارة
 31/5/2010: تاريخ املباراة                                                                        15/5/2010: لتقدمي الطلبات   خر مهلةآ 

 : خبري يف احملاسبة •

  :طلوبة امل املؤهالت العلمية

  .احملاسبة حيازة ماجستري أو دبلوم دراسات عليا يف  −
  .على األقل يف حقل االختصاص  سنتنيخربة  −
  .    إتقان اللغة العربية وإحدى اللغتني اإلنكليزية أو الفرنسية −
  .  جييد  استعمال برامج املعلوماتية −

   
  :املستندات املطلوبة      

  .يف احملاسبة املاجستري أو دبلوم دراسات عليا  دةنسخة مصدقة وفق األصول عن شها −
 . على األقل يف حقل االختصاص بعد حيازة الشهادة املطلوبة سنتنيخربة   إفادة −
 .مصدق من قسم النفوس يف احملافظة أو من ديوان املديرية العامة لألحوال الشخصية  إفراديبيان قيد  −
 .مصادق عليهما من املختار  صورتان مشسيتان −
  . للرئتني ا خالصة الفحص والتصوير باألشعةمرفق  ، شهادة من اللجنة الطبية الرمسية −

 
 :  املباراة  

 . مقابلة مع اللجنة الفاحصة −
   . الترمجة و التعريب مسابقة يف −
 .  وحماسبة الشركات) التجارية(احملاسبة العامة  مسابقة يف −
 .  Analyse Financiere  التحليل املايل مسابقة يف −
  . Revision et Audit et Normes Comptables Internationales    ةاملراجعة والتدقيق احملاسيب  ومعايري احملاسبة الدولي مسابقة يف −

 

 
  القطاع العام إداریة

   زینة حبشي

  البورا جمعیة مدیر 

  الرھبانلبیب كابي 
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  تنظیم مباراة لملء بعض المراكز  عن إعالن

  الشاغرة  في وزارة البیئـة
   7/6/2010: تاريخ املباراة   20/5/2010: اخر مهلة لتقدمي الطلبات 

 : مهندس بيئي •

  :طلوبة املؤهالت العلمية امل

 .أو املوارد الطبيعية أو التنمية مع إجازة يف البيئة هندسة املوارد الطبيعية أو أي إجازة جامعية يف اهلندسةأو  هندسة البيئةإجازة جامعية يف  −
  .اإلنكليزية  وأإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
  .جييد استعمال الكمبيوتر  −
 .ن منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنا −

   
  :املستندات املطلوبة      

أو عن اإلجازة اجلامعية يف اهلندسة مع إجازة يف البيئة  هندسة املوارد الطبيعيةأو  ندسة البيئةهيف اإلجازة نسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
 .أو املوارد الطبيعية أو التنمية 

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

 . )مؤلفات/ أحباث 
 

 : مهندس جيولوجي •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  .أو ما يعادهلا  اهلندسة اجليولوجيةإجازة جامعية يف  −
  .اإلنكليزية  وأدى اللغتني الفرنسية إضافة إىل اللغة العربية ، إحيتقن  −
  .جييد استعمال الكمبيوتر  −
   .منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان  −

  
  :املستندات املطلوبة      

  .أو ما يعادهلا  اهلندسة اجليولوجيةيف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
 .لبنان يف  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −
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      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
/ عمل / مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر  −

 . )مؤلفات/ أحباث 
  

 : مهندس ميكانيكي •

 : بة املؤهالت العلمية املطلو

  . اهلندسة امليكانيكيةإجازة جامعية يف  −
  .اإلنكليزية  وأإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
  .جييد استعمال الكمبيوتر  −
 . منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان −

  
  :املستندات املطلوبة      

  . ندسة امليكانيكيةاهليف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
 .يف لبنان  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −
      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
/ ل عم/ مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

 . )مؤلفات/ أحباث 
  

 : مهندس مدين •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  . اهلندسة املدنيةإجازة جامعية يف  −
  .اإلنكليزية  وأإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن  −
  .جييد استعمال الكمبيوتر  −
 .منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان  −
  

  :طلوبة املستندات امل     
  . اهلندسة املدنيةيف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
 .يف لبنان  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −
      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
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/ عمل / مترين / دراسة : ( ات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية املستندويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −
 . )مؤلفات/ أحباث 

 
 : مهندس كيميائي •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  .أو ما يعادهلا  اهلندسة الكيميائيةإجازة جامعية يف  −
  .اإلنكليزية  وأإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
  .مبيوتر جييد استعمال الك −
 .منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان  −
  

  :املستندات املطلوبة      
  أو ما يعادهلا  اهلندسة الكيميائيةيف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
 .يف لبنان  املهندسنيإفادة انتساب إىل إحدى نقابيت  −
      . املختصة   صادرة عن الوزارة مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
/ عمل / مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

 . )مؤلفات/ أحباث 
  

 : اختصاصي تنظيم مدين •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  . تنظيم املدنإجازة جامعية يف  −
  .اإلنكليزية  وأاللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  إضافة إىل يتقن −
 .جييد استعمال الكمبيوتر  −
  

  :املستندات املطلوبة      
  . تنظيم املدنيف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
/ عمل / مترين / دراسة : ( ه اإلضافية املستندات  املثبتة لكفاءاتويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

 . )مؤلفات/ أحباث 
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 : اختصاصي يف املعلوماتية •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

أو شهادة يف املعلوماتية اإلدارية  L.Tأو إجازة فنية  .L.E.Tأو إجازة تعليمية فنية  املعلوماتية اإلداريةيف  أو املعلوماتيةإجازة جامعية يف  −
  .سنوات  4يف املعلوماتية اإلدارية مع خربة  TSالفين االمتياز 

  .اإلنكليزية  وأإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
 .جييد استعمال الكمبيوتر  −
  

  :املستندات املطلوبة      
 L.Tأو اإلجازة فنية  .L.E.Tجازة تعليمية فنية أو عن اإل املعلوماتية اإلداريةيف  أو املعلوماتيةيف اإلجازة نسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −

 .يف املعلوماتية اإلدارية  TSأو عن شهادة االمتياز الفين يف املعلوماتية اإلدارية 
 .املطلوبة  TSسنوات يف حقل االختصاص بعد حيازة شهادة  4إفادة خربة  −
  

 : اختصاصي جيولوجي •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

  . جليولوجيااإجازة جامعية يف  −
  .اإلنكليزية  وأإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
 .جييد استعمال الكمبيوتر  −
  

  :املستندات املطلوبة      
  . اجليولوجيايف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
/ عمل / مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

 .  )مؤلفات/ أحباث 
 

 :مهندس صناعي  •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

أو إجازة جامعية يف  أو إجازة جامعية يف اهلندسة مرتبطة بفروع الصناعة مع إجازة متعلقة بالبيئة اهلندسة الصناعيةإجازة جامعية يف  −
  .يف البيئة  سنوات 3ة مرتبطة بفروع الصناعة مع خربة ال تقل عن اهلندس

  .اإلنكليزية  وأإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
  .جييد استعمال الكمبيوتر  −
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 .منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان  −
  

  :املستندات املطلوبة      
أو عن اإلجازة اجلامعية يف اهلندسة مرتبطة بفروع الصناعة مع  اهلندسة الصناعيةيف  زة اجلامعيةاإلجانسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −

  .أو عن اإلجازة اجلامعية يف اهلندسة مرتبطة بفروع الصناعة  إجازة متعلقة بالبيئة
  .سنوات يف البيئة بعد حيازة شهادة اهلندسة املطلوبة  3عن  إفادة خربة ال تقل −
 .يف لبنان  املهندسنيإىل إحدى نقابيت إفادة انتساب  −
      . صادرة عن الوزارة املختصة   مبمارسة املهنة الترخيصنسخة عن  −
/ عمل / مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر  −

   . )مؤلفات/ أحباث 
 

 : قوانني البيئيةاختصاصي ال •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

أو دبلوم جامعي يف القانون البيئي أو القانون البيئي أو  القانون الدويل دراسات عليا يف القانون العام  مع احلقوق اللبنانيةإجازة جامعية يف  −
  . كانت  أو القانون الدويل على أن ال تقل مدة دراسته عن سنة بعد اإلجازة اجلامعية أياً

  .و اإلنكليزية أإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
 .جييد استعمال الكمبيوتر  −
  

  :املستندات املطلوبة      
دراسات عليا يف القانون العام أو القانون البيئي أو   شهادة مع احلقوق اللبنانيةيف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −

انون الدويل أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الدبلوم اجلامعي يف القانون البيئي أو القانون الدويل على أن ال تقل مدة دراسته عن الق
 .سنة بعد حيازة اإلجازة اجلامعية أياً كانت 

  
 : اختصاصي سياسات بيئية •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

السياسات العامة أو إجازة جامعية يف البيئة أو املوارد الطبيعية  تركيز على مفاهيم مع التنميةأو  عيةاملوراد الطبيأو  البيئةإجازة جامعية يف  −
  .يف السياسات البيئية أو التنموية أو سياسات املوارد الطبيعية  سنوات 3أو التنمية مع خربة ال تقل عن 

  .ليزية و اإلنكأيتقن إضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  −
 .جييد استعمال الكمبيوتر  −
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  :املستندات املطلوبة      
أو التنمية مع تركيز على مفاهيم السياسات العامة أو عن  املوراد الطبيعيةأو  البيئةيف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −

 .اإلجازة اجلامعية يف البيئة أو املوارد الطبيعية أو التنمية 
  . سنوات يف السياسات البيئية أو التنموية أو سياسات املوارد الطبيعية بعد حيازة اإلجازة اجلامعية املطلوبة  3ال تقل عن  إفادة خربة −
/ عمل / مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

  .      )تمؤلفا/ أحباث 
  

 :اختصاصي اقتصاد البيئة  •

 :  ةاملؤهالت العلمية املطلوب

أو إجازة جامعية يف االقتصاد مع خربة يف البيئة أو املوارد  اقتصاد التنميةأو  اقتصاد املوارد الطبيعيةأو  اقتصاد البيئةإجازة جامعية يف  −
  .سنوات  3الطبيعية أو التنمية ال تقل عن 

  .و اإلنكليزية أالعربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن إضافة إىل اللغة −
   .جييد استعمال الكمبيوتر  −
  

  :املستندات املطلوبة    
اقتصاد املوارد الطبيعية أو اقتصاد التنمية أو عن اإلجازة اجلامعية يف أو  اقتصاد البيئةيف  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −

 .االقتصاد 
  . سنوات بعد حيازة اإلجازة اجلامعية املطلوبة  3أو التنمية  ال تقل عن  البيئة أو املوارد الطبيعية إفادة خربة يف −
/ عمل / مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن  سائر  −

 .) مؤلفات/ أحباث 
  

 : اختصاصي بيئي •

 : املؤهالت العلمية املطلوبة 

ال تقل أو إجازة جامعية يف العلوم  مع خربة يف البيئة أو املوارد الطبيعية أو التنمية  التنميةأو  املوارد الطبيعيةأو  بالبيئةتتعلق إجازة جامعية  −
  .سنوات  3عن 

  .و اإلنكليزية أإضافة إىل اللغة العربية ، إحدى اللغتني الفرنسية  يتقن −
 .د استعمال الكمبيوتر جيي −
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  :املستندات املطلوبة    
   .أو التنمية أو عن اإلجازة اجلامعية يف العلوم  املوارد الطبيعيةأو  بالبيئةتتعلق  اإلجازة اجلامعيةنسخة مصدقة وفقا لألصول عن  −
  . جازة اجلامعية املطلوبة سنوات بعد حيازة اإل 3الطبيعية أو التنمية ال تقل عن  إفادة خربة يف البيئة أو املوارد −
/ عمل / مترين / دراسة : ( املستندات  املثبتة لكفاءاته اإلضافية ويقدم املرشح إذا توافرت لديه ، نسخا مصدقة وفقا لألصول عن سائر  −

  . )مؤلفات/ أحباث 
 

Ø ترفق بالطلبات املستندات التالية :  
  إفراديبيان قيد  .1
  صورتان مشسيتان .2
 . للرئتني ا خالصة الفحص والتصوير باألشعةمرفق  ، لطبية الرمسيةشهادة من اللجنة ا .3

 
  القطاع العام إداریة

   زینة حبشي

  البورا جمعیة مدیر 

  الرھبانلبیب كابي 

 

mailto:info@laboraonline.com

	إعلان عن تنظيم مباراة للتعاقد مع خبير في المحاسبة للعمل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة 2003
	إعلان عن تنظيم مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة في وزارة البيئة 2003

