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 " في مالك بلدية طرابلس   الشاغرة تنظيم مباراة لبعض الوظائف "
 "في مالك بلدية صيدا   الشاغرة تنظيم مباراة لبعض الوظائف  و "

 

 

 طرابلس بلدية مالك في  الشاغرة الوظائف

 

 
 

 يشترط في المرشح أن يكون :
 

 . مقيما في طرابلس منذ خمس سنوات على األقل
 
 

  طوبوغراف  .1

 المطلوبة: المؤهالت

قضى في الدروس مدة ال و حيازة شهادة عليا في العلوم التطبيقية في اختصاص المسـاحة ( الطوبوغرافيا ) -
أن يكون قد أمضى مدة سنة في ممارسة أو ما يعادلها، و حيازة الثانوية العامةتقل عن أربع سنوات بعد 

 المهنة تحت إشراف         
 طوبوغراف بعد حصوله على الشهادة .

 اختصاص المسـاحة ( الطوبوغرافيا ) .  في  LTأو حيازة  اإلجازة الفنية  -
طوبوغرافيا  مع خبرة اربع  اختصاص المساحة ما يعادلها في أو  TSأو حيازة  شهادة االمتياز الفني   -

 .سنوات على األقل في مجال اإلختصاص 
 .إذن مزاولة مهنة الطوبوغرافيا على األراضي اللبنانية من وزارة األشغال العامة  -
أو مهندسا مساحا حائزا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة األشغال اب إلى نقابة الطوبوغرافيين االنتس -

 لطوبوغرافيا المعترف بها علميا  .والنقل مذكورا فيه صراحة ان اختصاصه يشمل ا العامة
 على أن يكون منتسبا إلى إحدى نقابتي المهندسين فـي لبنان. -

 

 : المستندات المطلوبة

نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة العليا في العلوم التطبيقية في اختصاص المسـاحة ( الطوبوغرافيا )   -
 إشراف طوبوغراف بعد حصوله على الشهادة  . إفادة تبين انه أمضى مدة سنة في ممارسة المهنة تحتمع 

  . في المسـاحة/ الطوبوغرافيا  LTأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الفنية  -
 -في اختصاص المساحة  أو ما يعادلها   TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني   -

 طوبوغرافيا مع إفادة خبرة أربع سنوات على األقل في مجال اإلختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة .
 نسخة عن الترخيص بممارسة مهنة الطوبوغرافيا صادرة عن الوزارة المختصة .      -
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 إفادة انتساب إلى نقابة الطوبوغرافيين .  -
اختصاص مساحة مع نسخة عن الترخيص بممارسة نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الهندسة /  أو -

الطوبوغرافيا  ومذكورا فيه صراحة أن اختصاصه يشمل المهنة صادرة عن وزارة األشغال العامة والنقل
 مع نسخة عن إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . ،المعترف بها علميا

 
    مهندس   .2

 المطلوبة: المؤهالت

 جامعية في الهندسة المدنية .حيازة شهادة  -
 . منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنانالمهنة على األراضي اللبنانية و اإلجازة بممارسة -
 

 : المستندات المطلوبة

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

 
 مهندس ( قسم السير )     .3

 المطلوبة: المؤهالت

 حيازة شهادة جامعية في الهندسة المدنية . -
عن خمس سنوات (خبرة خمس  مارس هذه المهمة لمدة ال تقل أوحيازة شهادة تخصص في قضايا السير  -

 .سنوات على األقل في قضايا السير ) 
 منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان .المهنة على األراضي اللبنانية و اإلجازة بممارسة -

 
 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشـهادة الجامعية في الهندسة المدنية . -
 األقل في قضايا السير .  قضايا  السير  أو  إفادة خبرة خمس سنوات على نسخة عن شهادة تخصص في -
 إفادة انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان . -
 نسخة عن الترخيص بممارسة المهنة صادرة عن الوزارة المختصة   -

 
 
 
 

 معاون مهندس .4

 المطلوبة: المؤهالت

    شغال العامة (الهندسة المدنية) .في البناء واأل TSحيازة حيازة شهادة االمتياز الفني   -
مع خبرة ثالث سنوات  (الهندسة المدنية) في البناء واألشغال العامة  BTأو حيازة شهادة البكالوريا الفنية  -

 . على األقل في اإلختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة
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 : المستندات المطلوبة

 .   (الهندسة المدنية)في البناء واألشغال العامة  TSنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني   -
العامة (الهندسة المدنية)   في البناء األشغال BTأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -

 .مع إفادة خبرة ثالث سنوات على األقل في اإلختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة 
 

 مدرب .5

 المطلوبة: المؤهالت

 في البناء واألشغال العامة  أو ما يعادلها . BTحيازة شهادة البكالوريا الفنية  -
 

 : المستندات المطلوبة

 في البناء واألشغال العامة  أو ما يعادلها . BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -
 

 رسـام .6

 المطلوبة: المؤهالت

 في الرسم المعماري أو ما يعادلها . BTحيازة شهادة البكالوريا الفنية  -
 

 : المستندات المطلوبة

 في الرسم المعماري أو ما يعادلها . BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -
 

 محاسب   .7

 المطلوبة: المؤهالت

أو الشهادة التجارية ( البرنامج الكامل) .* ( أتم  في العلوم التجارية BTحيازة شهادة البكالوريا الفنية  -
 الخامسة والعشرين من العمر) .

 
 : المطلوبةالمستندات 

أو عن الشهادة التجارية (  في العلوم التجارية BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -
 البرنامج الكامل) .

 
 محـرر .8

 المطلوبة: المؤهالت

 حيازة شهادة الثانوية العامة ( أو ما يعادلها ) .     -
شهادة البكالوريا اللبنانية القسم األول و مضى عليه مدة أو موظف من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة ولديه  -

 خمس سنوات على األقل في هذه الرتبة .
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في هذه الفئة مهما كانت  أو موظف من الفئة الخامسة ومضى عليه مدة  عشر سنوات على األقل خدمة فعلية -
 الشهادات التي يحملها .

 
 : المستندات المطلوبة

 هادة الثانوية العامة ( أو ما يعادلها ) .     نسخة مصدقة وفقا لألصول عن ش -
أو إفادة رسمية من بلدية طرابلس تثبت أن المرشح هو من بين موظفي من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة في  -

البلدية ، وان لديه شهادة البكالوريا اللبنانية القسم األول(مع نسخة مصدقة عنها ) وانه مضى عليه مدة خمس 
 األقل في هذه الرتبة . سنوات على

أو إفادة رسمية من بلدية طرابلس تثبت أن المرشح هو من بين موظفي الفئة الخامسة في البلدية ، وانه  -
 مضى عليه مدة  عشر سنوات على األقل خدمة فعلية في هذه الفئة مهما كانت الشهادات التي يحملها .

 
 منـاظر .9

 المطلوبة: المؤهالت

في البناء  BTتعتبر البكالوريا الفنية على األقل " مساعد مساح" و  BPحيازة شهادة التكميلية المهنية  -
 حة مقبولة لالشتراك في المباراة .المسا –واألشغال العامة 

 
 : المستندات المطلوبة

وتعتبر البكالوريا على األقل مساعد مساح   BPنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التكميلية المهنية  -
 مقبولة لالشتراك في المباراة .المساحة  –في البناء واألشغال العامة  BTالفنية 

 
 
 
 
 

 صيدا بلدية مالك في  الشاغرة الوظائف

 

 
 

 يشترط في المرشح أن يكون :
 

 .  في صيدا منذ خمس سنوات على األقلمسجالً في نفوس مدينة صيدا أو مقيماً 
 
 
 رئيس قسم المكتبة : .10

 المطلوبة: المؤهالت

 حيازة شهادة جامعية في التوثيق .   -
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 في اختصاص التوثيق مع خبرة أربع سنوات على األقل .  TSأو حيازة شهادة االمتياز الفني   -
 

 : المستندات المطلوبة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الشهادة الجامعية في التوثيق .   -
في اختصاص التوثيق مع إفادة خبرة أربع   TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني   -

 .  TSسنوات على األقل في حقل االختصاص بعد حيازة شهادة الـ 
 

 محتسب : .11

 المؤهالت المطلوبة:

في علم االقتصاد أو في علم التجارة  أو المحاسبة أو إدارة األعمال أو العلوم المالية أو حيازة إجازة جامعية  -
 . ما يعادل أياً منها

 
 المستندات المطلوبة :

 
نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعية في علم االقتصاد أو في علم التجارة أو في المحاسبة أو  -

 المالية أو ما يعادل أياً منها .إدارة األعمال أو في العلوم  في
 

 

 كاتب أمين صندوق  : .12

 المؤهالت المطلوبة:

 .في فرع العلوم التجارية    BTحيازة شهادة البكالوريا الفنية   -
بنجاح في كلية  أو حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية ( الثانوية العامة )  مع إفادة بإنهاء السنة الثانية الجامعية -

   .إدارة األعمال
  

 : المستندات المطلوبة

 .في فرع العلوم التجارية   BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية   -
أو حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية ( الثانوية العامة )  مع إفادة مصدقة وفقا لألصول بإنهاء السنة الثانية  -

 .الجامعية بنجاح في كلية إدارة األعمال 
 

 أمين مكتبة : محرر .13

 المؤهالت المطلوبة:

 .حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية ( الثانوية العامة )  أو ما يعادلها  -
 

 : المستندات المطلوبة
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 ) . نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا اللبنانية ( الثانوية العامة -
 
 رسـام  : .14

 المؤهالت المطلوبة:

 في البناء واألشغال العامة والمساحة . TSحيازة شهادة االمتياز الفني   -
 في الرسم المعماري  مع خبر سنتين على األقل في حقل االختصاص .      BTأو حيازة شهادة البكالوريا الفنية  -
 .  AutoCADإجادة استعمال برامج الرسم على الكمبيوتر  -
 

 المستندات المطلوبة :

 . في البناء واألشغال العامة والمساحة TSنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة االمتياز الفني   -
في الرسم المعماري  مع إفادة خبر سنتين  BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  أو -

  . BT على األقل في حقل االختصاص بعد حيازة شهادة الـ
 
 
 

  جاب : .15

 المطلوبة:المؤهالت 

 حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية ( الثانوية العامة )  أو ما يعادلها . -
 

 المستندات المطلوبة :

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا اللبنانية ( الثانوية العامة )  . -
 

 

 
 

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

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

 

 البورا  

 القطاع العامقسم 
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