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 تنظيم مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة

 في مالك مؤسسة مياه لبنان الشمالي  

 

 

 معاون أمين صندوق .1

 المطلوبة: المؤهالت

سة في المؤسسة أو / سنوات في إحدى وظائف الفئة الخام10حيازة شهادة الثانوية العامة أو أن يكون المرشح قد أمضى / -
 في إحدى مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة .   

إفادة بإنهاء دورة كمبيوترال تقل مدة الدراسة فيها عن ثالثة أشهروصادرة من معهد معترف به رسميا و مصدقة حسب  -
 .      األصول

 
 : المستندات المطلوبة

إفادة رسمية من مؤسسة مياه لبنان الشمالي تثبت أن المرشح قد  أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة -
/ سنوات في إحدى وظائف الفئة الخامسة في المؤسسة أو في إحدى مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة 10أمضى/

    . 
به رسميا ومصدقة حسب  إفادة بإنهاء دورة كمبيوتر ال تقل مدة الدراسة فيها عن ثالثة أشهر وصادرة من معهد معترف -

 األصول .     
 

 أخصائي برمجة معلوماتية  .2

 المطلوبة: المؤهالت

االلكترونية  أو ما يعادلها في  في المحاسبة والمعلوماتية  أو في برمجة الحاسبات BTحيازة شهادة البكالوريا الفنية  -
 االختصاص المطلوب ، مع خبرة ال تقل عن السنتين في إدخال المعلومات .

مع خبرة ال تقل عن السنتين في إدخال المعلومات   / شهادة الثانوية المهنية  FPMو حيازة شهادة التأهيلية المهنية العليا أ -
 . 

 أو حيازة الثانوية العامة  مع خبرة ال تقل عن أربع سنوات في إدخال المعلومات . -
ة / الرتبة الثانية في المؤسسة أو في إحدى / سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابع5أو أن يكون المرشح قد أمضى / -

 مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة مع خبرة ال تقل عن أربع سنوات في إدخال المعلومات .
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 : المستندات المطلوبة

أو في برمجة الحاسبات  في المحاسبة والمعلوماتية BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -
خبرة ال تقل عن سنتين في إدخال المعلومات ، على أن  أو ما يعادلها في االختصاص المطلوب مع إفادة ترونيةااللك

تتضمن تلك اإلفادة العبارة التالية : " إن كل ما ورد في هذه اإلفادة من معلومات هي على مسؤوليتنا ، مع ما يترتب عن 
 ذلك من نتائج قانونية  " 

مع إفادة خبرة ال تقل  / شهادة الثانوية المهنية  FPMألصول عن شهادة التأهيلية المهنية العليا أو نسخة مصدقة وفقا ل  -
اإلفادة من  المعلومات ، على أن تتضمن تلك اإلفادة العبارة التالية : " إن كل ما ورد في هذه عن سنتين في إدخال

 ة  "  معلومات هي على مسؤوليتنا،مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانوني
أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة  مع إفادة خبرة ال تقل عن أربع سنوات في إدخال المعلومات  -

التالية : " إن كل ما ورد في هذه اإلفادة من معلومات هي على مسؤوليتنا ، مع ما  على أن تتضمن تلك اإلفادة العبارة
 يترتب عن ذلك من نتائج قانونية  "  

/ سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابعة / 5أو إفادة رسمية من مؤسسة مياه لبنان الشمالي تثبت أن المرشح قد أمضى / -
الرتبة الثانية في المؤسسة أو في إحدى مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة مع إفادة خبرة ال تقل عن أربع سنوات 

التالية : " إن كل ما ورد في هذه اإلفادة من معلومات هي  اإلفادة العبارةفي إدخال المعلومات ، على أن تتضمن تلك 
 على مسؤوليتنا ، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية  "  

 
 أخصائي نظم معلوماتية .3

 المطلوبة: المؤهالت

في المحاسبة والمعلوماتية  أو في برمجة الحاسبات االلكترونية  أو ما يعادلها في  BTحيازة شهادة البكالوريا الفنية  -
 االختصاص المطلوب ، مع خبرة ال تقل عن السنتين في إدخال المعلومات .

 إدخال المعلومات.مع خبرة ال تقل عن السنتين في / شهادة الثانوية المهنية   FPMأو حيازة شهادة التأهيلية المهنية  -
 حيازة الثانوية العامة  مع خبرة ال تقل عن أربع سنوات في إدخال المعلومات .أو  -
/ سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابعة / الرتبة الثانية في المؤسسة أو في إحدى 5أو أن يكون المرشح قد أمضى / -

 علومات .مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة مع خبرة ال تقل عن أربع سنوات في إدخال الم
 

 : المستندات المطلوبة

في المحاسبة والمعلوماتية أو في برمجة الحاسبات  BTنسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوريا الفنية  -
أو ما يعادلها في االختصاص المطلوب مع إفادة خبرة ال تقل عن سنتين في إدخال المعلومات ، على أن  االلكترونية

ارة التالية : " إن كل ما ورد في هذه اإلفادة من معلومات هي على مسؤوليتنا ، مع ما يترتب عن تتضمن تلك اإلفادة العب
 ذلك من نتائج قانونية  " 

مع إفادة خبرة ال تقل / شهادة الثانوية المهنية   FPMأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة التأهيلية المهنية العليا   -
على أن تتضمن تلك اإلفادة العبارة التالية : " إن كل ما ورد في هذه اإلفادة من عن سنتين في إدخال المعلومات ، 

 معلومات هي على مسؤوليتنا،مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية  "  
أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة الثانوية العامة  مع إفادة خبرة ال تقل عن أربع سنوات في إدخال المعلومات  -

تضمن تلك اإلفادة العبارة التالية : " إن كل ما ورد في هذه اإلفادة من معلومات هي على مسؤوليتنا ، مع ما على أن ت
 يترتب عن ذلك من نتائج قانونية  "  

/ سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابعة / 5أو إفادة رسمية من مؤسسة مياه لبنان الشمالي تثبت أن المرشح قد أمضى / -
في المؤسسة أو في إحدى مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة مع إفادة خبرة ال تقل عن أربع سنوات  الرتبة الثانية
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في إدخال المعلومات ، على أن تتضمن تلك اإلفادة العبارة التالية : " إن كل ما ورد في هذه اإلفادة من معلومات هي 
 "    على مسؤوليتنا ، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية

 

 

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

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

 البورا  

 قسم القطاع العام
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