وزارة الداخلية
اإلدارة العامة للحرس الوطني
إعالن عن فتح مناظرة
تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة إلنتداب مالزمين أول بسلك الحرس الوطني لسنة 2016
الخطة

مالزم أول

شروط الترشح
أن ٌكونوا محرزٌن على شهادة مهندس أو شهادة الماجستٌر فً اإلختصاصات المطلوبة :
ـ أن ٌكون بالغا من العمر  30سنة على األكثر بتارٌخ  01جانفً  2016وٌتمتع المترشحون
الذٌن أدوا الخدمة العسكرٌة وتحصلوا على شهادة حسن السٌرة من مصالح وزارة الدفاع
الوطنً بإستثناء من شرط السن القصوى لإلنتداب فً حدود سنة واحدة وٌمنح إعفاء فً السن
القصوى مساو لمدة الخدمة المدنٌة الفعلٌة المقضات باإلدارات المركزٌة والجماعات العمومٌة
المحلٌة والمؤسسات العمومٌة ذات الصبغة اإلدارٌة أو بالمؤسسات العمومٌة ذات الصبغة
الصناعٌة والتجارٌة ،للمترشحٌن الذٌن سبق لهم العمل بها بصفة مترسم أو وقتً أو متعاقد .
ٌقع تقدٌر السن القصوى ٌوم قٌام المترشح بتسجٌل إسمه فً مكتب التشغٌل وذلك بالنسبة إلى
كل المناظرات الخارجٌة التً ٌقع فتحها خالل الخمس سنوات التً تلً تارٌخ هذا التسجٌل.
ـ أن ٌكون طول قامته  1.70متر على األقل بالنسبة للذكور و  1.65متر على األقل بالنسبة
للفتٌات.

الوثائق المطلوبة
ـ مطلب ترشح على ورق عادي باسم السٌد وزٌر
الداخلٌة.
( مع ذكر عنوان اإلقامة الحالٌة ورقم الهاتف ).
ـ نسخة من بطاقة تعرٌف وطـنٌة.
ـ نسخة من الشهادة العلمٌة أو شهادة معادلة .
ـ نسخة من شهادة حسن السٌرة بالنسبة للذٌن أدوا
الخدمة العسكرٌة.
ـ عدد  02صور شمسٌة حدٌثة.

ـ أن ال تقل حدة البصر عن  20/15للعٌنٌن قبل إصالح النظر بالنظارات.

ـ مضمون والدة لم ٌمض على تسلٌمه أكثر من ثالثة
أشهر.

ـ أن ٌكون قادرا على العمل باللٌل والنهار بكامل تراب الجمهورٌة.

ـ نسخة من رخصة السٌاقة من الصنف (ب) بالنسبة
للمتحصلٌن علٌها.

ـ أن ٌثبت الفحص الطبً سالمته من كل األمراض.

اإلختصاصات المطلوبة
ـ طٌار خط طائرة .
ـ طٌار محترف طائرة مع كفاءة طٌران ألً
ـ الملتمٌدٌا والواب .
ـ هندسة البرمجٌات .
ـ أنظمة وشبكات إعالمٌة
ـ تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة
هندسة إعالمٌة وتطبٌقات تكنــولوجٌة ـ
السالمة المعلوماتٌة .
ـ هندسة مٌكانٌك .
ـ تارٌخ معاصر .
ـ أنقلٌزٌة .
ـ تصرف مالً .

ـ ال ٌشترط أن تكون اإلمضاءات معرفا بها وال أن
تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لألصل.

مالحظات:
1ـ ٌقع إٌداع ملفات الترشح بمراكز الحرس واألمن الوطنٌٌن مرجع النظر السكنى حسب العنوان المذكور ببطاقة التعرٌف الوطنٌة ( ،كل مطلب ٌرد على اإلدارة مباشرة أو عن طرٌق
البرٌد ٌعتبر ملغى).
 2ـ حدد آخر أجل إليداع الملفات يوم  02سبتمبر .2016
 3ـ تجرى اإلختبارات  :الطبٌة ـ الرٌاضٌة والشفاهٌة والمثول أمام اللجنة ٌوم  31أكتوبر  2016واألٌام الموالٌة.
 -4عدم اإلستدعاء إلجراء المناظرة ٌعتبر اإلجابة بالرفض  ،ال ٌقع إرجاع الملفات إلى أصحابها.

