
 الــجــمـهــوريــــة الـجـزائـريـــة الـديـمـقراطــيـــة الــشـعـبـيـــة
الـجـمـاعــات الــمــحــلــيــــة،وزارة الـداخـلـيـــة  
وتهيئة اإلقليم   

 الـمـديــريــــة الــعــامــــة لألمـــن الـوطـــنــي
نـيـابـة مـديـريـة الـتـوظـيـف واإلنـتـقــاء/ مـديـريـة الـمـوارد الـبـشـريـة   

 

 إعــــالن عـن تـوظـيــــف
 

    .7102 سنةبعنوان  مالزمين أوائل للشرطة إناثو مالزمين أوائل للشرطةتوظيف وتكوين ل عن فتح مسابقة المديرية العامة لألمن الوطنيتعلن 
 

 الرتبة نمط التوظيف اإللتحاقشروط  شروط أخرى

 .التمتع بالجنسية الجزائرية األصلية -
 .أن يتمتع بحقوقه المدنية وذو سيرة وأخالق حسنة -
أال تحمل شهادة السوابق القضائية مالحظات تتنافى وممارسة  -

 .العمل في أسالك األمن الوطني
 .أن يكون قادرا بعد فحص طبي على العمل ليال ونهارا  -

سنتيمتر على األقل للمترشحين  21متر و 10أن تبلغ قامته   -

 .سنتيمتر للمترشحات 56 و متر 10و

 06/01للعين الواحدة، و 12/01أال تقل قدرة اإلبصار عن  -

 .للعينين معا بدون نظارات طبية أو عدسات الصقة
 .أن ينجح في جميع إختبارات اإلنتقاء  -
ه واجب الخدمة الوطنية أو يكون في وضعية قانونية إتجاأن   -

 .معفى ألسباب غير طبية

سنة على األقل  77بين أن يتراوح سنه ما 

 سنة على األكثر 76و

 علي شهادة ليسانس  وأن يكون متحصال

 أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة

على أساس 

 الشهادات

 أول  مالزم 

  للشرطة

 إناثذكور و

 
 

 :على الوثائق التالية يجب أن يحتوي ملف الترشح
  ي؛طلب خط -
 بطاقة التعريف الوطنية؛لنسخة  -
 نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين؛  -
 . (متوفرة على موقع األنترنت)  بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح -
 

 :آجال التسجيالت وإيداع الملفات
 

 .(أمن الدائرة - المقر أمن الوالية) من تاريخ أول نشر لهذا اإلعالن على مستوى مصالح الشرطة المحلية  تودع الملفات إبتداءا
 

 :مالحظة
 : بـيتعين على المترشحين المقبولين نهائيا قبل تعيينهم في الرتبة إستكمال ملفاتهم اإلدارية 

 ؛إزاء الخدمة الوطنية نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح -   
  شهادة الجنسية الجزائرية األصلية؛ -   
 ؛(طب األمراض الصدرية، وطب العيون مسلمة من طرف طبيب أخصائي) الطب العام: ثالث شهادات طبية  -   

 سارية المفعول؛( 10نشرة رقم ) شهادة السوابق العدلية  -   

 شهادة اإلقامة؛ -   

 ؛00شهادة الميالد رقم  -   

 شهادة قياس القامة؛ -   
 شهادة عائلية خاصة بالمترشحين المتزوجين؛ -   

 .                                                                                     شمسيتان(  17)صورتان  -

 
                                                                              

 
 ومات إضافية إتصلوا بهذه المصالحلكل معل

 www.algeriepolice.dzأو زوروا موقعنا على األنترنت 
 .المترشحون المقبولون يستدعون في وقت الحق إلجراء المسابقات

 
 


