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 : الشروط المطلوبة -1

 : يجب أن يكون المرشح: الشروط المشتركة -أ
محاول  -(  1)  أو  بجنايـة  محكـوم  مـغير  جنايـة  أو  ة  شائنـة  جنحـة  محاولة  أو  شائنة  بجنحـة  أو  كانت،  نـوع  أي  ن 

بالحبس مـدة تزيد عن الستـة أشهر، وتطبـق هـذه األحكـام على األشخـاص الذين أُعيـد إعتبارهـم وإستفـادوا من  
 العفـو )عفو عـام أو عفو خـاص(.  

 عازبـًا، أرمـاًل أو مطلقـًا دون أوالد.  –(  2)

 وك الجيد واألخـالق الحسنة، غير مدمن على السكـر والمخـدرات ولعـب الميسر. من ذوي السل -( 3)

 على إستعداد للتوقيع على عقد التطوع وللمدة المحـددة في التعليمات النافذة )وفقـًا للمؤسسة المتقدم لصالحها(.  -( 4)

 :  الشروط الخاصة  -ب  
 :  للعسكري المتطوع   -(1)

/ عشرة أيام توقيفـًا للسنتين األخيرتين، وتحسب لغاية تاريـخ البدء  10اته السنوي /أال يتجاوز معـدل عقوب   -(  أ  )
 بإستقبـال الطلبات، تدخـل في حساب هذا المعـدل األحكام الصـادرة بالحبس فقـط.         

بالحبـس مه  -)ب( لعقوبـة بسبب جـرم شائـن أو مخالفـة جسيمـة أو لحكـم قضائي قضى  قـد تعرض  ما  أال يكون 
 كان مقـداره وطيلة مدة خدمتـه، باستثناء األحكـام المتعلقة بحـوادث السير. 

 : للمجند )الممددة خدماته(  -(2)
 حبسـًا، على أن  خمسة وعشرين يومـًا توقيفـًا أو  /25أال يتجـاوز عـدد أيـام عقوباته خالل سنة التمديـد األخيرة /

العقوبات أيام  بـ  تضرب  والشائنة  لديه    ،5,1الجسيمة  مرشح  ذلك:  على  و  10مثال  شائنة  عادية    3أيام  أيام 
يومـًا، بما فيها العقوبات التي هي قيد القرار )على أن يعتمد تاريـخ    18=    3( +  5,1×  10يصبــح المجموع )

م  وقـوع المخالفـة وليس تاريـخ إقرار العقوبـة(، وفي حـال كان الفعـل جرمـًا وصدر حكم قضائي فيـه، عندهـا يدغ 
تاريـخ   من  إعتبـارًا  خدماتـه  الممـددة  المجند  عقوبـات  )ُ تحسب  األطول  المـدة  وتحسب  التأديبية  والعقوبـة  الحكم 

 التمديد األخيـر(. 
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 : المستوى العلمي والسن  -2
 

 مالحظات  الســـــن المستـــوى العلمـــي  القـــوى 

 الجيــش )بــــــر(  -

 ة العامة لألمــن العــامالمديري -
 بـــر -

 المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -
 بـــر -

 المديرية العامة ألمن الدولة -
 بـــر  -     
       

 
 
 الجيــش  -

 بحــر )بحري(  -

 

شهادة الثانوية العامـة أو ما يعادلها  
 2014رسميًا وإفادة إثبات القيد للعام  

دل بكافة فروعها على أن يكون مع
 وما فوق.          12/20العالمات في كليهما 

 
 

شهادة الثانوية العامة أو ما  يعادلها 
 2014رسميًا وإفادة إثبات القيد للعام  

في فرع العلوم العامة أو علوم الحياة  
على أن يكون معدل العالمات في  

 وما فوق.  12/20كليهما 

 

 : للمجندين )الممددة خدماتهم( -
عشرة   الثامنة  يتجاوز أكمل  ولم 

العمـر  من  والعشريـن  الثالثـة 

.  31/12/2020لغاية تاريـخ   

 : للعسكريين )المتطوعين(  -
يتجاوز  ولم  عشرة  الثامنة  أكمل 

العمـر  من  والعشرين  الرابعـة 

. 31/12/2020لغاية تاريـخ   

 

 الجيــش  -

 جــو )طيار(  -
 

 المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -

 جــو )طيار(  -
 

شهادة الثانوية العامـة أو ما يعادلها  
 2014رسميًا وإفادة إثبات القيد للعام  

بكافة فروعها على أن يكون معدل 
 وما فوق.    12/20العالمات في كليهما 

 

 : للمرشحين كافة 

يتجاوز  ولم  عشرة  الثامنة  أكمل 
الثانيـة والعشرين من العمـر لغاية 

 . 31/12/2020تاريـخ 

 

 
 
 
 
 إلختصاصات كافة القوى وا

 بإستثناء قوى الجو

 
 

شهادة اإلجازة الجامعية وما يعادلها  
 رسميًا بكافة فروعها. 

 للمجندين )الممددة خدماتهم(:  -
أكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز 
الخامسة والعشريـن من العمـر  

. 31/12/2020لغاية تاريـخ   
 : للعسكريين )المتطوعين(  -

أكمل الثامنة عشرة  ولم يتجاوز 
ابعة والعشرين من العمـر الس

 . 31/12/2020لغاية تاريـخ 
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 : المستندات المطلوبة -3
 : للعسكريين المتطوعين   -أ 

 (.بما فيها المذهـببيان الخدمات واألحوال الشخصية + أنموذج رقم إثنين )معبـأة فقراتهما كافة بوضوح   -(  1) 
 . ية العامة لألحوال الشخصيةبيـان قيـد عائلي ُمصدق من المدير   -(  2) 
المقترح   -(  3)   مقدارها  مع  القرار  قيد  هي  والتي  المقرة  العقوبـات  فيها جميع  يدون  العقوبـات        نسخـة عن سجـل 

 ) تّدون عقوبـات العسكـري للسنتين األخيرتين وُتحسب لغايـة تاريـخ البدء بإستقبـال الطلبـات(. 
قيـاس    -(  4)   قيـاس   4×    4خمس صـور شمسيـة  جانبيتـان( وصورتـان شمسيتـان  وإثنتـان  وجهيـة  )ثـالث       سم. 

حديثـة وممهـورة من قائـد القطعـة    ،سم. يظهـر فيها كامـل الجسم واقفـًا، جميعها باللبـاس العسكري   8×    12
 اإلداريـة.

" )وفقًا للقوى المتقدم لصالحها(, أما في 2عددنسخـة مصـورة ومصدقة وفقـًا لألصـول عن الشهادة المطلوبـة "  -(  5)            
الثانوية  التي تعادل شهادة  اللبنانية  الشهادات غير  التقديرات  ما خص  العالمات أو    العامة وتعتمد نظـام 

..(-A-B-C  )  ( أو الوحـداتCREDITS  ،) فيجب أن تكـون فـــي الفرعيـن العلمـي أو األدبــــي فقـط ومعدل
وما فوق، على أن يرفق حامل الشهادة التي تعتمد نظام التقديرات أو الوحدات    20/12العالمات فيهـــا  

مانحة  عالمات  بيان المؤسسة  عن  وزارة  صادر  من  مصدقًا  الشهادة،  والتعليم   هذه  وفقًا    التربية  العالي 
 لألصول. 

من وزارة  ق وفقًا لألصول  ببيان العالمات الصادر عن المدرسة ُمصدّ   2014ُترفق إفادة إثبات القيد للعام    -(  6)  
 . التربية الوطنية والتعليم العالي

 نسخة عن عالمـات المرحلة الثانويـة )للسنتين األولى والثانية( أو صورة عنهـا مصدقة وفقـًا لألصول.  -( 7)           
 

 (: 3 –: باإلضافـة إلى ما ورد في الفقـرة )أ للمجندين )الممددة خدماتهم( -ب     
عبـارة بي  -(  1)   عليـه  مـدّون  إبهـام،  أي  دون  المذهـب(،  فيهـا  )بمـا  بوضـوح  كافــة  فقراتــه  معبـأة  إفـرادي  قيــد        ــان 

 ." لبناني منـذ أكثـر من عشـر سنـوات " ومصدق من المديريـة العامـة لألحـوال الشخصيـة
ك الجيد، األخـالق الحسنة، عدم اإلدمـان على  شهـادة حسن سلوك من مختـار القرية أو المحلة تثبت: السلو   -(  2) 

 السكر والمخدرات ولعب الميسر وتبين الوضع العائلي )عازبـًا، أرمـاًل أو مطلقـًا دون أوالد(. 
 ( إعتبـارًا من تاريـخ التمديد األخيـر. 3 –()أ 3تدّون العقوبـات موضـوع النبـذة )  -(  3) 

       
 :  مالحظات -4

 الثالثيـن يومـًا لغايـة تاريـخ تقديـم الطلـب. ، م المستنـدات تاريـخ تنظيـ يجـب أال يتعـدى   –أ 
 يمكـن اإلطـالع على مـواد اإلختبـارات الخطيـة في الكليـة الحربيـة.  -ب
ونالـوا  -ج الجيش  لصالـح  بحـري  أو  طيـار  ضابـط  تلميذ  بصفـة  المتقدمين  للمرشحين  وفقـًا    صالـح  غير  نتيجـة  يحـق 

على    اإلنتقـال  المحـددة،  الطبية  للمعايير توقيعهـم  وبعد  بذلك  رغبـوا  إذا  الجيش  لصالـح  بر  قـوى  إختصاص  إلى 
 تصريـح خطي، في حال إستيفائهـم المعايير الطبية لهـذا اإلختصاص. 

ها           على العسكريين الراغبين ومستوفي الشروط أن يتقدموا للتعيين بصفة تلميذ ضابط لصالح المؤسسة التي يتبع ل  -د
 العسكري فقط. 

 

 


