أمن ـ ـوذج
صورة مشسية للمرشح قياس
 5×3.5سنتم

طلب تطوع يف قوى األمن الداخلي
( )1بصفة ...................................
( )2اإلختصاص .............................
( )3لصاحل ...................................

أنا املوقع أدناه (................................. )6( ............................. )5( ............................................. )4
من ( ..................................... )7أتقدم للتـطوع يف قوى األمن الداخلي وأعطي املعلومات الشخصية اآليت بياهنا  ،مع علمي بأن كل
معلومات غري صحيحة  ،ستؤدي إىل عدم قبول أو فسخ عقد تطوعي  ،وتسرحيي من السلك دون أي تعويض  ،باإلضافة إىل املالحقة القضائية عند
التـحقق من جرمي الـتزوير أو إستعمال املزور .
.................................... :
 إسم والدي إسم والديت وشهرهتا ...................................... :....................................... :
 تاريخ والديت.................................... :
 املذهب.................................... :
 -الوضع العائلي

حمل قيد النفوس

احملافظة ................................ :
القضاء ................................ :
البلدة .................................. :
رقم السجل ............................ :

حمل اإلقامة

احملافظة ................................:
القضاء ................................ :
البلدة .................................:
الشارع ................................:
إسم املالك .............................:
رقم اهلاتف  :عادي .....................:
خليوي ....................:

 ...............يف
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()4
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()6
()7

/
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رقيب متمرن أو دركي متمرن
معلوماتية  ،موسيقي  ،عناية متريضية  ،علوم خمربية وكيمياء حياتية
سري  ،سجون  ،مكافحة شغب  ،قوات خاصة  ،عادي
اإلسم الثالثي
الرتبة
فيما خص املرشحني من عناصر اخلدمة الفعلية يف القوى املسلحة .
الرقم العسكري
مركز اإلستخدام
 -يتبع-

-2-

تـ ـابع أمنـ ــوذج
ربط ـ ـا  :املستندات املطلوبة :
 -1تذكرة هوية مع صورة عنها يف حال اإلستحصال عليها تضم الصورة إىل الطلب وتعاد اهلوية إىل املرشح ،وبيان قيد إفرادي يثبت أنه
لبناين منذ أكثر من عشر سنوات ،مع صورة عنه ال يعود تاريخ إصداره إىل أكثر من ثالثة أشهر وعليه رسم فوتوغرايف حديث يف ما
خص املرشحني للتطوع من غري عسكريي اخلدمة الفعلية يف القوى املسلحة (جيش ،أمن عام ،أمن دولة  ،ضابطة مجركية) .
 -2أمنوذج رقم اثنني  /2/يف ما خص العسكريني يف اخلدمة الفعلية.
 -3ستة رسوم فوتوغرافية قياس ( 5×3.5سم) للمرشح تكون من نفس الفيلم الذي وضعت صورة منه على بيان القيد اإلفرادي أعاله.
 -4إفادة خطية من املديرية العامة لقوى األمن الداخلي للعسكريني السابقني يف هذه القوى أو من قيادة اجليش أو من املديرية العامة
املعنية للعسكريني السابقني فيها  ،يبني فيها تاريخ التسريح وأسبابه  ،وعما إذا كان صاحب العالقة قد نال شهادة حسن سلوك ،ويف
احلالة السلبية بيان أسباب ذلك.
 -5ترخيص خطي من قيادة اجليش  ،أو من املديرية العامة املعنية  ،باملوافقة على اإلخنراط يف قوى األمن لعناصر القوى املسلحة يف اخلدمة
الفعلية .
 -6إفادة خطية من املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أو من قيادة اجليش أو من املديرية العامة املعنية للمرشحني للتطوع من أبناء رجاهلا
السابقني أو يف اخلدمة الفعلية يبني فيها وضع األب بالنسبة إلحدى احلاالت التالية :
 األب ال يزال يف اخلدمة الفعلية. األب سرح من اخلدمة (يذكر السبب). األب قضى يف سبيل اخلدمة. األب أُصيب أثناء اخلدمة بعُطل دائم. -7إ فادة خطية من املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أو من قيادة اجليش أو من املديرية العامة املعنية للمرشحني للتطوع الذين لديهم
اشقاء عسكريني قضوا يف سبيل الواجب أو اصيبوا أثناء اخلدمة بعطل دائم.
 -8الشهادة أو اإلفادة املطلوبة وفقـا لرتبة املرشح مصدقة حسب األصول.

