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شروط التجنيد

دليل التجنيد
في مؤسسات التكوين
للجيش الوطني الشعبي
2 0 13

ضابط (تكوين أساسي):
 اجلنسية اجلزائرية؛ السن  18سنة على األقل و 21سنة على األكثر (  31ديسمبر
.)2013
 العزوبة ؛ شهادة البكالوريا للسنة اجلاريةبتقدير قريب من اجليد20/12 ( ،
على األقل ) ؛
 النجاح في مسابقة القبول ؛ -اللياقة البد نية احلسنة.

ضابط صف متعاقد:
 اجلنسية اجلزائرية ؛ السن من  18إلى  23سنة ؛ العزوبة ؛ مستوى الثالثة ثانوي على األقلمع إثبات التسجيل في البكالوريا
(تعطى األولوية للحائزين على
شهادة البكالوريا) ؛
 النجاح في مسابقة القبول؛ -اللياقة البد نية احلسنة.

رجل صف متعاقد:
 اجلنسية اجلزائرية السن من  18إلى  23سنة العزوبة مستوى السنة الرابعةمتوسط متممة أو التاسعة
( )09أساسي على األقل
(تعطى األولوية لذوي املستوى
األعلى)
 اللياقة البدنية احلسنةتكوين امللف:
 طلب خطي يدرج فيه رقمالهاتف و البريد اإللكتروني إن
أمكن ؛
 شهادة امليالد (  ) 03نسخ ؛ -شهادة النجاح في البكالوريا

للضباط

(تكوين

بالنسبة
أساسي)؛
 شهادة مدرسية حسباملستوى لضباط الصف ورجال
الصف؛
 كشف املشاركة في شهادةالبكالوريا لضباط الصف؛
  12صورة شمسية ؛ شهادة السوابق العدلية( ) 03نسخ؛
 شهادة اجلنسية (  ) 03نسخ؛ شهادة احلالة املدنية الفردية(  ) 03نسخ؛
 شهادة العزوبة (  ) 03نسخ. إيداع الترشيحات: .ترسل جميع امللفات قبل 10
أوت 2013

القوات البرية
ضابط (تكوين أساسي) :
التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة
البكالوريا للسنة اجلارية  ،مبعدل ال يقل
عن  20/12في الشعب التالية:
علوم جتريبية ،رياضيات ،رياضيات تقنية
(هندسة ميكانيكية،هندسة مدنية،
هندسة كهربائية،هندسة الطرائق).
مدة التكوين:

سنة (  ) 01للتكوين العسكري
القاعدي املشترك ،و ثالث (  ) 03سنوات
تكوين جامعي تتوج باحلصول على
ليسانس ،باألكادميية العسكرية ﺨﻤﻟتلف
األسلحة بشرشال ص.ب  /48شرشال
تيبازة .متبوعة بسنة (  ) 01تطبيقية
بإحدى املدارس التطبيقية التالية:
املدرسة التطبيقية للمشاةص.ب10 :ز سيدي يحيى شرشال -تيبازة.
املدرسة التطبيقية لسالح املدرعاتص.ب  – 78باتنة .
املدرسة التطبيقية ملدفعية امليدانص.ب  ، 700 :بوسعادة – املسيلة .
املدرسة التطبيقية للدفاع املضادللطائرات ص.ب  – 310 :األغواط .
املدرسة التطبيقية للقوات اخلاصةص.ب  – 132 :بسكرة .
املدرسة التطبيقية للهندسة ص.ب: – 75بجاية.

املدرسة التطبيقية للنقل و املرورص.ب  371 :الكيفان – تلمسان .

التسجيالت:

بالنسبة
األولية
التسجيالت
للمترشحني الضباط و الذين تتوفر
فيهم الشروط املطلوبة ،تتم حصريا عبر
شبكة االنترنت على املوقع :
http://preinscription.mdn.dz

ضابط صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة
مع إثبات شهادة التسجيل في إمتحان
البكالوريا أو احلائزين على البكالوريا من
الشعب األخرى الذين ال ميكنهم الترشح
للتكوين املتعلق بالطلبة الضباط
العاملني.
مدة التكوين:

سنة(  ) 01واحدة ب :مدرسة ضباط
الصف العاملني ص.ب 400 :خنشلة.
متبوعة بسنة تخصص بإحدى املدارس
التطبيقية املذكورة سالفا و مدرسة
إطارات املشاة ص.ب  08-166سيدي
بلعباس.
سنتني(  ) 02في املدرسة التطبيقيةللقوات اخلاصة ص  .ب  ، 132بسكرة.

رجل صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني الذين يثبتون
مستوى السنة الرابعة من التعليم
املتوسط أو التاسعة أساسي كاملة
مع احلصول على شهادة النجاح في
اإلمتحان و الذين لديهم مستوى األولى أو
الثانية ثانوي وكذا اللذين يثبتون مستوى
السنة السادسة كاملة (سابقا) مرفقة
بشهادة االنتقال إلى السنة السابعة
أساسي أو السنة أولى متوسط ،كما
ميكن جتنيداملترشحني الواردين من مراكز
التكوين املهني ،شريطة أن يتوفر فيهم
احلد األدنى من املستوى املطلوب (،متنح
األولوية للمترشحني الذين تتوفر فيهم
الشروط املطلوبة و احلائزين على املستوى
األعلى).
مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر للعرفاء و
خمسة (  ) 05أشهر للجنود بأحد مراكز
التدريب التالية:
 مركز التدريب للمشاة ص.ب ، 80 :مويلح اجللفة .
 مركز التدريب للمشاة ص.ب  ، 80 :آرزيووهران .
 مركز التدريب للمشاة ص.ب  ، 01 :عرقفراج عبادلة – بشار .
 مركز التدريب للمشاة ص.ب ، 578 :آفلو األغواط .
 مركز التدريب للمشاة ص.ب ، 07 :عني أرنات – سطيف .

 مركز التدريب للمشاة عني أمقل –متنراست.
 مركز التدريب للدفاع املضاد للطائراتص.ب  – 12 :األغواط .
 مركز التدريب ملدفعية امليدان ص.ب : ، 700بوسعادة – املسيلة .
 مركز التدريب للهندسة ص.ب – 482 :بجاية .
 مركز التدريب اﺨﻤﻟتص للنقل ص.ب 764 :املسيلة .
 مركز التدريب اﺨﻤﻟتص للنقل ص.ب ، 97 :الغمري – احملمدية – معسكر.
 مركز التدريب اﺨﻤﻟتص للنقل ص.ب 349 :أم البواقي .
 مركز التكوين للقوات اخلاصة ص.ب : – 132بسكرة .
 مركز التدريب للفرقة ص.ب، 01 :تاعظميت – اجللفة .
 مركز التدريب للفرقة ص.ب ، 89 :حاسيالهواري – بشار .
 مركز التدريب للفرقة ص.ب  280 :م،الضاية  /بريكة – باتنة .
 مركز التدريب للفرقة ص.ب  ، 170 :رأساملاء – سيدي بلعباس
 مركز التدريب للمغاوير ص.ب 66-55 :بوغار – املدية .

القوات الجوية

ضابط (تكوين أساسي) :
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية في
الشعب التالية:
رياضيات ،علوم جتريبية،تقني رياضيات
مبعدل  20/12على األقل،مع األخذ
بعني االعتبار النقاط احملصل عليها في:
الرياضيات ،الفيزياء ،اللغة الفرنسية
واللغة اإلجنليزية.
مدة التكوين :
 /1ليسانس مهنية « طيار» :
 سنة ( )01للتكوين العسكريالقاعدي املشترك باألكادميية العسكرية
خملتلف األسلحة بشرشال،
 ثالث ( )03سنوات تكوين تخصصيفي الطيران باملدرسة العليا للطيران /
طفراوي –وهران؛
 وسنة ( )01تكوين تخصصي بإحدىاملدارس املتخصصة حسب اختصاص
التوجه :املطاردة ،النقل أو احلوامة.
 /2ليسانس اكادميية في « تقنيات
الطيران » :
 سنة ( )01ملتابعة التكوين العسكريالقاعدي املشترك باألكادميية العسكرية
خملتلف األسلحة بشرشال ؛
 ثالث ( )03سنوات ملتابعة تكوينليسانس باملدرسة العليا لتقنيات
الطيران /دار البيضاء /اجلزائر

 سنة ( )01تربص تخصصي.التسجيالت:
بالنسبة
األولية
التسجيالت
للمترشحني الضباط و الذين تتوفر
فيهم الشروط املطلوبة ،تتم حصريا عبر
شبكة االنترنت على املوقع :
http://preinscription.mdn.dz

ميكن إيداع امللفات على مستوى :
 املدرسة العليا لتقنيات الطيران /دارالبيضاء /اجلزائر
 املدرسة العليا للطيران /طفراويوهران؛
 مدرسة التخصص في احلوامات /عنيأرنات /سطيف.

ضابط صف متعاقد:
 /1اختصاص تقنيات الطيران :التجنيد
مفتوح للمترشحني احلائزين على شهادة
البكالوريا في الشعب العلمية و
التقنية.
مدة التكوين سنتان(  ) 02باملدرسة
الوطنية لتقنيي الطيران ،طريق وادي
العاليق ،ص.ب 112 :البليدة.
 /2اختصاص رماة مطاريون :التجنيد
مفتوح للمترشحني ذوي مستوى السنة
الثالثة ثانوي على األقل.
مدة التكوين :سنتان(  ) 02ب  :مركز
التدريب للقوات اجلوية ص.ب 09 :املنيعة
_غرداية.

رجل صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني الذين
يثبتون مستوى الثانية ثانوي على األقل
بالنسبة للعرفاء و مستوى السنة
الرابعة من التعليم املتوسط او التاسعة
أساسي كاملة بالنسبة للجنود ،و
احلائزين على شهادة التعليم املتوسط
أو األساسي(،متنح األولوية للمترشحني
الذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة و
احلائزين على املستوى األعلى).
مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر
للعرفاء
و خمسة (  ) 05أشهر للجنود ب:
 مركز التدريب للقوات اجلوية املنيعةص.ب  09املنيعة -غرداية .

القوات البحرية
ضابط (تكوين أساسي) :
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على البكالوريا للسنة اجلارية في
الشعب التالية :علوم جتريبية ،رياضيات
و رياضيات تقنية ،مبعدل  20/12فما
فوق.
مدة التكوين:

الضباط (تكوين أساسي) :خمسة (
 )05سنوات:
 سنة (  ) 01للتكوين العسكريالقاعدي املشترك باألكادميية العسكرية
ﺨﻤﻟتلف األسلحة بشرشال،
 ثالثة (  ) 03سنوات للتكوين اجلامعيالتخصصي تتوج باحلصول على شهادة
ليسانس على مستوى املدرسة العليا
البحرية بتمنتفوست.

 سنة ( )01تطبيقية عتى منت الباخرةاملدرسة «الصومام» أو باملدرسة
التطبيقية جلند البحرية  /جيجل.

التسجيالت:

بالنسبة
األولية
التسجيالت
للمترشحني الضباط و الذين تتوفر
فيهم الشروط املطلوبة تتم حصريا عبر
شبكة االنترنت على املوقع :
http://preinscription.mdn.dz

ضابط صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على بكالوريا السنة اجلارية أو سنة
من قبل في جميع الشعب ( األولوية
للحاصلني على شهادة البكالوريا
العلمية للسنة اجلارية رياضيات،رياضيات
تقنية).
مدة التكوين :سنتان (  ) 02مبدرسة
ضباط الصف للقوات البحرية مبستغامن
أو باملدرسة التطبيقية جلند البحرية
بجيجل.

رجل صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني الذين يثبتون
املستوى الثانوي أو احلائزين على شهادة
التعليم املتوسط على األقل ،بالنسبة
للعرفاء و مستوى السنة الرابعة من
التعليم املتوسط أو التاسعة أساسي
كاملة بالنسبة للجنود .متنح األولوية
للمترشحني الذين تتوفر فيهم الشروط
املطلوبة و احلائزين على املستوى األعلى.

مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر للعرفاء
و (  ) 05أشهر للجنود على مستوى:
 مركز التدريب للقوات البحرية بآرزيو/وهران .
 مركز التدريب للقوات البحرية بالغزوات. املدرسة التطبيقية جلند البحريةبجيجل.

مكان إيداع امللفات:

 مركز التدريب للقوات البحرية بآرزيو/وهران
 املدرسة التطبيقية جلند البحريةبجيجل.
مدرسة ضباط الصف للقوات البحريةمبستغامن  /للطلبة ضباط الصف.

على املترشحني التقدم شخصيا مرفقني
بامللف كامال؛
تاريخ نهاية التسجيالت:
  10أوت للسنة اجلارية بالنسبة للطلبةالضباط العاملني و الطلبة ضباط الصف
املتعاقدين؛
 بالنسبة للطلبة الرتباء و اجلنود املتعاقدين:أفريل من السنة اجلارية للدورة األولى و أكتوبر
من السنة اجلارية للدورة الثانية.

قوات الدفاع
الجوي عن اإلقليم
ضابط (تكوين أساسي) :
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين على
شهادة البكالوريا للسنة اجلارية مبعدل
 20/12على األقل في الشعب العلمية
و التقنية :علوم جتريبية ،رياضيات ،تقني
رياضيات إختصاص :هندسة كهر بائية
مدة التكوين:
 /1تكوين مهندس :ستة ( )06سنوات:
 سنة ( )01للتكوين العسكري القاعدياملشترك باألكادميية العسكرية خملتلف
األسلحة بشرشال،

خملتلف األسلحة بشرشال /ن ع 1؛
 ثالثة ( )03سنوات تكوين جامعي يتوجباحلصول على شهادة ليسانس؛
 سنة ( ) 01تطبيقية بإحدى املدارسالعليا أو التطبيقية.
شروط االنتقاء:
يشمل االنتقاء ما يلي:
 املعدل املطلوب في امتحان البكالورياأكبر أو يساوي 12/20؛
 نقاط مادتي الرياضيات و الفيزياء أكبرمن 12/20؛

 خمسة ( )05سنوات تكوين جامعيتتوج باحلصول على شهادة مـهندس في
الدفاع اجلـوي بـ :املدرسـة العلـيا للدفاع
اجلوي عن اإلقليـم ص ب 07 :الرغاية/
اجلزائر.
 /2تكوين ليسانس:
 سنة واحدة ( )01للتكوين العسكريالقاعدي املشترك باألكادميية العسكرية

 إختبار في الرياضيات؛ فحص طبي؛ إختبار بسيكو تقني.التسجيالت:
التسجيالت بالنسبة للمترشحني
الضباط و الذين تتوفر فيهم الشروط
املطلوبة تتم حصريا عبر شبكة االنترنت
على املوقع :
http://preinscription.mdn.dz

ضابط صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين على
شهادة البكالوريا في الشعب العلمية و
التقنية الذين ال ميكنهم متابعة التكوين
بصفة طالب ضابط عامل و استثنائيا
للمترشحني احلائزين على مستوى السنة
الثالثة ثانوي متممة،في الشعب العلمية
و التقنية مع إثبات شهادة التسجيل في
البكالوريا و معدل  20/08على األقل.
مدة التكوين :سنتني(  ) 02ب :
املدرسة التطبيقية للدفاع اجلوي عن
اإلقليم ص ب  31البرواقية ،املدية.
شروط االنتقاء:
-1جتنيد املترشحني املتحصلني على
شهادة البكالوريا الذين ال ميكنهم متابعة
التكوين بصفة طالب ضابط عامل.
يشمل االنتقاء ما يلي:
 املستوى املطلوب؛ اختبار في الرياضيات؛ فحص طبي؛ اختبار بسيكو تقني.-2التجنيد التكميلي للمترشحني
غيراملتحصلني على شهادة البكالوريا.
يشمل االنتقاء ما يلي:
 املعدل املطلوب املتحصل عليه فيإختبارات البكالوريا؛
 -إختبار في الرياضيات؛

 فحص طبي؛ إختبار بسيكو تقني.رجل صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني الذين
يثبتون مستوى السنة األولى ثانوي في
الشعب العلمية و التقنية بالنسبة
للعرفاء و السنة التاسعة أساسي أو
الرابعة من التعليم املتوسط بالنسبة
للجنود  ،متنح األولوية للمترشحني الذين
تتوفر فيهم الشروط املطلوبة ،و احلائزين
على املستوى األعلى.
مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر للعرفاء
و خمسة(  ) 05أشهر للجنود
مبركز التدريب لقوات الدفاع اجلوي عن
اإلقليم ،الطريق الوطني رقم  05احلاسي
سطيف
طالب رتيب متعاقد :
يشمل االنتقاء ما يلي:
 إختبار في الرياضة؛ فحص طبي؛ إختبار بسيكو تقني.جندي متعاقد :
يشمل االنتقاء ما يلي:
 إختبار في الرياضة؛ فحص طبي؛ -إختبار بسيكو تقني.

الدرك
الوطني

ضابط (تكوين أساسي) :
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على شهادة ليسانس.
مدة التكوين :ثالث (  ) 03سنوات:
 سنة ( )01للتكوين العسكريالقاعدي باألكادمية العسكرية خملتلف
األسلحة بشرشال.
 سنتان ( )02تكوين تخصصيباملدرسة العليا للدرك الوطني -يسر –
بومرداس.
ضابط صف متعاقد ( تكوين أساسي
أو تخصص دراج ناري):
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على شهادة البكالوريا.
مدة التكوين:
 سنتني (  ،) 02السنة األولى تكويناعسكريا على مستوى مدرسة ضباط
الصف للدرك الوطني بسيدي

بلعباس و السنة الثانية تكوينا مهنيا
مبدرسة ضباط الصف للدرك الوطني
بسطيف.
دركي عون:
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على مستوى ثانوي.
مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر.
إيداع امللفات  :على مستوى :
 فرق الدرك الوطني عبر التراب الوطني. اﺠﻤﻟموعات الوالئية املوجودة علىمستوى التراب الوطني
يجب أن ال تقل قامة املترشحني في
جميع الفئات عن 1.70م (1.75م
على األقل بالنسبة للدراجني
الناريني).

الحرس الجمهوري
ضابط (تكوين أساسي ):
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية ،في
الشعب التالية :رياضيات ،علوم جتريبية و
الشعب التقنية مبعدل  20/12فما فوق.
 قامة املتر شح يجب أن ال تقل عن  1.78ممدة التكوين :خمسة (  ) 05سنوات:
سنة (  ) 01تكوين عسكري قاعدي
مشترك و ثالثة ( )03سنوات تكوين

جامعي باألكادميية العسكرية ﺨﻤﻟتلف
األسلحة بشرشال) .
 سنة تكوين تطبيقي.التسجيالت:
التسجيالت األولية بالنسبة للمترشحني
الضباط و الذين تتوفر فيهم الشروط
املطلوبة ،تتم حصريا عبر شبكة االنترنت
على املوقع :

http://preinscription.mdn.dz

ضابط صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين على
مستوى السنة الثالثة ثانوي فما فوق.
قامة املتر شح يجب أن ال تقل عن  1.75م
مدة التكوين:
 سنتان (  : ) 02سنة أولى تكوينعسكري قاعدي مشترك و سنة ثانية
تكوينا تخصصيا

رجل صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني الذين يثبتون
مستوى السنة األولى ثانوي فما فوق.
مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر على
مستوى مختلف مراكز التدريب لقيادات
القوات على مستوى مركز التدريب لقيادة
احلرس اجلمهوري
مكان إيداع امللفات:
مركز التدريب لقيادة احلرس اجلمهوري
ص.ب  2/1ليدو -برج الكيفان اجلزائر.

المديرية المركزية
للعتاد
ضابط (تكوين أساسي) :
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية
أو السنة السابقة مبعدل ال يقل عن
 20/12في الشعب التالية  :العلوم
التجريبية ،الرياضيات ،والرياضيات
التقنية.
مدة التكوين :خمسة ()05سنوات
 سنة واحدة (  ) 01للتكوين العسكريالقاعدي املشترك باألكادميية العسكرية
ﺨﻤﻟتلف األسلحة بشرشال.
 ثالث (  )03سنوات تكوين جامعي تتوجباحلصول على ليسانس ،ب  :املدرسة
العليا للعتاد باحلراش  .ص ب  188املكان
اجلميل /اجلزائر.
 سنة (  ) 01تكوين تخصصي ب :املدرسة العليا للعتاد باحلراش.
التسجيالت:
بالنسبة
األولية
التسجيالت
للمترشحني الضباط و الذين تتوفر
فيهم الشروط املطلوبة ،تتم حصريا
عبر شبكة االنترنت على املوقع:
http://preinscription.mdn.dz

ضابط صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني
احلائزين على مستوى السنة
الثالثة ثانوي علمي أو تقني
كاملة أو أكثر ،مبررة بكشف
النقاط للثالثي الثالث و شهادة
التسجيل في إمتحان البكالوريا،
تعطى األولوية

للمتحصلني على شهادة البكالوريا
أو شهادة من مراكز التكوين املهني و
التمهني.
مكان التكوين:
 املدرسة العليا للعتاد باحلراش  .ص ب 188املكان اجلميل اجلزائر.
 مدرسة ضباط الصف للعتاد/سكيكدة.
ص ب  200حي العربي بن مهيدي.
 مدرسة ضباط الصف للعتاد بعنيالترك /وهران .ص ب  03عني الترك.
رجل صف متعاقد:
التجنيد مفتوح للمترشحني الذين
يثبتون مستوى الثانوي بالنسبة للعرفاء
و السنة الرابعة متوسط أو التاسعة
أساسي كاملة ،و احلائزين على شهادة
التعليم املتوسط أو األساسي بالنسبة
للجنود.
مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر
للعرفاء و خمسة (  ) 05أشهر للجنود.

ضابط (تكوين أساسي):

التجنيد مفتوح للمترشحني احلاصلني
على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية،
مبعدل ال يقل عن  20/12في الشعب
التالية :رياضيات  ،علو م جتريبية ،تسيير و
اقتصاد
مدة التكوين :خمس (  ) 05سنوات
 -سنة (  ) 01للتكوين العسكري القاعدي

املشترك باألكادميية العسكرية ﺨﻤﻟتلف
األسلحة بشرشال.

 ثالث (  ) 03سنوات تكوين جامعيمتوجة بشهادة الليسانس املهنية،
متبوعة بسنة (  ) 01تكوين تخصصي
باملدرسة العليا لإلدارة العسكرية بوهران.
األولية
التسجيالت
التسجيالت:
بالنسبة للمترشحني الضباط و الذين
تتوفر فيهم الشروط املطلوبة تتم حصريا
عبر شبكة االنترنت على املوقع:
http://preinscription.mdn.dz
ضابط صف متعاقد :التجنيد مفتوح
للمترشحني احلاصلني على مستوى السنة
الثالثة ثانوي فما فوق في الشعب التالية:
رياضيات  ،علوم جتريبية ،تقني رياضيات
(هندسة ميكانيكية ،هندسة كهربائية)
تسيير و إقتصاد .مع إثبات التسجيل في
امتحان شهادة البكالوريا.
مدة التكوين :سنتان (  ،) 02األولى
للتكوين العسكري األساسي على مستوى
مدرسة ضباط الصف للمعتمدية بقاملة،
متبوعة بسنة دراسية مبركز التكوين
التقني للمعتمدية بالبليدة.
رجل صف متعاقد :التجنيد مفتوح
للمترشحني الذين يثبتون مستوى الرابعة
من التعليم املتوسط أو التاسعة أساسي

المديرية المركزية
للمعتمدية
كاملة فما فوق؛ بالنسبة للعرفاء و مستوى
الثانية متوسط أو الثامنة أساسي فما
فوق بالنسبة للجنود .
مدة التكوين :ستة (  ) 06أشهر للعرفاء
و خمسة (  ) 05أشهر للجنود مبركز
التكوين التقني للمعتمدية /البليدة.

تودع أو ترسل ملفات التجنيد إلى أحد
العناوين التالية:

 مدرسة ضباط الصف للمعتمدية ص.ب 162قاملة ،بالنسبة لضباط الصف.
 مركز التكوين التقني للمعتمدية ص.ب 61أرض  01البليدة ،بالنسبة لضباط
الصف و رجال الصف.
 املديرية اجلهوية للمعتمدية أو اللجنةاجلهوية للتجنيد /الناحية العسكرية
الثالثة  /بشار ص ب .8243
 املديرية اجلهوية للمعتمدية أو اللجنةاجلهوية للتجنيد /الناحية العسكرية
الرابعة  /ورقلة ص ب .116
 املديرية اجلهوية للمعتمدية أو اللجنةاجلهوية للتجنيد /الناحية العسكرية
السادسة  /متنراست ص ب .128

املديرية املركزية
لإلشارة
ضابط (تكوين أساسي) :

التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين على
شهادة البكالوريا للسنة اجلارية شعبة
العلوم التجريبية ،الرياضيات ،تقني رياضيات
إختصاص :هندسة كهر بائية ،مبعدل ال يقل
عن . 20/12

مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة في
الشعب العلمية التقنية والرياضيات مع إثبات
التسجيل في امتحان البكالوريا أو احلائزين على
البكالوريا الذين ال ميكنهم التقدم إلى التكوين
اخلاص بالطلبة الضباط العاملني.

 سنة ( )01للتكوين العسكري القاعدياملشترك باألكادميية العسكرية ﺨﻤﻟتلف
األسلحة /شرشال ؛
ثالث (  ) 03سنوات تكوين جامعي وفق نظامليسانس ماستر دكتوراه باملدرسة العليا
لإلشارة بالقليعة-تيبازة .

 سنتني(  ،) 02منها سنة واحدة جذع مشتركعلى مستوى مدرسة ضباط الصف لإلشارة

 سنة (  ) 01تكوين تخصصي باملدرسةالعليا لإلشارة بالقليعة .ص ب  11تيبازة
.42400
التسجيالت:

التجنيد مفتوح للمترشحني الذين يثبتون
املستوى الثانوي بالنسبة للعرفاء و السنة
الرابعة من التعليم املتوسط أو التاسعة
أساسي كاملة و احلائزين على شهادة التعليم
املتوسط أو األساسي بالنسبة للجنود.

مدة التكوين:

التسجيالت األولية بالنسبة للمترشحني
الضباط و الذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة،
تتم حصريا عبر شبكة االنترنت على املوقع :
http://preinscription.mdn.dz

ضابط صف متعاقد:

التجنيد مفتوح للمترشحني الذين يثبتون

مدة التكوين:

ص ب رقم  138تيارت  14000و مدرسة
ضباط الصف لإلشارة ص ب رقم  37تقرت
 30200ورقلة ،متبوعة بسنة تخصص .
رجل صف متعاقد:

مدة التكوين:

 ستة (  ) 06أشهر للعرفاء و خمسة ()05أشهر للجنود مبركز التدريب لإلشارة

ص ب رقم  ،20البيض 32000

ضابط (تكوين أساسي):
التجنيد مفتوح للمترشحني احلائزين
على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية
شعبة علوم الطبيعة واحلياة مبعدل
 20/12على األقل،
مدة التكوين:
سنة ( )01للتكوين العسكري القاعدي
املشترك باألكادمية العسكرية خملتلف
األسلحة/شرشال متبوعة بتكوين
متدرج في الطب ،طب األسنان و صيدلة
باملدرسة الوطنية للصحة العسكرية/
اجلزائر.

التسجيل:
االنتقاء يتم على مستوى املدرسة
الوطنية للصحة العسكرية بعد تقدمي
شهادة التسجيل في (الطب ،طب
األسنان و صيدلة).

المديرية المركزية
لمصالح الصحة
العسكرية
ضابط صف متعاقد:
 اختصاص شبه طبي ،تكوين ملدة ثالثة( )03سنوات.
ترسل امللفات إلى املدرسة التطبيقية
ملصالح الصحة العسكرية /سيدي
بلعباس.
رجل صف متعاقد:
بالنسبة للعرفاء ،التجنيد مفتوح
للمترشحني الذين يثبتون املستوى
الثانوي (األولى ،الثانية أو الثالثة ثانوي)
من أجل اختصاص مسعف نقال.

أما بالنسبة للجنود املتعاقدين ،فالتجنيد
مفتوح للمترشحني احلائزين على مستوى
السنة السابعة ،الثامنة أو التاسعة
أساسي كاملة.
ترسل امللفات إلى :الفوج  52الطبي/
حيزر /البويرة.

مديرية مدارس
أشبال األمة
تضمن مدارس أشبال األمة تعليماثانويا بكل من مدرستي أشبال األمة
بالبليدة و وهران يسمح بعد احلصول
على شهادة البكالوريا باإللتحاق
مبدارس اجليش الوطني الشعبي .كما
تضمن ،إبتداء من هذه السنة ،تعليما
في الطور املتوسط مبدرسة أشبال
األمة ببشار (منوذج متوسطة) ،بعد
دراسة النتائج الدراسية و إختبار
اللياقة البدنية واحلالة الصحية
للمترشحني.
شروط اإللتحاق بالسنة الثالثة
و السنة الرابعة متوسط
: 2014/2013
اجلنسية اجلزائرية؛ مولود بني  01جانفي و  31ديسمبر 2000بالنسبة للمترشحني ملسابقة
القبول في السنة الثالثة متوسط و
بني  01جانفي و  31ديسمبر 1999
بالنسبة للمترشحني ملسابقة القبول
في الرابعة متوسط؛
 حاصل على معدل سنوي للسنةالدراسية  2013/2012يساوي أو
يفوق 20/12؛
 -التمتع باللياقة البدنية و الصحية.

تكوين ملف التسجيل ملسابقة
اإللتحاق بالسنة الدراسية الثالثة
و الرابعة متوسط:
طلب خطي معد من طرف الوليالشرعي ،مع ذكر العنوان بدقة ورقم
الهاتف ( ضروري )؛

 نسخ من كشوف النقاط لكل منالثالثي األول و الثاني و السنوي للسنة
الدراسية .2013/2012
شروط االلتحاق بالسنة األولى ثانوي
:2014-1013
اجلنسية اجلزائرية؛مولود بني  01جانفي و  31ديسمبر 1998فما فوق؛

 حاصل على شهادة التعليم املتوسطمبعدل يساوي أو يفوق 20/12؛
 التمتع باللياقة البدنية و الصحية؛ ناجح في مسابقة اإللتحاق باملدرسة.مواد مسابقة الدخول إلى املدرسة:
 رياضيات؛ علوم فيزيائية وتكنولوجية؛ اللغة العربية؛ إختبار في التربية البدنية والفحصالطبي.

ترسل ملفات التسجيل قبل 31
جويلية  2013إلى العنوان التالي:
وزارةالدفاع الوطني
أركان اجليش الوطني الشعبي
مديرية مدارس أشبال األمة
صندوق بريد  184اجلزائر
محطة  -اجلزائر
البريد اإللكتروني عبر املوقع :
http://preinscription.mdn.dz

المدرسة الوطنية
التحضيرية لدراسات
مهندس
تضمن املدرسة الوطنية التحضيرية
لدراسات مهندس تكوينا حتضيريا لإللتحاق
بدراسات مهندس في املدارس الكبرى.
شروط االلتحاق:
يتم اإللتحاق عن طريق مسابقة مفتوحة
جلميع املترشحني و املترشحات الذين تتوفر

 تتطرق مواضيع اإلمتحانات إلى برامجالسنة الثالثة ثانوي للشعب املذكورة
سابقا.
نظام الدراسة:
نظام الدراسة داخلي ملدة ثالث (03سنوات

فيهم الشروط التالية:
 احليازة على شهادة البكالوريا للسنةاجلارية بتقدير " قريب من اجليد " على
األقل ،في الشعب التالية( :علوم جتريبية،
رياضيات ،تقني رياضيات).
 السن أقل من  20سنة قبل  31ديسمبر2012
 أن تتوفر فيهم شروط جتنيد الطلبةالضباط العاملني.
مواد املسابقة:
 الرياضيات  ،الفيزياء و الكيمياء  ،اللغاتاألجنبية (فرنسية و إجنليزية) التربية
البدنية و الرياضية  ،اختبار بسيكو تقني،
 -فحص طبي.

لإلستعالم و التسجيل:
املدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات
مهندس .صندوق بريد رقم  05الرويبة –
اجلزائر.
الهاتف/ 021 85 51 06 :
85 67 94/ 85 67 68
الفاكس021 85 51 00 :
الفاكس اخلاص بعملية التسجيل:
021 85 55 21
تلكسENPEI. DZ 56 297 :
بالنسبة
األولية
التسجيالت
للمترشحني الضباط و الذين تتوفر
فيهم الشروط املطلوبة ،تتم حصريا عبر
شبكة االنترنت على املوقع :
http://preinscription.mdn.dz

