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متطوعات.متطوعون.

اختصاصات

 18 بني  اعامرهم  ترتاوح  الذين  الجدد  املتطوعون  اختري 
التالية: الشهادات  و28 سنة، من بني حملة 

معلوماتية. اختصاص  الفنية  البكالوريا  شهادة   •

)منهاج  الثاين  القسم  ـ  اللبنانية  البكالوريا  شهادة   •
فروعها  بكل  جديد(  )منهاج  العامة  الثانوية  او  قديم(، 
الفني  االمتياز  شهادة  اىل  باالضافة  رسميا،  يعادلها  ما  او 
اختصاص  الفنية  االجازة  او   ،TS معلوماتية  اختصاص 

.  LT معلوماتية 

)منهاج  الثاين  القسم  ـ  اللبنانية  البكالوريا  شهادة   •
او  فروعها  بكل  )منهاج جديد(  العامة  الثانوية  او  قديم( 
اختصاص  جامعية  اجازة  اىل  باالضافة  رسميا،  يعادلها  ما 

اعامل. ادارة  معلوماتية  اختصاص  او  معلوماتية 

يف اطار خطة تطوير هيكليتها التنظيمية، اعلنت املديرية العامة لالمن العام عن حاجتها اىل تطويع مفتشني درجة ثانية متمرنني، 
اختصاصيني يف املعلوماتية مبختلف اقسامها، بطريقة املباراة، من الذكور واالناث

اىل  وخضعوا  ومرشحة،  مرشح   700 يقارب  ما  الدورة  اىل  تقدم 
االختبارات املقررة، ففاز منهم 300 مرشح، 188 من الذكور و112 
من االناث، مبا يرتجم نهج املديرية يف املساواة بني املرأة والرجل 

يف التطويع، بقدر معطيات النجاح املتوافرة.  
التحق 300 مفتش ثان متمرن الجدد مبعهد قوى االمن الداخيل يف 
عرمون يك يخضعوا، يف ارشاف ضباط من االمن العام وقوى االمن 

300 مفتش درجة ثانية متمرّن يلتحقون باألمن العام
مساواة املرأة بالرجل في التطويع

نشاطات

يأكلون.

ينتظرن الدور. تعداد.

اىل النظام املرصوص. 

صفوفا.

اربعة  مدى  عىل  االساسية  العسكرية  التنشئة  دورة  اىل  الداخيل، 
لالمن  العامة  املديرية  مكاتب  اىل  تشكيلهم  يتم  ان   قبل  اشهر، 

العام ودوائرها ومراكزها.
"االمن العام" رافقت التحاقهم وعادت بهذه االراء:

جواد عجيب: "احمل  اجازة يف هندسة الكومبيوتر واالتصاالت. 

تقدمت  بالدورة  علمي  فور  مدرسة.  يف  استاذا   كنت 
لبناين كونه جهازا  العام ميثل طموح كل شاب  االمن  بطلبي الن 
متشوق  بل  التدريب،  دورة  من  اليوم  خائفا  لست  جدا.  راقيا 
ضابطا  اصبح  ان  اىل  واطمح  الجديدة،  التجربة  هذه  عيش   اىل 

يف املستقبل".

امىض  الذي  والدي  علمنا  املعلوماتية.  يف  مجازة  "انا  ديب:  جويل 
واالمنية  العسكرية  واملؤسسات  الوطن  حب  الجيش  يف  حياته 
العام  االمن  يف  تطوعت  التضحيات.  يقدم  من  اكرث  النها  اللبنانية 
التواصل  يل  تتيح  ضمنه  العمل  طبيعة  والن  املستقبل،  اجل  من 
الدائم مع جميع فئات املجتمع. احب الخدمة االجتامعية والعمل 

العام". املؤسسايت 

االعامل.  ادارة  يف  املعلوماتية  يف  اجازة   "احمل  الرشيدي:  جنى 
اشعر بالسعادة والفخر كوين نجحت يف عمل انفذ من خالله مهمة 

جيدة ضمن مؤسسة وطنية، يتحدث الكل انها من ارقى مؤسسات 
الوطن كون جميع عسكرييها متعلمني، ويتم اختيارهم وفق ارقى 
املعايري. انا يف اول يوم يف الحياة العسكرية لذا اشعر برهبة نوعا 

ما. كل جديد له رهبة".

* دافيد ايب شبل: "حزت عىل ماسرت يف العلوم واالتصاالت. عملت 
سابقا يف رشكات عدة، وتطوعت يف االمن العام النها مؤسسة راقية 
جدا وضامنة للمستقبل. ال اشعر باي رهبة من الدورة العسكرية، 
اتابع  بل عىل العكس اشعر بشوق اىل خربة جديدة. طموحي ان 

دراسايت العليا، وان اصبح ضابطا". 


