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 ؟كيف أتسجل الجتياز مباراة التوظيف في صفوف األمن الوطني 

 ثم الضغط على زر المقسمة ٍالى خمس مراحل، التسجٌل ٌمر عبر ملئ استمارة التسجٌل على الموقع االلكترونً

ٌتعٌن علٌك بعد ذلك االحتفاظ برمز التسجٌل لتتمكن من تتبع طلب تسجٌلك و  .طلب التحقق من معلوماتي"أ"

بعد التحقق من المعطٌات الشخصٌة  تصحٌح أي خطأ محتمل فً المعطٌات الخاصة بك ٍاذا دعت الضرورة.

 لك بطبع استمارة التسجٌل، علٌك طبعها و ٍارفاقها وٌسمح  بنجاح معالجة معطٌاتك الشخصٌةٌخبرك الموقع 

 .ملف التسجٌل و ٍارساله عبر البرٌدل

 علىالموجود  "دليل ملئ االستمارة"لمزٌد من التفصٌل حول كٌفٌة ملئ االستمارة، المرجو االطالع على 

 الموقع.

  " : لقد تم تحويل ملف ترشحكم قصد المعالجة المرجو الرجوع الحقا يخبرني الموقع بالرسالة التالية

 يعني هذا؟ "، ماذاخطوات التسجيل إلتمام

 .إلكمال ملف التسجٌل  الحقا طلبك فً مرحلة التحقق من معطٌاتك الشخصٌة، تتبع ملفك عبر الموقع االلكترونً

 

  المرجو مراجعة المعلومات المدرجة في خانة المعلومات الشخصية  " : التاليةيخبرني الموقع بالرسالة

 " ماذا أفعل؟مع محتوى بطاقتكم الوطنية

 تارٌخ ) االٍسم، النسب، الجنس،تصحٌح معلوماتك الشخصٌة ل "تصحيح المعطيات"الضغط على زر  ٌجب علٌك

 .طلب التحقق من معلوماتي"أ"زر ال، ثم الضغط على و مطابقتها لمعلومات بطاقة التعرٌف الوطنٌة  االزدٌاد(

أي خطأ محتمل فً المعطٌات الخاصة بك إذا دعت  ٌتعٌن علٌك بعد ذلك تتبع طلب تسجٌلك و تصحٌح

 الضرورة من جدٌد.

  : التسجيل استمارة طباعة المرجو, بنجاح معطياتكم معالجة تمت."يخبرني الموقع بالرسالة التالية 

 "، ماذا يعني هذا؟ "..… الى( االعالن انظر)الترشيح ملف وارسال

وأرفقها لملف ترشٌحك ثم أرسله عبر البرٌد  االستمارة""طباعة عملٌة التسجٌل تمت بنجاح. استعمل الزر 

 للعنوان المحدد.

 ماذا يعني هذا؟" الملف قيد المعالجة"  : يخبرني الموقع بالرسالة التالية 

ستقوم مصلحة األمن المختصة باستدعاء تم التوصل بملف ترشٌحك لدى المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً. 

 االنتقاء األولً.المترشحٌن المستوفٌن لشروط 

 ماذا يعني هذا؟ "لديك ملف قيد المعالجة":  يخبرني الموقع بالرسالة التالية 

 ."تتبع طلب التسجيل"عبر الرابط  تتبع طلبك بإمكانكسبق و أن قمت بالتسجٌل فً مباراة التوظٌف المعنٌة. 

  ؟نسيت رقم التسجيل، كيف أتتبع طلبي 

استعمل الزر "نسٌت رقم التسجٌل" ثم أدخل المعلومات المطلوبة للحصول ، "تتبع طلب التسجيل"عبر الرابط 

 تسجٌل جدٌد.رقم  على

  هل أستمر في تتبع طلب تسجيلي على الموقع االلكتروني بعد ٍارسال ملفي لمصالح المديرية

 عبر البريد؟

 وطنً و بدء معالجته.لمصالح المدٌرٌة العامة لألمن ال وصول ملفك عبر البرٌدنعم. و ذلك قصد التأكد من 

 أثناء ملئ استمارة التسجيل يشير الموقع أن المعلومات خاطئة رغم صحتها؟ 

 .تأكد من عدم استخدامها" غٌر مقبولة،  É,È,Ç,Ù,À" بعض الحروف الالتٌنٌة الكبٌرة التً تقبل الحركات مثل 


