
  2012مباراة لولوج سلك الضباط با�كاديمية الملكية العسكرية بمكناس 
  

  (Académie Royale Militaire)     2012لفائدة حاملي شھادة البكالوريا  مباراة لولوج سلك الضباط

  : شروط الولوج
  عازباو  ذكرا ،مغربي الجنسية •
  )1994دجنبر  31و  1991أي أن تاريخ المي0د ما بين فاتح يناير ( 2012دجنبر  31سنة بتاريخ  22و18سنه مابين  •
  .مترا 1.68تقل قامته على  أن يجتاز الفحص الطبي بنجاح و أ5 •
  .2012لسنة  إنسانيةوعلوم  آدابحاص0 على شھادة الباكلوريا علوم أو أن يكون   •
  غير مكرر للسنة الثانية بكالورياأن يكون  •
  .ا5سبانية كلغة أجنبية ثانية أودارسا ا5نجليزية أن يكون  •
  .والثانية بكالوريا اLولىغير معفى من مزاولة الرياضة خ0ل السنة أن يكون  •
  .أ5 تكون له سوابق عدلية •

  ). 04/05/2012آخر أجل )يداع ملفات الترشيح ھو (  : ملف الترشيح
 .للعلميينكل تخصصات متاحة  )وآدابھا ا5نجليزيةاللغة - علوم القانونية  -علوم والتقنيات(الشعبة المختارة  وضحي طلب خطي •
  )copie intégrale(  نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية •
  )Modèle 2Bis(نسخة أصلية من عقد ا5زدياد بتاريخ حديث محررة بالعربية والفرنسية للمرشح  •
  )la fiche anthropométrique(يرة مسلمة من طرف مصالح اLمن الوطني شھادة حسن الس •
  نسخة من السجل العدلي •
  نسخة مصادق عليھا لبطاقة التعريف الوطنية للمرشح •
  لWب أو ولي أمر المرشح  نسخة مصادق عليھا لبطاقة التعريف الوطنية •
  شھادة السكنى تحمل صورة المرشح •
  شھادة العزوبة تحمل صورة المرشح •
  للجذع المشترك و سنتي بكالورياأصلي بيان النقط العام  أونتائج  •
  شھادة مدرسية تحمل الرقم الوطني للتلميذ •
  )درھما 17.50منھا ظرف متوسط الحجم يحمل طابع (تحمل اسم وعنوان المرشح   درھما 3.50أظرفة متنبرة من فئة  5 •

  : ملحوظة
  ب المعلومات المتعلقة بالمرشح مع المعلومات الواردة في سجل الحالة المدنيةينبغي أن تتناس •
  ينبغي المصادقة على بيانات النقط التي تسلمھا المدارس الحرة من طرف نيابة لوزارة التربية الوطنية •

  : إلىعن طريق البريد  2012ماي  04قبل تاريخ  ترسل ملفات الترشيح •

Monsieur le Général de Brigade, Directeur de l’Académie Royale Militaire 

 P.I, Meknès 50000 (concours d‘admission à l‘A.R.M. cycle élèves officiers) 

  )يؤخذ تاريخ طابع البريد بعين ا5عتبار(و سيعتبر 5غيا كل ملف غير كامل أو يتم بعثه بعد التاريخ المحدد  •
  سيتوصلون باستدعاءات فردية تحدد تاريخ المباراة و كذا الوثائق المكملة لملف الترشيحالمرشحون المقبولون بعد ا5نتقاء  •

  :  مراحل المباراة
  :بعد إتمام الفحوصات الطبية وا5ختبارات البسيكوتقنية يجتاز المترشحون ا5ختبارات الكتابية اeتية

  )ا5سبانية أوا5نجليزية ( الثانية  Lجنبيةااللغة -الفرنسية -الفيزياء  -الرياضيات : شعبة العلوم والتقنيات
  )ا5سبانية أوا5نجليزية ( الثانية  اLجنبيةاللغة  -   ثقافة عامة -الفرنسية : شعبة العلوم القانونية

  ثقافة عامة -الفرنسية : شعبة اللغة ا5نجليزية و آدابھا


