
  2016  -  2012 فوج إع�ن عن مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة
 

المرشحون الذين ستختارھم لجنة ا�نتقاء سيشاركون في مباراة الولوج في سلك تكوين الت�ميذ 
  .2016ـ  2012الضباط با,كاديمية الملكية العسكرية فوج 

  :يشترط في المرشح ان يكون
  ,2012دجنبر  31سنة بتاريخ  22و18سنه مابين , عازبا ,ذكرا, ـ مغربي الجنسية

  ,متر 1.68� تقل قامته على  و ـ مقبو� صحيا
  ,غير مكرر للسنة الثانية بكالوريا, 2012ـ حاص� على شھادة الباكلوريا لسنة 

  ,ا�سبانية كلغة أجنبية ثانية أوـ دارسا ا�نجليزية 
  ,والثانية بكالوريا ا,ولىـ غير معفى من مزاولة الرياضة خ�ل السنة 

  ,ـ دون سوابق عدلية
  :ملف الترشيح

الشعبة ثم  العنوان الكامل و أرقام الھاتف و ھوية المترشح :ـ طلب خطي مع توضيح المعلومات التالية1
  )لغة وأدب إنجليزي أوعلوم قانونية  أوعلوم وتقنيات (المختارة 

  ـ نسخة كاملة مستخرجة من سجل الحالة المدنية2
  ـ نسخة أصلية من عقد ا�زدياد بتاريخ حديث محررة بالعربية والفرنسية للمرشح3
  ـ نسخة مصادق عليھا لبطاقة التعريف الوطنية للمرشح4
  ـ نسخة مصادق عليھا لبطاقة التعريف الوطنية لWب أو لولي أمر المرشح5
  ـ شھادة العمل لWب أو لولي أمر المرشح6
ا,سدس ا,ول  أيضا و لنقط ا,سدس ا,ول والثاني للجذع المشترك و السنة ا,ولى بكالوريا أصليـ بيان 7

� تقبل النسخ المصادق عليھا( 2012لسنة الثانية بكالوريا لسنة ل(  
  ـ بيان عام أصلي للنقط المحصل عليھا في الجذع المشترك و السنة ا,ولى و الثانية بكالوريا8
  )ت.و.ر(ـ شھادة مدرسية تحمل الرقم الوطني للتلميذ 9

  و صورة المرشحعنوان شھادة السكنى تحمل  -11 و ـ شھادة العزوبة تحمل صورة المرشح10
  نسخة من السجل العدلي - 13 و ـ نسخة من بطاقة السوابق12
  ).درھما 20بقيمة  منھا ظرف متوسط الحجم يحمل طابع(أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان المرشح  5ـ 14

  : إلى 2012مايو  02تاريخ  قبل البريدترسل ملفات الترشيح عن طريق 

  د مفتش القوات المساعدةيالس
  مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة

  10100الرباط ) العرفان( 6209ص ب رقم 

 )اريخ طابع البريد بعين ا�عتباريؤخذ ت( يعتبر �غيا كل ملف غير كامل أو تم بعثه بعد التاريخ المحدد •
المرشحون المقبولون بعد ا�نتقاء سيتوصلون باستدعاءات فردية تحدد تاريخ المباراة و كذا الوثائق  •

 .المكملة لملف الترشيح


