
 وزارة الداخلية
   مفتشية القوات المساعدة شطر الشمال

 
 2018-2014إعالن عن مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة فوج 

Concours d’admission aux cycles des élèves officiers 2014-2018 - Forces Auxiliaires  
عملية انتقاء لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في االلتحاق بسلك  -شطر الشمال – تنظم مفتشية القوات المساعدة

  .ضباط القوات المساعدة
لتالميذ الضباط باألكاديمية الملكية مباراة الولوج في سلك تكوين ا المرشحون الذين ستختارهم لجنة االنتقاء سيشاركون في

  .2018ـ  2014العسكرية بمكناس فوج 
   

  :شروط ولوج المبارة
  يشترط في المرشح أن يكون

  ـ مغربي الجنسية؛
  ـ ذكرا؛
  ـ عازبا؛

  ؛2014يناير  01بتاريخ    سنة   22  و 18  ـ سنه مابين
  ـ مقبوال صحيا؛

  متر؛ 1.68ـ ال تقل قامته على 
  ؛2014ـ حاصل لزوما على شهادة الباكلوريا علوم أو آداب أوعلوم إنسانية لسنة 

  ـ غير مكرر للسنة الثانية بكالوريا؛
  ـ غير معفى من مزاولة الرياضة خالل السنة االولى والثانية بكالوريا؛

  عدلية؛ سوابق ـ دون
  .ـ مقبوال من طرف لجنة االنتقاء

   
  :ملف الترشيح

  :ـ طلب خطي مع توضيح المعلومات التالية
  هوية المترشح؛*         
  العنوان الكامل و رقم الهاتف؛ *        
  ).لغة وأدب إنجليزي –علوم قانونية  –علوم وتقنيات (الشعبة المختارة *          

   Sciences et Techniques – Sciences  Juridiques – Langue et Littérature Anglaises  
  ـ نسخة كاملة مستخرجة من سجل الحالة المدنية؛



  ـ نسخة أصلية من عقد االزدياد بتاريخ حديث محررة بالعربية والفرنسية للمرشح؛
  ـ نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية للمرشح؛

  نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية لألب أو لولي أمر المرشح؛ ـ
  و الدورة األولى من السنة الثانية بكالوريا؛من سلك الباك  للنقط المحصل عليها في السنة األولى  أصلي ـ بيان عام

  ؛)CNE(ـ شهادة مدرسية تحمل الرقم الوطني للتلميذ 
 17,50منها ظرف متوسط الحجم يحمل طابع بقيمة (درهما تحمل اسم وعنوان المرشح  3,50أظرفة متنبرة بقيمة  5ـ 

  ).يرسل بدوره مع الوثائق درهما
   

 2014أبريل  22  ترسل ملفات الترشيح عبر البريد قبل تاريخ
  

  الى السيد الجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة شطر الشمال
  مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة

  10100الرباط ) العرفان( 6209ص ب رقم 
  
  العنوان بالفرنسية 
  

Monsieur  Le Général de  Brigade Inspecteur des Forces Auxiliaires Zone Nord  
Concours d’accès à la formation des Officiers des F.A 

  BP N° 6209 Rabat (Al Irfane) Rabat  10100 
  

  ).يؤخذ تاريخ طابع البريد بعين االعتبار(و سيعتبر الغيا كل ملف غير كامل أو تم بعثه بعد التاريخ المحدد 
 .المرشحون المقبولون بعد االنتقاء سيتوصلون باستدعاءات فردية تحدد تاريخ المباراة و كذا الوثائق المكملة لملف الترشيح
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