
ضباط صف القوات البحرية الملكية  

يتم االنتقاء األولي اعتماداً عىل معدل النجاح المحصل عليه  من طرف المترشح (ة) في  امتحان البكالوريا، يتم استدعاء المرشحين و

المرشحات الذين تم اختيارهم من طرف لجنة االنتقاء األولي، قصد اجتياز المباراة عبر عناوينهم االلكترونية Email  ابتداًء من 11 يوليوز

2022 لمعرفة إذا تم إنتقاءهم الجتياز المباراة.
 

(ERPPLM) ضباط صف القوات البرية -تخصص الصحة العسكرية- لال مريم

Sous-officiers de l'Armée de Terre

 Sous-officiers de la Marine Royale

شروط الترشيح 

شروط الترشيح 

تنظيم المباراة 

عىل المرشحين و المرشحات اختيار  ثالث تخصصات حسب االولوية وسيتم توزيعهم عىل واحد من هذه التخصصات

باالعتماد عىل مواصفات و عدد المناصب المطلوبة لكل تخصص

https://recrutement.far.ma/ : موقع تقديم الترشيحات
آخر أجل : االثنين 06 يونيو 2022    

- الحالة العائلية عازب (ة) 
 - أن يكون المرشح (ة)حاصل(ة) عىل شهادة البكالوريا دورات 2020

أو 2021 أو 2022، 
- التمتع بصحة جسمانية جيدة، 

 ان يكون قد تلقى التلقيح ضد فيروس كوفيد 19
 - القامة 1.70 متر عىل  االقل  بالنسبة للذكور و 1.60 عىل االقل

بالنسبة لالناث،

 - أن يتم قبوله (ها)  من طرف لجنة االنتقاء االولي .
 

شروط الترشيح 

المرشحون الذين تم اختيارهم الجتياز المباراة، سيخضعون الختبارات طبية، بدنية ونفسية باإلضافة إىل امتحان شفوي. يجب عىل

المرشحين و المرشحات اصطحاب لوازم الرياضة.

- الحالة العائلية عازب (ة) 
- أن يكون سن المرشح (ة) ما بين 18 و23 سنة لغاية 16 غشت

2022
 - أن يكون المرشح (ة)حاصل (ة) عىل بكالوريا علمية دورات 2020 أو

2021 أو 2022، 
- التمتع بصحة جسمانية جيدة، 

 ان يكون قد تلقى التلقيح ضد فيروس كوفيد 19
 - القامة 1.70 متر عىل  االقل  بالنسبة للذكور و 1.60 عىل االقل

بالنسبة لالناث،

 - أن يتم قبوله (ها)  من طرف لجنة االنتقاء االولي .
 

ضباط صف القوات البرية 

 تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة الشباب المغاربة ذكورا
وإناثا المتراوحة أعمارهم ما بين  18 و 23 سنة لغاية 16 غشت

2022.و ذلك ضمن التخصصات التالية :
 

   -المشاة - المدرعات - النقل  (الذكور فقط )
   -المدفعية - الهندسة - العتاد (الذكور - الشعب العلمية)،

   -المظليون -الرياضة العسكرية - الخيالة - التموين ( الذكور واالناث)
   -االشارة   (الذكور واالناث - الشعب العلمية)،

   -المصالح االجتماعية (االناث فقط)،
 

تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة الشباب المغاربة

ذكورا وإناثا الراغبين في االنخراط في سلك تالميذ ضباط صف
البحرية الملكية لسنة 2022و ذلك ضمن التخصصات التالية :

 
 األفراد المالحين ( الذكور و االناث )

 
مشاة البحرية ( الذكور فقط )

نفس  شروط مباراة ضباط صف

القوات البرية    

المدرسة الملكية للمساعدين الطبيين لال مريم (ERPPLM) هي

مؤسسة تابعة للقوات المسلحة الملكية ، والتي توفر التدريب األولي

والمستمر للممرضات من القوات المسلحة الملكية  مدة التدريب ثالث

سنوات في تخصصات طبية وشبه طبية مختلفة.

االنتقاء األولي

الترشيح للمباريات العسكرية -سلك ضباط الصف 

الترشيح عبر االنترنت فقط
21


