
2021الن عـن مباراة ولوج سلك تالميذ ضباط المدرسة الملكية الجوية لسنة   
  

AVIS DE CONCOURS D’ADMISSION AU CYCLE DES ELEVES OFFICIERS DE L’ECOLE 
ROYALE DE L’AIR – ANNEE 2021 – 

دجنبر    31سنة لغاية    20و  18ما بين   تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة الشباب المغاربة ذكورا وإناثا والمتراوحة أعمارهم
 .ك تالميذ ضباط المدرسة الملكية الجوية، الراغبين في االنخراط في سل 2021

 شروط الترشيح -1
 :على الراغبين في االنخراط، وجوب توفر الشروط التالية

manavgat escort 

 عازب )ة(، الحالة العائلية   •

 بدون سوابق عدلية،  •

«،   شعبة العلوم الرياضية »  2021أن يكون المرشح )ة( حاصال على شهادة البكالوريا لسنة   :بالنسبة لسلك المهندس •
 وموجها لألقسام التحضيرية )شعبة الرياضيات والفيزياء(، 

شعبة  »  2021أو    2020البكالوريا لسنة    )شعبة الطيران(: أن يكون المرشح )ة( حاصال على شهادة بالنسبة لسلك اإلجازة •
 ، « العلوم الرياضية

 التمتع بصحة جسمانية جيدة،  •

 متر على األقل بالنسبة لإلناث،  1,60متر على األقل بالنسبة للذكور و   1,65القامة  •

 .ان يتم قبوله )ها( من طرف لجنة االنتفاء األولي •

escort manavgat 

قبل   يتعين على المرشحين والمرشحات المتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم على رابط الموقع اإللكتروني أسفل هذه الصفحة وذلك
 .كآخر أجل لقبول الترشيحات 2021ماي  18

 :استدعاء المرشحين والمرشحات -2
تحسن« على األقل من طرف المرشح )ة( في الدورة العادية من  اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه بميزة »مس  يتم االنتفاء األولي
، وسيتم استدعاء المرشحين والمرشحات الذين يتوفرون على الشروط الكاملة والذين تم اختيارهم من طرف لجنة االنتقاء امتحان البكالوريا

اإللكترونية عناوينهم  عبر  وذلك  الحق  وقت  في  المباراة  اجتياز  قصد   .األولي 
| ANKARA ESCORT | 

األرقام:   بالمدرسة على  االتصال  والمرشحات  للمرشحين  يمكن  من   0524435792/0524430411كما  ،  2021يونيو    28ابتداء 
 .لمعرفة إذا تم اختيارهم الجتياز المباراة

 :تنظيم المباراة -3
 

لذين تم اختيارهم الجتياز المباراة، سيتم استدعاؤهم في تاريخ سيحدد لهم وذلك الجتياز االختبارات الطبية، البدنية  المرشحون والمرشحات ا
الرياضة لوازم  اصطحاب  والمرشحات  المرشحين  على  يجب  شفوي.  الختبار  باإلضافة  الجوية  باألطقم  خاصة  اختبارات   .والنفسية، 
side escort 

اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه في الدورة العادية   المرشحون والمرشحات الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبارات، سيتم ترتيبهم
 .من امتحان البكالوريا

 

http://www.cokucuzasite.com/kategori/manavgat
http://www.cokucuzasite.com/
http://www.krallar.net/
http://www.cokucuzasite.com/kategori/manavgat-side-escort

