
 ERN    ولوج سلك الضباط بالمدرسة البحرية الملكية

Admission Au Cycle De Formation D'officiers Ingénieurs 

D'Etat A L'Ecole Royale Navale ERN 2014-2015 

 

 

  ؛)إناث+ ذكور )أن يكون املرشح من جنسية مغربية 

  ؛2182غشت  81سنة يف تاريخ  22سنة على األقل و أال يتجاوز  81أن يكون عمره 

  و موجوووأل لاقسووواة  ة الباكلوريوووا شوووعبة العلووووة الريا وووية للسووونة ا اريوووة أن يكوووون زووواى ا علوووى شووو ا

 ؛)الريا يات العليا و الريا يات املتخصصة)التحضريية 

 ؛أن يكون عازبا 

 ؛أن يكون قا را على اخلدمة البحرية و أن ينجح يف االختبار البسيكوتقين 

  ؛مرتا على األقل بالنسبة لإلناث 8.11مرتا على األقل بالنسبة للذكور و  8611أن تكون قامتأل 

 ؛أال تكون لأل سوابق عدلية 

 ؛أن يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية 

 أن ينجح يف مباراة الدخول. 

 

 اليت يتابع املرتشح ب ا  راستأل  مطبوع الرتشيح اخلاص باملدرسة امللكية البحرية يتم سحبأل من الثانوية

تقووة بررسوالأل لاكا ةيوة والويت بودورذا       الثانويوة، ذوذه األخورية    يتم و عأل بونس   ئتألزاليا، وبعد تعب

 للمدرسة امللكية ا وية ملسات الرتشيح تتكسل بررسال

 نسخة أصلية من عقد االز يا  باللغة العربية و السرنسية. 

 التعريف الوطنية مصا ق علي ا نسخة من بطاقة. 

 ظرفان متنربان علي ما العنوان الكامل للمرشح. 

 يتوصل املرشحون املقبولون بالىحة الوثاىق الالزمة عند استدعاى م. 
 

لوصوول ملوف    ، يكوون وفوق موا تعلنوأل كول ثانويوة، علوى أن اخور اجول         بالثانويوة   آخر أجل لو وع ملوف الرتشويح   

 .2182ماي  22ية ا وية ذو الرتشيح للمدرسة امللك

الصسحة بفقط معلومات  بعض، يف زني ت اتعبئاإل ارة ذي اليت تقوة ب : النقط والنتاىج الدراسية للتو يح (

  )األوىل ذي اليت متا من طرف املرتشح

 

 : االستدعاء

  البحريووة امللكيووة قصوود إجووران  يسووتدعى املرشووحون املقبولووون بعوود إجووران عمليووة االنتقووان، إىل املدرسووة

 .اختبارا بسيكوتقنيا، اختبارات ريا ية و فحصا طبيا ولوج اليت تتضمن اختبارا شسويا،مباراة ال

 بريوان و تغذية املرشحني طيلة مدة املباراة تتكلف املدرسة البحرية امللكية. 

  سنوات 81ةضي املرشحون الناجحون عقد االخنراط يف صسوف البحرية امللكية ملدة. 
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