
2014إعــــــــالن عن مباراة الدرك الملكي 
2014أبریل 28اخر اجل للترشحمباراة من أجل إنخراط التالمیذ الدركیین، 

Gendarmerie Royale concours pour le recrutement

d’Élèves-Gendarmes 2014
شروط المشاركة في المباراة

المباراة مفتوحة في وجه المترشحین ؛
من جنسیة مغربیة؛-
شهادة البكالوریا؛بئهم یوم االنخراط ال شرط اد،)2014-2013(باكالحاصلین على شهادة البكالوریا، أو یتابعون دراستهم بمستوى الثانیة من - 
؛2014. 01.09سنة على األكثر إلى غایة 24سنة على األقل و 18عزاب و بالغین من العمر - 
م ؛1،70المتوفرین على قامة ال تقل على -
سلیمي الجسم ؛- 
بدون سوابق عدلیة ؛- 
غیر مطرودین من إحدى الوظائف العمومیة ؛- 
.قبول ترشیحهم من طرف لجنة االنتقاء - 

ملف الترشیح
؛)تمت اضافة نمودج مقترح من توجیه نت في المرفقات(فیه المرشح دوافع اختیاره لإلنخراط في صفوف الدرك الملكي و رقم هاتفه طلب خطي یبین - 

نسخة من عقد االزدیاد محررة باللغتین العربیة و الفرنسیة، مطابقة لسجل الحالة المدنیة للمعني باالمر ؛-
نیة؛نسخة طبق األصل من بطاقة التعریف الوط- 
؛) 2013.2014( نسخة طبق األصل من شهادة البكالوریا، أو شهادة متابعة الدراسة بمستوى الثانیة من سلك البكالوریا - 
الثانیة من السنة بیان النقط للسنة األولى والثانیة من سلك البكالوریا بالنسبة للحاصلین على البكالوریا و بیان النقط للسنة األولى و الدورة األولى -

بالنسبة لغیر الحاصلین على البكالوریا؛
نسخة من السجل العدلي ؛- 
نسخة من بطاقة السوابق ؛- 
شهادة العزوبة ؛- 
شهادة السكنى ؛- 
صور فوتوغرافیة للتعریف تحمل االسم العائلي و الشخصي للمرشح ؛أربع - 

ظرفان علیهما طابع بریدي و العنوان الكامل للمرشح-
المشار إلیها أسفله و التابعة ) قیادة جهویة أو سریة(ى المرشحین المتوفرة فیهم الشروط المطلوبة أن یضعوا بمراكز االمتحان للدرك الملكي یجب عل

:وهو أخر أجل 2014ابریل 28و2014أبریل 07ما بینلمحل إقامتهم، ملفات ترشیحاتهم
:لمدرسة الملكیة للدرك بمراكش الجتیاز المباراة بإحدى مراكز االمتحان التالیةمدیر اسیتم استدعاء المرشحین المقبولین من طرف

Al Hoceima- Casablanca- Essaouira- Sidi Kacem- Khenifra- Oujda- Fès- Agadir- Mohammedia- Nador-
Ouarzazate- Laâyoune- Beni Melal- Taounate- Marrakech- Tanger- Rabat- Khouribga- Eljadida- Guelmim -
Kelâa Seraghna- Safi- Taza- Kenitra- Meknès- Errachidia- Bouarfa- Settat- Tétouan- Khemisset-Dakhla.

).العربیة والفرنسیة(المباراة تشمل تحریر موضوعین في الثقافة العامة 
.ط أو المدرسة الملكیة للدرك بمراكشالتؤخد بعین االعتبار ملفات الترشیح الموجهة الى القیادة العلیا للدرك بالربا

:إستدعاء
یادیة المرشحون المتفوقون سیتم استدعائهم الحقا حسب الترتیب االستحقاقي إلى المدرسة الملكیة للدرك بمراكش من أجل اجتیاز اإلجراءات اإلعت

).الفحص الطبي والریاضي والسیكولوجي(لإلنخراط 
:ملحوظة

.إال بعد تدریب اختباري لمدة ثالثة أشهر واجتیاز فحص طبي ثاني مدقق الیتم قبول المترشحین نهائیا 
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