
مرحلة إدخال المعلومات الشخصیة¹

 إدخال مكان اإلزدیاد
 إما باللغة العربیة

أو الفرنسیة



مرحلة إدخال عناوین التواصل²

 رقم الھاتف الثاني
أو رقم أحد األقارب



مرحلة إدخال الشھادات و الدبلومات ³
 إدخال الشھادات المحصل علیھا بالعربیة

 أو الفرنسیة اإلجازة -الدكتوراه
BTS - DEUG .....

 إدخال المستوى الدراسي بالعربیة أو
 الفرنسیة

BAC+ 1 / BAC +2 /BAC +3

إدخال التخصصات بالعربیة او الفرنسیة
  القانون / اإلقتصاد /المعلومیات

BTS - DEUG .....
......

عند اإلنتھاء اضغط ھنا لتضیف
  الشھادة في الجدول أسفلھ 
یمكنك ادخال أكثر من شھادة



مرحلة إدخال اللغات التي یتقنھا المترشح ⁴

إدخال شھادة اللغة في حالة توفرھا
باللغة العربیة أو الفرنسیة 

 بعد اإلنتھاء من ملئ المعلومات حول
 اللغة اضغط ھنا لكي تتمكن من إضافة لغة

في الجدول أسفلھ
یمكنك إضافة أكثر من لغة



⁵ مرحلة إدخال بعض المعلومات



مرحلة تأكید المعلومات ⁶



⁷       مرحلة طباعة اإلستمارة



⁸       مرحلة إكمال التسجیل

یرجى طباعة استمارة التسجیل و اإلنتقال إلى مقر الشرطة اإلقلیمیة
.أو الجھویة أو دائرة الشرطة األقرب إلى مكان إقامتك  إلكمال التسجیل 



 بعد توصل المترشح برسالة نصیة قصیرة یتوجب علیھ اإلطالع على⁹ دعوة اجتیاز المباراة و اإللتزام
.طلب التسجیل الخاص بھ لطباعة دعوة اجتیاز المباراة و اإللتزام

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Direction Générale de la sûreté Nationale

CONVOCATION

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE
A

 MADAME      CHARAF    YOUSSEF  (AA2012) 

OBJET :
DOSSIER N°:

LE :

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES COMMISSAIRES DE POLICE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 07H00

 CENTRE : BNOUKHALDOUN 

 SALLE N° :10 
ADRESSE CENTRE : RESIDENCE 

-----

Rabat,le  14/07/2022

FAISANT SUITE A VOTRE DEMANDE DE CANDIDATURE A UN

EMPLOI

VOUS ETES PRIE DE VOUS PRESENTER LE A

PRECISES AU CENTRE D'EXAMEN CI-APRES DESIGNE :

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES COMMISSAIRES DE POLICE-2022

 12

VOUS DEVEZ ETRE MUNI:

1) DE LA PRESENTE CONVOCATION

2) DE VOTRE CARTE NATIONALE D'IDENTITE

3) DE VOTRE PASSE VACCINAL

VEUILLEZ AGREER, MADAME  , MES SALUTATIONS DISTINGUEES

 LE NUMERO DE DOSSIER DOIT ETRE RENSEIGNE SUR LA FEUILLE DE REPONSE.

وزارة الداخليةالمملكة المغربية
المديرية العامة لألمن الوطني

الرباط في

��������



تتبع طلب التسجیل ¹⁰



¹⁰ في حالة نسیان رقم التسجیل ¹¹


