معلومات حول األكادميية العسكرية مبكناس
سلك الضباط ARM
ِثاساج عٍه اٌضثاط ٠ ، ARM Bacغشٔا تمذِ ُ٠عٍِٛاخ دصش٠ح دٛي األواد١ّ٠ح اٌعغىش٠ح
تّىٕاط ٚفك أخش اٌتعذ٠الخ اٌّعٍٓ عٕٙا ف ٟاٌجش٠ذج اٌشعّ١ح

* تتىنى األكاديًية انًهكية انعسكسية  ARMتحضيس وتسهيى انشهادات اآلتية:
 دتٍ َٛاٌذساعاخ اٌجاِع١ح اٌعاِح ()DEUG؛ اإلجاصج ف ٟاٌذساعاخ األعاع١ح؛ -دتٍ َٛاٌذساعاخ اٌجاِع١ح ٚاٌعغىش٠ح (.)DEUM

تذذد ِذج اٌتى ٓ٠ٛاٌعغىشٚ ٞاٌجاِعٌٍ ٟتالِ١ز اٌضثاط تاألواد١ّ٠ح اٌٍّى١ح اٌعغىش٠ح تأستع
عٕٛاخ ِٛصعح عٍ ٝاٌشىً اٌتاٌ:ٟ

أ٠ -غتغشق عٍه اإلجاصج  6عذاع١اخ
اٌتى٠ٚ ) ٓ٠ٛشتًّ عٍ:ٝ
*

(  3عٕٛاخ ،ألْ وً فصٍ٠ ٓ١عغٕ١ا عٕح ِٓ

 ،تشًّ :فصً تّ١ٙذ ، ٞفصً ثأِ ٟذذد ٌٍتٛج ،ٗ١فصً ثاٌث

ٚساتع ٌٍتعّك ٚ ،تاٌتإٌ٘ ٟان  4عذاع١اخ ( عٕت ِٓ ٓ١اٌذساعح)ِ ،تٛجح تذتٍ َٛاٌذساعاخ اٌجاِع١ح
اٌعاِح ( )DEUGف ٟاٌّغاٌه اٌعٍّ١ح ٚاٌتمٕ١ح أ ٚاٌعٍ َٛاٌمأ١ٔٛح أ ٚاٌٍغاخ ٚا٢داب؛
تغتغشق عذاع ٓ١١تعذ دتٍ َٛاٌذساعاخ اٌجاِع١ح اٌعاِح ()DEUG
*
تتٛج تاإلجاصج ف ٟاٌّغاٌه اٌعٍّ١ح ٚاٌتمٕ١ح أ ٚاٌعٍ َٛاٌمأ١ٔٛح أ ٚاٌٍغاخ ٚا٢داب.
بِ -شدٍح تغتغشق عذاع ( ٓ١١عٕح ٚادذج) ِخصصح ٌٍتى ٓ٠ٛاٌعغىش ٞفمظ.
٠تٛج اٌتى ٓ٠ٛاٌعغىشٚ ٞاٌجاِع ٟف ٟاألواد١ّ٠ح اٌٍّى١ح اٌعغىش٠ح تذتٍ َٛاٌذساعاخ اٌجاِع١ح
ٚاٌعغىش٠ح (.)DEUM

 يتىقف االَتقال إنى انسُة انًىانية عٍ ٝاٌذصٛي عٍِ ٝعذي عاَ ٠غا 20 ِٓ 10 ٞٚعٍ ٝاأللًف ٟاٌتعٍ ُ١اٌجاِع 20 ِٓ 12 ٚ ٟف ٟاٌتى ٓ٠ٛاٌعغىش.ٞ

 وتُظى في َهاية انسُة انجايعية دٚسج اعتذساو١ح ٌفائذج اٌتالِ١ز اٌز٠ ٌُ ٓ٠ذصٍٛا عٍ ٝاٌّعذياٌعاَ اٌّغٍٛب  ٚت ُٙاٌٛدذاخ غ١ش اٌّٛفك فٙ١ا.
وال يسًح بانتكساز إال يسة واحدة طىال يدة انتكىيٍ ِا عذا ف ٟداالخ ٚلٛع دادثح أ ٚاإلصاتحتّشض ال ٠تشتة عٕٗ عجض ٠ذٛي د ْٚاٌم١اَ تاٌخذِح اٌعغىش٠ح.
 ويًكٍ أٌ يؤذٌ بانتكساز نهتاليير اٌز٠ ٌُ ٓ٠ذصٍٛا عٍ ٝاٌّعذي اٌّغٍٛب ف ٟاٌّٛاد اٌعغىش٠ح ٚاٌجاِع١ح تّٛجة ِمشس ٠تخزٖ سئ١ظ األسواْ اٌعاِح ٌٍمٛاخ اٌّغٍذح اٌٍّى١ح تعذ اعتغالع سأٞ
ِجٍظ األعاتزج.
 ويفصم انتاليير ،اٌز٠ ٌُ ٓ٠ؤرْ ٌ ُٙتاٌتىشاس ِٓ ،األواد١ّ٠ح اٌٍّى١ح اٌعغىش٠ح تّمشس ِٓ لائذاألسواْ اٌعاِح ٌٍمٛاخ اٌّغٍذح اٌٍّى١ح.

تثٍغ لّ١ح إٌّذح  La Bourseعٍ١ح عٕٛاخ اٌتى ٓ٠ٛب ِ ARMا ٠مذس ب 3500
دسُ٘ ف ٟاٌشٙشٌ ،ىٓ ٠تُ دزف لذس ِاٌ ٟخاص تاألوً ١ٌ Restaurationتثمٝ
ٌٍغاٌة لذس ِاٌُِٙ ٟ
٠ع ٓ١اٌتالِ١ز اٌضثاط اٌز ٓ٠تاتعٛا تٕجاح عٛس اٌتى ٓ٠ٛاٌعغىش ٚ ٞاٌجاِعٟ
تاألواد١ّ٠ح اٌٍّى١ح اٌعغىش٠ح ف ٟستثح ِالصَ ٠ٚع ْٕٛ١إِا ف ٟاٌذسن اٌٍّى ٟأٚ
اٌمٛاخ اٌّغٍذح اٌٍّى١ح (ٕ٘ٚان عٍه اٌضثاط خاص تاٌمٛاخ اٌّغاعذج ٠تُ
اٌتى ٓ٠ٛوزٌه تاألواد١ّ٠ح )
اٌشاتة ٠تجاٚص  6000دسُ٘ ف ٟاٌشٙش وثذا٠ح٠ٚ ،صً ٚ 8000أوثش فّ١ا تعذ،
ِع االعتفادج ِٓ ِٕخ  ٚاِت١اصاخ أخش.ٜ
تفاصيل المواد في السنة األولى حسب التخصصات التالثة
(للتوضيح المسلك  1مفتوحة أمام حملة البكالوريا للشعب العلمية ،في حين

المسلكين  2و 3مفتوح أما جميع شعب البكالوريا):

كمالحظة :الذروس تذرس باللغة الفرنسية

 -1يسهك انعهىو وانتقُيات األكاديًية انعسكسية بًكُاس

 -2يسهك انعهىو انقاَىَية األكاديًية انعسكسية بًكُاس

 - 3يسهك انهغات واآلداب باألكاديًية انعسكسية بًكُاس

