المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – جهة درعة تافياللت -

محضر اإللتحاق

الناجحون في مباراة توظيف أطر األكاديمية دورة يناير9109
أنا الموقع أسف لو :
بصفتي مدير المركز الجيوي لمين التربية و التكوين لجية درعة تافياللت
أشيد بأن السيد (ة).:

.................................................................................................................................................................

…………………NOM ET PRENOM……………………………………………..…………………………………………..
تاريخ و مكان االزدياد...........................................................................................البطاقة الوطنية للتعريف...............................

مديرية الترشيح :

..................................................................

التحق بمقر المركز أو الفرع

بتاريخ (انطالق التكوين )........................................................................................................... :

الحالة العائلية  :عازب(ة)
السلك :

األكاديمية :

......................................................................

متزوج(ة)

أرمل (ة)

مطلق(ة)

................................................................................................................................ .................................................................

التخصص:

............................................................................................................................... .................................................................

العنوان الشخصي:

..................................................................................................................................................................................

العنوان اإللكتروني:

.............................................................................................................................................................................

حرر ...........................................في
توقيع المعني(ة) باألمر :

............................................

خاتم و توقيع
السيد مدير المركز الجيوي لمين التربية و التكوين

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – جهة درعة تافياللت -

وثائق التسجيل بالمركز فوج9109
(الناجحون في مباراة توظيف أطر األكاديمية دورة يناير )9109
 - 0وصل التسجيل بالمديرية .
 . 9نسختان من البطاقة الوطنية للتعريف  CINمصادق علييما.
 . 3نسختان من اإلجازة مصادق علييما.
. 4ملف من الورق المقوى:
*اللون االصفر :مديرية الراشدية
*اللون االزرق :مديرية زاكورة
*اللون االخضر  :مديرية ميدلت
*اللون الوردي  :مديرية ورزازات
*اللون األزرق  :مديرية تينغير
يكتب على ظيره بشكل واضح جميع المعلومات ( :المسلك (+اإلسم و النسب بالعربية و الفرنسية )
+ر.ب.و+الياتف الشخصي و العائلي  +العنوان اإللكتروني  +صورة ملصقة و مثبتة في الجانب األعلى اليسار).
 . 5أربع صور فوتوغرافية حديثة العيد (يكتب على ظيرىا اإلسم و المسلك و التخصص).
 .6محضر اإللتحاق بالمركز في نسختين اثنتين .
 .7االلتزام باحترام الق انون الداخلي (يسحب من الموقع او من االدارة ).
 . 8تعبئة بطاقة المعلومات بكل دقة و عناية (تسحب من الموقع ).
 . 9رسوم التسجيل  51.11 :درىما  05.11 +درىما  :واجب التأمين
ملحوظة:
ضرورة التأكد من تطابق المعلومات في جميع وثائق التسجيل (اإلسم و النسب باللغتين رقم البطاقة الوطنية
للتعريف  ،و تاريخ و مكان اإلزدياد ).
 . 01وزرة بيضاء والبدلة الرياضية(.خالل االنشطة التكوينية و الرياضية).

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – جهة درعة تافياللت -

بطاقة المعلومات

صورة

الناجحون في مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات الجيوية للتربية و التكوين دورة يناير 9109

المسلك
التخصص

...............................................................................................................................................................................:
......................................................................................................................... ...........................................................:

اإلسم الشخصي و العائلي .:

.............................................................................................................................

……………………………………NOM ET PRENOM……………………………………………..
تاريخ و مكان االزدياد....................................................رقم البطاقة الوطنية للتعريف.....................................

مديريةالترشيح..................................................................:األكاديمية:

.............................

الحالة العائلية  :عازب(ة )
عنوان مقر اإلق امة

الياتف :

:

متزوج(ة)

مطلق(ة)

أرمل (ة)

...........................................................................................................................................................

 .................................................................العنوان اإللكتروني ................................................................................

العنوان الشخصي:

.......................................................................................................................................................

أخر شيادة محصل علييا :

...................................................تخصصيا.......................................................................

سنة الحصول علييا .................................................المؤسسة التي سلمتيا ...............................................................:

