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أطر األكاديمية ف  توظيعموم الناجحين في مباراة    إلى  القنيطرةسال   -الرباط   - التربية والتكوين لجهةتعلن إدارة املركز الجهوي ملهن  

العرفان )املقر الرئيس بمقرات التكوين  2020 دجنبر 12إلى  7املمتد من خالل األسبوع ستتم التسجيل أن عملية  – 2021فوج   -

 .املعلن عنها للنجاحين حسب التقسيم الوارد في اللوائح النهائيةوفروعه( 
 

 :وثائق التسجيل املطلوبة

 .مصادق عليها الوطنيةالتعريف بطاقة  ( من2نسختان ) .1

 سلك والتخصص. ظهرها االسم وامل ى( صور فوتوغرافية حديثة العهد يكتب عل 4أربع ) .2

 (. *باملواقع اإللكترونية ملركز العرفان وفرع القنيطرةوفق النموذج املوضوع رهن إشارتكم ) ثالث نسخ موقعمحضر االلتحاق باملركز في  .3

 (.*وفق النموذج املوضوع رهن إشارتكم باملواقع اإللكترونية ملركز العرفان وفرع القنيطرة) القانون الداخلي للمؤسسة موقع ومصادق عليه .4

 (.*باملواقع اإللكترونية ملركز العرفان وفرع القنيطرةوفق النموذج املوضوع رهن إشارتكم ) دقة وعنايةبكل معبئة  بطاقة املعلومات .5

 درهم(.  15درهم( + واجبات التأمين ) 50واجبات التسجيل: التسجيل ) .6

 ( منها للبريد املضمون(.2( أظرفة متنبرة تحمل عنوان مقر إقامة املترشح)ة( )إثنان ) 5خمسة ) .7

 ملف من الورق املقوى: .8

 االبتدائي؛سلك مخاص ب األزرقاللون  -

 سلك الثانوي؛مخاص ب األصفراللون  -

 بمسلك أطر الدعم التربوي واإلداري واالجتماعي خاص األخضراللون  -

 + صورة ملصقة ومثبتة في الجانب األعلى على اليسار(.  بطاقة املعلوماتتلصق بواجهة امللف نسخة من 
 

ورقم بطاقة  العربية والفرنسية التسجيل )االسم والنسب باللغتينضرورة التأكد من تطابق املعلومات في جميع وثائق : ملحوظة

 وتاريخ ومكان االزدياد(. التعريف الوطنية

 

     http://www.crmefk.maأو         galirfane.or-www.crmefrabat    :   قع ا يمكن سحب الوثائق املطلوبة للتسجيل من املو  * 

 وفروعهالعرفان املركز الرئيس عنوان 

 اإللكترونياملوقع  العنوان  املركز/الفرع 

  galirfane.or-www.crmefrabat    الرباط املعاهد –شارع عالل الفاس ي  املركز الرئيس العرفان

 http://www.crmefk.ma القنيطرة-حي ميموزة  –زنقة عبد العزيز بوطالب  فرع القنيطرة

 ----- الخميسات –كنون بجوار ثانوية عبد هللا  –شارع ابن سينا  فرع الخميسات

 ---- - سيدي قاسم  –شارع عالل بن عبد هللا  فرع سيدي قاسم

 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة

 القنيطرة -سال  - طالربا 

  والتكوين التربية لمهن بالمركز الجهوي التسجيل وثائق
 (وفروعه العرفان الرئيس المقر) القنيطرة-سال-الرباط لجهة

 2021 فوج - األكاديمية أطر - 
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