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 األساتذة توظيفإلى عموم الناجحين في مباراة   سال القنيطرة -الرباط  - تعلن إدارة املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة

العرفان )املقر الرئيس بمقرات التكوين  2019 دجنبر  02 بوم  ستنطلق أن عملية التسجيل  – 2020فوج   -أطر األكاديمية  –

 .أسفلهحسب التقسيم الوارد وفروعه( 

 التسجيل بداية  اريخ ت  التكوين ) مقر التسجيل(مقر  التخصص املسلك

 2019دجنير  02 القنيطرة  مزدوج  ياالبتدائ

 2019دجنبر  03  الرباط

 2019دجنبر  03 الخميسات

 2019دجنبر  03 سيدي قاسم 

 2019دجنبر  03 الرباط والقنيطرة العربية  الثانوي 

 2019دجنبر  03 الرباط والقنيطرة الفرنسية

 2019دجنير  02 الرباط االنجليزية

 2019دجنبر  03 الرباط والقنيطرة علوم الحياة واالرض

 2019دجنير  02 الرباط كيمياء -الفيزياء 

 2019دجنير  02 القنيطرة االجتماعيات

 2019دجنير  02 الرباط ربية البدنيةتال

 2019دجنير  02 الرباط ربية االسالميةتال

 2019دجنير  02 القنيطرة الفلسفة

 2019دجنبر  03 الرباط والقنيطرة الرياضيات

 2019دجنير  02 الرباط املعلوميات

موقع املركز بركز و بمقرات امل هائية الن ونشر اللوائح  ،حسب االستحقاقكوين، بين مقرات التن هام : سيتم توزيع الناجحي

 2019 دجنير  2يوم  واألكاديمية
 

 :وثائق التسجيل املطلوبة
 .مصادق عليها الوطنيةالتعريف بطاقة (  من 2نسختان ) .1

 ملف من الورق املقوى: .2

 اللون األزرق خاص بسلك االبتدائي؛ -

 اللون األصفر خاص بسلك الثانوي؛ -

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة

 القنيطرة -سال  - الرباط  

 الغ عاجل   ب 
 2020فوج  - (وفروعهالعرفان الرئيس المقر )القنيطرة -سال-لجهة الرباطالجهوي لمهن التربية والتكوين  التسجيل بالمركز 

 2019 نونبردورة  - أطر األكاديمية - األساتذة توظيفالناجحون في مباراة 

 

http://www.crmefrabat.ma/
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 )يكتب على امللف بشكل واضح جميع املعلومات: السلك + االسم  والنسب بالعربية والفرنسية + ر.ب.و + الهاتف الشخص ي والعائلي + العنوان

 االلكتروني + صورة ملصقة ومثبتة في الجانب األعلى على اليسار(.

 والتخصص.صور فوتوغرافية حديثة العهد يكتب عل ظهرها االسم والسلك ( 4)أربع  .3

 )يسحب من إدارة املركز(. ثالث نسخ اللتحاق باملركز في محضر ا .4

 إدارة املركز( موقع ومصادق عليه.من القانون الداخلي للمؤسسة )يسحب  .5

 وعناية )تسحب من إدارة املركز(. تعبئة بطاقة املعلومات بكل دقة  .6

 درهم(. 15درهم( + واجبات التأمين ) 50واجبات التسجيل: التسجيل ) .7

 منها للبريد املضمون(.( 2)أظرفة متنبرة تحمل عنوان مقر إقامة املترشح)ة( )إثنان ( 5)خمسة  .8
 

 نيةالتعريف الوطورقم بطاقة  ضرورة التأكد من تطابق املعلومات في جميع وثائق التسجيل )االسم والنسب باللغتين: ملحوظة

 وتاريخ ومكان االزدياد(.

 http://www.crmefk.maيمكن سحب الوثائق املطلوبة للتسجيل من املوقع:   - 

 وفروعهالعرفان املركز الرئيس عنوان 

 عنوان املوقع  العنوان املركز/الفرع

املركز الرئيس 

 العرفان

      www.crmefrabat.ma  الرباط املعاهد –شارع عالل الفاس ي 

 ) في طور البناء( 

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

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

 الخميسات

http://www.crmefkhemisset.com 

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