الرباط بتاريخ  01شتنرب 2021

إعالن
يف موضوع التعبري عن الرغبة يف اختيار املديريات اإلقليمية حيث سينجز التأهيل امليداني
من لدن متدربات ومتدربي مسلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية فوج 2022-2020
برسم السنة الثانية من التكوين يف إطار التحمل الكلي للمسؤولية
يف إطار التدابري املتعلقة بإجناز التأهيل امليداني ،من خالل التحمل الكلي للمسؤولية ،برسم السنـــة
الثانية من التكوين ،تنهي إدارة املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة الرباط-سال-القنيطرة إىل علــــم
السيدات والسادة متدربات وم تدربي مسلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية فوج  2022-2020أن عملية التعبري عن
الرغبة يف اختيار املديريات اإلقليمية حيث سينجز التأهيل امليداني ستنطلق م ن يومه األربعــاء  01شتنرب 2021
وستمتد إىل غاية يوم اجلمعة  03منه ،وفق اإلجراءات التالية:
 تعبئة بطاقة التعبري عن الرغبة يف االختيار املرفقة هلذا اإلعالن.-

ترتيب املديريات السبع التابعة ألكادميية جهة الرباط-سال -القنيطرة بالضرورة.

 بعد توقيع بطاقة التعبري عن الرغبة يف االختيار ،رقمنت ـها مباس ـح ضوئي ) (Scannerيف صيغة PDFثم بعثها  -داخل اآلجال احملددة أعاله -إىل العنوان اإللكرتونيcrmef.rsk@men.gov.ma :
ملحوظة:
 سيعتمد حصـريا ترتيـب املعدالت العامة الستيفاء جمـزوءات السنة األوىل من التكويـن حســـــــــباالستحقاق يف تلبية الرغبات املعرب عنها.
املرفقات:
 بطاقة التعبري عن الرغبة يف االختيار.-

الئحة أعداد املناصب املقرتحة من لدن األكادميية هلذه العملية ،حسب املديريات إقليمية.
املركزالجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة الرباط  -سال  -القنيطرة– املقر الرئيس
شارع عالل الفاس ي – العرفان (ص.ب)6210:
crmef.rsk@men.gov.ma – www.crmefrabat.alirfane.org

بطاقة التعبري عن الرغبة يف اختيار املديريات اإلقليمية حيث سينجز التأهيل امليداني
من لدن متدربات ومتدربي مسلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية فوج 2022-2020
برسم السنة الثانية من التكوين يف إطار التحمل الكلي للمسؤولية
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