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 إعالن ملحق      

 التعبير عن الرغبة في اختيار مقر التكوين

علم أطر األكاديمية  إلىالقنيطرة –سال  -الرباط تنهي إدارة املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة 

 التخصصات التالية:املسالك و في  -2021فوج  –القنيطرة  –سال  –الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 

 والتربوي  ي مسلك أطر الدعم اإلدار  الثانوي  مسلك االبتدائي مسلك 

مزدوج  -ابتدائي تخصص -

باملديرية اإلقليمية بسيدي 

 قاسم؛

 

 اللغة العربية؛ -

 اللغة الفرنسية؛ -

 الرياضيات؛ -

 علوم الحياة واألرض. -

 اإلعالميات -

 تخصص ملحق تربوي  -

 ات واملتدربينوذلك ضمانا الستقرار املتدرب بير عن الرغبة في اختيار مقر التكوينعأنه بإمكانهم الت

يتعين عليهم إرفاق ملفات تسجيلهم ببطاقة التعبير عن الرغبة لتحديد لذا  ،كلما أمكن ذلك وجودة التكوين

 بوابة األكاديميةب أو زسحب بطاقة التعبير عن الرغبة من بوابة املركيتم . مقرات التكوين

 .الطاقة االستيعابية للمركز وفروعه وحسب االستحقاقحدود  في، وأن تلبية الرغبات تتم  

 ملحوظة:

باملركز   االبتدائي تخصص مزدوج باملديرية اإلقليمية بسيدي قاسمالتعليم سلك مل تودع ملفات التسجيل بالنسبة -

 بالرباط أو بفرعه في سيدي قاسم.  العرفان الرئيس

  أعاله باملركز الرئيس  الثانوي الخاصة بالتخصصات املذكورة التعليم سلك مل ملفات التسجيل بالنسبة تودع   -

 بالرباط أو بفرعه في القنيطرة. العرفان 

الخاصة بالتخصصات املذكورة   والتربوي  ي مسلك أطر الدعم اإلدار تودع ملفات التسجيل بالنسبة ملسلك   -

 أعاله باملركز الرئيس  العرفان بالرباط أو بفرعه في القنيطرة 

www.arefrsk.men.gov.ma www.crmefk.ma www.crmefrabat-alirfane.org 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة 

 القنيطرة-سال  - الرباط  

http://www.crmefrabat-alirfane.org/
http://www.arefrsk.men.gov.ma)ن
http://www.crmefk.ma/
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الرغبة في اختيار مقر التكوينالتعبير عن بطاقة    

 2021فوج
 أنا املوقع أسفله:

 ................ ..........................................................................................................................................  االسم والنسب:

 ................................ .............................. ...........  الهاتف:. ....................................... للتعريف:رقم البطاقة الوطنية 

 ....................................... ............................... التخصص:: ............................................................................ املسلك

،  2021فوج  –القنيطرة   –سال  –الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط أطر األكاديمية بعد نجاحي في مباراة توظيف  

في حدود الطاقة االستيعابية ملقر التكوين وحسب  أرغب بمتابعة تكويني بأحد مقرات التكوين حسب الترتيب التالي، 

 : االستحقاق

التعليم االبتدائي   سلكم–  

تخصص مزدوج باملديرية  

 اإلقليمية بسيدي قاسم 

تخصصات:   –التعليم الثانوي   سلكم

اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات،  

 علوم الحياة واألرض 

هيئة الدعم اإلداري والتربوي  سلكم  

 تخصص: ملحق تربوي  – واالجتماعي 

 مقرات التكوين املتوفرة: 

 املقر الرئيس للمركز بالرباط؛  -

الفرع اإلقليمي للمركز بسيدي   -

 قاسم.

 املتوفرة: مقرات التكوين 

 املقر الرئيس للمركز بالرباط؛  -

 الفرع اإلقليمي للمركز بالقنيطرة. -

 مقرات التكوين املتوفرة: 

 املقر الرئيس للمركز بالرباط؛  -

 الفرع اإلقليمي للمركز بالقنيطرة. -

 الترتيب حسب األولوية: 

1- ....................................... 

2- ....................................... 

 الترتيب حسب األولوية: 

1- ............................................................ 

2- ............................................................ 

 الترتيب حسب األولوية: 

1- ............................................................ 

2- .......................................................... 

 

 

 ........................................................حرر بـــ: ........................................ بتاريخ: 

 توقيع املتدرب)ة(:

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة 

 القنيطرة-سال  - الرباط  

http://www.crmefrabat-alirfane.org/

