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 2021/2020موسم  -التبريز ) السنة األولى(  مباريات وثائق التسجيل الخاصة بسلك تحضير 
 (  نسخ من بطاقة التعريف الوطنية )مصادق عليها(. 3. )1

 .باللغتين العربية والفرنسية مكتوبة بخط واضح( نسخ أصلية من عقد االزدياد 3. )2

بالنسبة لألساتذة العاملين  في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  )  ااإلجازة أو ما يعادله   شهادةالنسخة األصلية من  .  3

نسخ    (  3)نسخ مصادق عليها +  4بالنسبة للطلبة +     أو شهادة الماستر أو شهادة المهندسوالتعليم العالي والبحث العلمي (،  

التابعة للوزارة الوصية  إذا كانت شهادة اإلجازة غير مسلمة من طرف الجام  مامن شهادة المعادلة )في حالة   المغربية  عات 

 بالمغرب(. 

لألساتذة  4 بالنسبة  االطار  في  التسمية  قرار  في .  والبحث    العاملين  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 

 العلمي . 

ومصادق عليه من طرف السلطات  ، معبأ  2020/2022  تين التكويني  تين . مطبوع االلتزام بمواصلة التكوين بالسلك طيلة السن5

 لمركز(المواقع االلكترونية ليسحب من )   )المحلية. ) في نسختين

. مطبوع االلتزام بقبول العمل بالمنصب الذي سيتم تعيينه)ها( فيه بعد التخرج، والعمل لمدة ثماني سنوات بوزارة التربية  6

( في  المحلية  السلطات  طرف  من  عليه  ومصادق  معبأ   ، العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  نسخ  3الوطنية   )

 ( لمركزالمواقع االلكترونية ليسحب من  )
 لمركز(المواقع االلكترونية ليسحب من ) .  محضر االلتحاق بالمركز في نسختين اثنتين  6
 . )يصادق عليه( لمركز(المواقع االلكترونية ليسحب من )المتدربين(   -الطلبة . القانون الداخلي للمؤسسة )البنود الخاصة ب7

 نسخة من السجل العدلي أو شهادة حسن السيرة.  .8
 ( صور فوتوغرافية حديثة للطالب )ة( المتدرب)ة( )تحمل االسم ورقم التأجير والمسلك(. 4. )9

 ( أظرفة متنبرة تحمل عنوان مقر إقامة المترشح )ة( )منها اثنان للبريد المضمون(.3. )10
االسم والنسب  يكتب على ظهره بشكل واضح جميع المعلومات:     )السلك + )). ملف من الورق المقوى )اللون األزرق(.  11

+ رقم التأجير + ر.ب.و + الهاتف الشخصي والعائلي + العنوان االلكتروني + صورة ملصقة ومثبتة في  بالعربية والفرنسية(  

 الجانب األعلى على اليسار( 

 دهـ الدمغة 1.25درهم +  15درهم + واجبات التأمين:  50المصاريف العامة:  واجبات التسجيل:. 12

 
 

 فترات التسجيل وإجراءات مهمة 
 

 ضرورة التأكد من تطابق المعلومات )االسم والنسب باللغتين، ورقم البطاقة الوطنية، وتاريخ ومكان االزدياد(.  •

نهائية    التسجيل:فترات   • الناجحين بصفة  المترشحين  تسجيل  التوقيت    2020دجنبر    10و  09و  08أيام  يتم  )حسب 

 (. 2020 دجنبر 10اإلداري  وال يقبل أي تسجيل بعد الساعة السادسة من مساء يوم 

 ، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. 2020 دجنبر  14انطالق التكوين يوم   •
 

 عنوان املركز الرئيس العرفان  

   االلكترونية  ن  يو اعنال العنوان  املركز

   galirfane.or-www.crmefrabat    الرباط املعاهد –شارع عالل الفاس ي  املركز الرئيس العرفان 
http://www.crmefk.ma 
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