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والناجحين في مباراة إلى علم كافة الناجحات القنيطرة -سال-الرباط تعلن إدارة املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة        

 22و 21أيام عملية التسجيل ستتم  أن 2022 نونبر دورة الجهوية للتربة والتكوين، ات توظيف األطر النظامية لألكاديمي

 من الوثائق التالية: ملف التسجيل يتكون و  ، ، خالل التوقيت اإلداري املعمول بهبالنسبة لالئحة الرسمية 2022دجنبر 23و

  البيومترية؛ تعريفللبطاقة الوطنية ال نسختان من .1

من عقد االزدياد حديثة العهد تحمل االسم الكامل بالحروف العربية والالتينية )في حالة عدم  نسخة .2

 ؛التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية(

الشهادة  أو من شهادة اإلجازة تاننسخشهادة اإلجازة األصلية أو الشهادة املعترف بمعادلتها زائد  .3

 املعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار املعادلة املنشور بالجريدة الرسمية؛

 والنسب والتخصص(؛ االسمة حديثة العهد )يكتب على ظهرها صور فوتوغرافي( 3ثالث ) .4

 أو نسخة من بطاقة السوابق العدلية؛السجل العدلي شهادة  .5

 ؛لمتدرب)ة(الجسدية للسالمة القطاع العام تثبت ابشهادة طبية مسلمة من طبيب  .6

 سم الكامل والعنوان الشخص ي؛تحمل الطابع البريدي اال أربعة أظرفة  .7

 :ملف من الورق املقوى  .8

 ؛ الثانوي بسلك خاص  األخضراللون   - سلك االبتدائيبخاص  األصفراللون  -

 االجتماعي.الوردي لفئة الدعم اللون   -اللون األزرق لفئة الدعم اإلداري أو التربوي  -

و ت.  يكتب على ظهره بشكل واضح جميع املعلومات: )السلك + )االسم والنسب بالعربية والفرنسية( + رقم ب.

والعائلي + العنوان االلكتروني + صورة ملصقة ومثبتة في الجانب األعلى على  + الهاتف الشخص ي

 اليسار(؛

 (؛املركز أسفله مواقع( نسخ )يسحب من 3محضر االلتحاق باملركز في ثالث ) .9

 )يسحب من مواقع املركز أسفله(؛املصادقة على القانون الداخلي للمؤسسة  .10

 سحب من مواقع املركز أسفله(؛ت)تعبئة بطاقة املعلومات بكل دقة وعناية  .11

 100)  + الجمعية الرياضيةدرهم(  15واجبات التأمين ) +درهم(  50واجبات التسجيل: مصاريف عامة ) .12

 دهم( 

 ؛(Relevé d’identité Bancaire)البنكي شيك ملغى أو شهادة التعريف  .13

 

 

بية والتكوين  بالمركز الجهويوثائق التسجيل   لمهن التر
 القنيطرة )المقر الرئيس العرفان وفروعه(-سال-لجهة الرباط

 2023فوج  - أطر األكاديمية - 
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بالنسبة للناجحات والناجحين في مباراة توظيف األطر النظامية التسجيل والتكوين توزيع مقرات 

 2023 التدريس( فوجأطر هيئة لألكاديمية )

العدد  التخصص سلكامل

 االجمالي

 مراكز التكوين التسجيل مركز  مديرية اإلنتماء –كاديمية األ

مسلك 

 الثانوي 

 القنيطرة - سال  -جهة الرباط  78 الفيزياء والكيمياء

املقر الرئيس  

 -العرفان

 الرباط

 الرباط -املقر الرئيس  العرفان

الرباط  -املقر الرئيس  العرفان القنيطرة - سال  -جهة الرباط  212 اللغة العربية 

 وفرع القنيطرة

الرباط  -املقر الرئيس  العرفان القنيطرة - سال  -جهة الرباط  332 اللغة الفرنسية 

 وفرع القنيطرة

 الرباط -املقر الرئيس  العرفان القنيطرة - سال  -جهة الرباط  20 اإلعالميات

 الرباط -املقر الرئيس  العرفان القنيطرة - سال  -جهة الرباط  75 اللغة اإلنجليزية

الرباط  -املقر الرئيس  العرفان القنيطرة - سال  -جهة الرباط  59 علوم الحياة واألرض

 وفرع القنيطرة

 الرباط -املقر الرئيس  العرفان القنيطرة - سال  -جهة الرباط  105 التربية اإلسالمية

 الرباط -املقر الرئيس  العرفان القنيطرة - سال  -جهة الرباط  184 الرياضيات 

 وفرع القنيطرة

 التربية البدنية

 القنيطرة - سال  -جهة الرباط  109

 الرباط -املقر الرئيس  العرفان
 خنيفرة -مالل  بني  جهة 65

  ءجهة الدار البيضا -فرع سطات القنيطرة - سال  -جهة الرباط  01 التكنولوجيا

 سطات -

 القنيطرة - سال  -جهة الرباط  29 الفلسفة
الفرع اإلقليمي 

 بالقنيطرة

 فرع القنيطرة

 فرع القنيطرة القنيطرة - سال  -جهة الرباط  138 االجتماعيات

 

 

التعليم 

 االبتدائي

 

 القنيطرة - سال  -جهة الرباط  32 األمازيغية

املقر الرئيس  

 -العرفان

 الرباط

 الرباط -املقر الرئيس  العرفان

 مزدوج

الفرع اإلقليمي  مديرية سيدي قاسم 190

 سيدي قاسم 

 فرع سيدي قاسم

240 
 مديرية سيدي سليمان

فرع سيدي قاسم وفرع 

 الخميسات

 مزدوج
150 

 مديرية الخميسات
الفرع اإلقليمي 

 الخميسات

 فرع الخميسات

 مزدوج
590 

 مديرية القنيطرة
الفرع اإلقليمي 

 بالقنيطرة 

فرع القنيطرة والخميسات 

 الرباطواملقر الرئيس 
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بالنسبة للناجحات والناجحين في مباراة توظيف األطر النظامية التسجيل والتكوين توزيع مقرات 

 2023 فوج هيئة أطر الدعم التربوي واإلداري واالجتماعي(لألكاديمية )

 

 : هام جدا -

 ضرورة التأكد من تطابق املعلومات الواردة في جميع الوثائق.   -

اقع اإللكترونييمكن سحب الوثائق املطلوبة للتسجيل من   -  للمركز   ةاملو

 عنوان املركز الرئيس العرفان وفروعه

 املوقع اإللكتروني العنوان املركز/الفرع

     www.crmefrabat-alirfane.org الرباط املعاهد –شارع عالل الفاس ي  املركز الرئيس العرفان

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

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

 الخميسات

----- 

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

 .  أعالهالوارد في الجدول التوزيع بناء  الرئيس وفروعه  يتم التسجيل  بمقرات املركز         -

 املرفقات :  -

 .2023فوج  -بطاقة التوزيع اإلجمالي ألطر األكاديميات( : 1املرفق ) -

 . التعبير عن الرغبة في اختيار مقر التكوينإعالن (  : 2املرفق ) -

 بطاقة التعبير عن الرغبة في اختيار مقر التكوين  (: 3املرفق) -

 التخصص السلك
العدد 

 االجمالي
 أكاديمية االنتماء

 مركز التسجيل
 مركز التكوين

أطر الدعم 

اإلداري 

والتربوي 

 واالجتماعي

 القنيطرة-سال -الرباط  53 ملحق االقتصاد واإلدارة
املقر الرئيس  

 الرباط -العرفان

مركز الرباط 

 العرفان

ملحق 

 تربوي 

تحضير 

املختبرات 

 املدرسية

املقر الرئيس   القنيطرة-سال -الرباط  31

مركز الرباط  الرباط -العرفان

 درعة تافاللت 41 العرفان

حراسة تربوية 

 وتوثيق
 مركز القنيطرة مركز القنيطرة القنيطرة-سال -الرباط  47

 القنيطرة-سال -الرباط  26 امللحق االجتماعي
املقر الرئيس  

 الرباط -العرفان
مركز الرباط 

 العرفان

http://www.crmefrabat-alirfane.org/
http://www.crmefrabat-alirfane.or/
http://www.crmefk.ma/

