املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش اسفي
في شأن تكوين ملف التسجيل باملركز (التكوين التأهيلي)
تعلن إدارة املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة ..مراكش اسفي إلى علم كافة الناجحات والناجحين في
مباراة توظيف ألاطر النظامية لألكاديميات الجهوية للتربة والتكوين ،دورة دجنبر  0202أن ملف التسجيل
باملركز يتكون من الوثائق التالية:
 .2ثالث نسخ من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية؛
 .0نسخة من عقد الازدياد حديثة العهد تحمل الاسم الكامل بالحروف العربية والالتينية (في حالة عدم التوفر
على البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية)؛
 .3شهادة إلاجازة ألاصلية أو الشهادة املعترف بمعادلتها زائد نسختان من شهادة إلاجازة أو الشهادة املعترف
بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار املعادلة املنشور بالجريدة الرسمية؛
 .4ثالث ( )3صور فوتوغرافية حديثة العهد (يكتب على ظهرها إلاسم والنسب والتخصص)؛
 .5شهادة السجل العدلي أو نسخة من بطاقة السوابق العدلية؛
 .6شهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العام تثبت السالمة الجسدية للمتدرب(ة)؛
 .7أربعة أظرفة تحمل الطابع البريدي الاسم الكامل والعنوان الشخص ي؛
 .8ملف من الورق املقوى:
 اللون ألاصفر خاص بسلك الابتدائي  -اللون ألاخضر خاص بسلك الثانوي ؛ اللون ألازرق لفئة الدعم إلاداري أو التربوي  -اللون الوردي لفئة الدعم الاجتماعي.يكتب على ظهره بشكل واضح جميع املعلومات( :السلك ( +الاسم والنسب بالعربية والفرنسية)  +رقم
ب.و.ت  +الهاتف الشخص ي والعائلي  +العنوان الالكتروني  +صورة ملصقة ومثبتة في الجانب ألاعلى على
اليسار)؛
 .9محضر الالتحاق باملركز في ثالث ( )3نسخ (يسحب من املوقع )www.crmef-marrakech.ma؛
 .22املصادقة على القانون الداخلي للمؤسسة (يسحب من املوقع )www.crmef-marrakech.ma؛
 .22تعبئة بطاقة املعلومات بكل دقة وعناية (يسحب من املوقع )www.crmef-marrakech.ma؛
 .20وصل ايداع واجبات التسجيل :مصاريف عامة ( 52درهم)  -واجبات التأمين ( 25درهم) يودع املبلغ كامال
بحساب املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين ،حسب مقر التكوين (أرقام الحسابات بالجدول أسفله)،
 .23شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي ()Relevé d’identité Bancaire؛

ملحوظة :ضرورة التأكد من تطابق املعلومات الواردة في جميع الوثائق
وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة
مديرية املوارد البرشية وتكوين الأطر –زنقة الركرايك ،مدينة العرفان  -الرابط – الهاتف / 05 37 68 22 26 /19 :الفاكس05 37 68 22 31 :

ارقام الحساب البريدي الخاص بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الرئيس وفروعه .
ر.ت

التعين

رقم الحساب البريدي

1

المقر الرئيس

350 810 000 000 000 004 560 337

2

الفرع االقليمي قلعة السراغنة

350 810 000 000 000 004 502 331

3

الفرع االقليمي اسفي

350 810 000 000 001 029 565 739

4

الفرع االقليمي الصويرة

350 810 000 000 000 004 513 971
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