المركس الجهىي لمهن التربيت والتكىين مراكش أسفي

وثائك التسجيل بالنسبت ألطر اإلدارة التربىيت لمىسم 2020/2019

َ )4( . 1سخ يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح (يصادق ػهٓٛا).
ٔاضح
.
َ )4( . 2سخ أصهٛح يٍ ػمذ االصدٚاد حذٚثح تانهغر ٍٛانؼشتٛح ٔانفشَسٛح يكرٕتح تخظ
 .3انُسخح األصهٛح يٍ شٓادج اإلجاصج أٔ يا ٚؼادنّ ا َ 4 +سخ يصادق ػهٓٛا َ 4 +سخ يٍ شٓادج انًؼادنح (ف ٙحانح يا إرا
كاَد شٓادج اإلجاصج غٛش يسهًح يٍ طشف انجايؼاخ انًغشتٛح انراتؼح نٕصاسج انرؼهٛى انؼان ٙتانًغشب).

 .4شٓادج إداسٚح ذثثد ذشذٛة انًؼُ( ٙج) تاأليش ف ٙانذسجح انثاَٛح ( انسهى انؼاشش ) ػهٗ األلم.
 .5يحضش االنرحاق تانًشكض فَ ٙسخر ٍٛاثُرٚ( ٍٛسحة يٍ اإلداسج).
 .6يطثٕع االنرضاو تًٕاصهح انركٕ ٍٚتانًسهك طٛهح انسُح انركُٕٛٚح ٔ 2020/2019لثٕل انؼًم تانًُصة انز٘ سٛرى
ذؼْ (ُّٛٛا ) ف ّٛتؼذ انرخشج ،يؼثأ ٔيصادق ػه ّٛيٍ طشف انسهطاخ انًحهٛح فَ 3ٙسخ (ٚسحة يٍ اإلداسج).
 . 7انمإٌَ انذاخه ٙنهًؤسسح (انثُٕد انخاصح تانًرذست ( ٍٛـاخ ) ٚسحة يٍ اإلداسجٚ(.صادق ػه)ّٛ
 ) 4( . 8صٕس فٕذٕغشافٛح حذٚثح نإلطاس اإلداس٘ انًرذسب(ج) ( ٚكرة ػهٗ ظٓشْا االسى ٔسلى انرأجٛش ٔانًسهك).
 )3( .9أظشفح يرُثشج ذحًم ػُٕاٌ يمش إلايح انًرششح (ج) (يُٓا اثُاٌ نهثشٚذ انًضًٌٕ).
 .10يهف يٍ انٕسق انًمٕٖ (انهٌٕ األخضش)ٚ( .كرة ػهٗ ظٓشِ تشكم ٔاضح جًٛغ انًؼهٕياخ( :انسهك  ( +االسى ٔانُسة
تانؼشتٛح ٔانفشَسٛح)  +سلى انرأجٛش  +س.ب + ٔ.انٓاذف انشخصٔ ٙانؼائه + ٙانؼُٕاٌ االنكرشَٔ + ٙصٕسج يهصمح ٔيثثرح فٙ
انجاَة األػهٗ ػهٗ انٛساس)

ٔ .11اجثاخ انرسجٛم :انًصاسٚف انؼايح 50 :دسْى  1.25 +دْـ انذيغح.

تنبيهاث وفتراث التسجيل وتاريخ انطالق الدراست
( انًشجغ :انًزكشج انًُظًح نهًثاساج ػذد  058/19تراسٚخ  31يا) 2019 ٕٚ






ضشٔسج انرأكذ يٍ ذطاتك انًؼهٕياخ ( االسى ٔانُسة تانهغرٔ ،ٍٛسلى انثطالح انٕطُٛحٔ ،ذاسٚخ ٔيكاٌ االصدٚاد).
انًصادلح ػهٗ انٕثائك ٚجة أٌ ذكٌٕ حذٚثح انؼٓذ (ال ذرؼذٖ  3أشٓش)
فرشاخ انرسجٛم:
 انالئحح انشسًٛح :يٍ  04انٗ  05شرُثش ( 2019حسة انرٕلٛد اإلداس٘)
 الئحح االَرظاس :ف ٙحانح تماء يماػذ شاغشج ٕٚي 07 ٙشرُثش ( 2019حسة االسرحماق)
 انرسجٛم االسرذساكٕٚ :ٙو  30شرُثش 2019
ُٚطهك انركٕ ٍٚتًسهك ذكٕ ٍٚأطش اإلداسج انرشتٕٚح ٕٚو 9شرُثش . 2019

وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني
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