
 

 

  

 
 

 االدارة التربويةالخاصة بسلك تكوين أطر وثائق التسجيل 

 2022-2023التكوينية السنة  

 

  ؛CNI الوطنية للتعريفنسخ من بطاقة  ( 3).1

جازة  إذا كانت شهادة ال   حالة ما من شهادة املعادلة )في    نسخ   3+  نسخ مصادق عليها    3جازة أو ما يعادلها +  ال   من شهادة النسخة األصلية  .  2

 ؛ غير مسلمة من طرف الجامعات املغربية التابعة لوزارة التعليم العالي باملغرب(

 ؛( على األقل11السلم األولى )ترتيب املعني )ة( باألمر في الدرجة شهادة إدارية تثبت  .3

من االدارة أو املوقع   )يسحب،  )مصادق عليه في نسختين(2022-2320سلك طيلة السنة التكوينية  بمواصلة التكوين بال  مطبوع االلتزام .4

 ؛اللكتروني للمركز(

فيه بعد التخرج، معبأ ومصادق عليه من طرف السلطات املحلية في   مل بقبول املنصب الذي سيتم تعيين املعني باألمرمطبوع االلتزام بالع. 5

 ؛)يسحب من االدارة أو املوقع اللكتروني للمركز(نسختين اثنتين 

 ؛)يسحب من االدارة أو املوقع اللكتروني للمركز(ثالث نسخ محضر االلتحاق باملركز في . 6

 ؛مصادق عليه )يسحب من االدارة أو املوقع اللكتروني للمركز( ()ات القانون الداخلي للمؤسسة )البنود الخاصة باملتدربين.  7

 ؛سلك(وال التأجير   والنسب ورقم لمتدرب)ة( )يكتب على ظهرها االسم ل( صور فوتوغرافية حديثة  4) .8 

 ؛( أظرفة متنبرة تحمل عنوان مقر إقامة املترشح )ة( )منها اثنان للبريد املضمون(3) .9

)اللون  .  10 املقوى  الورق  من  بشكلخضراال ملف  ظهره  على  )يكتب  املعلومات  (.  جميع  )واضح   + )السلك  بالعربية :  والنسب  االسم 

 . ر.ب.و + الهاتف الشخص ي والعائلي + العنوان االلكتروني + صورة ملصقة ومثبتة في الجانب األعلى على اليسار(رقم التأجير +    +  والفرنسية(  

 التسجيل:   واجبات. 11

   ؛ادرهم 50املصاريف العامة:  

   .درهم 100: الرياضيةالجمعية 

 : فترات التسجيل 

 ما يلي:ك  حسب توزيعهم باألمرالتسجيل بمقرات تكوين املعنيين يتم  •

 ؛2022شتنبر  10و 9يومي  تسجيل املترشحين الناجحين بصفة رسمية بمقرات التكوين +   

 ؛2022شتنبر  12يوم تسجيل املترشحين الواردة أسماؤهم في الئحة االنتظار حسب االستحقاق +   

يوم   ي الئحة االنتظار حسب االستحقاق فتح فترة ثانية وأخيرة لتسجيل املترشحين)ات( الواردة أسماؤهم في الالئحة الرسمية وف+   

 .2022شتنبر  20

 ؛تطابق املعلومات )االسم والنسب باللغتين، ورقم البطاقة الوطنية، وتاريخ ومكان االزدياد( منالتأكد    الحرص علىوظة:  ملح

 . أشهر( 3املصادقة على الوثائق يجب أن تكون حديثة العهد )ال تتعدى  •


