
 

  
 

 

 بية والتكوين جهة الدار البيضاء سطاتالمركز الجهوي لمهن الت                            

 

يز لموسم   2222/2222وثائق التسجيل الخاصة بسلك تحضتر مباريات التتر

 2222دورة شتنتر 

 

 .  ()مصادق عليهانسخ من بطاقة التعريف الوطنية  (5) .1

 العربية والفرنسية مكتوبة بخط واضح.   من عقد االزدياد حديثة باللغتي    نسخ أصلية(  4) .2

  )نسخ من شهادة المعادلة  4نسخ مصادق عليها+   4+ النسخة االصلية من شهادة االجازة أو ما يعادلها .3
 
 ف

 المغربية التابعة لوزارة التعليم العال   مسلمة من طر  الاامعا  ي  كانت شهادة االجازة غ  إذا حالة ما 

 .  و الموظفير   بالنسبة للطلبة (بالمغرب

 نسخ مصادق عليها+  4أو ما يعادلها+  بالنسبة للطلبة ت  النسخة االصلية من شهادة الماس .4

  المعادلة ) نسخ من شهادة  4     
 
المغربية  مسلمة من طر  الاامعا  ي  غ ماسي  حالة ما اذا كانت شهادة ال ف

 بالمغرب( التابعة لوزارة التعليم العال  

5.   
 
   ساتذة العاملي   طار بالنسبة لل ال  قرار التسمية ف

 
بية الوطنية والتعليم األول  والرياضةوزا رة  ف

 الي 

  مطبوع االلي    .6
 
 يسحب من الموقع: ( نسخ  4 ام معبأ ومصادق عليه من طر  السلطا  المحلية ف

http://www.crmefcasablanca.ma) 

  مطبوع االلي    .7
 
 نسخ  4 ام بمواصلة التكوين معبأ ومصادق عليه من طر  السلطا  المحلية ف

 الموقع:   يسحب من(

http://www.crmefcasablanca.ma) 

   محض   .8
 
  : يسحب من الموقع( نسخ 4 االلتحاق بالمركز ف

http://www.crmefcasablanca.ma) 

 (http://www.crmefcasablanca.maللمؤسسة يسحب من الموقع:  خل  القانون الدا

  .)يصادق عليه(

 .  )يكتب عل ظهرها االسم والمسلك(( صور فوتوغرافية حديثة العهد 4) .9

 ن(. يد المممو ي  لباة تحمل عنوان مقر اقامة الطالب)ة( )منها اننان ي  (  أظرفة متن3) .11
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 بالنسبة لشعبة االقتصاد األصفر )اللون  و (ياءي   بالنسبة لشعبة الف )اللون ا الزرق ملف من الورق المقوى .11

تقال  و)بالنسبة لشعبة علوم المهندس( اللون األخض  )و  (والتدبي   بالنسبة لشعبة العلوم الصناعية  اللون الي 

 والنسب بالعربية والفرنسية االسم. يكتب عل ظهره بشكل واضح جميع المعلوما : )السلك + (للمهندس

 ++ + صورة ملصقة  + ر.ب.و رقم التأجي   
ون  + العنوان اللكي    الاانب الهاتف الشخص  والعائل 

 
ومثبتة ف

 (.األعل عل اليسار

   الموظفي   ي  درهم بالنسبة لغ 15: درهم + واجبا  التأمي    50واجبا  التسايل: المصاريف العامة:  .12

  الامعيةواجبا  ا  درهم111و
 
  .ةيالرياض النخراط ف

، ورقم البطاقة الوطنية، وتاري    خ ومكان باللغتي   االسم والنسب )ورة التأكد من تطابق المعلوما  ض   •

 .  (االزدياد

  . (أشهر 3التتعدى )المصادقة عل الونائق ياب أن تكون حديثة العهد  •

 ات التسجيل:  فت   •

   الواردة أسماؤهم شحي   تسايل المي   
 
ئحة الل  ف

 الرسمية

حدود الساعة السادسة  2122أكتوبر  19و 18

مساء، و ال يقبل أي عذر للتسايل بعد انتهاء هذه 

 ة.  الفي  

 

   الواردة أسماؤهم شحي   تسايل المي  
 
الئحة ف

  حالة شغور مناصب حسب االستحقاق االنتظار
 
 ف

و ال يقبل أي عذر للتسايل  2122أكتوبر   21و  21

 ةبعد انتهاء هذه الفي  

حدود الساعة السادسة  ال 2122أكتوبر  31يوم  التسايل االستدراك  

  
 
حالة شغور بعض المقاعد )حسب  مساء ف

 االستحقاق(:  

  الالئحةشحمي  تهم ال
 
الرسمية  ي   الواردة أسماؤهم ف

  
 
 الئحة االنتظار أو ف

  2122أكتوبر   24  النني   االلتحاق بالدراسة يوم  •

 الونائق المطلوبة عل موقع المركز  :ملحوظة

•  : 

 



 

 

 

  


