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ع  الن ـــــــإ 
 

كز إجلهوي إابملر  إملتدربني -أأطر إلأاكدميية–إحلس مية إ ىل عمل اكفة أأساتذة إلتعلمي إلثانوي -تطوإن-تهني  إلأاكدميية إجلهوية جلهة طنجة

وإذلين سيمت تعييهنن جبهة طنجة تطوإن  تطوإن إحلس مية؛ فاس مكناس؛ إلرابط سال إلقنيطرة( ) طنجةملهن إلرتبية وإلتكوين

قلميية -إلتدريسهيأأة  أأطرسكل تأأهيل -إحلس مية  س تجرى  هبذه إجلهة إ ىل أأن معلية إلتعبري عن إلرغبة يف إلتعيني ابملديرايت إل 

ىل غاية  إلتالية:  وفق إل جرإءإت 2020يوليوز  19 إبتدإء من اترخيه وإ 

رفاقهاو ( scanner( وتوقيعها ونسخها ابملاحس إلضويئ )رفقتهتعبئة بطاقة الاختيارإت )إلمنوذج  -  يف إلرإبط PDFبصيغة  إ 

 :مسك نفس معطيات بطاقة الاختيارإت وجواب يف إلرإبط الالكرتوينو  إخملصص لهذه إلغاية
https://forms.gle/hMgAGuFCgCcXw5cC9 

 

 مقتضيات عامة:  

قلميية إليت يعمل هبا إلزوج)ة(   إملتدرب)ة(عىل يتعني ✓ يف لزوما إلرإغب يف الالتحاق ابلزوج)ة( تعبئة إملديرية إل 

رفاقهاوذكل بنسخها ابملاحس إلضويئ و  إلتالية إل دلء ابلواثئقالاختيار إلأول مث ابيق مديرايت إجلهة؛ و  يف  PDFبصيغة  إ 

 :إلرإبط إخملصص لهذه إلغاية

 ؛ ل يزيد اترخيها إو اترخي إملصادقة علهيا ثالثة أأشهر( ) علهيا امصادق إلزوإج عقد من نسخة ▪

 إلعام؛ ابلقطاع للعاملني (ة)إلزوج معل شهادة ▪

  إلضامن صندوق يف علهيا من بطاقة الاخنرإط ابنسخة مصادق مرفقة إخلاص ابلقطاع للعاملني (ة)إلزوج معل شهادة ▪

 الاجامتع ؛

 .إحلرة للمهن للمامرسني ابلنس بة إلتجاري إلسجل ▪

رفاق طلبه ب  ✓ )ل يزيد اترخيها إو اترخي إملصادقة   علهيا امصادق إلزوإج عقد من نسخةيتعني عىل إملتدرب إملزتوج)ة( إ 

رفاقها وذكل بنسخها ابملاحس إلضويئ علهيا ثالثة أأشهر(   . يف إلرإبط إخملصص لهذه إلغاية PDFبصيغة  وإ 

 تبعاهتا؛ مسؤولية يتحمل مغلوطةلك من أأدىل مبعلومات  ✓

 لك من مل يعرب عن رغبته يف إلوقت إحملدد، وابلكيفية إملطلوبة، يعني فامي بق  من إملناصب إلشاغرة. ✓
 

 

 

https://www.areftt.ma/
https://forms.gle/hMgAGuFCgCcXw5cC9
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 بطاقة الاختيار 
   طنجة تطوإن إحلس مية إخلاصة ابلناحجني يف مبارإة توظيف إلأساتذة أأطر إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة  

 ( 2019نونرب  )دورة  
 ...................... اترخي الازدايد....... الامس وإلنسب: ...............................................رمق بطاقة إلتعريف إلوطنية: ...................... 

   ............. إجلنس: ..........................إحلاةل إلعائلية: ...................   إلتخصص: ................................ مركز إلتكوين........................ 

 إلربيد إل لكرتوين............................................... . ................................... إلتحاق ابلزوج )نعم / ل(: ......... رمق إلهاتف:  

 

قلميية  رمق الاختيار   إملديرية إل 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 ....................................... حرر ب: .................................. بتارخي:  

   إلتوقيع: 

يف الاختيار إلأول مث لزوما تعبئة إملديرية إل قلميية إليت يعمل هبا إلزوج)ة( إلرإغب يف الالتحاق ابلزوج)ة(   إملتدرب)ة(عىل يتعني ✓

 :إلتالية إل دلء ابلواثئقابيق مديرايت إجلهة؛ و 

 ؛ )ل يزيد اترخيها إو اترخي إملصادقة علهيا ثالثة أأشهر(. علهيا امصادق إلزوإج عقد من نسخة ▪

 إلعام؛ ابلقطاع للعاملني (ة)إلزوج معل شهادة ▪

 الاجامتع ؛ إلضامن صندوق يف الاخنرإطعلهيا من بطاقة  ابنسخة مصادق مرفقة إخلاص ابلقطاع للعاملني (ة)إلزوج معل شهادة ▪

 .إحلرة للمهن للمامرسني ابلنس بة إلتجاري إلسجل ▪

رفاق طلبه ب  ✓  )ل يزيد اترخيها إو اترخي إملصادقة علهيا ثالثة أأشهر(.  علهيا امصادق إلزوإج عقد من نسخةيتعني عىل إملتدرب إملزتوج)ة( إ 

رفاقهانسخها ابملاحس إلضويئ و يمت  إملذكورة إلواثئقمجيع  ✓  وفق إل عالن.  يف إلرإبط إخملصص لهذه إلغاية PDFبصيغة  إ 

 

https://www.areftt.ma/

