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 قــــــرار 

 ابلنيابة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الثقافة واالتصال، وزير لوزير

 )ة(مساعد )ة(و مدير )ة(عام )ة(اكتبصب من بفتح ابب الرتش يح لشغل

 احلس مية -تطوان  –طنجة  جلهة ة والتكوينبيملهن الرت  اجلهويز ابملرك

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ؛ابلنيابة العلميوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث وزير الثقافة واالتصال، 

من صفر  15بتارخي  1.00.199رمق  لعايل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيفاملتعلق بتنظمي التعلمي ا 01.00 بناء عىل القانون رمق

 منه؛  33( كام وقع تغيريه وتمتميه، والس امي املادة 2000ماي 19) 1421

( بتلكيف بعض أ عضاء احلكومة ابلقيام مقام 2017أ كتوبر30)1439صفر  10الصادر يف  2.17.682وعىل املرسوم رمق 

عفاهئم؛  ال عضاء اذلين مت ا 

( بتحديد قامئة مؤسسات التعلمي العايل 2006أ بريل  21) 1427من ربيع ال ول  22يف  الصادر 2.03.201عىل املرسوم رمق  و

 مارس 6) 1434من ربيع الآخر  23الصادر يف  2.12.746غري التابعة للجامعات، كام وقع تغيريه وتمتميه، والس امي ابملرسوم رمق 

 (؛2013

حداث وتنظمي املراكز اجلهوية ملهن 2011سمرب دي  23) 1433حمرم  27الصادر يف  2.11.672عىل املرسوم رمق  و ( يف شأ ن ا 

 كام وقع تغيريه وتمتميه؛  والتكوين،الرتبية 

( يف شأ ن النظام ال سايس اخلاص هبيئة 1997فرباير19)1417من شوال  11الصادر يف  2.96.804وعىل املرسوم رمق 

 وتمتميه؛ال ساتذة الباحثني مبؤسسات تكوين ال طر العليا، كام وقع تغيريه 

( يف شأ ن كيفيات تعيني رؤساء ال قسام 2011نونرب  25) 1432من ذي احلجة  28الصادر يف  2.11.681عىل املرسوم رمق  و

دارات العمومية؛ور  ؤساء املصاحل ابال 

دارة رقــــم  من  22يف  الصادر 1020. 16وعىل قرار الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابلوظيفة العمومية وحتديث اال 

 ( برتتيب املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين قصد منح التعويض عن املهام؛2016)فاحت أ بريل  1437جامدي الآخرة 

قرار لوزير الثقافة واالتصال، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ابلنيابة رمق وعىل     

 ؛( يف شأ ن تفويض اال مضاء أ و السلطة2017نومفرب 3) 1439من صفر  14الصادر يف  2897.17

 :ما ييلقرر 

 ال وىل املادة

ملهن  كز اجلهويابملر  د)ة(مساع )ة(و مدير)ة( عام )ة(منصب اكتبيفتح، مبوجب هذا القرار، ابب الرتش يح لشغل 

 .(1املرفق رمق  ) احلس مية-تطوان  – جلهة طنجةة والتكوين يالرتب 

 

 2املادة 

يف وجه املوظفني املرمسني وال عوان املتعاقدين العاملني بوزارة منصب اكتب)ة( عام)ة(  ويليفتح ابب الرتش يح لت

 قطاع الرتبية الوطنية، واملتوفرين عىل الرشوط التالية: –الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
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  حدى ادلرجات ذات ترتيب أ ن يكونوا مرتبني، عىل ال قل، يف طار همندس دوةل، أ و يف ا  درجة مترصف من ادلرجة الثانية أ و يف ا 

 اس تداليل مماثل؛

 أ ن يكونوا حاصلني، عىل ال قل، عىل شهادة أ و دبلوم يسمح بولوج درجة مترصف من ادلرجة الثالثة أ و درجة مماثةل؛ 

 ( من اخل4أ ن يكونوا متوفرين، عىل ال قل، عىل أ ربع س نوات )( س نوات ابلنس بة لل عوان املتعاقدين؛5دمة بصفة مرمس، أ و ) 

 ذا اس تدعت رضورة املصلحة ذكل  اال عفاء من هذا الرشط؛ ،أ ن يكونوا قد مارسوا همام رئيس مصلحة. غري أ نه ميكن، ا 

 راد شغ،ه، وملمني مبجال الرتبية أ ن يكونوا متوفرين عىل الكفاءة العلمية والتجربة املهنية الالزمة املالمئة لطبيعة وخصوصيات املنصب امل

للجانبيات والتكوين ومبس تجداته، ومطلعني عىل أ ساليب وكيفيات التدبري اال داري واملايل واملادي والقانوين وتدبري املوارد البرشية، طبقا 

 .4املرفق رمق لكفاايت احملددة يف وا

املتعاقدون املزاولون، يف اترخي اال عالن عن شغور املنصب، ملهام رئيس كام ميكن أ ن يرتحش لهذا املنصب املوظفون املرمسون وال عوان 

 قسم.

 3 املادة

يف وجه املوظفني املرمسني وال عوان املتعاقدين العاملني بوزارة الرتبية الوطنية منصب مدير)ة( مساعد)ة(  ويليفتح ابب الرتش يح لت

 الرتبية الوطنية، واملتوفرين عىل الرشوط التالية:قطاع  –والبحث العلمي العايل والتكوين املهين والتعلمي 

  حدى ادلرجات ذات ترتيب طار همندس دوةل، أ و يف ا  أ ن يكونوا مرتبني، عىل ال قل، يف درجة مترصف من ادلرجة الثانية أ و يف ا 

ىل  حدىاس تداليل مماثل؛ أ و منمتني ا   ال طر العليا؛هيئة ال ساتذة الباحثني ابلتعلمي العايل أ و مبؤسسات تكوين  رأ ط ا 

 أ ن يكونوا حاصلني، عىل ال قل، عىل شهادة أ و دبلوم يسمح بولوج درجة مترصف من ادلرجة الثالثة أ و درجة مماثةل؛ 

 ( من اخلدمة بصفة مرمس، أ و 4أ ن يكونوا متوفرين، عىل ال قل، عىل أ ربع س نوات )(5) س نوات ابلنس بة لل عوان املتعاقدين؛ 

  ذا اس تدعت رضورة املصلحة ذكل، اال عفاء من هذا الرشط؛أ ن يكونوا قد مارسوا همام رئ  يس مصلحة. غري أ نه ميكن، ا 

  بية أ ن يكونوا متوفرين عىل الكفاءة العلمية والتجربة املهنية الالزمة املالمئة لطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغ،ه، وملمني مبجال الرت

، طبقا  والعلمي  ري ال نشطة الرتبوية والتكوينية، وأ نشطة البحث الرتبويوالتكوين ومبس تجداته، ومطلعني عىل أ ساليب وكيفيات تدب

 .4املرفق رمق للكفاايت احملددة يف 

م كام ميكن أ ن يرتحش لهذا املنصب املوظفون املرمسون وال عوان املتعاقدون املزاولون، يف اترخي اال عالن عن شغور أ حد هذه املناصب، ملها

 رئيس قسم.

 4املادة 

داري للمركز حتت ا رشاف مدير املركز طبقا للمهام احملددة يف الاكتب)ة( العام)ة( يتوىل  . 2املرفق رمق ممارسة همام التدبري والتس يري اال 

ليه ا ىل ذكل، وميارس ابال ضافة   .مدير املركزدلن من  املهام املس ندة ا 

 5املادة 

 مضنة الرتبية والتكوين والبحث العلمي والرتبوي ابملركز، اليت تدخل مساعدة مدير املركز يف تدبري أ نشطاملدير)ة( املساعد)ة( يتوىل 

لهيا يف  ليه من ،ا ىل ذكل . وميارس ابال ضافة3املرفق رمق اختصاصه، من خالل ممارسة املهام املشار ا   .املركز مديردلن  املهام املس ندة ا 

 6 املادة

 مساعد)ة( من الواثئق التالية:يتكون ملف الرتش يح لشغل منصب اكتب)ة( عام)ة( أ و مدير)ة( 
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ىل الس يد مدير املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة  -1 دارة اليت احلس مية-تطوان  –طنجة طلب الرتش يح موجه ا  ، يتضمن موافقة اال 

لهيا املرتحش)ة(  ورأ ي الرئيس املبارش حول كفاءة املعين)ة( ابل مر؛ ينمتي ا 

 نسخ(؛ 8نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ) -2

 نسخ(؛ 8رساةل حتفزي حول دوافع الرتش يح للمنصب املطلوب ) -3

 نسخ(؛ 8رفقته، يتضمن صورة فوتوغرافية حديثة للمرتحش)ة( ) 5 المنوذج رمق)ة(، وفق السرية اذلاتية للمرتحش -4

 نسخ(؛8نسخة من الشهادات وادليبلومات احملصل علهيا مصادق علهيا مبطابقهتا لل صل ) -5

دارية تثبت الوضعية اال دارية للمرتحش)ة( )نسخة من قرار  -6  نسخ(؛ 8التسمية يف اال طار وادلرجة املطلوبة، أ و شهادة ا 

دارية تثبت عدم تعرض املرتحش -7 املهين مسلمة من دلن املصاحل اخملتصة امللكفة بتدبري  )ا(ل ية عقوبة تأ ديبية خالل مساره )ة(شهادة ا 

 املوارد البرشية؛

ة، وذات صةل بطبيعة وخصوصيات املنصب املراد شغ،ه، مبا يف ذكل الواثئق ال خرى املثبتة توفر لك وثيقة أ خرى تكون مفيد -8

 نسخ(؛ 8املرتحش)ة( عىل الرشوط املطلوبة للرتش يح )

 نسخ(. 8وب والارتقاء بأ دائه )ـربانمج العمل املقرتح من طرف املرتحش)ة( لتدبري املنصب املطلل الشخيصرشوع امل  -9

وقع اختياره)ها( عىل أ كرث من منصب اال دالء مبلف الرتش يح حول لك منصب عىل حدة، يتضمن مجيع الواثئق وعىل لك مرتحش)ة( 

 املطلوبة مع مراعاة العدد الرضوري من النظائر كام هو حمدد أ عاله.

 7املادة 

للمركز اجلهوي ملهن الرتبية ومن املوقع اال لكرتوين   www.men.gov.maتسحب ملفات الرتش يح من املوقع اال لكرتوين للوزارة: 

 .2017دجنرب  22ابتداء من يوم  والتكوين املعين

 8املادة 

يداع، يف مثانية نظائر ) يداع ملفات الرتش يح، مقابل وصل ا  املركز اجلهوي دارة ( من لك وثيقة من الواثئق املكونة مللف الرتش يح، اب  8يمت ا 

دارات العمومية، ــ، خاحلس مية -تطوان  –طنجة ملهن الرتبية والتكوين جلهة   وذكل يف أ جل أ قصاهالل التوقيت اجلاري به العمل ابال 

آخر أ جل لقبول الرتش يحات.،  2018يناير  8 يوم   وهو أ

 9املادة 

جلنة دلراسة الرتش يحات،  ةابلنيابطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبية الو الثقافة واالتصال، وزير  حتدث بقرار لوزير

جراء املقابالت معهم، مع مراعاة مقتضيات املادة  ليه أ عاله  2.11.672من املرسوم رمق  8تتوىل الانتقاء ال ويل للمرتحشات واملرتحشني، وا  املشار ا 

حداث وتنظمي املراكز اجلهوية مله  ن الرتبية والتكوين.بشأ ن ا 

 10املادة 

وعىل املوقع اال لكرتوين لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين www.emploi-public.ma :موقع التشغيل العمويم ينرش هذا القرار عىل 

 .للمركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين املعين اال لكرتويناملوقع عىل وكذا   www.men.gov.maوالتعلمي العايل والبحث العلمي 

 

 وحرر ابلرابط يف:

  

 اال مضاء:

 

http://www.men.gov.ma/
http://www.emploi-public.ma/
http://www.men.gov.ma/
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 1املرفق رمق 

 مناصب املسؤولية املفتوحة للتباري

 احلس مية -تطوان  –طنجة  جلهة ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 العدد ملنصبا

  )1 اكتب)ة( عام)ة 

 1 مدير)ة( مساعد)ة( ملكف)ة( بسكل تأ هيل أ طر هيئة التدريس؛ 

  داري والرتبوي  1  والاجامتعي.مدير)ة( مساعد)ة( ملكف)ة( بسكل تكوين أ طر اال دارة الرتبوية وأ طر هيئة ادلمع اال 

 .يمت تعيني أ حد املديرين املساعدين من بني أ ساتذة التعلمي العايل أ و ال ساتذة املؤهلنيو 
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 2املرفق رمق 

 همام الاكتب العام

 

  

 :ابملهام ال ساس ية التالية الصفةويقوم هبذه . املركزيتوىل الاكتب)ة( العام)ة( ممارسة همام التدبري والتس يري اال داري للمركز حتت ا رشاف مدير 

 :همام اسرتاتيجية 

  عداد خطة معل ال نشطة املتعلقة  ابملركز؛املسامهة يف ا 

   املركز؛ليات الكفيةل بتحسني أ داء تطوير ال 

 النتاجئ؛ع والتدبري املرتكز عىل تشجيع التدبري ابملشاري 

 نتاج املعطيات واملؤرشات اليت تسامه يف حسن اختاذ  املركز؛القرار عىل مس توى  ا 

  عداد ادلراسات والتقارير بطلب من مدير  املركز؛ا 

 .املسامهة يف التقيمي املنتظم للمركز وملردوديته ادلاخلية واخلارجية ويف ا عداد التقارير ادلورية هبذا اخلصوص 

 :التس يري العام للمركز 

  املركز؛متثيل املركز بطلب من مدير 

  املركز؛املشاركة يف جلن العمل بطلب من مدير 

 املسامهة يف تأ طري وتتبع أ نشطة الفروع وامللحقات. 

 :همام ذات طبيعة تنظميية 

 ؛اال دارية اجلاري هبا العمل  املساطروتتبع  املسامهة يف تفعيل القوانني 

 املسامهة يف السهر عىل احرتام النظام ادلاخيل للمركز. 

 :التدبري اال داري 

  اال داري؛تنظمي ومراقبة العمل  

  مس متر؛وحتييهنا بشلك ا جناز اال حصائيات اخلاصة ابملركز اال رشاف عىل 

  ابملركز؛املسامهة يف تطوير وحتديث نظام املعلومات اخلاصة 

  عداد وتفعيل خمطط خاص ابلتواصل ادلاخيل  واخلاريج؛ا 

  املؤسسة؛ن ا شارة مجيع أ عضاء جملس كتابة جملس املركز مبا يف ذكل حفظ احملارض ووضعها ره تويل 

  ابملركز؛املسامهة يف تطوير الرشأاكت والتعاون 

 الربيد اخلاص ابملركز.معاجلة  عىل  اال رشاف 

 :تدبري املوارد البرشية واملالية واملادية 

 ابملركز؛ تدبري املوارد البرشية  

  اال داري؛تنس يق أ عامل املسؤولني عن العمل و تتبع  

  ؛املوارد البرشية ااملسامهة يف توزيع همام واختصاصات  

 البرشية؛املوارد أ داء املسامهة يف الارتقاء ب  

  املركز؛حتديد حاجيات املسامهة يف 

  عداد  تنفيذها؛ويف رصفها وتتبع  مزيانية املركزمرشوع املسامهة يف ا 

  للمركز املسامهة يف تدبري املوارد املادية اخملوةل. 
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 3رمق  املرفق

 )ة(املساعد )ة(همام املدير

ويقوم ل جل ذكل  .يتوىل املدير)ة( املساعد)ة( مساعدة مدير املركز يف تدبري أ نشطة الرتبية والتكوين والبحث ابملركز، اليت تدخل يف اختصاصه

 :ابملهام ال ساس ية التالية

 

 

 املهام ال ساس ية 
 مناصب املسؤولية

1 2 

  ال سالك؛تنظمي وتنفيذ ال نشطة الرتبوية املتعلقة ابلتكوين حسب x x 

  ال سالك؛هتيئي وتنفيذ وتنس يق خمططات التدريب والتكوين التطبيقي حسب x x 

  املركز؛تنظمي ادلورات والندوات واللقاءات التكوينية املربجمة مضن أ نشطة x x 

  اال قلميية؛تنس يق ال نشطة الرتبوية والتكوينية حسب ال سالك ابلفروع x x 

  املدير؛املسامهة يف خمتلف اللجن بطلب من x x 

  املدير؛متثيل املركز بطلب من x x 

  عداد برانمج معل أ نشطة  x x املركز؛املسامهة يف ا 

  املركز؛املسامهة يف تطوير أ ليات حتسني أ داء  x x 

  ابملركز؛املسامهة يف تكوين وتطوير كفاءات املوارد البرشية العامةل x x 

  الرتبوية؛تتبع وتنس يق أ شغال املوظفني امللكفني ابلعملية x x 

  البيداغوجية؛السهر عىل تنفيذ الربامج واملناجه وال نشطة x x 

  اختصاصه؛املشاركة يف توزيع املهام والاختصاصات عىل املوارد البرشية ابملركز اليت تدخل يف جمال x x 

  للمتدربني؛اال رشاف والسهر عىل تنظمي التداريب امليدانية x  

  الرتبوية؛املسامهة يف تنظمي ومراقبة التقوميات والامتحاانت x x 

  التمكيلية؛تنظمي وتأ طري ال نشطة الثقافية وال شغال  x x 

  املداومة؛املسامهة يف أ نشطة x x 

  عداد وتوزيع الواثئق الرتبوية ذات الصةل مبجال  x x ختصصه؛ا 

  عداد مزيانية  x x املركز؛املسامهة يف ا 

  احلاجيات؛املسامهة يف حتديد x x 

  النتاجئ.تشجيع التدبري ابملرشوع املرتكز عىل x x 

 التدريس؛ملكف)ة( بسكل تأ هيل أ طر هيئة  مدير)ة( مساعد)ة( -1

 والاجامتعي.مدير)ة( مساعد)ة(ملكف)ة( بسكل تكوين أ طر اال دارة الرتبوية وأ طر هيئة ادلمع اال داري والرتبوي  -2
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 املطلوبة يف املرتحشني والكفاايت اجلانبيات 

 

 أ مه الكفاايت املطلوبة
 املسؤوليةمناصب 

1 2 3 

 الكفاايت الاسرتاتيجية x x x 

  ؛للمؤسسةالقدرة عىل تكييف كفاايته التدبريية مع الرؤية الاسرتاتيجية x x x 

  ؛املركزالقدرة عىل تدبري التغيري داخل x x x 

  ماكانت بداع حلول للمشألك املطروحة اب   x x x ؛حمدودةالقدرة عىل ا 

  ؛املتاحةالقدرة عىل تدبري النتاجئ حسب ال هداف ذات ال ولوية للمركز ابال ماكنيات x x x 

  واالتصاالت؛القدرة عىل استامثر تكنولوجيا املعلومات x x x 

  واخلاريج؛القدرة عىل التواصل ادلاخيل x x x 

  البرشية؛القدرة عىل تمنية معارف وطاقات املوارد x x x 

  معل؛القدرة عىل تدبري وتنش يط مجموعات x x x 

  العمل؛القدرة عىل حسن تدبري اخلالفات يف x x x 

  اال جناز؛القدرة عىل الضبط والرسعة يف x x x 

  املس تجدات؛القدرة عىل استيعاب ومواكبة x x x 

  التشاريك؛القدرة عىل تعبئة املوظفني وفرق العمل يف ا طار التدبري x x x 

  واال نصاف؛القدرة عىل تطوير ثقافة تنظميية حامةل لقمي املساواة x x x 

  وادلويل؛القدرة عىل عقد وتمنية الرشأاكت عىل املس توى الوطين x x x 

 .القدرة عىل التأ طري والتنس يق والتتبع والتقومي x x x 

 الكفاايت اخلاصة x x x 

  املركز؛القدرة عىل تدبري املوارد البرشية واملالية واملادية واملمتلاكت بشلك يس تجيب حلاجيات x   

  ليه؛القدرة عىل تدبري امللفات ذات الطابع القانوين املرتبطة ابملهام املس ندة  x x x ا 

  التقومي؛القدرة عىل تدبري أ نشطة وحمطات x x x 

  مسؤوليته؛القدرة عىل التدبري اال داري حسب مس توى x x x 

  مسؤوليته؛القدرة عىل تدبري الشؤون البيداغوجية والرتبوية والاجامتعية للمركز حسب مس توى x x x 

  هممته؛القدرة عىل تدبري التخطيط والتكوين ال ساس والتكوين املس متر ابملركز حسب x x x 

  معلية؛القدرة عىل استامثر املعطيات وحتويلها ا ىل ا جراءات x x x 

  قانونية؛التوفر عىل معرفة x x x 

  التكوين؛اال ملام مبساطر تدبري مؤسسات x   

 .التوفر عىل دراية مبساطر حتضري ورصف املزيانية x   

 

 (؛الاكتب)ة( العام)ة -1

 التدريس؛مدير)ة( مساعد)ة( ملكف)ة( بسكل تأ هيل أ طر هيئة  -2

 مع اال داري والرتبوي والاجامتعي.مدير)ة( مساعد)ة(ملكف)ة( بسكل تكوين أ طر اال دارة الرتبوية وأ طر هيئة ادل -3
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 منوذج السرية اذلاتية

 

 

 

 

 

 

 املعلومات الشخصية  -1

 

 : Nom..................................................................................................................... اال مس العائيل :

 : Prénom...............................................................................................................اال مس الشخيص :

 ............................................................ الازدايد:|_||_||_||_|/|_||_|/|_||_|ماكن  الازدايد:اترخي 

 أ رمل)ة(              مزتوج)ة(      احلاةل العائلية :    عازب)ة( 

 ....................................................................................................................تعريف : الوطنية لل  بطاقة ال رمق 

 .........................................................النقال : ..............................................رمق الهاتف )املكتب( :

 .....................................................................................................................الربيد اال لكرتوين : 

 .....................................................................................................................................العنوان : 

              ..................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................الترشيفات وال ومسة : 

 

 

 املعلومات اال دارية -2

 

 .......................................................، اترخي التوظيف : ...............................................رمق التأ جري :

 ......................................................................................................................................اال طار :

 ...............:............الرتبة    .............................السمل :   .......................................ادلرجة :
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  ............................................................................................................املهمة احلالية : 

  ....................................................................................................................مقر العمل : 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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 الشهادات وادلبلومات اجلامعية واملهنية -3

 ال اكدميية  

 التخصص الشهادة
 مدة التكوين

 مؤسسة التكوين
 ا ىل من

     

     

     

     

 املهنيــــة 

 التخصص الشهادة
 مدة التكوين

 مؤسسة التكوين
 ا ىل من

     

     

     

     

 

 املسار املهين -4

 

 مقر العمل املهمة اال طار التارخي من:........ا ىل:..........

    

    

    

    

 

 التكوين املس متر:  -5

 : )ة(املشاركة مكؤطر 

 ماكن التدريب موضوع التدريب من:..........ا ىل:..........التارخي: 
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 : )ة(املشاركة مكس تفيد 

 ماكن التدريب موضوع التدريب التارخي: من:..........ا ىل:..........

   

   

   

   

   

 

 الكفاءات اللغوية -6

 

 النطق القراءة الكتابة 

 ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد

          العربية

          ال مازيغية

          الفرنس ية

          اال جنلزيية

          اال س بانية

آخر           أ

 

 المتكن من املعلوميات: حتديد الربامج املعلومياتية املس تعمةل -7

 

 درجة التحمك 

 ضعيف متوسط جيد

  معلوميات مكتبية

Bureautique 

    

    

    

    

     برجمة
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Programmation     

    

    

آخر  أ

    

    

    

    

    

 

 

 

نتاجات واال صدارات العلمية والفكرية - 8  اال 

نتاج )*( نتاج الس ياق)**( اللغة املوضوع نوع اال   اترخي اال 

     

     

     

     

     

     

 جمةل، حمارضة، حبث، مؤلف، ..... )*(

 ندوة،  دراسة،  لقاء، .... )**(

 ال نشطة امجلعوية والرتبوية والثقافية والرشأاكت -9

 من ...........ا ىل......... املهمة أ و نوع النشاط الهيأ ة)*(

   

   

   

   

 مجعية، نقابة، ...... )*(

 الرشأاكت

 التارخي الطرف الرشيك موضوع الرشاكة
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 جتارب وخربات أ خرى - 10

............................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 ترصحي :

 أ شهد عىل حصة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع.

 |_||_||_||_|/|_||_|/|_||_|حرر يف: .............................................بتارخي :  

 التوقيع: ..............................

 


