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 طلب التعيين )أو إعادة التعيين( في منصب تعليمي 

 (2016خاص بالمترشحين لمباراة التبريز للتعليم الثانوي ) دورة 

 .....................................................التخصص: -
 

 

 االلتحـاق بالـزوج)ة(  4 ىإل 1من  :ترتيب اختيارات المترشح للتعيين حسب األسالك  خـاص بالمصالح المركزيـة

 نعم:    األقسام التحضيرية للمدارس العليا    الرتــبـــة
   شهادة التقني العالي   عــــدد الناجحيـن ال:  

    المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين   توصيات لجنة المباراة

   والتكوين  األكاديميات الجهوية للتربية  قـرار لجنة التعيينات 

 

 الجنس: رمزه /___/ ......................................................................................................................اإلسم والنسب : 
Nom et Prénom: ............................................................................. …....................................................... 

    4الدورة    3الدورة   2الدورة  1الدورةصفــة الترشيـــح: رمزها /_____/   التخصــص:  رمزه/_____/  المشاركة في المباراة:
 رقم ب ت و: /__/__/__/__/__/__/__/__/........................................:(1)تاريخ اإلزدياد: /_____/__/__/ مكان اإلزدياد 

 رقم التأجير: /___/___/___/___/___/___/___/   تاريخ التوظيف:/________/____/____/  اإلطـــار: رمزه/____/
 __/____/____/تاريخ التعيين بها : /_____ .….....………...………: األكاديميـــة : رمزها /____/  النيابـــة:(2)مقر العمل

 ..............................مقر عمل الزوج )ة(: .....................: (3) الحالة العائلية : رمزها /___/ عدد األطفال : /__/ مهنة الزوج )ة(

 ..........................الهاتـف : ..............................................................................................عنـوان المراسلــة : 

 ترتيـــب اختيارات التعــيين حســب األولــــوية

 )*(                         )رمــزها ) األقســــام التحضيـــــرية للمدارس العليا                        
1  /_______/ :2 /_______/ :3______/ :/_ 4_______/ :/5 _____/ : /_6_______/ : /7__/ :____/ 8 : /______/  9_/:____/ 10____/ :/_ 11 :

___//_ 12 : /____/__13 _____/ :/_  14_____/ :/_  15 : /_____/_16 _____/ :/_ 17 _____/ :/_ 18 _____/ :/_ 19 _____/ :/_ 20 ______/ :/_              
21 _____/ :/_ 22 ______/ :/_ 23 : ______//_24 ______/ :/_25 ______/ :/_ 

 

 )*(                              )رمــزها  (( BTSشهادة التقني العالي )                           
1  /___/ :2 /___/ :3__/ :/_ 4/___/ :5_/ : /_6___/ : /7__/ :_/ 8 : /__/_  9__/:/_ 10___/ :/ 11___/ :/ 12 ___/ :/_13 __/ :/_  14_/ :__/ 15_/ :__/ 
16__/ :/  17  /___/ :18 /___/ :19__/ :/_ 20/___/ :21__/ : /_22_/ :__ /23_/ :__/_ 24 : /__/_  25__/:/_ 26___/ :/ 27___/ :/ 28 __/ :/_  29__/ :/_ 

30____/ :/  31  /___/ :32 /___/ :33__/ :/_  
 

 )*(                            )رمــزها  (مؤسســـات تكويــن األطـــر التربويـــة                      
 

 المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها لمراكز الوطنيةا

 /: /____مركز التوجيه والتخطيط التربوي

 

 /___/__: مركز تكـوين مفتشـي التعليم

1  /_____/ :2 /__/ :3  /_____/ :4/____/ :  5 /____/ :6  /_____/ :7 /___/ :8  /___/ :9 /__ __/:10 /___/ :

11 /____/:12/ :   /____13 /____/:12 /___/ :13   /___/ :14 /___/ :15 /___/ :16__/ :_/_17 _/ :_ /__18_/ :__/__ 
19 /___/ :20/___/ :21 /___/ :22 /___/ :23 /____/ :24   /____/ :25 /____/:26_/ :___ /__27__/ :_ /_28  :

_/_  /__ 

29 /___/ :30 /___/ :31 /___/ :32_/ :_ /__33_/ :_/__ 34 __/ :_/_35_/ :_ /__36__/ :_ /_37 __/ :_  /_38_/ :_/__ 

39 /___/ :40 /___/ :41 /___/ :42 /___/ :43 /___/ :44 /___/ :45  /___/ : 

 

 )*(                             )يجب تعبئة جميع الخانات(رمــزها( األكـاديميـات الجهويـة للتربيـة والتكويــن )
1  /____/ :2 /____/ :3___/ :/_ 4____/ :/5 ___/ : /_6____/ : /7__/ :__/ 8 : /____/  9_/:_ __/ 10___/ :/_ 11___/ :/_ 12 : /__/__13 ___/ :/_ 

  14___/ :/_  15 : /__/__16 ___/ :/_ 
  

 توقيع وخاتم المصالح المختصة المعنية
 

 إمضاء المترشح )ة(
المركز الجهوي إمضاء وخاتم مدير 

)بالنسبة  ن التربية والتكوينلمه

 ين (يالرسم للمترشحين

 مدير المؤسسةإمضاء وخاتم 
 )بالنسبة  للمترشحين األحرار الموظفين (

 إمضاء وخاتم رئيس الوحدة المركزية لتكوين األطر
 (للمترشحين األحرار غير الموظفين )بالنسبة 

 
 

 
 ....................بتاريخ:

 
 

 
 ................................بتاريخ:

 
 

 
 ..........................بتاريخ:

 

 
 
 ..........................................تاريخ:ب

 : كما هو مبين في عقد اإلزدياد. مكان اإلزدياد( 1)
 مقر العمل الحالي بالنسبة للمترشحين األحرار الموظفين.  مقر العمل :( 2)
مصحوبة بنسخة مصادق عليها لبطاقة  )ة ة اإللتحاق بالزوج)ة( يجب إرفاق هذا المطبوع بنسخة من عقد الزواج، ونسخة من شهادة عمل الزوج)في حال مهنة الزوج )ة(:( 3)

 اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنسبة لألزواج العاملين بالقطاع الخاص.
 )*( وضع الرمز المناسب في الخانة المطلوبة.

 : أنظـر جـداول الرمـوز خلفـه. ــةمالحظ

 2المطبوع رقم 


