
 

 

 كسم ثدبري املوارد امبرشية

  9350099180/9350099093 3815ص.ب   -شارع محمد جحاج-جامع أ فيالل 

 ا عالن
ىل -ثطوان-حهني  ال اكدميية اجلهوية نورتبية وامخكوين جلهة طنجة اجلهوية نورتبية  أ طر ال اكدمييةعمل ال س خاذات و ال ساثذة احلس مية ا 

يداع  0202فوج  احلس مية-ثطوان-وامخكوين جلهة طنجة  اىل غاية  وذكل امخعوميية  ملر امعمل تابملؤسسا يمتس  املوفات الاداريةأ ن ا 

 .كآخر أ جل ل يداع املوفات   0909 ش خنرب 11امجلعة يوم 

 ، حيخوي لك مهنام عىل:ال زرق ابنوون، والآخر ال خرضنوون ابأ حدهام من موفني فرعيني  املوف الاداريو يخكون 

  ؛امبيومرتية  بطاكة امخعريف اموطنيةنسخة مطادق عىل مطابلهتا مل ضل من 

  نسخة مطادق عىل مطابلهتا مل ضل من شهادة ال جازة أ و امشهادة املعرتف مبعادههتا، مرفلة بنسخة من كرار املعادةل املنشور

 ابجلريدة امرمسية؛

 (مطادق  اهمنوذج رفلته ثرصحي ابمرشف ) ؛عويه من طرف امسوطات اخملخطة 

  ال خرضوف املامنسخة ال ضوية يف ثوضع ) امسوابق امعدمية حديثة امعهد بطاكة امعديل أ و نسخة من امسجلنسخة من ،

 ؛(ال زرقوف املوامنسخة املشهود مبطابلهتا مل ضل يف 

  ثثبت امسالمة اجلسدية  حتمل خمت و ثوكيع امطبيب املعاين،امعهد مسومة من طبيب ابملطاع امعام  حديثةشهادة طبية

 ؛(ال زرقوف امل، وامنسخة املشهود مبطابلهتا مل ضل يف ال خرضوف املامنسخة ال ضوية يف ثوضع )( نومرتحش)ةوامعلوية 

 ابل مر عىل  )ة(نسخة حديثة امعهد من علد الازدايد حتمل الامس اماكمل ابحلروف امعربية وامالثينية)يف حاةل عدم ثوفر املعين

 (.امبيومرتيةبطاكة امخعريف اموطنية 

  دارة معومية، مؤسسة معومية، جامعة حرابية، رشكة ندلوةل، فرع من شهادة ثوكيف ال جرة ابمنس بة نذلين س بق هلم امعمل اب 

 رشكة عامة أ و هيئات معومية أ خرى .

( داخل ظرف مغوق يكتب عويه املعطيات امشخطية ال ثية :  الازرقوف امل+  الاخرضوف املاكمال )  املوف الادارييوضع 

كومييةامسكل, امخخطص و املديرية و امنسب ، رمق ب.ت.و ،  الامس  . ال 

 

امشخطية  ثفاداي ل ي ثأ خري يف جسوية اموضعية ال دارية واملامية نومعنيني ابل مر، يرىج مهنم امخأ كد من املطابلة امخامة نومعطيات :هام

 امواردة يف امواردة يف مجيع امواثئق املدىل هبا مع ثكل الازدايد...(و، اترخي -ت-)الامس وامنسب ابمعربية وال حرف امالثينية، رمق ب

هذا و جتدر ال شارة  .مع الاحتفاظ بنفس امخوكيع يف امواثئق ) حمرض الامخحاق ابمعمل، امخرصحي ابمرشف (  اموطنية،بطاكة امخعريف 

يداع  أ شهر و ذكل ابخداء 3دكة عوهيا اىل أ ن مجيع امواثئق املدىل هبا جيب أ ن ل يخعدى اترخيها أ و اترخي املطا  .املوف الاداريمن اترخي ا 


