
 

 

 

 

 

دإرة إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة سوس ماسة إ ىل عمل اكفة  ين مفتيش إلتعلمي خرجي  مركز تكو  تهني  إ 

ري عن أأن معلية إلتعب، سوس ماسة اكدمييةبأأ  إذلين مت تعييهنم ،2020مسكل تكوين أأطر إل دإرة إلرتبوية لس نة وخرجي  

ىل غاية   2020 غشت 16إلأحد  ومـــيإلرغبة يف إلتعيني ابملديرايت إل قلميية إلتابعة للجهة س تجرى إبتدإء من اترخيه وإ 

  وفق إل جرإءإت إلتالية:

   :تعبئة الاختيارإت -1
 

ىل إمل ،يتعني عىل إملعنيات وإملعنيني ابلأمر  ـــــــايل:عىل إلعنوإن إلتــ إلرمس  للأاكدميية وق إلولوج إ 

http://aref-sm.men.gov.ma/ 

ابس تخدإم  عد ذكلب وطبعه وتعبئته بلك دقة وعناية وتوقيعه مث نسخه إخلاص بلك فئة الاختيارإتلتحميل منوذج بطاقة 

طاقة بإلصفحة كام هو مبني يف عىل نفس  رفقة نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف «scanner» إملاحس إلضويئ

 .الاختيارإت
 

 إ رسال بطاقة الاختيارإت -2
  
قبل ممت اة إلأاكدميية عني موإفوتوقيعها، يتهبا ة إملعطيات إملسلة بعد تعبئة بطاقة الاختيارإت وإلتأأكد من حص 

وهو عبارة عن  حيمل إمس إملعين ابلأمر  PDF »   (Fichier PDF) » يف صيغة لفمب ،2020غشت  16يوم إلأحد 

 نييإل لكرتون  ينإلربيد حدأأ  عربيف إملاكن إخملصص لها نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف تضم موقعة و بطاقة الاختيارإت 

ل متمرة وإحدة فقط، حيث لن ي ،فئة حسب لك أأسفهل لكرتوينأأول بريد  إعدامد إ      لك خرجي.ل من قب متوصل به إ 

رسال بطاقة الاختيارإت إخلاصة خبرجي           مركز تكوين مفتيش إلتعلمي: إلربيد الالكرتوين إخلاص اب 

aerfsm.mvtinsp@gmail.com 

رسال بطاقة الاختيارإت  مسكل تكوين أأطر إل دإرة إلرتبوية: إخلاصة خبرجي   إلربيد الالكرتوين إخلاص اب 

arefsm.mvtsgh@gmail.com 

 مقتضيات عامة -3

 

 ؛يف بطاقة الاختيارإت ترتيب مجي  إملديرايت إلتابعة للأاكدميية لزوما، يتعني عىل لك خرجي 

 لك من أأدىل مبعلومات مغلوطة يتحمل مسؤولية تبعاهتا؛ 

لهيا أأعاله ويف إلوقت إحملدد، يعني فامي    من إملناصب إلشاغرة. بقىت لك من مل يعرب عن رغبته عرب إتباع إلطريقة إملشار إ 

                                                   

 2020غشت  10حرر بأأاكدير بتارخي 
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  ................................................................................................................................................................................................................................................................ الامس وإلنسب:

                                      .................................................................................................................................................................................................NOM ET PRENOM:  

 ................................................................. إجلنس:        ............................................................................................................................................................ اترخي وماكن الازدايد:

     ........................................................................................... إلعائلية:إلوضعية         ....................................................................................................................................... :إلتأأجريرمق 

  ....................................................................................  :(2)إلتخصص ........................................................................................................................................................ :(1)إل طار

  ...................................................................................... رمق إلهاتف: ............................... ............................................................................................................... :إلربيد الالكرتوين

 

طار خاص ابلبطاقة إلوطنية للتعريف:              :(3) إلأفضليةحسب  الاختيارإتترتيب         إ 

 إملديرايت إل قلميية ر.ت

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 

 : مالحظات

 ؛مفتش إملصاحل إملادية وإملالية -مفتش إلتعلمي إلثانوي –مفتش إلتعلمي الابتدإيئ  (1)

 ؛هيم فقط مفتيش إلتعلمي إلثانوي (2)

قلميية إلتـــــــالية ويتعلق إلأمر لزوما لجهةإلست إلتابعة ل  ديرايتإمل مجي ترتب  يتعني عىل إملعنيني ابلأمر (3)  :ابملديرايت إل 

دإوتنان  –  نزاكن أأيت ملول  –أأاكدير إ   طاطا؛ -اترودإنت  –تزينيت  –ش توكة أأيت ابها  –إ 

 

                                                                                    ...................................................بتارخي ............... ...............................حرر يف                                                                                

:إل مضاء                                                                               

خلاصة إوض  إلبطاقة إلوطنية للتعريف  إل طاريمت يف هذإ 

ملعين ابلأمر مت ينسخ إللك ابملاحس إلضويئ اب

« Scanner » 



  
 
  
 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................................................................ الامس وإلنسب:
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  ..................................................................................... رمق إلهاتف:. ....................................................................................................................................................إلربيد إل لكرتوين: 

 

طار خاص ابلبطاقة إلوطنية للتعريف:                 :  (*)حسب إلأفضلية ترتيب الاختيارإت     إ 

 إملديرايت إل قلميية ر.ت
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قلميية إلتــــــــــاليةويتعلق إلأمر اب لزوما لجهةإلست إلتابعة ل  ديرايتإمل مجي ترتب يتعني عىل إملعنيني ابلأمر   (*)  : ملديرايت إل 

دإوتنان  نزاكن أأيت ملول  –أأاكدير إ   طاطا؛ -اترودإنت  – تزينيت –ش توكة أأيت ابها –إ 

 

                   ........................................................بتارخي ................ .................................حرر يف                                                                                      

 :إل مضاء                                                                                      

 

خلاصة إوض  إلبطاقة إلوطنية للتعريف  إل طاريمت يف هذإ 

ملعين ابلأمر مت ينسخ إللك ابملاحس إلضويئ اب

« Scanner » 


