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صورة التعزيف 

 ()ضزورية

 
                                                             

 
 

 

 

 
   خاص باجلنعية

  (6)مذيز    رقه التضجيل

  (6)مذيز مضاعذ  

  ( 6)الرتبوية  باإلدارةملحق 
 

  

 معلومـــات شخصيـــة معلومــات مَييــــة

 .............................................................: رقه التأجري 

 ....................................................................اإلطار :  

  .  .................................................................املَنـــة : 

 ...............................................................املؤصضـة :  

 ................................................................املذييـة : 

 .................................................................الييابة : 

 ............................................................األكادميية : 

املباشزتوقيع الزئيط   

 

 

 

 

....................................................................االصه و اليضب :   

    ......................................................: د و ملاىُ تاريخ االسديا

....: ......................................................رقه البطاقة الوطيية   

 .............................................................. : الشخصيالعيواٌ  

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

 : ..................................املذيية  

 

:رقه اهلاتف الشخصي   
 

 ................................................ئلية : احلالة العا

.................................................. عذد األطفــال :  

 ......................الضً :  -9

 ..................... الضً :  -4

 (2) :  او التلوييات احملصل عليَاالتذاريب 

 

      .املقز :......................نُ :.................الضية :...................رق   املذيزيً     تذريب

 ملقز :.......................رقنُ :.................الضية :....................ا  دبلوو املذيزيً      

 تذاريب أخزى : .......................................................................................

 يف اخلاىة املياصبة.× ضع عالمة  (1)

 دبلوو التذريبأو  آخز شَادة مصورة مً ةيزفق ٍذا الطلب بيضخ (2)

…………………………….. 

 1النموذج رقم 
 االدارة الرتبوية طلب الرتشيح ملهام    

 املدرسية لصيفيةت اباملخيما

 1763صيف سنة 
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 املَاو الضابقة مبخينـات اجلنعية 

 

 املَنة املخيه الضية

2113 
  

2114 
  

 

 املَاو الضابقة جبنعيات أخزى

 املَنة املخيه اصه اجلنعية الضية

2113 
   

2114 
   

 :  املزاكش املقزرة للتخييه

 : املخينات املطلوبة

 

 املذيية املخيه ر.ت.

1   

2   

3   

  التــــشاوالتــــشاو

 أصفلُ أتعَذ يف حالة قبولي للنشاركة يف املخيه مبا يلي :  )ة(أىا املوقع

 .االلتحاق مبقز املخيه املعني بُ حضب التاريخ احملذد 

    1763 /17/70 الي 17/74/1763من  املزحلتني املقزرتنيااللتشاو بالعنل الي ىَاية         

 .املزحلتنيالتعويطات يف حالة عذو إمتاو  التياسل عً  -

    (63)يف حالة تعذر التحاقي إشعار اجلنعية بذلم على األقل مخضة عشزة يوما     -             

 االوىل  . بذاية مزحلة التخييه قبل                    

 املزاكش اجلبلية املزاكش الشاطئية

 أصيلة أكاديز

 إفزاٌ

 طيجة اجلذيذة

 مارتيل احملنذية

 اميوسار

 املطيق الضعيذية
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 ..........................................يف  .....................حزر بــ 

 
 )ة( توقيع املرتشح

 
 

 آخز أجل 2115يوىيُ  15: تبعث الطلبات إىل عيواٌ اجلنعية قبل مته يوو  ملحوظة


