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 مجعية املخينات الصيفية املذرصية                                                         

 الزبـاط          

 

 

         خاص باجلنعية

 رقه التضجيل
  

 

  

 

 معلومـــات شخصيـــة معلومــات مَييــــة

 

 باليضبة للنوظفني

 .…………………………………..… اإلطار:  

 ………………………………..… ريرقه التأج

    .………………………………….…املَنـــة 

 ………………………………….…املؤصضـة 

 ..………………ألييابة:………………يـةاملذي

 …………………………………األكادميية : 

 توقيع الزئيط املباشز 

 

 

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

..................................................: د االسديا وملاٌ تاريخ  

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

 ....................................................... العيواٌ الشخصـي : 

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

 ..........................................................................املذيية 

رقه اهلاتف 

:الشخصي  

 .....................: ............................احلالة العائلية 

....................عذد األطفــال :  

 

 

 باليضبة للطلبة                                   

 

 

 (1: )  جلنعوية احملصل عليَاا او التلويياتالتذاريب 

  

 ..............................:..................... اجلنعية .   :...................الضية .................رقنُ :      التحطريي        

               ..............................................:......اجلنعية  .....................الضية :.:...............رقنُ التلويين               

         .....................................................:اجلنعية  ....................الضية :.................رقنُ :  دبلوو املذربني       

      ...................................................:.اجلنعية ... .................لضية :.ا...:.............رقنُ    املذيزيً   تذريب

 ....................................................:اجلنعية  .....................الضية :...............رقنُ :  دبلوو املذيزيً      

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

 .التذاريب آخز شَادة أو دبلوومصورة مً  ةيزفق ٍذا الطلب بيضخ (1)

 ........................................................................عليَا    : الشَادة احملصل

 :......................................................................احلالي  ياملضتوى الذراص

        

 
 صورة التعزيف   

 ضزورية          

 

 3النموذج رقم 

 (مدرب )ة طلب الترشيح لمهام  

 المدرسية لصيفيةت ابالمخيما

 2015سنة  صيف
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 :  أو مجعيات أخزىاملَاو الضابقة مبخينـات اجلنعية 

 

 نعيات أخزىالضابقة جباملَاو  املَاو الضابقة مبخينات اجلنعية

 املَنة املخيه اصه اجلنعية املَنة املخيه الضية

2013      

2014      

 

 :  املزاكش املقزرة للتخييه

 

 املزاكش اجلبلية املزاكش الشاطئية

 أصيلة أكاديز

 إفزاٌ

 طيجة اجلذيذة

 مارتيل احملنذية

 اميوسار

 املطيق الضعيذية

 

 : ات املطلوبةاملخين

 

 املذيية املخيه ر.ت.

1   

2   

3   

  

  ــشاوــشاوالتــالتــ  

 

 

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

 .االلتحاق مبقز املخيه املعني بُ حضب التاريخ احملذد 

      2015 /24/00 الي 20/00/2015من  املزحلتني املقزرتنيااللتشاو بالعنل الي ىَاية         

 .املزحلتنياو التياسل عً التعويطات يف حالة عذو إمت  -

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

 . االوىل  قبل بذاية مزحلة التخييه

 

 ..........................................يف  .....................حزر بــ 

 
 )ة( توقيع املرتشح

 

 

 
 

 

 آخز أجل 1105 يوىيُ 01لطلبات إىل عيواٌ اجلنعية قبل مته يوو : تبعث املحوظة              

 


