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 مجعية املخينات الصيفية املذرصية                                                                            

 الزبـاط                                                                            

                                                            

 
 

      

    (1):  املهنة املطلوبة                                                                                                          خاص باجلنعية     

  عامل   مللف باخلشيً   رقه التضجيل

  ليحارظ لي   طباخ  

  صائق   مضاعذ طباخ 

 معلومـــات عخصيـــة معلومــات مهييــــة

 

 باليضبة للنوظفني

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

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

    ....................................................................ة : املهنـــ

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

  .....................................ألييابة:.......................:يـةاملذي

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

 توقيع الزئيط املباعز 

 

 

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

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

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

 العيواٌ الغخصـي : 

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

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

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

:رقه اهلاتف الغخصي  

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

..............عذد األطفــال :  

                     

 باليضبة للطلبة                                             

 
 
 
 يف اخلاىة املياصبة xضع عالمة  (1)

 :  أو مجعيات أخزىية املهاو الضابقة مبخينـات اجلنع

 

 ........................................................................الغهادة احملصل عليها    :

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

 املهاو الضابقة جبنعيات أخزى املهاو الضابقة مبخينات اجلنعية

 املهنة املخيه اصه اجلنعية املهنة املخيه الضية

2013      

2014      

 
 

صورة التعزيف 

 ()ضزورية

 4النموذج رقم 

 هيأة الخدمات طلب الترشيح لموام  

 المدرسية لصيفيةت ابالمخيما

 2015سنة  صيف
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 :  املزاكش املقزرة للتخييه

 

 

 : املخينات املطلوبة

 

 املذيية املخيه ر.ت.

1   

2   

3   

  

  التــــشاوالتــــشاو

 

 

 أصفله أتعهذ يف حالة قبولي للنغاركة يف املخيه مبا يلي :  )ة(أىا املوقع

 .االلتحاق مبقز املخيه املعني به حضب التاريخ احملذد 

     2015 /24/00 الي 20/00/2015 من املزحلتني املقزرتنيية االلتشاو بالعنل الي ىها         

 .املزحلتنيالتياسل عً التعويطات يف حالة عذو إمتاو   -

    (15)يف حالة تعذر التحاقي إععار اجلنعية بذلم على األقل مخضة عغزة يوما     -

 .  االوىل بذاية مزحلة التخييه قبل                    

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

 
 )ة( توقيع املرتعح

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 آخز أجل 1105  يوىيه 01: تبعث الطلبات إىل عيواٌ اجلنعية قبل مته يوو ملحوظة              

 املزاكش اجلبلية املزاكش الغاطئية

 أصيلة أكاديز

 إفزاٌ

 طيجة اجلذيذة

 مارتيل ةاحملنذي

 اميوسار

 املطيق الضعيذية


