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 جمعية المخيمات الصيفية المدرسية                                                                            

 الربـاط                                                                            
                                                            

 
 
 
 

        
                   

 
      

    (1):  المهمة المطلوبة                                                                                                          خاص بالجمعية     

  عامل   مكلف بالخزين   رقم التسجيل

  ليحارس لي   طباخ  

  سائق   مساعد طباخ 
 

 معلومـــات شخصيـــة معلومــات مهنيــــة
 

 بالنسبة للموظفين

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

 ...............................................................:   رقم التأجير

    ....................................................................ة : المهمـــ

 ..................................................................المؤسسـة :  

  .....................................ألنيابة:.......................:نـةالمدي

 .............................................................األكاديمية : 

 توقيع الرئيس المباشر 
 

 

.................................................................االسم و النسب :   

....................................................: د االزديا ومكان تاريخ  

....................................................... رقم البطاقة الوطنية :  

 العنوان الشخصـي : 

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

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

 ...................................................المدينة : .

:رقم الهاتف الشخصي  

 ..................................................الحالة العائلية : 

..............عدد األطفــال :  

                     

بالنسبة                                              

 للطلبة
 
 
 
 في الخانة المناسبة xضع عالمة  (1)

 :  أو جمعيات أخرىية المهام السابقة بمخيمـات الجمع

 ........................................................................الشهادة المحصل عليها    :

 :......................................................................الحالي  يالمستوى الدراس

 المهام السابقة بجمعيات أخرى المهام السابقة بمخيمات الجمعية

 المهمة المخيم اسم الجمعية المهمة المخيم السنة

1014      

1015      

 

 

صورة التعريف 

 ()ضرورية

 4النموذج رقم 
 هيأة الخدمات طلب الترشيح لمهام  

 المدرسية لصيفيةت ابالمخيما

 1016سنة  صيف
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 :  المراكز المقررة للتخييم
 

 

 : المخيمات المطلوبة
 

 المدينة المخيم ر.ت.

1   

1   

3   

  

  التــــزامالتــــزام
 
 

 أسفله أتعهد في حالة قبولي للمشاركة في المخيم بما يلي :  )ة(أنا الموقع

 .االلتحاق بمقر المخيم المعين به حسب التاريخ المحدد 

      1016 /13/01 الي 11/00/1016 من لمقررتينالمرحلتين اااللتزام بالعمل الي نهاية          

 -   المرحلتينالتنازل عن التعويضات في حالة عدم إتمام. 

    (15)في حالة تعذر التحاقي إشعار الجمعية بذلك على األقل خمسة عشرة يوما     -

 .  االولى بداية مرحلة التخييم قبل                    

 
 ........................................في  .....................حرر بــ 

 
 )ة( توقيع المترشح

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر أجل 5026يونيو 52: تبعث الطلبات إلى عنوان الجمعية قبل متم يوم ملحوظة                           

 
 

 المراكز الجبلية المراكز الشاطئية

 أصيلة أكادير

 ايموزار
 طنجة الجديدة

 مارتيل ديةالسعي

 المضيق


