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صورة التعريف 

 ()ضرورية

 

                                                              
 

       
 

 

 

 

   خاص بالجمعية

  (1)مدير    رقم التسجيل

  (1)مدير مساعد  

  ( 1)التربوية  باإلدارةملحق 
 

  

 معلومـــات شخصيـــة معلومــات مهنيــــة
 

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

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

  .  .................................................................المهمـــة : 

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

 ................................................................المدينـة : 

 .................................................................النيابة : 

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

المباشرتوقيع الرئيس   

 

 

 

 

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

    ......................................................: د و مكانه تاريخ االزديا

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

 .............................................................. : الشخصيالعنوان  

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

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

 

:رقم الهاتف الشخصي   
 

 ................................................ئلية : الحالة العا

.................................................. عدد األطفــال :  
 ......................السن :  -1

 .................. السن :  -2

 ..................... السن :   3-

 ......................السن :    - 4

 (2) :  او التكوينات المحصل عليهاالتداريب 
 

      .المقر :......................رقمه :.................السنة :...................   المديرين     تدريب

 لمقر :.......................رقمه :.................السنة :....................ا  دبلوم المديرين      

 تداريب أخرى : .......................................................................................

 في الخانة المناسبة.× ضع عالمة  (1)

 دبلوم التدريبأو  آخر شهادة مصورة من ةيرفق هذا الطلب بنسخ (2)

 المهام السابقة بمخيمـات الجمعية 
 

 المهمة المخيم السنة

…………………………….. 

 1النموذج رقم 
 االدارة التربوية الترشيح لمهام طلب    

 المدرسية لصيفيةت ابالمخيما

 2016صيف سنة 
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صورة التعريف 

 ()ضرورية

2014   

2015   
 

 المهام السابقة بجمعيات أخرى

 المهمة المخيم اسم الجمعية السنة

2014    

2015    

 :  المراكز المقررة للتخييم

 : المخيمات المطلوبة
 

 المدينة المخيم ر.ت.

1   

2   

3   

 لي للمشاركة في المخيم بما يلي  :أسفله أتعهد في حالة قبو )ة(أنا الموقع:       \التزام    

 .االلتحاق بمقر المخيم المعين به حسب التاريخ المحدد 

    2016 /23/08 الي 18/07/2016من  المرحلتين المقررتينااللتزام بالعمل الي نهاية          

 (15)قي إشعار الجمعية بذلك على األقل خمسة عشرة يوما في حالة تعذر التحا    

 االولى  . بداية مرحلة التخييم قبل                    
 ..........................................في  .....................حرر بــ 

 )ة( توقيع المترشح
 

 

 

 آخر أجل 2016يونيو  30م : تبعث الطلبات إلى عنوان الجمعية قبل متم يو ملحوظة

 المراكز الجبلية المراكز الشاطئية

 أصيلة أكادير

 ايموزار
 طنجة الجديدة

 مارتيل السعيدية

 المضيق
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