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 طلب الترشٌح الجتٌاز مباراة التبرٌز  
 :.............................فً تخصص  للتعلٌم الثانوي

 2015دورة 

 

 أنـا الموقــع أسفلـــه :

 الجنس: /_____/ .........................................................................................................................:  اإلسم والنسب

Nom et Prénom: .........................................................................................................................................  

 .............................................................:.................تـــاريخ اإلزدياد: /_________/_____/_____/ مكان اإلزدياد

 ...............................:( 1)صفة الترشيح   رقـم البطاقـة الوطنيـة: /____/____/____/____/____/____/____/____/

 رقم التأجير :   /__/__/__/___/__/__/__/  ....................................................................................اإلطـــار: 

 .......................................................................: المؤسسة:(2)تاريخ التوظيف:/__________/____/____/  مقر العمـل 

 تاريخ التعيين بها : /______/___/___/.............................................: األكاديميـة.........................................: النيابـة

الهاتووووووووووووـف:   ............................................................................................................................................. عنوووووووووووووان المراسوووووووووووو ة :

 ..........................................................العنوان اإللكتروني:...........................................................................

 

 
 (:5105الشهادة المدلى بها الجتٌاز مباراة التبرٌز )دورة 

 الحصول علٌهاسنـة  المؤسسة التً سلمتها التخصــــــص الشهـــادة 

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

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

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

ـووووووي ألتمووووووـس تسجيووووووـل اسمووووووـي ـووووووـي ة اووووووـة المترشايووووووـن لمبووووووـارا  التبريووووووـز ل تع يووووووـم ال انووووووـو  
 :(3)ل مر  2015دورة  .............................................تخصص:

 

 الثالثة                      الرابعة                     األولى                  الثانٌة   
     

 ارر بـ:                         ـي:                             إمضاء المترشح) (       
 

 خاص باألكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن خاص بنٌابة الوزارة خاص بالمؤسسة التً ٌنتمً إلٌها المترشح

 يشهد السيد:

 اة البيانات الوارد  ـي هذا الط ببص

 ع يه السيد: اط ع اط ع ع يه السيد:

 أرس ه بتاريخ: أرس ه بتاريخ: تاريخ اإلرسال:

 تات رقم: تات رقم: رقم اإلرسال:

 :توقٌع وخاتم السٌد)ة( رئٌس )ة( المؤسسة:     توقٌع وخاتم السٌد)ة( نائب)ة( الوزارة:      توقٌع وخاتم السٌد)ة( مدٌر)ة( األكادٌمٌة

 

 

 
 
 
 
 
 ( موظف أو غٌر موظف0)
 مل الحالً بالنسبة للمترشحٌن األحرار الموظفٌن،( مقر الع5)
 ( فً الخانة المناسبة. x( ضع عالمة )3)

    

 0انًطثىع سقى 
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 طهة انرؼٍُُ )أو إػادج انرؼٍُُ( فٍ يُظة ذؼهًٍُ 

 (2015خاص تانًرششحٍُ نًثاساج انرثشَض نهرؼهُى انثاَىٌ ) دوسج 

 .....................................................انرخظض: -
 

 

 االلتحـاق بالـزوج)ة(  4إلى  0ترتٌب اختٌارات المترشح للتعٌٌن حسب األسالك: من   خـاص بالمصالح المركزٌـة

 نعم:    األقسام التاضيرية ل مدارس الع يا    الرتــبـــة
   شهاد  التقني العالي   عــــدد الناجايـن ة:  

    هوية لمهن التربية والتكوين المراكز الج  توصيات لجنة المبارا 

   األكاديميات الجهوية ل تربية والتكوين   قـرار لجنة التعيينات 

 

 الجنس: رمزه /___/ ......................................................................................................................اإلسم والنسب : 
Nom et Prénom: .............................................................................…....................................................... 

    4الدورة    3الدورة   5الدورة  0الدورةصفــة الترشيـــح: رمزها /_____/   التخصــص:  رمزه/_____/  المشاركة ـي المبارا :
 رقم ب ت و: /__/__/__/__/__/__/__/__/........................................:(1)تاريخ اإلزدياد: /_____/__/__/ مكان اإلزدياد 

 رقم التأجير: /___/___/___/___/___/___/___/   تاريخ التوظيف:/________/____/____/  اإلطـــار: رمزه/____/
 تاريخ التعيين بها : /_______/____/____/ .….....………...………األكاديميـــة : رمزها /____/  النيابـــة:: (2)مقر العمل

 ..............................مقر عمل الزوج ) (: .....................: (3) الاالة العا  ية : رمزها /___/ عدد األطفال : /__/ مهنة الزوج ) (

 ..........................الهاتـف : ..............................................................................................: عنـوان المراس ــة 

 ترتٌـــب اختٌارات التعــٌٌن حســب األولــــوٌة

 )*(                         )رمــزها األقســــام التحضٌـــــرٌة للمدارس العلٌا  )                       
1  /_______/ :2 /_______/ :3 /_______/ :4/_______/ :5  /______/ :6 /_______/ :7 /______/ :8   /______/ :9 /_____/:11 /_____/ :11 :

 /____/12 /______/ :13   /______/ :14  /______/ :15 /______/ :16  /______/ :17  /______/ :18  : /______/19  /______/ :21               /_______/ :
21  /______/ :22  /_______/ :23 /_______/ :24 /_______/ :25 /_______/ : 

 

 )*(                              )رمــزها  (( BTSشهادة التقنً العالً )                           
1  /___/ :2 /___/ :3 /___/ :4/___/ :5 /__/ :6 /___/ :7 /___/ :8   /___/ :9 /___/:11 /___/ :11 /___/ :12 /____/ :13   /___/ :14 /___/ :15 /___/ :
16  /__/ :17  /___/ :18 /___/ :19 /___/ :21/___/ :21 /___/ :22 /___/ :23 /____/ :24   /___/ :25 /___/:26 /___/ :27 /___/ :28   /___/ :29/___/ : 

31  /____/ :31  /___/ :32 /___/ :33 /___/ : 
 

 )*(                            )رمــزها  (مؤسســـات تكوٌــن األطـــر التربوٌـــة                      
 

 المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن وفروعها المراكز الوطنٌة

 : /____/مركز التوجٌه والتخطٌط التربوي

 

 : /_____/مركز تكـوٌن مفتشـً التعلٌم

1  /_____/ :2 /__/ :3  /_____/ :4/____/ :  5 /____/ :6  /_____/ :7 /___/ :8  /___/ :9__ __/: /11 /___/ :

11 /____/:12   /____/ :13 /____/:12 /___/ :13   /___/ :14 /___/ :15 /___/ :16/____/ :17  /____/ :18/_____/ : 
19 /___/ :21/___/ :21 /___/ :22 /___/ :23 /____/ :24   /____/ :25 /____/:26 /______/ :27 /____/ :28  :

  /____/ 

29 /___/ :31 /___/ :31 : /___/32 /____/ :33 /____/ :34 /____/ :35 /____/ :36 /____/ :37   /____/ :38/____/ : 

39 /___/ :41 /___/ :41 /___/ :42 /___/ :43 /___/ :44 /___/ :45  /___/ : 

 

 )*(                             )ٌجب تعبئة جمٌع الخانات(رمــزها( األكـادٌمٌـات الجهوٌـة للتربٌـة والتكوٌــن )
1  /____/ :2 /____/ :3 /____/ :4/____/ :5  /____/ :6 /____/ :7 /____/ :8   /____/ :9 /__ __/:11 /____/ :11 /____/ :12 /____/ :13 /____/ : 

  14/ :  /____15 /____/ :16 /____/ : 
  

 توقٌع وخاتم المصالح المختصة المعنٌة
 

 إمضاء المترشح )ة(
المركز الجهوي إمضاء وخاتم مدٌر 

)بالنسبة لمهن التربٌة والتكوٌن 

 للمترشحٌن الرسمٌٌن (

إمضاء وخاتم مدٌر المؤسسة 
 )بالنسبة  للمترشحٌن األحرار الموظفٌن (

 حدة المركزٌة لتكوٌن األطرإمضاء وخاتم رئٌس الو
 )بالنسبة للمترشحٌن األحرار غٌر الموظفٌن( 

 
 
 

 بتاريخ:....................

 
 
 

 بتاريخ:................................

 
 
 

 بتاريخ:..........................

 
 
 

 بتاريخ:..........................................

 ا هو مبين ـي عقد اإلزدياد.: كم مكان اإلزدٌاد( 1)
 مقر العمل الاالي بالنسبة ل مترشاين األارار الموظفين.  مقر العمل :( 2)
مصاوبة بنسخة مصادق ع يها لبطاقة  )  ـي االة اإللتااق بالزوج) ( يجب إرـاق هذا المطبوع بنسخة من عقد الزواج، ونسخة من شهاد  عمل الزوج) مهنة الزوج )ة(:( 3)

 ـي الصندوق الوطني ل ضمان اةجتماعي بالنسبة لألزواج العام ين بالقطاع الخاص. اإلنخراط

 )*( وضع الرمز المناسب فً الخانة المطلوبة.

 
 : أنظـر جـداول الرمـوز خلفـه. مالحظــة
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 جـــــــــــداول الرمــــــــــــــــــــــــــــوز
 
 

 
 
 

 جذول سيىص انحانح انؼائهُح  جذول سيىص اإلطاس  انرششُح جذول سيىص طفح  جذول سيىص انجُظ

 انشيض انحانح انؼائهُح  انشيض اإلطاس  انشيض طفح انرششُح  انشيض انجُظ

  F أَثً
 10 يىظف

 C ػاصب )ج(  10 أعرار انرؼهُى انثاَىٌ انرأهُهٍ 

 M يرضوج )ج(  15 أعرار انرؼهُى انثاَىٌ اإلػذادٌ   M ركش

   
 15 فغُش يىظ

 D يطهق )ج(  13 أعرار انرؼهُى االترذائٍ 

 V أسيم )ج(  14 أخش    
 

 جـــذول انرخظظــــــاخ

 انشيض انرخظض انشيض انرخظض انشيض انرخظض

 31 انظُغ انًُكاَُكٍ 08 انهغح انفشَغُح 01 انهغح انؼشتُح

 30 انهُذعح انكهشتائُح 55 انشَاضُاخ 05 انفهغفح 

   53 انؼهىو انطثُؼُح 05 ذشتُح تذَُح

   58 االقرظاد وانرغُُش 56 انرشجًح

   59 انثُاء انًُكاَُكٍ 54 انفُضَاء
 

 

 جذول سيىص األقغاو انرحضُشَح نهًذاسط انؼهُا

 انشيض انًؤعغح انشيض انًؤعغح انشيض انًؤعغح

 531 يكُاط –ػًش تٍ انخطاب انرأهُهُحثا.  071 فاط -يىالٌ ادسَظ  انرأهُهُحثا.  001 أكادَش - سضا انغالوٌ انرأهُهُحثا. 

 541 انًحًذَح - انرقُُح انرأهُهُحثا.  081 انقُُطشج –ثا. انرأهُهُح يحًذ انغادط  051 تٍُ يالل –يحًذ انخايظانرأهُهُح  ثا.

 551 وجذج –تٍ ػثذ انؼضَضػًش  انرأهُهُحثا.  091 خشَثكح –اتٍ ػثذوٌ انرأهُهُحثا.  031 انثُضاء – يحًذ انخايظانرأهُهُح  ثا.

 561 انشتاط –ػًش انخُاو انرأهُهُحثا.  511 انؼُىٌ - نغاٌ انذٍَ تٍ انخطُة  انرأهُهُحثا.  041 آَفا –انخُغاء انرأهُهُحثا. 

 571 انشتاط –يىالٌ َىعف انرأهُهُحثا.  501 يشاكش –اتٍ ذًُُح انرأهُهُحثا.  051 عطاخ -انثاَىَح انرقُُح 

 581 آعفٍ -ثا. انرأهُهُح  يىالٌ ػثذ هللا  551 يكُاط –يىالٌ اعًاػُمانرأهُهُح ثا.  061 انشاشُذَح –اتٍ طاهش ُحانرأهُهثا. 

 301 عال -ز.اإلػذادٌ. عهًاٌ انفاسعٍ  311 ذاصج -انششَف االدسَغٍ  انرأهُهُحثا.  591 طُجح أطُهح ثا. انرأهُهُح يىالٌ انحغٍ

   331 انذاخهح-ثا. انرأهُهُحػقثح اتٍ َافغ  351 هًُىك -ثا. انرأهُهُح تاب انظحشاء 

   351 انجذَذج -ثا. انرقُُح انشاصٌ 341 ثا.انرأهُهُح ػثذ انكشَى انخطاتٍ انُاظىس
 

 (BTSجذول سيىص األقغاو انرحضُـشَح نشهادج انرقٍُ انؼانٍ )

 انشيض انًؤعغح انشيض انًؤعغح انشيض انًؤعغح

 60 أكادَش -ثا. انرأهُهُح َىعف اتٍ ذاشفٍُ  51 فاط–ثا. انرأهُهُح انرقُُح 39 انشتاط -ثا. انرأهُهُح انهًُىٌ 

 65 وسصاصاخ -ثا.انرأهُهُح اتٍ انهُرى  50 تٍُ يالل-ثا. انرأهُهُح انرقُُح يحًذ انخايظ  41 عال -ثا. انرأهُهُح انرقُُح انفشاتٍ

 63 شفشاوٌ-ثا. انرأهُهُح انحىاسصيٍ  55 يشاكش-يحًذ انغادط  ثا. انرأهُهُح 40 انقُُطشج -ثا. انرأهُهُح اتٍ عُُاء 

 64 طُجح –ثا. انرأهُهُح يىالٌ َىعف 53 يشاكش –ثا. انرأهُهُح انحغٍ انثاٍَ 45 عُذٌ قاعى -ثا. انرأهُهُح األيُش و.ػثذ هللا 

 65 ذطىاٌ –. انرأهُهُح اإلياو انغضانٍثا 54 انظىَشج -ثا. انرأهُهُح يحًذ انخايظ  43 انثُضاء -ثا. انرأهُهُح انخىاسصيٍ 

 66 وجذج -ثا. انرأهُهُح انًغشب انؼشتٍ  55 قهؼح انغشاغُح -ثا. انرأهُهُح ذاعاوخ  44 انثُضاء-ثا. انرأهُهُح انخُغاء 

 67 وجذج -ثا. انرأهُهُح انًهذٌ اتٍ تشكح  56 شُشاوج  –ثا. انرأهُهُح انرقُُح 45 انجذَذج –ثا. انرأهُهُح انشاصٌ انرقُُح

 68 كهًُى –ثا. انرأهُهُح انرقُُح  57 انحغًُح -ثا.انرأهُهُح انثذَغٍ  46 أعفٍ -ثا. انرأهُهُح انخىاسصيٍ 

 69 انؼُىٌ -ثا. انرأهُهُح نغاٌ انذٍَ اتٍ انخطُة  58 ذاوَاخ -ثا. انرأهُهُحاتٍ عُُاء  47 عطاخ -ثا. انرأهُهُح انرقُُح 

 71 انذاخهح -ثا. انرأهُهُح نالخذَجح  59 ذاصج -ثا.انرأهُهُح انرقُُح  48 يكُاط –ثا. انرأهُهُح يىالٌ اعًاػُم

 70 ذضَُد-ثا انرأهُهُح انًغُشج انخظشاء  61 أكادَش –ثا. انرأهُهُح اإلدسَغٍ انرقُُح 49 انششُذَح -ثا. انرأهُهُح انرقُُح 
 

 التعلٌم جدول رموز مركز التوجٌه والتخطٌط التربوي و مركز تكوٌن مفتشً

 انشيض انًشكض  انشيض انًشكض 

 511 يشكض ذكىٍَ يفرشٍ انرؼهُى  011 يشكض انرىجُه وانرخطُظ انرشتىٌ
 

 

 جذول سيىص انًشاكض انجهىَح نًهٍ انرشتُح وانركىٍَ وفشوػها

 انشيض انفشوع انشيض انًشكض انشيض انفشوع انشيض انًشكض انشيض انفشوع انشيض انًشكض

 1 انشتاط
 0.0 طالربا

 7 عطاخ
 7.0 خريبكت

 11 كهًُى
 00.0 طاطا

 00.5 طانطان 7.5 بنسليمان 0.5 الخميساث

 5.0 سيذي قاسم 2 انقُُطشج
 8 وجذج

 ذاصج 8.0 وجذة
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 05.0 حازة

 3 انذاسانثُضاء
 05.5 الحسيمت 8.5 الناظور 3.0 الحي الحسني

 3.5 مرش السلطان -الفذاء

 9 يشاكش

 03.0  13 ٍُ ياللت 9.0 مراكش

 9.5 قلعت السراغنت 4.0 أسفي 4 انجذَذج
 14 طُجح

 04.0 حطوان

 5 فاط
 04.5 العرائش 9.3 الصويرة 5.0 صفرو

 5.5 بولمان

 اكادَش

 05.0  15 انذاخهح 01.0 اكادير 10

 6 يكُاط

 06.0 العيون 16 انؼُىٌ 01.5 حارودانج 6.0 مكناش

     01.3 حسنيج  6.5 خنيفرة

     01.4 ورزازاث 6.3 الراشيذيت
 

 

 

 جدول رموز األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

 انشيض األكادًَُاخ انشيض األكادًَُاخ انشيض األكادًَُاخ

 03 انحىص –ذاَغُفد  –يشاكش  7 ذاوَاخ –انحغًُح  –ذاصج  0 صػُش -صيىس  –عال  –انشتاط 

 04 ػثذج –دكانح  8 انجهح انششقُح 5 انذاس انثُضاء انكثشي

 05 وسدَغح -انشاوَح 9 وادٌ انزهة نكىَشج 3 تٍُ حغٍ –انششاسدج  –انغشب 

 06 أصَالل -ذادنح  01 انغاقُح انحًشاء -تىجذوس -انؼُىٌ 4 ذافُالند –يكُـــــــــاط 

   00 انغًاسج –كهًُى  5 فــــــــــاط تىنًـــــــــاٌ

   05 دسػح –ياعح  –عىط  6 ـــــىاٌذطـــ –طُجــــــح 
 

 


