اثنوية ابب الصحراء التأهيلية

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين
جهة كلميم واد نون

مركز األقسام التحضريية للمدارس العليا

املديرية إقليم كلميم /كلميم

كلميم

إجزاءاث حضجيم انًمبىنيٍ في الئحت االَخظبر
ببأللضبو انخحضيزيت نهًذارس انعهيب
نهًىصى انذراصي .2017_2016:

 .1فخزة انخضجيم :
انًضهك

انفئبث

انفيزيبء وانكيًيبء وعهىو
انًهُذس
االلخصبد وانخجبرة
حخصص عهًي

انذورة األخيزة
انًخزشحىٌ انًزحبىٌ حضب
االصخحمبق (، )2غيز انًضجهىٌ (.)3

األونى

انثبَيت()1

2016/07/26

2016/09/06

2016/09/28

2016/07/27

2016/09/07

2016/09/29

حىليج اصخمببل
يهفبث انخزشيحبث
يٍ 09:00
صببحب
يٍ 09:00
صببحب

إنى 11:00
صببحب
إنى 11:00
صببحب

يىاعيذ َشز نىائح انًخزشحيٍ وانًمبىنيٍ
َشز الئحت انًخزشحيٍ
انذيٍ صهًىا انىثبئك
انخبصت ببنخضجيم.
َشز الئحت انًمبىنيٍ في
حذود انًُبصب انشبغزة.

 11:00صببحب

 11:00صببحب

 11:00صببحب

*********
****

*********
****

انىاحذة بعذ
انزوال

انىاحذة بعذ انزوال

انىاحذة بعذ انزوال

*********
****

*********
****

( )1يجت ػهٗ انًزششذيٍ انزيٍ دضشٔا خالل انفزشح األٔنٗ ٔ نى يسًخ نٓى رشريجٓى ثبنزسجيم ،انذضٕس خالل انفزشح انثبَيخ.
( )2يًكٍ نكم انًزششذيٍ انٕاسدح أسًبؤْى في انالئذخ انشئيسيخ ٔالئذخ االَزظبس(جًيغ انفئبد) ٔ غيش انًسجهيٍ  ،انذضٕس خالل ْزِ انفزشح .
( )3يسزجؼذ يٍ ْزِ انفئخ انزالييز انزيٍ سجك رسجيهٓى ٔ سذجٕا يهفبرٓى ثصفخ َٓبئيب.

.2

.3

يهف انخزشيح:


يهف يٍ انٕسق انًمٕٖ.



َسخخ يٍ شٓبدح انجكبنٕسيب يصبدق ػهيٓب.



َسخخ يٍ كشف انُمظ يسهًخ يٍ طشف األكبديًيخ يصبدق ػهيّ.



َسخخ يٍ انجطبلخ انٕطُيخ يصبدق ػهيٓب .

يهف حضجيم انًخزشحيٍ انًمبىنيٍ

:



 04صٕس فٕرٕغشافيخ .



انذفزش انصذي.



انجطبلخ انشخصيخ انخضشاء(.انًُٕرج انخبص ثبأللسبو انزذضيشيخ) يؼجأح ثؼُبيخ .



َسخخ يٍ ثطبلخ انزؼشيف انٕطُيخ نألة أٔ انٕني يصبدق ػهيٓب.



َسخخ يٍ انمبٌَٕ انذاخهي (نهمسى انخبسجي ) يزى رذًيهّ ػجش انجٕاثخ االنكزشَٔيخ ،يصبدق ػهيّ .



َسخخ يٍ ٔصم أداء ٔاججبد انزسجيم ثًجهغ  2700دسْى في انذسبة سلى 310320103712470176890157 :

انًفزٕح ثبسى يمزصذ ثبَٕيخ ثبة انصذشاء انزأْيهيخ كهًيى
يهحىظت :يخى األداء بًمزاث انخزيُت انعبيت نهًًهكت

 .4اصخمببل انخالييذ

ابخذاء يٍ يىو انخًيش .2016/09/01

ببنذاخهيت.:

يزى اسزمجبل انزالييز ثًشافك انذاخهيخ :يٕو انسجذ  17شزُجش 2016يٍ انسبػخ  08:00صجبدب إنٗ انسبػخ . 12:00
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