الوثائق واللوازم المطلوبة للمترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباراة توظيف
ضابط مربي ممتاز المجراة بتاريخ2018/09/ 30:

الوثائق:
-

 4نسخ من بطاقة التعريف الوطنية (البيومترية) مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛
 4نسخخخخ مخخخن عدخخخ اتزديخخخاد ي تتجخخخاوز خخخ يتها ث ثخخخة شهر؛(بالنسخخخبة للخخخيين ي يتخخخوفروق علخخخ بطاقخخخة
بيومترية)؛
 4نسخ من دبلوم تدني متخصص و ما يعادله مصادق عليها من طرف السلطة المختصة؛
بطاقة السوابق الدضائية مسلمة من طرف اتدارة العامة لألمن الوطني اوالسجل الع لي؛

 شيك ملغ ( )Chèque Barré؛ عل المترشخحين حخحا ايل تخاام مخن الموقخال ايلوترونخي للمن وبيخة مخال توقيعخه ومصخادقة عليخه مخن طخرفالسلطة المختصة.

تنبيه  :ي يدبل ال خول إل مركا التووين إي للمترشحين الليين دلوا بجميال الوثائق
المطلوبة.
اللوازم
 حقيبة سوداء () Sacoche Noire؛ بذلة كاملة ذات لون -قميص أزرق فاتح ؛

رمادي فاتح؛

 ربطة عنق ذات لون أسود؛ جوارب سوداء؛ حذاء أسود؛ حزام جلدي أسود؛ مالبس داخلية بيضاء؛ بذلة رياضية خضراء ؛ حذاء رياضي أبيض؛ أغطية (ايزار أبيض  +غطاء)؛ لوازم النظافة؛ حمفظة سوداء ( ) Cartable Noir؛ سجل من احلجم الكبري ( )Registre à 4 mains؛ أقالم حرب جافة :ازرق اسود أمحر واخضر؛ -قلم الرصاص وممحاة ومسطرة.

ملحوظة :يجا عل المترشحين النخاجحين بصخفة نهائيخة ايلتحخاق بمركخا توخوين طخر
المن وبية العامة تدارة السجوق وإعادة اتدماج بإفراق ليدي الر س ومرت يين البيلة
المطلوبة ،في التاريخ المعلن عليه ب ئحة النخاجحين ،علمخا نخه يمنخال منعخا كليخا إدخخال

الهواتف المحمولة واألدوات الوهربائية والمواد الغيائية إل مركا التوخوين بنخاع علخ
نظامه ال اخلي.

الـــــتــــاام

انا الموقال احفله ...................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم .......................
التام بالعمخل ضخمن مصخالد ادارة السخجوق واعخادة ايدمخاج لمخ ة ي تدخل عخن ثمخاق ( )08حخنوات
ابت اع من تاريخ التوظيف ،وفي الخة ايخخ ل بخيلك التخام بخنق رجخال الخ الخاينخة العامخة للمملوخة
مجموع المبالغ والرواتا التي احتف ت منها خ ل فترات التووين ،إضخافة الخ نسخبة الخ(من ()1/8
عن كل حنة او جاع من حنة من الخ مة الغير المنجاة ،وذلك طبدا لمدتضيات الفدرة ايخيخرة مخن
المادة  24من المرحوم رقم  2.16.88الصادر في  21من رجا  29 ( 1437ابريل  )2016بشخنق
النظام ايحاحي الخاص بهيئة موظفي ادارة السجوق واعادة ايدماج.
حرر ب  ................في ...................
االمضاء مصادق عليه من طرف السلطة المختصة

