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  السنة ا�ولى ׃المستوى 

  

  ................................ ׃الموسم الدراسي  .....................................................................................׃المسلك  

  ..................................................................׃ النسب.  .....................................................׃ لشخصيا ا5سم

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

  ...............................................................................׃مكانه  ...........................................׃تاريخ ا5زدياد 

 ................................. ׃ للطالب الوطنيالرقم . .............................................׃رقم بطاقة التعريف الوطنية 

  

  ............................ ׃ رقم التسجيل

 
  

  جمعية آباء وأولياء الت$ميذ  مصلحة ا!قتصاد  مدير الدراسة
      

  
   ׃ لكي يصبح التسجيل نھائيا يجب ا.د!ء بالوثائق التالية           

  

  التسجيل بطاقة

    تعبئتهإعادة مطبوع التسجيل بعد -  01
    بطاقة المعلومات بعد تعبئتھا   02
    التزام مصادق عليه   03
    - النسخة ا�صلية  -شھادة الباكالوريا     04
    نسخة شھادة الباكالوريا مصادق عليھا    05
     -النسخة ا�صلية  -للسنة الختامية  بيان نقط امتحانات الباكالوريا   06
    الوريا للسنة الختامية مصادق عليھانسخة بيان نقط امتحانات الباك   07
    عقد ا5زدياد   08
    نسخة البطاقة الوطنية مصادق عليھا   09
    شھادة طبية   10
    الدفتر الصحي   11
    صور فوتوغرافية 04   12
    اظرفة متمبرة وحاملة 5سم وعنوان الطالب احدھا بالبريد المضمون  04   13
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  .شھادة التقني العاليبسلك تحضير طالب  .....................................................................................................أنا الممضي أسفله 

  :وخاصة ما يلي ) يوالقسم الداخل يالقسم الخارج(التزم باحترام جميع بنود القانون الداخلي للمؤسسة 

 .ام السلم ا�داري في جميع الع�قات مع ا�دارةاحتر •

 .اجتناب كل سلوك مخالف للمثل العليا ومبادئ الشريعة ا�س�مية •

 .المحافظة على نظافة المؤسسة ومرافق الداخلية وذلك بوضع ا(زبال في ا(ماكن المخصصة لھا •

 وية، المحافظة على جميع ا(دوات التي ستكون تحت تصرفي طيلة إقامتي بالثان •

  .وإرجاعھا في آخر السنة بحالة جيدة

  .دفع ثمن كل إت�ف محدث عن قصد أو غير قصد إلى المصلحة ا6قتصادية •

 .قبول الوجبات الجماعية المتداولة وعدم المطالبة بأية وجبة خاصة  •

 .ولة عما قد يحدث من سرقة أو ضياع أدوات خاصةؤإدارة المؤسسة غير مس •

 

  

  .......................................................:مراكش في 

  

  

  

  لباتوقيع الط

  

  
  

  التزام الطالب
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Renseignements étudiant  

CIN :……………………………………… 

 ............................... ..............................................׃   النسب  .................................................................׃ .   ا6سم

Nom :…………………………………………………………………… Prénom :…………………………… 

Sexe : ……………………………………………….Nationalité :……………………………………..……….. 

Date de naissance :………………………………………Lieu de naissance :……………….……………… 

Téléphone : …………………………………………  Email :……………………………………………………… 

 
Renseignements parents  

 

 Père Mère 

Nom et prénom   

Profession   

Téléphone   

Adresse  

 
Renseignements établissement d’origine  

                           CNE :……………………………………………………….…………………….. 

Série de Bac :…………………………………………………………………………………………….. 
Année d’obtention : ………………………… Moyenne :  …………………… Mention :……………………… 
Etablissement : ………………………………………………………………………………….................……… 
Délégation :…………………………………..Académie………………………………………………………… 
Etude post bac :…………………………………………………………………………………………………… 

 
Renseignements BTS  

N° d’inscription :…………………… .…….…… Filière :………..........................……………………………… 

 

Année scolaire Niveau Moyenne Mention Avis Interne Boursier 

       

       

  

  (Fiche de renseignements )   بطاقة معلومات

 
      photo 
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  ليطلب التسجيل بالقسم الداخ
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   ......................................... ׃الموسم الدراسي 

    
  ..............................................................................................׃ المستوى 

  ..............................................................................................  ׃المسلك  

   : Nom .................................................................................                  ...........................................׃ النسب

                 Prénom                ..............................................................     :  ا5سم :  .................................................................  . 

....................................................................׃مكانه  ............................................. ׃تاريخ ا5زدياد   

  .....................................׃ الرقم الوطني للطالب  ................................... ׃ رقم بطاقة التعريف الوطنية 

  ........................................................׃   لجنسيةا ..............................................................  ׃   الجنس

  ................................................................................................................ ׃  رقم الھاتف الشخصي

  .......................................................׃  ا�كاديمية ................................................׃   المؤسسة ا�صلية

  .........................................................................................................................................׃   ممنوح

  .................................................................................: 2ème année  BTS) طلبة   (داخلي خQل الموسم المنصرم 

  
  ............................................................................................׃مقر العمل  .............................................................: مھنة ا�ب 

  ............................................................................................:مقر العمل   ..............................................................:  ا�ممھنة 

  ............................................................................................................................................................................: العنوان القار 

  ........................................................................................: :  الھاتف : ........................................................................... المراسل

  .............................................................................................................................................................. :لالعنوان القار للمراس

  

  ..........................................................................................................................................................................: قرار اللجنة 

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

  
  

  .يتم التسجيل بالقسم الداخلي في حالة وجود أماكن شاغرة: ملحوظة


