اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيـة الشعبيـة
منوذج رقم ()2

الصورة

استمارة معلومات للمشاركة يف املسابقة على أساس الشهادة
لإللتحاق برتبة ...........
إطار خاص باإلدارة املنظمة للمسابقة
تسمية المؤسسة أو اإلدارة العمومية المنظمة للمسابقة.........

رقم التسجيل ..............:تاريخ التسجيل(إيداع امللف)........................................:
- 1املعلومات الشخصية
 اللقب..........................................................:اإلسم.............................................................................: إبن(ة)...........................................................:و.................................................................................... تاريخ االزدياد......................................................................................................................................: مكان اإلزدياد..................................................................................................................................: اجلنسية ..............................................................................................................................................: -الوضعية العائلية :متزوج(ة) نعم

ال

 -هل لك صفة ذوي حقوق الشهيد :نعم

عدد األوالد
ال
ال

 -هل أنت من ذوي اإلحتياجات اخلاصة : :نعم

أذكر طبيعة اإلعاقة.......................:

 مكان اإلقامة :البلدية..................................................:الوالية.........................................................: العنوان ................................................................................................................................................: رقم اهلاتف .........................................................................................................................................: عنوان الربيد اإللكرتوني..................................................................................................................: -الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية :مؤدى

معفى

مؤجل

مسجل

 -مرجع الوثيقة :الرقم.......................................:تاريخ اإلصدار.........................................................:

 -2معلومات حول الشهادة (أواملؤهل) املتحصل عليه

*

 تسمية الشهادة..............................................................................................................:
 الشعبة................................................................:التخصص............................................. تاريخ احلصول على الشهادة (أو املؤهل)............................................:رقم.................................... مدة التكوين للحصول على الشهادة................................... :من....../....... / ......إىل......./....../ ....... املؤسسة املسلمة للشهادة.........................................................................................................:*

اذكر املعلومات اخلاصة بالشهادة املللوبة للمشاركة  ي املسابقة.

 -3معلومات حول املسار الدراسي
 تقدير الشهادة………………………………………………............….....……:
 اللالب االول(   (majorي الدععة :السنة الدراسية............./.............:رقم
الوثيقة.......................................:
تاريخ اإلصدار.........../......./......:من قبل................................................................................... :
 معدل املسار الدراسي ( كما هو مبني  ي كشوف النقاط السنوية أو السداسية ):
معدل السداسي

السنة

السداسي األول

املعدل العام

املعدل السنوي

(جمموع معدل السنوات)

السداسي الثاني

1
2
3
4
5
6
7
8

 عالمة مذكرة نهاية الدراسة إن مل تكن حمسوبة  ي معدل السداسي األخ ر أو املعدل العام............

-4معلومات حول التكوين املكمل للشهادة يف نفس التخصص (ان وجدت)
طبيعة الشهادة

الشعبة

التخصص

املؤسسة املسلمة

رقم

تاريخ

مدة

تاريخ احلصول على الشهادة

للشهادة

الشهادة

إصدار

التكوين

أو تاريخ التسجيل  ي

الشهادة

من

إىل

الدكتوراه

اليوم

الشهر

السنة

 -5معلومات حول األشغال والدراسات املنجزة (إن وجدت)
طبيعة العمل أو الدراسة

تاريخ النشر
الشهر

اليوم

اجمللة أو الدورية املنشور بها
التسمية

السنة

 -6معلومات حول اخلربة املهنية (إن وجدت)
تسمية

الوظيفة أو املنصب

اإلدارة أو املؤسسة

املشغول

االفرتة
من

العدد

*

شهادة العمل أو عقد العمل
إىل

الرقم

التاريخ

التاريخ

سبب إنهاء
عالقة العمل

( اهليئة املستخدمة)

 -7معلومات حول الوضعية املهنية احلالية (بالنسبة للمرتشحني العاملني)

 تسمية الوظيفة أو الرتبة املشغولة عند تاريخ الرتشح للمسابقة....................................................:
 تاريخ أول تعيني...............................................................................................................................: تاريخ التعيني  ي الرتبة أو املنصب املشغول حاليا.........................................................................: الصنف...........................................................................................................................................: الدرجة...........................................................................................................................................: مرجع مواعقة اإلدارة املستخدمة للمشاركة  ي املسابقة :الرقم..................:التاريخ................... صفة السللة صاحبةاإلمضاء............................................................................................................:
 عنوان اإلدارة....................................................................................................................................:اهلاتف.........................................:عاكس ...............................:الربيد اإللكرتوني............................:
أنا املمضي أدناه أصرح بشر ي بصحة املعلومات املبينة  ي هذه الوثيقة وأحتمل كل تبعات
عدم صحة أو دقة املعلومات مبا  ي ذلك إلغاء جناحي  ي املسابقة.
إمضاء املعين
* ال تؤخذ بعني االعتبار عرتات العمل غ ر املصرح بها على مستوى الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية.

