الـجمهـوريـة اجلـزائـريـة الديـمـقـراطيـة الشعـبـيـة
منوذج رقم ()2

استمارة معلومات للمشاركة يف املسابقة
على اسـاس الشهادة لاللتحاق
بــرتبــــــــة……………………....:
مديرية اخلدمات اجلامعية سوق اهراس
رقم التسجيل  ................... :تاريخ التسجيل ................... :

 -1املعلومات الشخصية
 اللقـــب ...................................................................... : -اإبن (ة) ...................................................................... :

الإمس ........................................................................................... :
و ........................................................................................... :

 اترخي الإزدايد .................................................................................................................................................................. : ماكن الإزدايد .......................................................................................... ................................................................................................. : -اجلنس ية ............................................................................ ........................................................................................................................ :

 الوضعية العائلية :-

-

مزتوج (ة)

نعم

ل

نعم

ل

عدد ا ألولد :

هل كل صفة ذوي احلقوق :
أأذكر طبيعة الإعاقة ................................................. :
ل
نعم
هل أأنت من ذوي الإحتياجات اخلاصة :
ماكن الإقامة  :البدلية  .................................................. :الولية .............................................................................................. :
العنوان .............................................................................................................................................................................. :
رمق الهاتف .......................................................................................................................................................................... :
عنوان الربيد الإلكرتوين ................................................................................................. ......................................................... :
لل مسجل
مؤجل
معفى
مؤدي
الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية :
 -مرجع الوثيقة

الرمق  .................................... :اترخي الإصدار ............................................. :
 -2معلومات حول الشهادة(أو املؤهل) املتحصل عليه

*

 -املؤسسة املسلمة للشهادة ..................................................................................................... .................................................. :

تسمية الشهادة ..................................................................................................................................................................... :
التخصص .................................................................................... :
الشعبة ............................................................. :
رمق ..............................................:
اترخي احلصول عىل الشهادة ( أأو املؤهل).................................................................. :
من  ....................../......./.......:اإىل ......................./....../...... :
مدة التكوين للحصول عىل الشهادة ........................... :

* أذكر املعلومات اخلاصة بالشهادة املطلوبة للمشاركة يف املسابقة

 -3معلومات حول املسار الدراسي
 تقدير الشهادة .............................................................. ............................................................................................................................. : الطالب ا ألول ) (Majorيف افدععة  :الس نة افدراس ية  ......... /......... :رمق الوثيقة .............................................................................. :من قبل ......................................................................................... .............:
 -اترخي الإصدار ..................................../......./......... :

 معدل املسار املهين (كام هو مبني يف كشوف النقاط الس نوية أأو السداس ية) :السنة

معدل السداسي
السداسي الثاين
السداسي األول

املعدل العام
(جمموع السنوات)

املعدل السنوي

1
2
3
4
5
6
7
8
عالمة مذكرة هناية افدراسة اإن مل تكن حمسوبة يف السدايس ا ألخري أأو املعدل العام .................................................................. :

 -4معلومات حول التكوين املكمل للشهادة يف نفس التخصص(إن وجدت).

طبيعة الشهادة

الشعبة

التخصص

املؤسسة املسلمة رقم تاريخ اصدار
الشهادة
الشهادة
للشهادة

مدة التكوين
من

إىل

تاريخ احلصول على
الشهادة
أو تاريخ التسجيل يف
الدكتوراة
اليوم الشهر السنة

 -5معلومات حول األشغال و الدراسات املنجزة(إن وجدت)
تاريخ النشر
اليوم الشهر السنة

طبيعة العمل أو الدراسة

اجمللة أو الدورية املنشور هبا
العدد
التسمية

 -6معلومات حول اخلربة املهنية(إن وجدت)
تسمية اإلدارة أو
الوظيفة أو املنصب
املؤسسة
املشغول
(اهليئة
املستخدمة)

الفترة
من

التاريخ

*

شهادة العمل أو عقد العمل

إىل

الرقم

التاريخ

سبب إهناء
عالقة العمل

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

تسمية الوظيفة أأو الرتبة املشغوةل عند اترخي الرتحش للمسابقة ............................................................................................................ :
اترخي أأول تعيني ..................................................................................................................................................................... :
اترخي التعيني يف الرتبة أأو املنصب املشغول حاليا ............................................................................................................................. :
الصنف ................................................................................................................................................................................ :
افدرجــة .............................................................................................................. ................................................................... :
الرمق  ....................:التارخي .....................................:
مرجع مواعقة الإدارة املس تخدمة للمشاركة يف املسابقة:
صفة السلطة صاحبة الإمضاء...................................................................................................................................................... :
عنوان الإدارة .......................................................................................................................................................................... :
الربيد الالكرتوين.........................................................:
الفاكس.............................:
الهاتف .................................:
أنا املمضي أدناه ،أصرح بشريف بصحة املعلومات املبينة يف هذه الوثيقة و أحتمل كل تبعات عدم صحة أو دقة

املعلومات مبا يف ذلك إلغاء جناحي يف املسابقة.

إمضاء املعين.
* ال تؤخذ بعني االعتبار فترات العمل غري املصرح هبا على مستوى الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية.

