المملكة المغرتية
المجلس العلمي األعلى
األماوة العامة
المجلس العلمي المحلي
لعمالة طىجة-أصيلة

إعالن عه فتح تاب الترشيح لخمسة مىاصة في الوعظ واإلرشاد
يعلن المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة ـ أصيلة عن فتح باب الترشيح
لشغل خمسة مناصب في الوعظ واإلرشاد حسب البيان اآلتي:
 .1المنصب األول بمساجد :

 1 ـ المسيرة (الجرارر).
 . 2 الرحمة

. ،،

 . 3 السعادة .4
 .2المنصب الثاني بمساجد:

 .1 المجمع الحسني .3
 .2 مجمع العرفان .

 .3 الممي الناصرر.
 .3المنصب الثالث بمساجد:
 .1 البدراويين .

 .2 عثمان بن عفان .
 .3 بوحوت .2
 .4المنصب الرابع بمساجد:
 .1 مبرومة.
 .2 السالم .2
 .3 الرمايع ( 4البوغاز).

 .5المنصب الخامس :خاص بالنساء بمساجد:
 .1 الصفا.

 .2 فال ففورر.

 .2 طارق بن زياد.

شروط الترشيح :
ٌجة عهى انمششح (ج) نهمىاصة انمزكُسج أن ٌكُن:
 .1مغشتٍا مقٍما ترشاب انمذٌىح.
 .2عانما معشَفا تغمرً َانرضامً تثُاتد األمح َمقذعاذٍا.
 .3حاصال عهى ذضكٍح انُعظ َاإلسشاد مه انمجهظ انعهمً انمحهً تطىجح.
 .4قادسا عهى مماسعح ٌزي انمٍمح فً انمغاجذ انمحذدج.
ملف الترشيح :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ٌركُن مهف انرششٍح مه انُثائق اَذٍح:
طهة خطً مُجً إنى انغٍذ سئٍظ انمجهظ انعهمً تطىجح.
وغخح مه تطاقح انرعشٌف انُطىٍح.
 ،، ،،عجم انغُاتق انعذنٍح.
شٍادج انرضكٍح فً انُعظ َاإلسشاد.
مأل االعرماسج انخاصح تانرششٍح.
انمصادقح عهى اإلنرضاو تانعمم فً انمغاجذ انمحذدج.
صُسذان شمغٍران.

إيذاع ملفات الترشيح:
 ذُضع مهفاخ انرششٍح تإداسج انمجهظ اترذاء مه ٌُو انخمٍظ انمُافق نـ  10ماسط إنى
غاٌح ٌُو انخمٍظ  30أتشٌم . 2015
االوتقاء والمقاتلة :
تعذ إخضاع مهفاخ انرششٍح إنى انذساعح ٌعهه انمجهظ عه انمهفاخ انمقثُنح الجرٍاص
انمقاتهح مع نجىح عهمٍح ٌُو انخمٍظ  7ماي  2015عهى انغاعح انعاششج صثاحا تمقش انمجهظ.

ا
التـــــــــزام

ألتزم أنا الموقع أسفله السيد :
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:

والمرشح لشغل

لشغل منصب الوعظ واإلرشاد بالمجـلس العلمـي المحلــي بطنـجـ ــة بالـ ـعـ ـمــل ف ــي
المساجد اآلتية:

)1
)2
)3
َرنك تإنقاء ثالثح دسَط أعثُعٍح ــ دسط فً كم مغجذ ــ حغة ذُجٍٍاخ
انمجهظ ََفق ثُاتد األمح َمقذعاذٍا ،مىرٍجا انُعطٍح َاالعرذال مهرــضما
تانمزٌة انمانكً َانعقٍذج األشعشٌح .

