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 ـــالنإعــ

 أنجرة إلى علم كافة الراغبين في الترشح لمزاولة المهمة أو المهام-رئيس المجلس العلمي المحلي إلقليم الفحص يعلن 
 الدينية الواردة بالجدول رفقته، أنه سيفتح باب الترشح إلجراء اختبارات شهادة التأهيل في المهام المبينة أدناه:

اسم المسجد        المهمة أو المهام  وانــالعن           اعةــــالجم رمزه المعلومياتي  

 مدشر ظهر البرداع جماعة اجوامعة اجوامعة 221023522 ظهر البرادع القديم اإلمامة واآلذان
 أنجرة-إقليم الفحص

 أحمد زاوية سيدي اإلمامة واآلذان
 ابن اعجيبة

 قرية الزميج جماعة ملوسة ملوسة 221023213
 أنجرة-إقليم الفحص

 قرية عين زيتونة جماعة البحراويين البحراويين 221023512 عين زيتونة الخطابة فقط
 أنجرة-إقليم الفحص

 البحراويين جماعةدوار بني واسين  البحراويين 221020050 أبو بكر الصديق اآلذان فقط
 أنجرة-إقليم الفحص

 القصر الصغير 221020022 ظهر الكويشة اآلذان فقط
القصر  جماعةشة قرية ظهر الكوي

 الصغير
 أنجرة-إقليم الفحص

 القصر الصغير جماعةقرية الدهاده  القصر الصغير 221020000 الدهاده اآلذان فقط
 أنجرة-قليم الفحصإ

 واد اليان الفوقية اآلذان فقط
 الجديدة

 القصر الصغير جماعةقرية واد أليان  القصر الصغير 221020033
 أنجرة-إقليم الفحص

 البحراويين جماعةمدشر المنار  حراويينالب 221023575 المنار المريرة اآلذان فقط
 أنجرة-إقليم الفحص

 عين السعيد اآلذان فقط
 الجديدة )بودنيش(

 ملوسة جماعةقرية عين سعيد  ملوسة 221023231
 أنجرة-إقليم الفحص

 ملوسةجماعة قرية عين حمراء  ملوسة 221023212 عين حمراء العتيق اآلذان فقط
 أنجرة-إقليم الفحص

 المسجد
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 ح:يشروط الترش
 :يشترط في المترشح أن يكون                  

 متصفا باالعتدال واألخالق الحسنة؛ 
 ملتزما بالثوابت الدينية والوطنية؛ 
   بالنسبة للمترشحين لشهادة التأهيل في اإلمامة؛كامال حافظا لكتاب الله 
 بالنسبة للمترشحين لشهادة التأهيل في اآلذان؛ على األقلمن كتاب الله حزبا  10 ا لــــفظاح 
 ؛بالنسبة للمترشحين لشهادة التأهيل في الخطابة على األقلمن كتاب الله حزبا  73لـــ  افظاح 

 الترشيح: ملف
 يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

  طلب خطي يوجه الى السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، يحدد فيه المترشح نوع المهمة التي يترشح
 لها، واسم المسجد وعنوانه ورمزه.

 ين فوتوغرافيتين.صورت 
 2 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية 
 نسخ الشهادات العلمية المحصل عليها، وتراعى شهادات الشيوخ بالمدارس العلمية العتيقة؛ 
  معلومات يتم تسلمها من المجلس العلمي المحلي؛ ةاستمار 
  سجل عدلي حديث؛ 

 زواال (00:13) الواحدةالساعة على  2027يوليوز  72 االثنينيوم  آخر أجل إليداع ملفات الترشح إلجراء االختبار )مقابلة علمية(

 ( صباحا05:00) التاسعةعلى الساعة  2027يوليوز على الساعة  74يوم األربعاء  أنجرة-الفحصتاريخ إجراء االختبار بمقر المجلس العلمي المحلي 

 المحلي يمباشرة من طرف المعنيين باألمر لدى كتابة ضبط المجلس العلممقابل وصل ح يتودع ملفات الترش 
 .طنجة 701رقم : شارع الركاي طريق الركايع سابقا التالي الكائن بالعنوان أنجرة-الفحص إلقليم

 المقبولون منهم إلجراء االختبار بعد دراسة ملفات المترشحين، سيستدعى. 

 ، والسالم.وبه تم اإلعالم
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