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 فً مجلة كراسات تربوٌة شروط االنخراط

طلب االنخراط وإرساله لمقر مؤسسة المجلة مصحوبا بنسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة عبر  .مأل

 . majala.korasat@gmail.comالبرٌد اإللٌكترونً 

والموافقة لوٌة للطلبات األولى بعد تدارسها لٌست المجلة ملزمة بقبول جمٌع الطلبات وتعطى األو.

 علٌها من طرف إدارة المجلة وفق المعاٌٌر المحددة.

 .االنخراط واالستفادة من التكوٌنات تهم الطلبة واألطر التربوٌة بكل أنواعها وجمٌع المهتمٌن.

.ال تتحمل المجلة مسؤولٌة عدم توصل المنخرط بالوثائق)بطاقة االنخراط، المجلة، شهادات 

 ط فً عنوان سكناه لذلك على جمٌع الراغبٌن كتابة العنوان صحٌح.التكوٌن...( إذا أخطأ المنخر

عبر البرٌد اإللٌكترونً وبها رقم تفٌد قبول طلبه برسالة المنخرط .بعد قبول طلب المنخرط ٌتوصل 

 حساب المجلة.

ل البنكً عبر وٌرسل لنا الوص ،فً حساب المجلة (DH100درهم ) 100.ٌودع المنخرط مبلغ 

 اإللٌكترونً الذي نحتفظ به فً أرشٌف المجلة لألغراض اإلدارٌة ال غٌر.البرٌد 

سم الجدٌد ومن مجلة كراسات تربوٌة للمالنسخة الجدٌدة ببطاقة االنخراط وٌتوصل المنخرط .

 عبر البرٌد بنك إلى مقر سكناه. 2012/2011

كوٌن عن بعد. نسخة من تشمل مصارٌف االنخراط ثمن نسخة المجلة و ثمن البطاقة، وثمن شهادة الت

المجلة والبطاقة ترسل للمنخرط مباشرة بعد االنخراط، وشهادة التكوٌن الورقٌة ترسل بعد إنهاء مدة 

 التكوٌن مباشرة.

 وفق مشروع التكوٌنات المعمول به. شهرٌن.ٌستفٌد المنخرط من دورة تكوٌنٌة عن بعد مدتها 

الدول و كذلك جمٌع مناطق المملكة المغربٌة االنخراط فً مجلة كراسات تربوٌة ٌهم المهتمٌن من .

وكما وعدنا جمٌع المنخرطٌن من خارج الوطن العربٌة الشقٌقة كالجزائر وتونس ولٌبٌا و....... 

 الزلنا ملتزمٌن معهم وبنفس الشروط.

تربٌة والتكوٌن من أجل النشر فً المجلة بعد .ٌمكن للمنخرط إرسال بحثه أو دراسته حول موضوع ال

 الموافقة علٌه من طرف اللجنة العلمٌة للمجلة.

بالنسبة للراغبٌن من إقلٌم الرشٌدٌة ٌمكنهم التواصل معنا لتقدٌم ملفهم مباشرة أو إرساله  :مالحظة

 بالطرٌقة اإللٌكترونٌة

 : للتواصل معنا

 الصدٌق الصادقً العماري

 تحرٌر مجلة كراسات تربوٌة مدٌر ورئٌس

Majala.korasat@gmail.com 

+212648183059 
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