ORGANIZA
طلب المشاركة في الدورة التكوينية الجهوية االولى
يف إطار الربنامج املمول من مديرية سياسات اهلجرة حبكومة األندلس
 ،Políticas Migratoriasوبالتعاون مع مؤسسة التعددية والتعايش ) (FPCواحتاد اجلمعيات االسالمية يف
اسبانيا ) ،(UCIDEوحتت إشراف استشارية التعليم بإحتاد اجلمعيات اإلسالمية يف األندلس ( )UCIDANتنظم
Dirección General de Coordinación de

الدورة التكوينية اجلهوية األوىل حول طرائق ومهارات التدريس :البيداغوجية والديداكتيك،
مبركب الشباب مبويينا (إقليم مالقة) خالل الفترة املمتدة بني  82اىل  03من شتنرب .8302

وذلك

امللتقى موجه للعاملني يف جمال التدريس باجلمعيات واملؤسسات التعليمية ،وسيستفيذ مخسون مشاركا/ة من منحة
الدورة تصل إىل  %06والباقي تتحمله اجلمعية أو املشارك/ة ،أما الذين مل حيصلوا على منحة الدورة ويرغبون يف
املشاركة بالدزرة عليهم حتمل التكاليف كاملة.

معلومات عن املشارك
االسم العائلي والشخصي بالعربية و الالتنية ........................................................................................... ...........................................:
رقم بطاقة االقامة  ................................................................. :تاريخ ومكان االزدياد .......................................... ........................... :
اجلنسية  ........................................ ......................... :اهلاتف احملمول ............................................................................................... :
الربيد االلكتروين ................................................... ......................................................................................... ............................... :
عنوان االقامة ..................................................................................................................... ............................................................ :
املستوى الدراسي ...................................................... ........................................................................ ................................................ :
شاركت يف دورات تكوينية يف امليدان التربوي:

ال إذا كان اجلواب بنعم :أذكر تاريخ ومكان وموضوع الدورات اليت شاركت فيها:

............................................... ..........................................................................................................................................................
.................................... ......................................................... ................................................................. ...........................................

معلومات عن النشاط الرتبوي
مكان النشاط التربوي :املسجد  /مدرسة عربية  -اسالمية  /مدرسة حكومية  /مركز اجتماعي حكومي
عدد التالميذ

الذكور…………………………..........…… :عدد االناث……..………………......................................... ……… :

عدد املستويات اليت تدرس………………………………………………………………… :التدريس يف االسبوع………………………………………………. :
فترات التدريس:

صباحية

/

مسائية

ايام التدريس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
اذكر الكتب املدرسية املعتمدة يف التدريس…………………………………………………………………………………………………………………………………… :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تنبيه
اخر أجل لتقدمي طلبات املشاركة يف الدورة هو يوم االربعاء  60شتنرب .6602
ارسال طلب املشاركة إىل الربيد االلكتروين التايلucidan@gmail.com:
املشارك احلاصل على منحة الدروة عليه دفع مبلغ  ،46€وهذه الرسوم تشمل حقيبة الدورة ،االقامة ملدة يومني ،وجبات
الفطوروالغداء ،قهوة االستراحات ،ودبلوم املشاركة يف هناية الدورة.
املشارك غري احلاصل على منحة الدروة عليه دفع مبلغ  ،96€وهذه الرسوم تشمل حقيبة الدورة ،االقامة ملدة يومني ،وجبات
الفطوروالغداء ،قهوة االستراحات ،ودبلوم املشاركة يف هناية الدورة.
بعد تلقي املوافقة من اللجنة التنظيمية على طلب املشاركة ،جيب حتويل املبلغ على رقم احلساب البنكي االيت:
Caixabank : ES75 2100 2537 1702 1010 2166

COLABORACION

FINANCIADO

