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 السيرة الذاتية
  

 

 

 

 

 

قرار      : مرجع قرار اإلعالن عن فتح باب الترشيح

  2022 يونيو 17  بتاريخ  11-2022 رقم  لمدير األكاديمية
المدير)ة(  .........................................:  المنصب المعني

المساعد)ة( المكلف)ة( بالتكوين المستمر والبحث العلمي 

 ............................النظري والتطبيقيالتربوي 

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

     بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة

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

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

 

 المعلومات الشخصية .1
 

:  االسم

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

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

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

..... Nom : 

 : الشخصي االسم

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

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

.......................................... Prénom : 

 / .......... / ................... : االزديادتاريخ 

:  االزديادمكان       ..........

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

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

 
 

صورة 

شخصية 

  حديثة
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    )ة(  عازب               : الحالة العائلية

         أرمل )ة(               متزوج )ة(            

 )ة( مطلق            

 : لتعريفالوطنية ل اقةبطالرقم 

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

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

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

. 

 : (النقالرقم الهاتف )

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

البريد اإللكتروني 

:.........................................................

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

 : الشخصي العنوان

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

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

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

.. 

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

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

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

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

 

 المعلومات اإلدارية .2
 

 
 التوظيف : تاريخ

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

رقم التأجير :    ............................................................
........................................................................................ 
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 :اإلطـار
...........................................................................................

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

 :الدرجة
...........................................................................................

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

 المهمة:
...........................................................................................

 :لعملمقر ا  ...................................................................
...........................................................................................

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

 

 

 

 

 )من األحدث إلى األقدم( الشهادات الجامعية .3
 

الشهادة أو 

 الدبلوم
 التكوين مؤسسة التخصص

مدة 

 التكوين

 إلى من

     

     

     

     
 
 
 )من األحدث إلى األقدم( الشهادات المهنية .4
 

الشهادة أو 

 الدبلوم
 التكوين مؤسسة التخصص

مدة 

 التكوين

 إلى من

     

     

     

     
 
 
 )من األحدث إلى األقدم( ريبوالتدا اتالتكوين .5

 المشاركة كمؤطر
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 موضوع

 التكوين

الم )*(التكوين نوع

 دة

المؤسسة أو 

 المنظمة

الس

 نة

     

     

     

     

 كمستفيدالمشاركة 

موضوع 

 التكوين

الم نوع التكوين)*(

 دة

المؤسسة أو 

 المنظمة

الس

 نة

     

     

     

     
 ورشة، تكوين قصير األمد،.... تدريب، )*(:

 
 )من األحدث إلى األقدم( التجربة المهنية .6

 

 إلى من المهمة اإلطار اإلدارة أو المؤسسة

     

     

     

     
 

 الخبرات المهنية .7
 

 التاريخ المضمون الموضوع المجال

    

    

    
 

 

 اللغات .8
 
 
 النطق القراءة الكتابة 

ضعيمتوسجيضعيمتوسجيضعيمتوسجي 
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 ف ط د ف ط د ف ط د

          العربية
األمازيغي

 ة
         

          الفرنسية
األنجليزي

 ة
         

          اإلسبانية
          أخرى

 
 
 التمكن من المعلوميات .9
 
 درجة التحكم  
 ضعيف متوسط جيد  

معلوميات 

 مكتبية
Bureautique 

    

    

 برمجة
Programmation 

    

    

 آخر
Autre 

    

    
 
 
 الشراكات واألنشطة الجمعوية .10
 

 التاريخ صفةال النشاط المجال

    

    

    

    
 
 آخـــــر .11

 

- .......................................................................................

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

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

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

- .......................................................................................

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

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

- .......................................................................................

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

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

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

- .......................................................................................

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

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

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

- .......................................................................................

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

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

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

 

 تصريح .12
 

المعلومات الواردة في على صحة  أنا الموقع أسفله أشهد

 .ا المطبوعهذ
 

 

                                                   

  :بتاريخ........................ ........................................... :حرر في
................................................................... 

             

                                               

  التوقيع: 


	1. المعلومات الشخصية
	2. المعلومات الإدارية
	3. الشهادات الجامعية (من الأحدث إلى الأقدم)
	4. الشهادات المهنية (من الأحدث إلى الأقدم)
	5. التكوينات والتداريب (من الأحدث إلى الأقدم)
	المشاركة كمؤطر
	المشاركة كمستفيد
	(*): تدريب، ورشة، تكوين قصير الأمد،....
	6. التجربة المهنية (من الأحدث إلى الأقدم)
	7. الخبرات المهنية
	8. اللغات
	9. التمكن من المعلوميات
	10. الشراكات والأنشطة الجمعوية
	11. آخـــــر
	12. تصريح
	أشهد أنا الموقع أسفله على صحة المعلومات الواردة في هذا المطبوع.
	حرر في: ................................................................... بتاريخ:  ...................................................................
	التوقيع:

