
 ة ـرة الذاتيـالسي
 البيانات الشخصية: 

 الصغيراالسم الشخصي          : 
 لفقيرسم الائليي             : اال

 امزم صنهئجة قياة السراغنة 10/10/0791تئريخ ومكئن االزديئد    : 
 متزوج  :  لحئلة االجتمئعية      ا
 جنسية                  : مغربيال

 بني مالل 011رقم  17بلوك  10حي المسيرة :                  العنوان 
              19.70.00.26.70 :              رقم الهئتف

  chafiqraziq@gmail.com :        البريد االلكتروني

 الشواهد المحصل عليها: 
 

 7102/7102 : بجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  في تحييل الخطئب األدبي في المغرب واألندلسشهئدة المئستر
 . بميزة حسن اآلداب والايوم اإلنسئنية بني مالل

 7102/7102:  ببني مالل. ة والتكوينبوي من المركز الجهوي لمهن التربيشهئدة التأهيل التر 

 7102:  اآلداب والايوم اإلنسئنية بني كيية شهئدة الكفئءة المهنية في التواصل السيئحي بجئماة السيطئن موالي سييمئن
 . بميزة حسن مالل

 7111:  دبيوم تقني متخصص في إعالميئت التسيير بماهدmodern polytechnique   .بميزة حسن بقياة السراغنة 

 0222 : بميزة  والايوم اإلنسئنية بني مالل كيية اآلداب القئضي عيئض بجئماة   أدباإلجئزة في اليغة الاربية تخصص
 .مستحسن

 0221 : اآلداب والايوم اإلنسئنية  كيية  القئضي عيئضشهئدة الدراسئت الجئماية الائمة تخصص اليغة الاربية بجئماة
 بني مالل .

 0221 : اآلداب الاصرية.لوريئ شابة كئالبشهئدة 

 التقديرية: الشواهد

 7102 :اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  شهئدة التنظيم من. 

 7102:  اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  منشهئدة شكر وتقدير. 

 7102: والايوم اإلنسئنية بني مالل اآلدابجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  شهئدة التنظيم من. 

 7102: اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  شهئدة التنظيم من. 

 7102: اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  شهئدة التنظيم من. 

 7102:  اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللكيية  جئماة السيطئن موالي سييمئن من تشجيعشهئدة. 

 7102/7102 :اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  شهئدة تقدير من . 

 7102/7102 :اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية  شهئدة تقدير من . 

 7102/7102 : اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية من  شهئدة تقدير . 

 7102/7102 : اآلداب والايوم اإلنسئنية بني ماللجئماة السيطئن موالي سييمئن كيية من  شهئدة تقدير . 

 7102:  مسيمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتاييم الائلي والبحث الايمي مديرية تشجيع شهئدة
         أزيالل.

 :الخبرات والخدمات
 

 7102: االبتدالي.التاييم  أستئذ  

 7102:.شهئدة تدريب بمؤسسة مدارس سفير التحدي بني مالل 

 7101 : مالل.شهئدة تدريب بمؤسسة مدارس قمر الصبئح بني 

 7101 : بني مالل. رجئل الغدشهئدة تدريب بمؤسسة مدارس 

 7111 :   بمؤسسة  تدريبشهئدةModern Polytechnique  .بقياة السراغنة 

 7111:  شهئدة التكوين في إطئر التواصل الداخيي والخئرجي بمؤسسةModern Polytechnique  .بقياة السراغنة 

 7111:  .شهئدة التكوين في تقنيئت الوقئية التشئركية بجماية المقئولين والمناشين الشبئب بقياة السراغنة 

 اللغــات :
 

 اليغة الاربية. 
 اليغة الفرنسية.  

 .اليغة االيطئلية 

 .اليغة االنجييزية 
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