السـ ـيـ ـرة الذات ـي ــة
 معلومـ ـات شخصي ـ ـة :

 االسم العائلي و الشخصي  :برغاين طارق BERGHANI Tarik تاريخ ومكان االزدياد  80 :دجنرب  8790بأيب اجلعد  -املغرب.- احلالة العائلية  :متزوج و أب لطفل. العنوان الشخصي 22 :جتزئة السالميني ،الزنقة  ،2أيب اجلعد ،عمالة خريبكة. الربيد اإللكرتوين berghani78b@yahoo.fr :berghani78b@gmail.com
berghani78b@outlook.fr
 الفيسبوكhttp://www.facebook.com/tarik.berghani : التويرتhttps://twitter.com/berghani78b : -اهلاتف احملمول+212811181816 :

 معل ــومــات مهني ــة:

 اإلطار :أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي ،ختصص لغة فرنسية. تاريخ التوظيف  81 :شتنرب . 8777 -مقر العمل احلايل  :ثانوية زاوية احنصال اإلعدادية  -مديرية إقليم أزيالل .

 الشواه ــد احملصـل عليها:

 دبلوم التخرج من مركز تكوين املعلمني -ببين مالل -بتاريخ  22يونيو.8777 دبلوم التخرج مناملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بالدار البيضاء -يونيو .2881 اإلجازة يف مسلك الدراسات اإلسالمية – جامعة السلطان موالي سليمان ببين مالل -بتاريخ  88يوليوز .2887 اإلجازة املهنية يف الرتمجة املتخصصة املتعددة اللغات جامعة السلطان موالي سليمان ببين مالل -بتاريخ  88يوليوز .2882 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ( )DEUGمسلك الدراسات الفرنسية -من نفس اجلامعة -بتاريخ  88يوليوز .2888 بكالوريا علوم جتريبية بأيب اجلعد دورة يونيو.8779 -بكالوريا علوم جتريبية بأيب اجلعد دورة األحرار يونيو.8770

 االستفادة من التدريب و التكوين :

 دورة تكوينية يف جمال االستعماالت الرتبوية للحاسوب " Intelالتعليم للمستقبل " . دورة تكوينية يف جمال استعمال احلاسوب "."Bureautique دورة تكوينية يف جمال خلق املقاوالت " " Création d'entreprise دورة تكوينية حول األجناس الصحفية و مهارات التحرير حتت شعار " :الصحافة اإللكرتونية :حرية ،مسؤولية و مهنية " املشاركة يف حمرتف املونتاج الرقمي ضمن فعاليات مهرجان السينما اإلفريقية خبريبكة ،الدورة  ،89سنة .2882 يوم تكويين يف توظيف تقنيات املسرح املدرسي . يوم تكويين حول الصحافة االلكرتونية مبدينة خريبكة. شهادة ) ، MOS ( Microsoft Office Specialisteيف برنامج .Word 2010 حتصيل شواهد تعليمية من شبكة مايكروسوفت شركاء يف التعلم على االنرتنت يف مواد: استخدام التقنية يف التعليم،
،Windows in the classroom 

،Windows 8 in the classroom 
.Les bases de l’enseignement avec la technologie 
 حيازة شواهد إمتام عدة مساقات تعليمية ضمن مقرر منصة إدراك التعليمية عرب االنرتنت يف: مساق صناعة األفالم،
 الصحة النفسية للطفل،
 علِّم بثقة،
 العرب أين وإىل أين.
 حيازة شهادة إمتام عدة مواد منصة رواق التعليمية عرب االنرتنت يف:
 التجارة االلكرتونية.
 إدماج تكنولوجيا التعليم يف املناهج.
 التقومي االلكرتوين.
 أساسيات التصوير الفوتوغرايف.

 التمكن من اللغـ ــات :

 اللغة العربي ـ ــة :مستوى جيد قراءة و كتابة و حديثا. اللغة الفرنسيـ ــة :مستوى جيد قراءة و كتابة و حديثا. اللغة االجنليزيـ ــة :مستوى ال بأس به قراءة و كتابة و حديثا . -اللغة األملاني ـ ــة :مستوى متوسط قراءة و كتابة و حديثا.

 األنشـ ـطـة اجلمعـ ــوية و تأطري اللقاءات :

 عضو باملكتب التأسيسي لنادي الصحافة و تكنولوجيا اإلعالم أيب اجلعد ،الصفة :كاتب. عضو باملكتب التأسيسي جلمعية إقرأ للرتبية و حتفيظ القرآن الكرمي بأيب اجلعد ،الصفة :كاتب. عضو باملكتب التأسيسي للنسيج اجلمعوي آفاق ورديغة ،الصفة :مستشار. عضو باملكتب التأسيسي جلمعية بشائر للتنمية و الثقافة أيب اجلعد ،الصفة :نائب الكاتب.مؤطر جملموعة من األنشطة و اللقاءات اجلمعوية بدور الشباب مبدينة أيب اجلعد من قبيل:
 حماضرة حول السرية النبوية بعنوان " :معامل على طريق اهلجرة النبوية ".
 لقاء تواصلي حواري تعريفي بنادي الصحافة و تكنولوجيا اإلعالم.
 ندوة علمية حول تأثري اإلعالم على األسرة.
 دورة تدريبية حول مهارات التواصل اإلجيايب.
 دورة تدريبية حول تكوين املراسلني الصحفيني و تقنيات الكتابة الصحفية.
 لقاء حول اإلعالم و التواصل بعنوان" :وسائل التواصل االلكرتوين".
 دورة تدريبية يف التنمية البشرية و تطوير الذات بعنوان" :طريقك حنو النجاح".
 دورة تدريبية يف التنمية البشرية و تطوير الذات حتت شعار" :جناح اجلمعيات رهني بتطوير الذات".
 مداخلة ضمن مائدة مستديرة حول" :دور وسائل االعالم يف احلد من ظاهرة تشغيل األطفال".
 املشاركة يف صيانة وتأهيل العتاد املعلومايت لدار الشباب يف إطار نشاط تقين لنادي الصحافة وتكنولوجيا اإلعالم.

 تأطري لقاء تكويين يف أساسيات التعامل مع برنامج  Office Power Pointو Windows Movie
 ،Makerباملركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين بالذار البيضاء.
 تأطري لقاء تكويين يف برنامج  ، Microsoft Word 2010باملركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين بالدار
البيضاء.


املهــام واملسؤوليـ ـ ـات :

 أستاذ مكلف بصفة مؤقتة بالتعليم الثانوي التأهيلي مادة اللغة الفرنسية للموسم الدراسي .2882/2882 أستاذ مكلف بصفة مؤقتة بالتعليم الثانوي اإلعدادي مادة اللغة الفرنسية للموسم الدراسي .2882/2882 التغطية الصحفية لفعاليات موسم بوعبيد الشرقي بأيب اجلعد لسنة .2882 املشاركة يف التغطية الصحفية ملهرجان السينما اإلفريقية خبريبكة يف دورته  ،89لسنة .2882 عضو هيئة التحرير و النشر بوابة أيب اجلعد اإللكرتونية. مراسل صحفي لعدة منابر إعالمية الكرتونية: صدى خريبكة.
 خريبكة.22
 موقع جذاذات االلكرتوين.
 خريبكة ميديا.

 الكتابات و األعمال األدبية و العلمية:

 حاصل على لقب األستاذ املبدع اخلبري من شركة مايكروسوفت يف جمال إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

 كاتب لعدة مقاالت أدبية ،تربوية و دينية مبجموعة من املنابر اإلعالمية االلكرتونية و الورقية من بينها:
 جريدة السبيل املغربية.
 جملة الوعي اإلسالمي الكويتية.
 بوابة أيب اجلعد االلكرتونية.
 جريدة صدى خريبكة اإللكرتونية.
 موقع جذاذات الرتبوي.
 املوقع األلكرتوين للمرصد اجلمعوي املغريب.
مؤلف لكتاب بعنوان "ومضات من وحي القرآن والسنة" منشور.
 مؤلف لرواية بعنوان " :اخلناجر الزجاجية " مل يتم نشرها بعد.
 مصمم وحمرر جمللة تربوية ترفيهية باللغة الفرنسية بعنوان." Le jeune intellectuel " :

 فيما خيص اجملال املعلومايت:

 مصمم و مشرف على املوقع االلكرتوين " :إعدادية زاوية احنصال "
http://collegeza.jimdo.com/
 مشارك مبجموعة من املشاريع الرتبوية و الفيديوهات التعليمية ضمن شبكة مايكروسوفت شركاء يف التعليم يف إطار إدماج
تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليم:
 صانع األفالم يف املدرسة مشروع تربوي يهم طريقة إدماج برنامج صانع األفالم يف إخراج ربورتاجات و أفالم قصرية.
 Sos Earth.. مشروع تربوي حول التحسيس حبماية البيئة باللغة اإلجنليزية.
 املوقع االلكرتوين جملموعة مدارس بئر الطني.

 مشروع التعلم السمعي البصري بواسطة برنامج  Power Pointيتضمن أربعة أجزاء باللغة الفرنسية حول التقدمي
الشخصي ،العالقات األسرية ،املطبخ و أفراد األسرة.
 خمرج جملموعة من الربامج و الفيديوهات التعريفية مبدينة أيب اجلعد و تارخيها و عمراهنا منشورة على موقع بوابة أيب اجلعد
االلكرتونية و على اليوتيوب منها:
 أبو اجلعد تاريخ مدينة.
 ربورتاج تعريفي بزربية أيب اجلعد بعنوان "الزربية البجعدية".
 حممية بوعسيلة.
 ربورتاج تعريفي بأقواس مدينة أيب اجلعد بعنوان "مدينة األقواس".
 ربورتاج حول معرض الصناعة التقليدية بأيب اجلعد.
 رياضة صيد السمك بأيب اجلعد.
 اجلمعية الرياضية لصيد السمك و احملافظة على البيئة (.فيديو تعريفي باجلمعية ).
 ( .Boujaad patrimoine marocain فيديو تعريفي مبدينة أيب اجلعد ).

 خمرج لسلسلة من الفيديوهات بعنوان اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة باللغة العربية ،منشورة على موقع الطارق التثقيفي.
 مرتجم جملموعة من الفيديوهات باللغة العربية إىل اللغة الفرنسية مع سرتجتها ،منشورة على موقع الطارق التثقيفي.

 خمرج جملموعة من الدروس املرئية حول كيفية تعلم والتعامل مع احلاسوب و برامج املونتاج و حترير الصور ،منشورة على موقع
الطارق التثقيفي.

 املكتسبات املهارية و املعرفية:

 التمكن من بعض لغات الربجمة و تصميم املواقع اإللكرتونية منها :لغة  HTMو لغة .CSS

 التمكن من جمموعة من الربامج املعلوماتية منها:
 الربامج املكتبية.Word, Excel, Power Point, Publisher, Access :
 برامج املونتاج.Movie Maker, Ulead Corel, Proshow Producer, Sony Vegas.. :
 برامج اهلندسة الصوتية.Sound Forge :
 برامج حترير الصور.Photoshop :
 برامج الرسوم املتحركة.Adobe Flash Pro CS6, Anime Studio Pro 9 :
 برامج تصوير الشاشة و عمل الدروس.Fast Stone, Camtasia Studio 8, Snagit :
 برنامج ترمجة و سرتجة األفالم و األشرطة املرئية. Subtitle Workshop :

 االهتمام ــات و املي ــول :

 املطالعة األدبية باللغتني العربية و الفرنسية.
 الكتابة األدبية و الرتبوية و الصحفية.

 ترمجة القصص القصرية و املقاالت الصحفية من اللغة العربية إىل الفرنسية.
 املونتاج و اإلخراج املرئي.
 التصوير الفوتوغرايف.

 التغطية الصحفية لألنشطة الثقافية ،الرياضية و اجلمعوية.

 اإلطالع على كل ما هو جديد يف اجملال املعلومايت و التقين.
 اإلسهام يف نشر املعرفة و الثقافة و إضافة اجلديد عرب األنشطة اجلمعوية و اللقاءات و الندوات..
 ممارسة الرياضة :املشي ،السباحة..

