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  ؛منه124 و 103تطبيقا لمقتضيات أحكام المادتين  المتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم  طبقا لمقتضيات
، بمثابة النظام 1958فبراير  24الموافق ل  1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على مقتضيات الظهير الشريف -

  األساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
، المتعلق بكيفيات تعيين 2011فبراير  25الموافق ل  1432ذي الحجة  28الصادر في  2.11.681على المرسوم رقم بناء 

  رؤساء األقسام ورؤساء المصالح باإلدارات العمومية؛
 2013أبريل  29الموافق ل  1434جمادى الثانية  18الصادر عن رئاسة الحكومة في  7/2013بناء على المنشور رقم 

  ق بالتعيين في مناصب المسؤولية المؤسسات العمومية؛المتعل
  ؛بتنظيم إدارات الجهات المتعلق ،2016مارس   22بتاريخ الصادر  13رقم  السيد وزير الداخلية على منشوروبناء 

 04المتخذ خالل دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ  53/2016بناء على مقرر مجلس جهة سوس ماسة عدد 
، المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي إلدارة جهة سوس ماسة، والمؤشر عليه من طرف المصالح 2016يوليوز 

  المركزية لوزارة الداخلية؛
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  (من األحدث إلى األقدم)الشهادات .1

  المدينة/البلد  مؤسسةال  الشهادة أو الدبلوم
 تاريخ الحصول على 

  الشهادة

       
       
       
       
       
       

 (من األحدث إلى األقدم)ات التكوين .2
  

  المدينة/البلد  هيئةالمؤسسة أو ال  السنة  المدة   التكوين موضوع
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
  التجربة المهنية .3

 
  القطاع الخاصعمومية أو المؤسسات الأو الجماعات الترابية أو لدولة إدارات اب شغلهاالمناصب التي تم   .أ

  الفترة  المنصب/ الوظيفة  المؤسسة

     
     
     
     
     
     
     
     

  المهنيةة الخبر  .ب
  المضمون  الموضوع  المجال
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  اللغات .4
  
  
  
.  
  

  أخرى  اإلسبانية  األنجليزية  الفرنسية  األمازيغية  العربية  
              مقروءة
              مكتوبة

              منطوقة

  
  تصريح :

  أشهد على صحة المعلومات الواردة في هذا المطبوع.
  

  |_||_||_||_|/|_||_|/|_||_| .............بتاريخ:........حرر في:....
  

  .............................. :مع إثبات اإلسم الكامل التوقيع
 
  
  


