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  التجربة البيداغوجية

 سم واللقب :الا
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......... 
/_/_/_/_/_/_/_/_/تاريخ الوالدة :   

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ المعرف الوحيد :  
                            : /_/_/_/_/_/_/_/_/نية رقم بطاقة التعريف الوط
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.../..../.......                     .......................                             .........................            ان وجدت  :  شهادة مهندس   
.........................                      ..../..../.......                     .......................            ان وجدت   :      شهادة التربيز    

.......................                          .........................                  ./.......              :شهادة املاجستري أو الدراسات املعمقة      
.....                     .......................                             ............................./..../..                    :شهادة الدكتوراه      

المقاالت 
المنشورة  

كفصول في  
 كتب

الكتب 
 المنشورة

المحاضرات 
و المنشورة  المقدمة

   في مؤتمرات وطنية

المحاضرات 
و المنشورة  المقدمة

  في مؤتمرات عالمية 

المقاالت المنشورة في 
مجالت وطنية ذات 

 لجان علمية

المقاالت المنشورة في 
مجالت عالمية ذات 

 لجان علمية

المقاالت المنشورة في 
مجالت عالمية 

 محّكمة او ذات تأثير
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أن الوثــا و وادلعلومــات الــن يتضــم ها  ... أشــهد............ادلســلمة ةتــو.   .)ة( أســهله ......................... حــاح( )ة( ة الــة التعريــة الود يــة عـــدد ...............إين ادلمضــ  
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 2008أوت  11ادلؤرخ    2008لس ة  2877( كما ولع ت قيحه وإمتامه مبقتضى األمر عدد  59و  58) الهصالن   1993سبتمرب  06ادلؤرخ    1993لس ة  1825_ األمر عدد :  المراجع
 ادلتعلو ةت ظيم اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث ولواعد سريها 2008أوت  4ادلؤرّخ    2008لس ة  2716األمر عدد  -              
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 نيادلصاحب ني لألمنوذجوفقا على الشرف  والتصريح   االلتزام.سختان معرفتان ةاإلمضاء من     -5
    

 مضمو.ان من دفاتر احلالة ادلد.ية     -6
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    (.).سخ من عقود التدري  أو شهادة عمل ةصهة عرضية   ما يثبت اخلربة   التدري     -8
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 : مالحظات هامة
  يعترب الغيا.أعاله كل م ل( ال حيتوي على إحدى الوثا و ادلذكورة 
 .ال جيوز للمرتشح أن يتقدم ةأكثر من م ل( واحد 
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