
خبيــر ومســؤول إداري وتربــوي ســابق فــي التكويــن المهنــي، ، خبرة في وضع 
التدابيــر المرتبطــة بالميزانيــة، والتســيير والقيــادة، ومراجعــة الحســابات 

وتطبيــق اإلجــراءات وتنســيق تنفيــذ نظــام المعلومــات، وإدارة الفريق 
وتنظيــم العمــل، وتيســير االجتماعــات، واإلشــراف التربــوي علــى الموظفين، 
تجربــة واســعة فــي تصميــم وتطويــر البرامــج التدريبيــة، وفي مهارات »إدارة 

ــادق« والمطاعم. الفن

اشــتغلت فــي مجــال الفنــادق كمشــرف فني في قســم الصيانــة مع خبرة 
مهنيــة لمــدة عقديــن.  اكتســاب هــذه الخبرة من خــال العمــل بالفنادق: 

هوليــداي إن ، بارســيلو ، فنــدق ســويس، بالــدار البيضاء.

خبيــر مصرفــي )30 عامــا فــي أحــد البنــوك ، بما في ذلــك 15 ســنة كمدير لعدد 
مــن الفــروع البنكيــة، (، ومــدرب )5 ســنوات في مكتــب التكويــن المهني 
وإنعــاش الشــغل(، وخبيــر قانونــي فــي العمليــات والتقنيــات المصرفية 

بإحــدى محاكــم االســتئناف، ومدرب فــي إدارة المنظمات والتســويق.. 
مســتعد لخدمــة المقــاوالت فــي تمكينهــا مــن اكتســاب  المهارات اإلدارية 

والتســويقية والتجاريــة والمعامــات البنكيــة..

إطــار صحفــي ســابق بــوزارة االتصــال، تجربة طويلــة فــي الترجمــة التحريرية مــن اللغتين 
االنجليزيــة والفرنســية إلــى العربيــة. بكالوريــوس اتصــال جماهيــري تخصــص صحافــة من 

جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة ســنة 1983. تحريــر و ترجمــة مطبوعــات وزارة اإلعام 
المغربيــة باللغــات العربيــة واالنجليزيــة والفرنســية واالشــراف علــى عمليــات التصحيــح 

واالخــراج والســحب بمطابــع األنبــاء بالربــاط من ســنة 1984 إلى ســنة 1994، التوثيق 
االلكترونــي والمعلوماتــي. محــال علــى التقاعــد بدرجــة رئيــس التحريــر وبرتبة خارج الســلم 
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تقاعــدت حديثــا مــن قطــاع حكومــي جد هام، 16 ســنة في تدبير الشــؤون 
 6 اإلداريــة إلحدى الــوزارات )موظفيــن، مبزانيــة، تجهيــز، عاقات عامة..(، 

ســنوات فــي التشــريع والتقنيــن، وو4 ســنوات فــي التعاون الدولــي المتعدد 
األطــراف، و6 ســنوات فــي تدبير شــؤون وملفــات المنظمــات المختصة. 
باإلضافــة إلــى خبــرة تدريب وتأطيــر جمعيــات تربويــة وجمعيــات المجتمع 
27 ســنة متتالية.. وتقديــم االستشــارات القانونية  المدنــي لمــا يزيــد عــن 

والتطويــن فــي مجــال الموظفين.                                                            

دبلــوم مركــز تكويــن المعلميــن، أتقــن اللغــة العربية والفرنســية ومتوســط 
فــي اللغــة اإلنجليزيــة، وأتقــن اللغــة األمازيغيــة ولدي القــدرة البدنية 

والمعنويــة لمزاولــة أي عمــل يوافــق هــذه المزايا .

62 السن:  
ــرة: التكوين  الخب

المهنــي، التســيير 
التدريب  اإلداري، 

فــي الفندقة 
والمطعمــة

 32 ســنوات الخبرة: 
سنة

64 السن:  
الخبــرة: الصيانــة في 

مجــال الفنادق
 20 ســنوات الخبرة: 

سنة

64 السن:  
الخبــرة: المصرف، 

خبيــر قانوني، 
التدريب

 30 ســنوات الخبرة: 
سنة

63 السن:  
ــرة: الصحافة  الخب

واالتصال
 25 ســنوات الخبرة: 

سنة

62 السن:  
الخبــرة: إطار إداري 

الوزارات( )بإحدى 
 32 ســنوات الخبرة: 

سنة

62 السن:  
الخبــرة: التعليــم

 39 ســنوات الخبرة: 
سنة


