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  جباهي :اللقب  سعد: اسم االب حممد الصادق  :االســـــم
   31/12/1955 :تاريخ الوالدة

  مدننيبين خداش    قصر اجلديد :مكان الوالدة

  عام للتربيةمتفقد  :الوظيفة الحالية

    املندوبية اجلهوية للتربية مدنني :مكان العمل
 75631221 :رقم هاتف العمل 98433654 :رقم الهاتف الجوال

   Sadok.jebahi@edunet.tn  :عنوان البريد االلكتروني

  : المؤهـالت الدراسية
 .دار املعلمني العليا للتعليم التقين من) 1979 ة جواندور (األستاذية للعلوم التقنية -1
  شهادة الكفاءة للتعليم -2

  :الوظائف والخبـرات

  
 ...... اىل 08/08/2013 :متفقد عام للتربية من  -1
 إىل 15/07/2002:من مدنني و تطاوين : اجلهوية التالية تباإلدارا متفقد أول للمدارس اإلعدادية و املعاهد -2

08/08/2013 
  15/07/2002  إىل15/09/1992 :مدنني و تطاوين من: اجلهوية التالية اراتباإلدمتفقد تعليم تقين  -3
  30/06/1992  إىل15/09/1990 :مكون باملركز اجلهوي للتربية و التكوين املستمر مبدنني من -4
 إىل 15/09/1985  من قبلي - قابس – تطاوين –مدنني : اجلهوية التالية باإلدارات مرشد بيداغوجي -5

30/06/1986 
  30/06/1990  إىل15/09/1979 :ذ تعليم ثانوي باملعهد الفين جبربة منأستا -6
 


 

  .الشبان و العلم مبعهد حومة السوق جربةمعية جبعضو و مؤسس -1
 . مجعية العلوم التقنية مبعهد حومة السوق جربةمؤسس -2
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  .املشاركة يف دورات إعداد وتأهيل أساتذة التربية التكنولوجية والتكنولوجيا اجلدد -1
 .املشاركة يف دورات تكوين وتدريب معلمي التعليم التقين على استعمال التجهيزات اجلديدة -2
 .املشاركة يف دورات تكوين وتدريب أساتذة العلوم التقنية على استعمال الربجميات اجلديدة -3
حملاضرات النظرية وورش العمل يف دورات تدريب وتأهيل مدرسي املواد التقنية يف املناهج وطرق املشاركة با -4

 .التدريس باستعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال
:  حول2008 ديسمرب 04 و 03 و 02 باملركز اجلهوي للتربية و التكوين املستمر برادس أيام ندوةاملشاركة يف  -5

 .االني املهين و التقينالتجديد البيداغوجي يف 
 2004التقييم و املتابعة سنة :نات احول إعداد االمتح  PAQSATية يف نطاق  تكوينةاملشاركة يف دور -6
 2004التقييم و املتابعة سنة :نات احول إعداد االمتح  PAQSATية يف نطاق  تكوينةاملشاركة يف دور -7
 .2003/ 12/ 05 إىل 27/09/2003 من  Montreal Canada : بـاملشاركة يف دورات تكوين -8
 .2003املشاركة يف ملتقى حول تدريس التكنولوجيا وفق املقاربة بالكفايات سنة  -9

 .2003املشاركة يف ملتقى حول املقاربة بالكفايات األساسية سنة  -10
 2002األسس االبستيمولوجية و املنهجية يف تدريس املعارف املدرسية سنة حول املشاركة يف ندوة مرئية  -11
 2002سنة   ية اخلاصة بتطبيق املقاربة بالكفايات يف مادة التربية التقنيةتكوينال املشاركة يف احللقة -12
 .2001املشاركة يف ملتقى حول مشروع املؤسسة سنة  -13
 .1998/ 12/ 06 إىل 30/11/1998 من  CERPET : بـاملشاركة يف دورات تكوين -14
 .1997/ 12/ 07  إىل24/11/1997  من Jean Perrin : مبعهداملشاركة يف دورات تكوين -15
 .1996/ 12/ 06  إىل25/11/1996 من  CERPET : بـاملشاركة يف دورات تكوين -16
 1996 ديسمرب 18 و 17 و 16 باملركز اجلهوي للتربية و التكوين املستمر بنابل أيام  تكوينةاملشاركة يف دور -17

 Les concepts fondamentaux de la didactique des enseignements techniques: حول

 1996 اوت 21 و 20 و 19 باملركز اجلهوي للتربية و التكوين املستمر بنابل أيام  تكوينةاملشاركة يف دور -18
 Développement didactique et analyse fonctionnelle d’un système technique : حول

 Etude :حول 1996/ 05/ 26 إىل 13/05/1996 من  CERPETفرنسا  بـملشاركة يف دورات تكوينا -19
d’innovations pédagogiques 

ماي  31 و 30 أيام برتل األندلس صفاقس ذاإلصالح التربوي و تقييم عمل التلمي :ندوة حولملشاركة يف ا -20
1996. 
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 1996 افريل 27 و 26 و 25 باملركز اجلهوي للتربية و التكوين املستمر بصفاقس أيام  تكوينةاملشاركة يف دور -21
 Formation à la didactique en education technique: حول

 .1995/ 12/ 10 إىل 27/11/1995 من  CERPET : بـملشاركة يف دورات تكوينا -22
 .1994املشاركة يف ملتقى حول بيداغوجية األهداف سنة   -23
 .1993فيفري  14 إىل 8 من RASCOL ALBI TOULOUSE مبعهد املشاركة يف دورات تكوين -24
 .78/ 10/ 20 إىل 20/09/78 من   Climax- France Blois بشركة تكوينت املشاركة يف دورا -25
 

 


 .2008 املشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد و اجناز برامج التكنولوجيا شعبة العلوم التقنية سنة -1

 .2006  التقنية سنةاملواداملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد و اجناز برامج  -2

 .2005  سنةالتربية التكنولوجيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد و اجناز برامج  -3

 2004  سنةالتربية التكنولوجيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد و اجناز برامج  -4

 .2002 قنية سنة التاملواداملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد و اجناز برامج  -5

  1997 التعليم األساسي راقبة املستمرة للمرحلة الثانية منإعداد مشروع امل -6

 .1997  سنة وختفيفها التقنيةاملواد مبراجعة برامجاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة  -7

 .1991  التقنية سنةاملواداملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد و اجناز برامج  -8

 


  2010) تفقد(بتقييم التالميذ املتفقدين املشاركة يف أعمال اللجان املكلفة  .1

  2009) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .2

  2009  )  تفقدلفات وتقييم امل( ينبتقييم التالميذ املتفقداملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة  .3

   2008) تفقد ولفات تقييم امل(بتقييم التالميذ املتفقدين املشاركة يف أعمال اللجان املكلفة  .4
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 2008) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .5

  2006 مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي   و تنظيمداملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعدا .6

  2005تقييم كتاب اإللكترونيك للسنة الثالثة شعبة اإلعالمية الصناعية  .7

  2004 مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي   و تنظيماملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .8

  2003) إعداد املواضيع الوطنية(و تنظيم االمتحانات املدرسية املشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .9

  2002) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .10

  ) بتطاوين2002املعرض الوطين دورة افريل (تقييم منتجات النوادي واألقسام التقنية و العلمية  .11

  2002 مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي   و تنظيممال اللجان املكلفة بإعداداملشاركة يف أع .12

  2001) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .13

  2000) ضيع الوطنيةإعداد املوا( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .14

  2001 مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي   و تنظيماملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .15

  2000 مناظرة الكفاءة ألستاذية التعليم الثانوي   و تنظيماملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .16

  ) بتطاوين1999ملعرض الوطين دورة افريل ا(تقييم منتجات النوادي واألقسام التقنية و العلمية  .17

  1999) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .18

  1998) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .19

  1997) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسية املكلفة بإعداداملشاركة يف أعمال اللجان .20

  1997تقييم الوثيقة املنهجية للسنة األوىل من التعليم الثانوي  .21

  1996) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةاملشاركة يف أعمال اللجان املكلفة بإعداد .22

  1995) إعداد املواضيع الوطنية( و تنظيم االمتحانات املدرسيةملكلفة بإعداداملشاركة يف أعمال اللجان ا .23

  ) مبدنني1994املعرض الوطين دورة افريل (تقييم منتجات النوادي واألقسام التقنية و العلمية  .24
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1  Maquette pour moteur pas à pas 2001  اجلائزة األوىل  
2  Commande automatique d’une camera 2002  الجائزة الثانية  
3  Grue pilotée par PC 2005  الجائزة الثالثة  
4  Livre de travaux pratique d’électricité 6ème Tech. 1993    
5  Livre de travaux pratique d’électricité 7ème Tech. 1995    
6  Dossier de travaux pratique de TST 3ème Tech. 1996    
7  Dossier de travaux pratique de TST 4ème Tech. 1996    
8  Livre de cours de technologie 2ème année science 2005    
9  Manuel d’activité de technologie 2ème année sci. 2005    

  


  




TECSULT MONTREAL 
CANADA 27/09/2003 05/12/2003 

Formation en matière: d’Elaboration 
de programme par compétence et 
d’Encadrement d’équipes 
d’élaborateurs 

CERPET PARIS 30/11/1998 06/12/1998 Formation en matière didactique 

Lycée Jean Perrin Marseille 24/11/1997 07/12/1997 
Les concepts fondamentaux de la 
didactique des enseignements 
techniques 

CERPET PARIS 25/11/1996 06/12/1996 Formation à la didactique en 
éducation technique 

CERPET PARIS 13/05/1996 26/05/1996 Etude d’Innovations pédagogiques 

CERPET PARIS 27/03/1995 10/04/1995 Formation dans l’exploitation du 
logiciel ORCAD 

CERPET PARIS 27/11/1995 10/12/1995 Formation de formateur de haut niveau 

CERPET PARIS 03/12/1994 19/12/1994 Formation dans la démarche du projet 

Lycée Rascol ALBI 
TOULOUSE 08/02/1993 14/02/1993 

Formation en matière d’élaboration 
de T.P autour des systèmes 

Lycée Jean Perrin 
MARSEILLE 01/02/1993 07/02/1993 

Formation en matière de 
développement didactique et analyse 
fonctionnelle du système industriel 

Climax France BLOIS 20/09/1978 20/10/1978 
Formation en matière: 
d’Elaboration des activités autour 
des maquettes pneumatiques 

 


