
      

 

 استمارة المعلومات التي يتعين تعبئتها من طرف الجمعية المرشحة

  الجماعة

  التعاونية/ اسم الجمعية

  تاريخ التأسيس

  جمعيةرئيس اللالعائلي والشخصي  االسم

 عنوان رئيس الجمعية

 

 : الهاتف

 : البريد االلكتروني

 الجمعيةعنوان 

 

 : الهاتف

 : البريد االلكتروني

   هتمام المجاالت ا

   الفئة المستهدفة

 2021دجنبر31عدد المنخرطين الى غاية
 إناث ذكور

  

 جمعيةعدد و نسبة النساء المنخرطات بال
 النسبة العدد

  

 جمعيةعدد و نسبة النساء بمكتب ال
 النسبة العدد

  

سنوات  3ملخص حول أنشطة الهيئة خالل

 األخيرة

 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 

 ................................ ............................................................................... 

المنجزة في مجال  األعمالملخص حول 

 االجتماعيمقاربة النوع 

 ............................................................................................................... 
 ....... ........................................................................................................ 

 ............................................................................................................... 

 التقرير األدبي و المالي ملخص حول 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 

 ................................ ............................................................................... 

  تاريخ إجراء آخر جمع عام

 3أنواع الشراكات التي أبرمتها الهيئة خالل
 األخيرةسنوات 

 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 

 ................................ ............................................................................... 
 

 الطابع و التوقيع

 

 

 



 

 

 :............................. ،في-------------جماعة                       (هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ) 

 ...(التعاونية/ الجمعية)المعلومات الخاصة بالــ (ة)المعلومات الخاصة بالمترشح
 : اسم الهيئة : االسم الشخصي و العائلي

 : تاريخ التأسيس : الصفة

 : تاريخ اجراء اخر جمع عام : رقم الهاتف

 : البريد االلكتروني : االلكترونيالبريد 

 : عنوان المقر  : عنوان السكن
 توقيع رئيس الهيئة توقيع صاحب طلب الترشح 

 

 .......................................... ......... ..................................... : المجالتحديدتحديد  

 : الخاصة بمجال الخبرة تثبت صحة المعلومات ارفاق نسخ من الوثائق التي االحتياجات الخاصة
 نوع التجربة المكتسبة مجاالت الخبرة                 العمل النسائي                                                      

  التنمية البشرية الطفولة و الشباب:         مجال التخصص            

  النوع االجتماعي مهني                                             

   التجربة في العمل الجمعوي للمترشح   مجال آخر
 

 

 (ةالجماع)بيانات خاصة باإلدارة 

 قرار اللجنة التقنية المكلفة بتتبع مسطرة تأسيس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص

 التوصية بعدم قبول الترشح التوصية بقبول الترشح 

 توقيع رئيس اللجنة

 

 

 (الجماعة)بيانات خاصة باإلدارة 

 قرار السيد رئيس مجلس جماعة ...........

 منح العضوية عدم  منح العضوية 

 رئيس التوقيع 

 

 

 

 سنوات االخيرة 3ملخص حول أنشطة الهيئة خالل

 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 

 ................................ ............................................................................... 

سنوات  3أنواع الشراكات التي أبرمتها الهيئة خالل

 االخيرة

 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 

 

المرشحة ... التعاونية/ لمعلومات التي يتعين تعبئتها من طرف الجمعيةبطاقة ااستمارة  



 

 أو المرشحة لتي يتعين تعبئتها من طرف المرشحاستمارة المعلومات ا

  العائلي والشخصي االسم

  تاريخ و مكان االزدياد

  المستوى التعليمي

  المهنة الحالية

  العالقة بالجماعة

 هتمام المجاالت ا
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 

 ........................ ........................................................................................... 

 تجربة ال
 ................................................................................................................... 

 ...................................... ............................................................................. 
 ................................................................................................................... 

  الصفة 

 االجتماعيمقاربة النوع تجربة في ال
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 

 .......................... ........................................................................................ 

 
 مختار لالتصالعنوان الال

 

 : الهاتف

 : البريد االلكتروني

 

 (ة)المترشح توقيع

 

 

 

 


