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احلس�مية- تطوان- ا�ٔاكدميیة اجلهویة �لرتبیة و التكو�ن جلهة طن�ة  

 - شارع محمد جحاج- �امع �ٔف�الل   5183ص.ب    0539970819/0539970905  

 

  2022- 05-���24تطوان�  

 إعالن

���شأن�فتح�باب�املشاركة����تنفيذ�املخطط�ا���وي�للتكو�ن�املستمر�برسم�سنة�

2022 

  
ي ا�س�اما مع مضامني الرب�مج احلكويم ا�ي ٔ�وىل ٔ�مهیة �اصة لتعز�ز قدرات ٔ�طر قطاع الرتبیة الوطنیة متاش�یا مع مضامني ا�منوذج التمنو 

 51-17ومشاریع تفعیل القانون إالطار رمق  2018ش�ت�رب  17ال� امل� محمد السادس نرصه هللا بتارخي اجلدید، واملشاریع امللزتم هبا ٔ�مام صاحب اجل

 : املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي؛ وتفعیال ملق�ضیات النصوص القانونیة والتنظميیة التالیة

 النظام أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة كام مت تعدی� و�متميه؛  �ش�ٔن 1958فربا�ر  24الصادر بتارخي  58-1-008الظهري الرشیف رمق  -

: ، ص2000ماي  25بتارخي  4798القايض ٕ��داث أ�اكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن الصادر �جلریدة الرمسیة �دد  07- 00القانون  -

 ؛ 1191

غشت  19بتارخي  6805العلمي، الصادر �جلریدة الرمسیة �دد املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث  17-51إالطار رمق  القانون -

 ؛ 5623: ، ص2019

بت�دید رشوط م�ح تعویض �لموظفني ا��ن یقومون بت�ٔطري وت�ش�یط تداریب  1993س�مترب  8الصادر بتارخي  93-2- 534املرسوم رمق  -

 ؛ 1993س�مترب  22الصادر بتارخي  4221بیة الوطنیة، جریدة رمسیة �ددالتكو�ن املس�متر واس�تكامل اخلربة املنظمة لفائدة أ�طر التابعة لوزارة الرت 

 املتعلق �لتكو�ن املس�متر لفائدة موظفي ؤ�عوان ا�و�؛  2005د�سمرب  02الصادر  بتارخي  05-2-1366املرسوم رمق  -

فربا�ر  02: الصادر بتارخي 6018رمسیة �دد  جریدة. يف ش�ٔن ٕا�داث وتنظمي املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن 11- 2-672املرسوم رمق  -

 ؛ 2012

 ؛ 2019مارس  15النظام أ�سايس اخلاص ب�ٔطر ا�ٔاكدميیة اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن جلهة طن�ة تطوان احلس�مية املؤرش �لیه بتارخي  -

 �ش�ٔن املصاح�ة والتكو�ن �رب املامرسة؛  2019ش�ت�رب  30بتارخي  099-19املذ�رة إالطار رمق  -

 �ش�ٔن تزنیل �سرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املس�متر بقطاع الرتبیة الوطنیة؛  2020ش�ت�رب  03الصادر بتارخي  031-20قرر الوزاري رمق امل -

املتعلقة بتزنیل املقرر الوزاري يف ش�ٔن املصادقة �ىل اسرتاتیجیة التكو�ن املس�متر  2021ینا�ر  08بتارخي  05-21املذ�رة الوزاریة رمق  -

 الرتبیة الوطنیة؛ بقطاع 

عامة املتعلقة �لتكو�ن املس�متر يف ش�ٔن وثیقة �خ�یارات الكربى والتو�ات ال 2021نونرب  17بتارخي  1016-21الرسا� الوزاریة رمق  -

 ؛ 2022رمس س�نة �

 ؛ 2022يف ش�ٔن ٔ�جرٔ�ة التكو�ن املس�متر �رمس س�نة  2022فربا�ر  01الصادرة بتارخي  012-22املذ�رة الوزاریة رمق  -

يف ش�ٔن ٔ�دوات تنف�ذ ا�ططات اجلهویة وإالقلميیة �لتكو�ن املس�متر �رمس  2022مارس  23الصادرة بتارخي  0240-22املراس� الوزاریة رمق  -

 ؛ 2022س�نة 
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ظرف جلنة امليادة وثنفيذا نومخعط اجليوي نوخكوين املس متر ملأاكدميية اجليوية نورتتية وامخكوين جلية ظنجة ثعوان احلس مية املصادق ػويو من 

 ؛ 2022فرباجر  28اجليوية تخارخي 

املصادق ػوهيا من ظرف  2222تناء ػىل دفاحر املواصفات وامرشوط اخلاصة واملشرتنة مخنفيذ اخملعط اجليوي نوخكوين املس متر جرمس س نة 

 انوجنة امؼومية؛ 

والؤداريني وامخلنيني بجلية  فذح بب امرتش يح أأمام امفاػوني امرتتويني ثؼون الأاكدميية اجليوية نورتتية وامخكوين جلية ظنجة ثعوان احلس مية غن 

ػداد املصوغات اجليوية وثبأظري دورات حكوينية يف شبأهنا، وفق 2022نومسامهة يف ثنفيذ اخملعط اجليوي نوخكوين املس متر جرمس س نة  ، من خالل اؤ

 .)1املواضيع املخضمنة يف اجلدول رفلذو )املرفق رمق

  :حشرشوط امرت .1

امخاتؼة ملأاكدميية امرتتوية  مكوانت املنظومةيفذح بب امرتش يح يف وجو الأس خاذات والأساثذة املكوهني، واملفدشات واملفدشني، وخمخوف  

مية ػامة ل ،من الأظر اخملول ميا ثبأظري وثنش يط دورات امخكوين املس متر، املخوفرين ػىل أأكد احلس مية-ثعوان-اجليوية نورتتية و امخكوين جلية ظنجة

 : س نوات تلعاع امرتتية اموظنية، ويشرتط يف املرتحش أأن يكو ن 12ثلل غن 

 . مذوفرا ػىل خربة يف املوضوع اذلي يرغة يف امرتش يح هل •

 . موٌل تبأسامية ثوظيف حكنوموريا الؤػالم والثصال يف امرتتية  •

داري خاميا من امسواتق امخبأديخية •  . موفو الؤ

 : ثنظمي معوية امرتش يح .2

  ظار فرق خمخوعة )من ثدشلك من الأظر اخملول ميا ثبأظري وثنش يط ثدارية امخكوين املس متر  (ػىل الأكل أأغضاء 3يمت امرتش يح يف اؤ

يؼنِين لك فريق منسلا)ة( لأشغاهل من تني أأغضائو، . الأظر امؼامةل بملنظومة امرتتوية ػىل املس خوى اجليويواس خكٌلل اخلربة املنظمة مفائدة 

دارة ويؼد اخمل حير يمت وضع موف مشرتك يضم امواثئق امفردية اخلاصة جلك غضو من أأغضاء امفريق داخل ظرف اظة املحارش دلى الؤ

،مع نخاتة املوضوع "2022موف امرتش يح نومسامهة يف ثنفيذ اخملعط اجليوي نوخكوين املس متر جرمس س نة "واحد يكذة ػىل ظيره غحارة 

  1)كل )املرفق رمقاذلي يمت امرتحش هل ػىل امظرف نذ

 ػداد امفريق( ة)منسق يخوىل يداع اؤ  ؛اهخدتو اذلي امفريق حرش يح موف واؤ

  ،فساح اجملال أأمام مشارنة واسؼة من امفاػوني بملنظومة امرتتوية، وهظرا لغخحارات ػومية وهمنية وثنظميية ػىل وجو اخلصوص ومن أأجل اؤ

ل يف موضوع واحد )مصوغة واحدة(  . ل يلدل امرتش يح اؤ

 : موف امرتحش .3

 يخكون موف امرتحش من امواثئق امخامية : 

  ىل امس يد مدير الأاكدميية اجليوية نورتتية وامخكوين 2022ظوة املشارنة يف ثنفيذ اخملعط اجليوي نوخكوين املس متر جرمس س نة ، موجو اؤ

 .  (2جلية ظنجة ثعوان احلس مية، وموكع من ظرف منسق)ة( امفريق )املرفق رمق 

  (؛  3مات حول فريق امخكوين موكؼة من ظرف منسق وأأغضاء فريق امخكوين املس متر )املرفق رمق تعاكة مؼوو 

 ( ؛ مؼززة بمشيادات وامواثئق املررؼية املثخذة خلربات وجتارب 4امسرية اذلاثية ملك غضو من أأغضاء امفريق، وفق اهمنوذج املرفق رمق)

 املؼين)ة( بلأمر؛

 5املرفق رمق (رفق رساةل امخحفزي وفق اهمنوذج امل (. 
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 (ػدادىا وثبأظريىا ظار امخكوين املس متر: 6)املرفق رمق تعاكة ثوصيف اجملزوءة اميت يرغة يف اؤ    .مرشوع ثصممي املصوغة امللدم يف اؤ

  دفرت املواصفات وامرشوط اخلاصة بملصوغة اجليويةCPS ) 7املرفق رمق) . 

  ىل موف امرتش يح كرص مدمج يخضمن وسخة رمقية واحدة من امواثئق املكوهة نوموف، يكذة ػىل ظيره امس منسق)ة( فريق يضاف اؤ

ػداد املصوغة وموضوع املصوغة  .اؤ

 

  :ظريلة امرتحش .4

  حاكم، ويكذة ػىل ظيره غحارة " موف امرتش يح نومسامهة يف ثنفيذ ثوضع مجيع امواثئق املكوهة ملوف امرتش يح، داخل ظرف واحد مغوق بؤ

هخاج مصوغة هجوية وحكوين املكوهني هبا، مع نخاتة املوضوع اذلي يمت امرتحش هل 2222ر جرمس س نة اخملعط اجليوي نوخكوين املس مت ، ػرب اؤ

 ػىل امظرف نذكل؛

  كوميية بمنس حة نوؼاموني يف اجملال ثودع موفات امرتش يح يف وسخهتا اموركية )من ظرف منسق)ة( امفريق( ملاتل وصل مبلرات املديرايت الؤ

كومي، و  مبلر الأاكدميية اجليوية نورتتية وامخكوين جلية ظنجة ثعوان احلس مية بمنس حة نوؼاموني مبلر الأاكدميية، وبملرنز اجليوي ملين امرتايب مالؤ

كوميية بمنس حة نوؼاموني بملرنز، يف أأجل أأكصاه امساػة امراتؼة وامنصف من يوم   . 2022يوهيو  07امرتتية وامخكوين وفروػو الؤ

  رسال موفات امرتش يح املخوصل هبا ثلوم الأاكدميية اجل كوميية امخاتؼة ميا بؤ يوية نورتتية و امخكوين جلية ظنجة ثعوان احلس مية واملديرايت الؤ

رسامية واحدة ػرب امربيد احملمول يف أأجل أأكصاه يوم -ثعوان-نومرنز اجليوي ملين امرتتية و امخكوين جلية ظنجة يوهيو  29احلس مية  يف اؤ

2022 . 

  تداء امرأأي يف اهخلاء  نة امؼومية احملدزة دلى جلنة امليادة اجليوية نوخكوين املس متر ادلراسة امؼومية نوموفات املس خوفية نورشوطثخوىل انوج و اؤ

 0240/22املراسةل اموزارية رمق من  3، تناء ػىل ش حكة مؼايري جسدند أأساسا ػىل ملرتحات املؼايري امواردة يف املرفق رمق ظوحات املسامهة

كوميية نوخكوين املس متر جرمس س نة  2022مارس  23خي تخار يؼرض ، وثؼد ثلريرا لأغٌلميا 2022يف شبأن أأدوات ثنفيذ اخملععات اجليوية والؤ

، يخضمن ػىل اخلصوص امفرق اميت حصوت ػىل .2022يوهيو   14يف أأجل أأكصاه يوم ػىل أأهظار جلنة امليادة اجليوية نومصادكة ػويو 

ػداد املصوغات، وذكل يف حدود موف واحد ملك مصوغة حكوينية  موافلة أأومية ملحارشة  . أأغٌلل اؤ

  ،ثؼون الأاكدميية اجليوية نورتتية وامخكوين غن املوفات امللدوةل ػرب تواجهتا امرمسية وػرب منصاهتا امخواصوية 

 هخاج املصوغة هممة حتريرىا وىندسة أأوشعهتا، يف ثعاتق اتم م ع احملددات وامؼنارص اميت س حق أأن مضَّنهَتا يف يخوىل امفريق احلامل ملرشوع اؤ

 املوف امخؼريفي بملصوغة يف مرحةل الاهخلاء الأويل؛ 

  أأميات وأأدوات امخليمي املرثحعة تخزنيل املصوغة املؼنية  كصد اغامتدىا يف صياغة ثلرير حول مؼعيات  هخاجبؤ ومرشوع ن يلوم امفريق احلامل

هخظارات امفئة املس هتدفة / درجة جناح سريورة امخكوين تواسعهتا يف امخحليق امفؼًل نونخاجئ لؤ ا : )أأدوات كياس مدى اس خجاجهتامخزنيل

 املنخظرة والأثر املحارش املنشود ػوهيا/ مساحات املوة ومواظن امخؼديل والؤغناء(؛

 . حامل امكرتوين يخضمن لك مكوانت املوف اههنايئ يف صيغهتا امرمقية 

   :مكوانت موف املصوغة .5

هخاج مصوغة مؼينة، أأن يوزتم تخضمني املوف اههنايئ نومصوغة نومكوانت الآثية :يخ  ؼني ػىل لك فريق حامل ملرشوع اؤ

 ؛7املرفق رمق   CPS( امواردة يف دفرت امخحمالت Syllabusامحعاكة اموصفية نومصوغة ) •
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.CPS املرفق رمق7: دفرت املواصفات وامرشوط اخلاصة بملصوغة اجليوية

 املرفق رمق 6: تعاكة ثوصيف اجملزوءة اميت يرغة يف ؤاػدادىا وثبأظريىا (مرشوع ثصممي املصوغة امللدم يف ؤاظار امخكوين املس متر
املرفق رمق 5: رساةل امخحفزي.

 املرفق رمق 4: امسرية اذلاثية نومرتحش)ة.(
املرفق رمق 3: تعاكة مؼوومات حول فريق امخكوين.

 املرفق رمق 2: ظوة املشارنة.
 املرفق رمق 1: غناوين املصوغات اجليوية املؼنية

املرفلات:

• يخوىل أأغضاء امفرق املنخلاة ونذا املس خفيدون من دورات حكوين املكوهني تخبأظري امخكوينات ػىل املس خوى ا ؤلكوميي.

ني ػىل املس خوى ا ؤلكوميي وفق مسعرة حتددىا انوجنة اجليوية نوليادة لحلا. • يمت اهخلاء املك هو

• يمت دغوة امفرق اميت مت اغامتد مصوغاهتا مخبأظري دورات حكوين املكوهني.

ػوهيا ثشلك هنايئ؛ ويف هظائر تؼدد أأغضاء امفريق؛ "شيادة امخصديق ػىل املصوغة".

• يسمل املرنز اجليوي ملين امرتتية و امخكوين جلية ظنجة-ثعوان ا- حلس مية مفرق ؤاػداد املصوغات اجليوية اميت مت اغامتدىا، تناء ػىل املصادكة

ؤاظار ثنفيذ خمععيا اجليوي نوخكوين املس متر جرمس س نة2222، ػرب تواجهتا امرمسية وػرب منصاهتا امخواصوية؛

• ثؼون ا ألاكدميية اجليوية نورتتية وامخكوين جلية ظنجة-ثعوان ا- حلس مية غن املصوغة املؼمتدة هجواي يف لك موضوع من موضوػات امخكوين، يف

• يمت غرض املصوغة املنجزة مبخخوف مكوانهتا ػىل أأهظار انوجنة امؼومية كصد املصادكة اههنائية ػىل املصوغة امفائزة تعوة املسامهة .

غن املرتحشني )ات( وخربهتم ذات امصةل اجملزوءة، مث امحعاكة اموصفية نومصوغة املؼدة من ظرف املرتحشني واملرتحشات.

• يمت ؤارراء اهخلاء أأويل نومرتحشني (ات) مبؼدل موف حرش يح واحد غن لك مصوغة تناء ػىل موفات امرتش يح املخضمنة نومؼوومات امالزمة

آخر أأجل ملدول امرتش يحات ؛ ؤايداع، يف أأجل أأكصاه 28 يوهيو2222 ػىل امساػة امراتؼة وامنصف تؼد امزوال وىو أ

• يلوم منسق)ة( امفريق ؤبيداع املوف اههنايئ نومصوغة، بملرنز اجليوي ملين امرتتية وامخكوين جلية ظنجة-ثعوان ا- حلس مية؛ ملاتل وصل

امظرف نذكل.

ثنفيذ اخملعط اجليوي نوخكوين املس متر جرمس س نة 2222، ػرب ؤاهخاج مصوغة هجوية وحكوين املكوهني هبا، مع نخاتة موضوع املصوغة ػىل

• ثوضع مجيع امواثئق املكوهة نوموف اههنايئ نومصوغة يف ظرف واحد مغوق ؤبحاكم، ويكذة ػىل ظيره غحارة " املوف اههنايئ نومسامهة يف

:6. هيفيات ؤارراء الاهخلاء واملصادكة ػىل املصوغات

• خعة حكوين املكوهني .

• دميل املؤظر)ة(: أأوشعة امخكوين وامخلومي؛

نوخكوين غن تؼد يف هفس املوضوع(؛

• مساق امخكوين غن تؼد، يف حال اغامتد امفريق مسيناريو امخكوين بمخناوب )يخضمن ملرتحا نوخكوين احلضوري ومساكا جاىزا

ؤاشارة حتيل ػىل ىوية امفريق املؼين ب ألمر؛

امفريق احلامل ملرشوع ؤاػداد املصوغة، يف لك صفحة من صفحاهتا، يف حني يندغي أأن حكون امنسخخان امحاكيخان خاميخان من أأي

• مصوغة امخكوين يف صيغهتا اموركية )Polycopie(، وثلدم يف زالزة هظائر، حتمل وسخة واحدة مهنا امس وثوكيع مجيع أأغضاء
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 : غناوين املصوغات اجليوية1املرفق رمق 

املرشوع 

 املندمج
 مصوغات امخكوين

صيغة 

 امخكوين

ػدد أأايم 

 امخكوين
 امفئة املس خفيدة

امؼدد الؤرٌليل 

 نومس خفيدين

 2 حضوري ري(ثدتري وحدات امخؼومي الأويل )حضو  1
كومييا / مديرو  الأظر امللكفة تخدتري امخؼومي الأويل هجواي واؤ

 املؤسسات امخؼوميية الاتخدائية
420 

2 
كومييا /  2 حضوري وامربجمة امس نوية PSPامخخعيط املخؼدد امس نوات  الأظر امللكفة بمخخعيط واخلريعة املدرس ية هجواي واؤ

 مفدشو ومسدشارو امخخعيط

50 

 500 2 حضوري داد اخلريعة املدرس يةمهنجية اػ

3 
كومييا 1 حضوري ثدتري معوييت ثيسري ومويون حمفظة/ مسعحة ثيسري  16 الأظر امللكفة تؼموية مويون حمفظة هجواي واؤ

 180 مسريو املصاحل املادية واملامية 2 حضوري دميل ثدتري املعؼمة

4 

 460 مفدشو الأسالك امثالزة / أأساثذة الأسالك امخؼوميية امثالزة 2 حضوري وي ادلامج(اميندسة املهنارية نورتتية ادلاجمة )املرشوع امرتت

 26 امللكفون تلاػات املوارد نوخبأىيل وادلمع 2 حضوري ثدتري كاػة املوارد نوخبأىيل وادلمع

حكييف املراكدة  -حكييف املٌلرسات امصفية والأوشعة امحيداغورية 

 -املس مترة والامذحاانت 
 460 مفدشو الأسالك امثالزة / أأساثذة الأسالك امخؼوميية امثالزة 2 يحضور

5 

 180 منسلو خالاي اميلظة والاهصات و اموساظة 2 حضوري الاهصات و اموساظة و اميلظة امرتتوية / حمارتة اميدر املدريس

كوميياالأظر امللكفة بمرت  2 حضوري الؤظار امخدتريي ملدارس امفرصة امثاهية اجليل اجلديد  20 تية غري امنظامية هجواي واؤ

الؤظار امؼام امخدتريي واملهنايج ملدارس امفرصة امثاهية اجليل 

 اجلديد
 28 مسدشارو  امخوريو 2 حضوري

ملارتة امخواصل من أأجل امخمنية  يف حمارتة اميدر املدريس وجشجيع 

 متدرس امفذاة
 3 حضوري

كومييا / مديرو الأظر امللكفة بمرتتية غري امنظامية هج واي واؤ

 املؤسسات امخؼوميية الأنرث جسجيال نويدر املدريس
200 

 2 حضوري امصياهة اموكائية 6

 وامحناءاتالأظر امللكفة تخدتري امشؤون الؤدارية واملامية 

كومييا / مفدشو  وامشؤون املاهوهية واملنازػات هجواي واؤ

 ومسريو املصاحل املادية واملامية

395 

7 

بملدرات امخدتريية نوموظفني احملوفني  يف ضحط وثثخيت الارثلاء 

 اخملامفات
 33 املوظفون احملوفون بلأاكدميية 1 حضوري

 275 مديرو املؤسسات امخؼوميية اخلصوصية 3 حضوري امخدتري الؤداري وامرتتوي ملؤسسات امخؼومي اخلصويص

8 

 101 الاتخدايئ/ أأساثذة امخؼومي الاتخدايئمفدشو امخؼومي  2 حضوري الؤظار املهنايج نوخؼومي الأويل

امخناوب انوغوي يف ثدريس امرايضيات وامنشاط امؼومي بمسكل 

 الاتخدايئ
 2021 مفدشو امخؼومي الاتخدايئ/ أأساثذة امخؼومي الاتخدايئ 2 حضوري

آميات امححر امرتتوي  40 أأغضاء فرق امححر امرتتوي 2 حضوري أ

 94 مفدشو امخؼومي امثاهوي 3 حضوري وخؼومي امثاهوي )حكوين املفدشني(ديدانخيم املواد ادلراس ية ن 

ديدانخيم املواد ادلراس ية نوخؼومي امثاهوي الؤػدادي )حكوين 

 الأساثذة(
 1700 أأساثذة امخؼومي امثاهوي الؤػدادي 2 حضوري

ديدانخيم املواد ادلراس ية نوخؼومي امثاهوي امخبأىيًل )حكوين 

 الأساثذة(
 1700 أأساثذة امخؼومي امثاهوي امخبأىيًل 2 حضوري
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 : غناوين املصوغات اجليوية1املرفق رمق 

املرشوع 

 املندمج
 مصوغات امخكوين

صيغة 

 امخكوين

ػدد أأايم 

 امخكوين
 امفئة املس خفيدة

امؼدد 

الؤرٌليل 

 نومس خفيدين

9 

 3 حضوري امربامج واملنظومات املؼووماثية يف امخدتري وامخؼومي وامححر امؼومي

 

25 

 25 3 حضوري امخواصل بنوغة الؤجنوزيية

املس خجدات امرتتوية وامخدتريية وامدرشيؼية يف منظومة امرتتية 

 وامخكوين
 25 3 حضوري

 40 الأساثذة املكوهون /املفدشون امرتتويون 2 حضوري ىندسة امخكوين املس متر

10 

 304 ة والاهصات و اموساظةمنسلو خالاي اميلظ 2 حضوري الاهصات و اموساظة امرتتوية

 254 منسلو أأهدية امرتتية ػىل املواظنة و حلوق الؤوسان 2 حضوري امرتتية ػىل املواظنة وحلوق الؤوسان

 554 أأظر الؤدارة امرتتوية بلأسالك امثالزة 2 حضوري ثدتري اخملاظر و احلالت الاس خؼجامية

 644 الأهدية امرتتوية منسلو 2 حضوري ثفؼيل و ثدتري الأهدية امرتتوية

 290 مفدشو وأأساثذة امرتتية امحدهية وامرايضة 2 حضوري ثدتري املرانز امرايضية وامخظاىرات امرايضية 11

12 

 40 مفدشو امخؼومي الاتخدايئ وامثاهوي 1 حضوري الؤشيادية الامذحاانتالأظر املررؼية لؤػداد مواضيع 

-2221مس ادلرايس مساظر الامذحاانت الاشيادية جرمس املو

2222. 
 1 حضوري

مفدشو امخؼومي الاتخدايئ وامثاهوي/ أأساثذة الأسالك امخؼوميية 

 امثالزة
60 

13 

الؤظار امخنظميي املررؼي لؤدماج تؼد امخوريو املدريس وامليين 

 واجلامؼي مضن مرشوع املؤسسة املندمج وجرامج  معويا
 2 حضوري

ر الؤدارة امرتتوية مفدشو امخوريو/ مسدشارو  امخوريو / أأظ

 بلأسالك امثالزة
490 

 1040 الأساثذة امرؤساء نوخؼومي امثاهوي امخبأىيًل 2 حضوري املواهحة امرتتوية نومشاريع امشخصية نومخؼومني

14 

 1620 أأساثذة الأسالك امخؼوميية امثالزة 2 حضوري MOS, MCEامخكوينات الؤشيادية 

دماج املوارد امرمقية هخاج واؤ  2 يحضور اؤ
هخاج املوارد امرمقية هجواي  الأظر امللكفة تدس يري مرانز اؤ

كومييا/ أأساثذة الأسالك امخؼوميية امثالزة  واؤ
1204 

 1 حضوري مساظر ثدتري اموضؼيات الؤدارية 15
كومييا/ أأظر  الأظر امللكفة تخدتري املوارد امخرشية هجواي واؤ

 الؤدارة امرتتوية بلأسالك امثالزة
480 

16 

ت اجلديدة املخؼولة تدفرت امرشوط الؤدارية امؼامة املعحلة امللذضيا

 «CCAGT»ػىل صفلات الأشغال املنجزة حلساب ادلوةل 
 1 حضوري

الأظر امللكفة تخدتري امشؤون الؤدارية واملامية وامحناءاثت 

كومييا  وامشؤون املاهوهية واملنازػات هجواي واؤ
30 

جرام امصفلات  ويل والؤػارة / اجلرد و امخح  -حتديد احلاريات  / اؤ

 ثدتري املخاليش
 2 حضوري

الأظر امللكفة تخدتري امشؤون الؤدارية واملامية وامحناءاثت 

كومييا / مفدشو امخؼومي  وامشؤون املاهوهية واملنازػات هجواي واؤ

 امثاهوي/ مسريو املصاحل املادية واملامية

469 

 1 حضوري ثدتري املواد امكمييائية

مثاهوي نوفزيايء وامكميياء وػووم احلياة مفدشو امخؼومي ا

والأرض/الأظر امللكفة تخدتري امشؤون الؤدارية واملامية 

كومييا/  وامحناءاثت وامشؤون املاهوهية واملنازػات هجواي واؤ

 مسريو املصاحل املادية واملامية/ حرضو اخملخربات

808 
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 : غناوين املصوغات اجليوية1املرفق رمق 

املرشوع 

 مجاملند
 مصوغات امخكوين

صيغة 

 امخكوين

ػدد أأايم 

 امخكوين
 امفئة املس خفيدة

امؼدد 

الؤرٌليل 

 نومس خفيدين

17 

امخؼحئة وامخواصل حول املدرسة وثدتري امرشااكت بملؤسسات 

 امخؼوميية
 690 أأظر الؤدارة امرتتوية بلأسالك امثالزة 2 حضوري

آمياثو )ش حاكت امخواصل الار امتغي/ امخواصل املؤسسايت وأ

 امخواصل امرمقي ,,,(
كومييا 17رؤساء املرشوع  2 حضوري  20 هجواي واؤ

كومييا 2 حضوري ثلنيات اؤػداد ادلػامات امسمؼية امحرصية  180 الأظر امللكفة بمخواصل اؤ

كومييا 2 حضوري ملارتة امخواصل من أأجل امخمنية  يف امخؼحئة  حول املدرسة  30 الأظر امللكفة بمخواصل هجواي واؤ

18 

 2 حضوري الأمن املؼوومايت وحٌلية املؼعيات ذات امعاتع امشخيص
الأظر الؤدارية ملأاكدميية واملديرايت الؤكوميية/ أأظر الؤدارة 

 امرتتوية بلأسالك امثالزة
860 

 3 حضوري ESISE- GRESA- MASSARامنظم املؼووماثية 
الؤدارة  الأظر الؤدارية ملأاكدميية واملديرايت الؤكوميية/ أأظر

 امرتتوية بلأسالك امثالزة
930 
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 2  سكماملشفم 

 املشاسكت طلب 
 

 

 ..……………………………………………………….………………………………………………… الاسم واليسب

…………….………………………………………………………………………………………….. Nom et prénom 

 ..……………………………………………………… سكم بطاكت الخعشيف الىطىيت ..…………………………………………………………………… جاسيخ الاصدًاد

 ..……………………………………………………… سكم الخأحير ..…………………………………………………………………… إلاطاس

 ..……………………………………………………… جاسيخ الخىظيف ..…………………………………………………………………… املهمت

 .……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الخخصص

 .……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ملش العمل  

املذًشيت 

 إلاكليميت
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 …………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… كادًميتألا

ذ إلالكترووي .……………………..……………………………………… الهاجف  .……………………..……………………………………… البًر

 

طىجة ثطىان  خطط الجهىي للحكىيً املسحمز لجهةفيذ املأثلدم بطلبي للمشاركة في ثأطير دورة/دورات الحكىيً املسحمز في إطار ثى       

 .2022م سىة الحسيمة بزس

 

ـــــحزر  ــ  إمضاء املترشح)ة(                              في :                                                 :   بــ
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 3املشفم سكم 

 

 بياهاث حىل فشيم الخكىيً -

 ىيً. ميسم)ة( فشيم الخك2.1

  الاسم الكامل

  إلاطاس

  املهمت

 : املشكض ملش العمل

  الفاكس  الهاجف

ذ إلالكترووي   البًر

 . باقي أعضاء الفشيم2.2

 الخخصص ملش العمل املهمت إلاطاس الاسم واليسب

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

10 

 
احلس مية-ثعوان-الأاكدميية اجليوية نورتتية و امخكوين جلية ظنجة  

 -شارع محمد جحاج-جامع أأفيالل   3815ص.ب    9350099180/9350099093  

 

 

 الالتزام والخىكيعاث -
 

 ....................................................................ملش العمل: .................

 التزام ميسم)ة( فشيم الخكىيً املسخمش .1

 أها املىكع)ة( أسفله: 

 ألتزم بححمل مسؤولية ثدبير وثيسيم مشزوع الحكىيً املسحمز في مىضىع:

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

: بملز الحكىيً
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 التزام أعضاء فشيم الخكىيً املسخمش .2

 هحً املىكعين أسفله، هلتزم بالحعاون مً أجل إهجاس مشزوع الحكىيً املسحمز املشار إليه سابلا.

 .......، إلامضاء:  ..............................  الخاسيخ: ...................................................الاسم الكامل: ...................

 ................، إلامضاء:  ..............................  الخاسيخ: ..........................................الاسم الكامل: ...................

 ................، إلامضاء:  ..............................  الخاسيخ: ..................................................الاسم الكامل: ...........

 .........................، إلامضاء:  ..............................  الخاسيخ: .................................الاسم الكامل: ...................

 ................، إلامضاء:  ..............................  الخاسيخ: ..........................................الاسم الكامل: ...................

 ...........  الخاسيخ: .......................................، إلامضاء:  ......................................الاسم الكامل: ...................

 

 إمضاء ميسم فزيم 

 

 ..................................................: الخاسيخ..........................................: الحكىيً.
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 4 املشفم سكم

 السيرة الزاجيت

 ...............................................................................املؤسست: ...................................

 ................................الخخصص: ...............................................................................
 

 الاسم واليسب ........................................................................................: : Nom et Prénom 

   : سكم الخأحير……………………………………. 

    :بخاسيخ:مسلمت     …………………………سكم البطاكت الىطىيت ………………………….…………….. 

  :جـاسيخ ومكان الاصدًاد……………………………….…………………………………………..………………… 

  الخىظيفجاسيخ:…………….…………………………………………………………………………………. 

  :إلاطـــاس الحالي………………………………...…………………………………….………………………………. 

  الحاليجاسيخ الالخحاق بملش العمـل:…………………………………………………………………..………… 

 العىىان الشخص ي : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………………….………………………………… 

  :العىىان إلالكترووي: …………………………………الهاجـف…………………….………………………. 
 

  مً ألاحدث إلى ألاكدم(:الشهاداث املحصل عليها( 

 الخخصص املذًىت -املؤسست الذولت جاسيخ الحصىل عليها الشهادة املحصل عليها

     

     

     

 بالشهادات املسلمة مً مؤسسات أجىبية( مزاجع املعادلة )كزار املعادلة( املحصل عليها : )خاص 

................................................................................................................................................................... 
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 الخجشبت مجـــــاالث -
 

 الخذسيس 

 الخاسيخ
 ش العململ املهمت إلاطاس

 إلى مً

     

     

     

     
 

 ًالخكىي 

 الخاسيخ
 ملش العمل املهمت إلاطاس

 إلى مً

     

     

     

     
 

 الخأطير 

 الخاسيخ
 ملش العمل املهمت إلاطاس

 إلى مً
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 إداسيت مهام 

 الخاسيخ 
 ملش العمل املهمت إلاطاس

 إلى مً

     

     

     

     

 املهام الاهخذابيت داخل املؤسست 

 الخاسيخ 
 ملش العمل املهمت إلاطاس

 إلى مً

     

     

     

     
 

 

 واملهىيت:الكفاًاث العلميت  -
 خالل الخمس سىىات ألاخيرة(ادًميت والذًذكخيكيت كإلاهخاحاث العلميت وألا(: 

 الخاسيخ  اق**السي اللغت املىضىع هىع إلاهخاج*

     

     

     

     

     

     
 

 مجلة، محاضزة، بحث، مؤلف، ..... *()

 هدوة، دراسة، للاء، ... )**(
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  ًخالل الخمس سىىات ألاخيرة(مطبىعاث الخعليم والخكىي(: 

 الخاسيخ  السياق** اللغت املىضىع هىع إلاهخاج*

     

     

     

     

     

     

      

 

  الخأطير والخكىيً البيذاغىجي -

  خالل الخمس سىىات ألاخيرة(أطشوحاث وبحىث وأوشطت مماثلت(: 

 املؤسست *هىع الخأطير املىضىع الخاسيخ:

    

    

    

    

    

    

  مىاكشة ... –* إشزاف 
  خالل الخمس سىىات ألاخيرة(جأطير الخذاسيب في وضعياث مهىيت(: 

 املؤسست عذد املخذسبين ىضىعامل الخاسيخ:
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  )خالل الخمس سىىات ألاخيرة(الخكىيً املسخمش )مسخفيذا(: 

 الخاسيخ: 
 الجهت املىظمت مىضىع الخكىيً

 إلى مً

    

    

    

    

    

    

     
  )خالل الخمس سىىات ألاخيرة(الخكىيً املسخمش )مؤطشا(: 

 يخ: الخاس 
 الجهت املىظمت مىضىع الخكىيً

 إلى مً

    

    

    

    

    

    

     
 

 الكفاًاث العلميت والبحث -

 خالل الخمس سىىات ألاخيرة( إصذاساث علميت في مجالث مخخصصت(: 

 جاسيخ اليشش املجلت امللالت
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  الىذواث واملؤجمشاث: فياملشاسكت 

 الجهت املىظمت جاسيخه شاطمىضىع الي

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  الكفاًاث الخىاصليت والاهفخاح -

 الخىاصل اللغىي:

 الىطم اللشاءة الكخابت 

 ضعيف مخىسط حيذ ضعيف مخىسط حيذ ضعيف مخىسط حيذ

          العشبيت

          ألاماصيغيت

          الفشوسيت

ت           إلاهجليًز

          إلاسباهيت

          آخش
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 :الخمكً مً اسخعمال جكىىلىحيا املعلىماث والاجصاالث 

 درجة التحكم 

 ضعيف متوسط جيد

مكتبيةمعلوميات   

Bureautique 

    

    

    

    

 برمجة

Programmation 

    

    

    

 التكوين عن بعد

FAD 
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 2222سسالت الخحفيز للترشيح كصذ املساهمت في جىفيز املخطط الجهىي للخكىيً املسخمش بشسم سىت   5 املشفم سكم

 ...........................................................................................................................................................................................................................الاسم الكامل:  -

 ...................................................................................................جاسيخ الخىظيف:....................................................................................سكم الخأحير:  -

 ..........................................................................................................................املهمت:.................................................................................................إلاطاس: -

 ................................................................................................................................................................................................................................ملش العمل: -

ذ إلالكترووي:............................................................................................الهاجف: -  ...............................................................................................البًر

 

 :2222غاث وجأطير الذوساث الخكىيييت الجهىيت بشسم سىت املشاسكت في فشق إعذاد املصى دوافع  -

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

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

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

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

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

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

 

 ججاسب مهىيت لها عالكت بمجال الخكىيً والخأطير: -

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

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

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

 

 اهخظاساث املترشح )ة(: -

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

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

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

 جىكيع املترشح)ة(                                                                                                                               
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 6املشفم سكم 

 في إطاس الخكىيً املسخمشجصميم املصىغت امللذم مششوع      
 عىىان املصىغت 

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

 الذًباحت )السياق واملشحعياث(

 على أهم محاورها وامللاربة والحلىيات...( ثلدًم املصىغة وهظزةملذمت )

 الكفاًت املستهذفت 

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

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

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

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

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

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

 

  ًأهذاف الخكىي 

-  

-  

-  

-  

 

 الفئت املستهذفت 

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

 ًصيغ الخكىي 

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
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 املسخلضماث السابلت 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 اللىحسديك...( –خغال )الفضاء مخطلباث الاش 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 جىصيع الغالف الضمني 

 عىاصش املصىغت

 الغالف الضمني )بالساعت(

 ألاوشطت

 العمليت

 إسهام هظشي 

 % 32في حذود 

جكىيً راحي 

 مؤطش

ًخم آخش )

 جحذًذه(
 الخلىيم

 الغالف

 إلاحمالي

       عذد الساعاث

 %100      اليسبت املئىيت
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  غت محاوس املصى 

 ثخصص لكل محىر فزعي وضعية ثكىييية واحدة على ألاكل( الىضعياث الخكىيييت امللترحت( 
 

 الخكىيييت الىضعياث هيكلت
 

 الىضعياث الخكىيييت  امللاطع املحاوس 

 الغالف الضمني عىىانها سكمها

     املحىس 

  

    

   

 بطاكاث أوشطت الخكىيً والخلىيم: 

 ضعية ثكىييية، وثحضمً )على سبيل الاسحئىاس( ما ًلي:ثخصص بطاكة لكل و 

 الاهطالكة 

 ثلدًم بزهامج العمل وصياغة ميثاق الاشحغال 

  محاكاة ...( –حكاًة  –فيدًى  –وضعية الاهطالق )هص 

  ميثاق الاشحغال( ]لالسحئىاس[ –ثىجيهات وإرشادات حىل طزيلة إهجاس ألاوشطة )في إطار الحعاكد 

 .... :اليشاط ألاول...................................................................................................................................... 

 عمل فزدي مع أثز مكحىب -

 عمل ثىائي مع أثز مكحىب؛ -

 عمل في مجمىعات؛ -

 ثلاسم إلاهحاجات؛ -

 مىاكشة؛ -

 إسهام هظزي )مً كبل املؤطز( -

 دًل؛ضبط وجع -

 خالصات واسحيحاجات -

 ملخص املصىغة 

 صيغ وأدوات الحلىيم 

 املعجم 

 املالحم 

 املصادر واملزاجع 
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 املذة املضامين وألاوشطت الىضعيت الخكىيييت اليىم

    اليىم ألاول 

   

  

  

    اليىم الثاوي

  

  

  

   

  

  

  

  

 اليىم الثالث

 

 

   

  

  

  

  

    اليىم الشابع

  

  

  

  

  

  -  اليىم الخامس
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 2222للتكوين المستمر لسنة  الجهويالمخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D : domaine, P : projet, M : module 

 

  2222Avril أبريل

 

 دفتر المواصفات والشروط الخاصة

 المصوغة الجهوية رقم:

D………-2022-P..-M..  

C  P  S 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Module régional n° : 

D………-2022-P..-M… 
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 السياق والمرجعيات القانونيةالمادة األولى: 

تنفٌذا لسٌاسة وزارة التربٌة الوطنٌة والتعلٌم األولً والرٌاضة فً مجال التكوٌن المستمر، 

الذي أولى أهمٌة خاصة لتعزٌز قدرات أطر قطاع وانسجاما مع مضامٌن البرنامج الحكومً 

التربٌة الوطنٌة تماشٌا مع مضامٌن النموذج التنموي الجدٌد، والمشارٌع الملتزم بها أمام صاحب 

ومشارٌع تفعٌل القانون اإلطار  <817شتنبر  =7الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا بتارٌخ 

 كوٌن والبحث العلمً؛المتعلق بمنظومة التربٌة والت 7;-=7رقم 

 التالٌة:التنظٌمٌة القانونٌة ووتفعٌال لمقتضٌات النصوص 

بشأن النظام  <;?7فبراٌر  :8الصادر بتارٌخ  7-<;-<11الظهٌر الشرٌف رقم  -

 للوظٌفة العمومٌة كما تم تعدٌله وتتمٌمه.األساسً العام 

كوٌن الصادر القاضً بإحداث األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والت =1-11القانون  -

 .7?77، ص: 8111ماي  ;8بتارٌخ  <?=:بالجرٌدة الرسمٌة عدد 

المتعلق بمنظومة التربٌة والتكوٌن والبحث العلمً،  7;-=7اإلطار رقم -القانون -

 .89>;، ص: ?817غشت  ?7بتارٌخ  ;1<>الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 

بتحدٌد شروط منح  3333سبتمبر  8الصادر بتارٌخ  2-33-534لمرسوم رقم ا -

تعوٌض للموظفٌن الذٌن ٌقومون بتأطٌر وتنشٌط تدارٌب التكوٌن المستمر واستكمال 

 4223عدد، جرٌدة رسمٌة الخبرة المنظمة لفابدة األطر التابعة لوزارة التربٌة الوطنٌة

 .3333سبتمبر  22بتارٌخ الصادر 

لق بالتكوٌن المتع ;811دٌسمبر  18الصادر بتارٌخ  8-;1->>79المرسوم رقم  -

 .المستمر لفابدة موظفً وأعوان الدولة

فً شأن إحداث وتنظٌم المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة  8-77-8=>مرسوم رقم ال -

 .8178فبراٌر  18الصادر بتارٌخ:  <17>. جرٌدة رسمٌة عدد والتكوٌن

ن لنظام األساسً الخاص بأطر األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة طنجة تطواا -

 .?817مارس  ;7الحسٌمة المؤشر علٌه بتارٌخ 

بشأن المصاحبة والتكوٌن عبر  ?817شتنبر  91بتارٌخ  ??1-?7المذكرة اإلطار رقم  -

 الممارسة.

بشأن تنزٌل  8181شتنبر  19بتارٌخ الصادر  197-81المقرر الوزاري رقم  -

 االستراتٌجٌة الوطنٌة للتكوٌن المستمر بقطاع التربٌة الوطنٌة.

المتعلقة بتنزٌل المقرر  8187ٌناٌر  <1بتارٌخ  ;1-87المذكرة الوزارٌة رقم  -

 الوزاري فً شأن المصادقة على استراتٌجٌة التكوٌن المستمر بقطاع التربٌة الوطنٌة.

فً شأن وثٌقة االختٌارات  8187نونبر  =7بتارٌخ  >717-87الرسالة الوزارٌة رقم  -

 .8188بالتكوٌن المستمر لرسم سنة الكبرى والتوجهات العامة المتعلقة 
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فً شأن أجرأة  8188فبراٌر  17الصادرة بتارٌخ  178-88المذكرة الوزارٌة رقم  -

 .8188التكوٌن المستمر برسم سنة 

فً شأن أدوات  8188مارس  89الصادرة بتارٌخ  18:1-88المراسلة الوزارٌة رقم  -

 .8188برسم سنة المخططات الجهوٌة واإلقلٌمٌة للتكوٌن المستمر تنفٌذ 

 8187وعلى إثر المصادقة على البرنامج الجهوي للتكوٌن المستمر خالل دورة دجنبر 

 للمجلس اإلداري لألكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة طنجة تطوان الحسٌمة؛

المصوغة الجهوٌة المشار  ألجرأة CPS وط والمواصفات الخاصةٌحدد هذا الدفتر، الشر 

وفق البنود وذلك ، 8188تنفٌذ المخطط الجهوي للتكوٌن المستمر لسنة إلٌها أعاله، فً إطار 

 والشروط اآلتٌة بعده.

 : األهداف والنتائج المنتظرةة الثانيةالماد

قلٌمٌة للتكوٌن اإل اتالمخطط مصوغة الجهوٌة فً المخطط الجهوي أوٌدخل إدراج هذه ال

إطار صقل المعارف والمدارك األكادٌمٌة، باإلضافة إلى  ، ف8188ًالمستمر برسم سنة 

المهارات واآللٌات المنهجٌة الكفٌلة بتعزٌز جودة الممارسات المهنٌة لألطر التدبٌرٌة والتربوٌة، 

تصبو إلٌها  أسمًبما ٌضمن تحسٌن العرض التربوي وجودة التعلمات بالفصول الدراسٌة كغاٌة 

 منظومتنا التربوٌة.

لتحقٌق ذلك، فقد تم وضع الضوابط والموجهات الواردة فً هذا الدفتر )دفتر الشروط 

( والتً ٌتعٌن االلتزام بها سواء من طرف فرٌق التكوٌن المستمر CPSوالمواصفات الخاصة 

أو من طرف  )حامل المشروع(، المصادق على مشروعه من طرف اللجنة العلمٌة الجهوٌة

)صاحبة المشروع( والتً ٌقصد بها فً مواد هذا الدفتر: األكادٌمٌة الجهوٌة الوحدة اإلدارٌة 

للتربٌة والتكوٌن لجهة طنجة تطوان الحسٌمة، أو المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة 

 طنجة تطوان الحسٌمة، أو إحدى المدٌرٌات اإلقلٌمٌة التابعة لألكادٌمٌة

 ة: صاحب المشروعثالثال ةالماد

  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة طنجة تطوان الحسٌمة

  المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة طنجة تطوان الحسٌمة

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة طنجة اصٌلة

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة تطوان
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  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة العرابش

  وزانالمدٌرٌة اإلقلٌمٌة 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة شفشاون

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة المضٌق الفنٌدق

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة الحسٌمة

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة الفحص أنجرة

 ة الرابعة: حامل المشروعالماد

 منسق فريق التكوين المستمر: -1

 ....................................اإلطار:    االسم والنسب: ................................

 مقر العمل:...................................            .التأجٌر: .........................رقم 

 البرٌد اإللكترونً:...........................           .الهاتف: ..............................

 المستمر:أعضاء فريق التكوين  -2

 .التأجٌر: ................رقم ................... :اإلطار.الكامل: .......................االسم -

 .التأجٌر: ................رقم ................... :اإلطار.الكامل: .......................االسم -

 .التأجٌر: ................رقم ................... :اإلطار.الكامل: .......................االسم -

 .التأجٌر: ................رقم ................... :اإلطار.الكامل: .......................االسم -

 .التأجٌر: ................رقم ................... :اإلطار.الكامل: .......................االسم -

 .التأجٌر: ................رقم ................... :اإلطار........................الكامل: االسم -

 بالمصوغة الجهوية: الشروط والضوابط البيداغوجية المتعلقة لمادة الخامسةا

 في إطار الحكويً املسحمرثصميم املصوغة املقدم مشروع 

 عىوان املصوغة 

 الديباجة )السياق واملرجعيات(

 ثقدًم املصوغة ونظرة على أهم محاورها واملقاربة والحقنيات...(مقدمة )

 الكفاية املستهدفة 

  ًأهداف الحكوي 

 الفئة املستهدفة 

 ًصيغ الحكوي 
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 املسحلسمات السابقة 

  اللوجسخيك...( –محطلبات الاشحغال )الفضاء 

 ثوزيع الغالف السمني 

 عىاصر املصوغة

 الغالف السمني )بالساعة(

 ألاوشطة

 العملية

 إسهام هظري 

 % 03في حدود 

ثكويً ذاجي 

 مؤطر

يحم آخر )

 ثحديده(
 الحقويم

 الغالف

 إلاجمالي

       عدد الساعات

 %100      اليسبة املئوية

  محاور املصوغة 

 ثخصص لكل محور فرعي وضعية ثكوينية واحدة على ألاقل( الوضعيات الحكوييية املقترحة( 
 

 الحكوييية الوضعيات هيكلة
 الوضعيات الحكوييية  املقاطع املحاور 

 الغالف السمني عىوانها رقمها

     املحور 

 

 بطاقات أوشطة الحكويً والحقويم: 

 ثخصص بطاقة لكل وضعية ثكوينية، وثحضمن )على سبيل الاسحئناس( ما ًلي:

 الانطالقة 

 ثقدًم برنامج العمل وصياغة ميثاق الاشحغال 

  محاكاة ...( – حكاًة –فيدًو  –وضعية الانطالق )نص 

  ميثاق الاشحغال( ]لالسحئناس[ –ثوجيهات وإرشادات حول طريقة إنجاز ألانشطة )في إطار الحعاقد 

 ........ :النشاط ألاول.................................................................................................................................. 

 عمل فردي مع أثر مكحوب -

 عمل ثنائي مع أثر مكحوب؛ -

 عمل في مجموعات؛ -

 ثقاسم إلانحاجات؛ -

 مناقشة؛ -

 إسهام نظري )من قبل املؤطر( -

 ضبط وجعدًل؛ -
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 خالصات واسحنحاجات -

 ملخص املصوغة 

 صيغ وأدوات الحقويم 

 املعجم 

 املالحق 

 املصادر واملراجع 

 التكوينية: الئحة المستفيدين من الدورة المادة السادسة

 حدد عدد المستفٌدات والمستفٌدٌن من التكوٌن فً هذه المصوغة فً

وثٌقة فً  )العدد المحدد لالستفادة من التكوٌن فً المصوغة والوارد................................................. 

المخطط الجهوي أو المخطط اإلقلٌمً للتكوٌن المستمر( والمنتمٌن لفبة: 

 )أطر إدارٌة/أطر تربوٌة...(................................................................

 : حاجيات اللوجستيك وتعويضات التأطيرالمادة السابعة

ٌقترح فرٌق التكوٌن حاجٌاته من األدوات المكتبٌة والطبع والتوثٌق وتعمل الوحدة اإلدارٌة  

على توفٌر هذه المستلزمات فً حدود المٌزانٌة المرصودة ألجرأة هذه صاحبة المشروع 

 المصوغة.

 التأطيرتعويضات  الطبع والتوثيق األدوات المكتبية

   
-.......... 

-.......... 

-........... 

-........... 

-............ 

-.......... 

للمرسوم رقم  طبقا ٌستفٌد فرٌق التكوٌن من التعوٌضات عن التأطٌر
بتحدٌد شروط منح  9??7سبتمبر  <الصادر بتارٌخ  9-8?-:9;

تعوٌض للموظفٌن الذٌن ٌقومون بتأطٌر وتنشٌط تدارٌب التكوٌن 
المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفابدة األطر التابعة لوزارة 

 (9??7سبتمبر  88بتارٌخ  887:)ج ر عدد التربٌة الوطنٌة

 

 المخصصة إلجراء الدورة التكوينية المقر والقاعة :المادة الثامنة

المقر والقاعة أو القاعات المخصصة إلجراء صاحبة المشروع تحدد الوحدة اإلدارٌة  

المخصصة ألجرأة المصوغة طبقا للشروط والضوابط الواردة فً  ٌةالدورة أو الدورات التكوٌن

طرف اللجنة العلمٌة الجهوٌة للتكوٌن المصادق علٌه من  CPCدفتر الشروط والمواصفات العامة 

 المستمر.

 : الجدولة الزمنية إلجراء الدورة التكوينيةالمادة التاسعة

مصوغة الجهوٌة للتكوٌن المستمر طبقا للجدولة الزمنٌة الٌعمل فرٌق التكوٌن على أجرأة  

وتنتهً  ............والتً تبتدئ من...صاحبة المشروع المقترحة من طرف الوحدة اإلدارٌة 

 تنفٌذها وفقا للرزنامة التالٌة: وٌلتزم .................فً...
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 املدة املضامين وألاوشطة الوضعية الحكوييية اليوم

    اليوم ألاول 

    اليوم الثاوي

    اليوم الثالث

    اليوم الرابع

  -  اليوم الخامس

حضوره )ها( لتأطٌر التكوٌن فً ٌلتزم فرٌق التكوٌن بتعوٌض كل مكون )ة( تعذر  

 المصوغة من الالبحة االحتٌاطٌة لفرٌق التكوٌن.

 : تتبع إنجاز الدورة التكوينيةعاشرةالمادة ال

، الحاضن للمصوغة موضوعة الجهوي أو اإلقلٌمً عن المشروع المنسق ٌتتبعٌواكب و 

حضور وغٌاب المستفٌدٌن ٌحصر البحة ٌنجز تقرٌرا عنها و، كما أجرأة المصوغة، سٌر االتفاقٌة

 من الدورة وكذا مؤطرٌها.

 : تقييم مدى التحصيل لدى كل مستفيد)ة(المادة الحادية عشرة

فرٌق التكوٌن المستمر تقٌٌما عند نهاٌة الدورة التكوٌنٌة، طبقا لبطاقة توصٌف ٌنجز  

 درجة التحصٌل لدى كل مستفٌد)ة(.التكوٌن، ٌحدد  مصوغة

 قياس درجة رضى المستفيدين ومدى استجابة التكوين لحاجياتهم: المادة الثانية عشرة

عند نهاٌة الدورة التكوٌنٌة، ٌعبا المستفٌدون استمارة لقٌاس درجة رضاهم ومدى استجابة  

 فً شبكة تكون موضوع تقرٌر بهذا الشأن.م تفرٌغ نتابجها ، وٌت التكوٌن المستمر لحاجاتهم

 والئحة الحضور المكونينرير اعشرة: تق المادة الثالثة

البحة الحضور الٌومٌة تقارٌر ٌومٌة، وكذا مسك تحرٌر  فرٌق التكوٌنٌتعٌن على  

للمستفٌدات والمستفٌدٌن من التكوٌن فً المصوغة طبقا للنماذج الواردة فً المراسلة الوزارٌة رقم 

ٌة واإلقلٌمٌة فً شأن أدوات تنفٌذ المخططات الجهو 8188مارس  89الصادرة بتارٌخ  88/8:1

 .8188للتكوٌن المستمر برسم سنة 

 تدبير المنازعاتعشرة:  المادة الرابعة

اللجنة العلمٌة النظر فً النزاعات التً قد تنشأ أثناء تنفٌذ دورات التكوٌن تتولى  

 المستمر المتعلقة بالمصوغة.
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 قتضيات ختاميةمعشرة:  لخامسةاالمادة 

إجراء الدورة التكوٌنٌة، إذا حالت ظروف قاهرة دون ذلك، وٌتعٌن حٌنبذ ٌمكن تأجٌل             

 برمجتها وإنجازها فً الشهر الموالً، وٌتم إخبار المستفٌدٌن والمؤطرٌن بهذا التأجٌل بمدة كافٌة.

رقم:  ألجرأة المصوغة الجهوٌة CPS المواصفات والشروط الخاصة دفترتمت المصادقة على 

D……….-2022-P…-M..  اللجنة العلمٌة الجهوٌة للتكوٌن المستمر، من طرف

 ....بتارٌخ:................

ع رئيس الوحدة اإلدارية صاحبة توقي توقيع رئيس اللجنة العلمية
 بانطالق الخدمة اآمرالمشروع باعتباره 

 
 

 

 
 
 

 
 

 توقيع منسق فريق التكوين المستمر
 )حامل المشروع(

 توقيع المسؤول عن تتبع أجرأة المصوغة

تكتب بخط الٌد عبارة )اطلعت علٌه والتزمت 
 بمضامٌنه(

  

 
 
 
 
 

 

 

 توقٌع السٌد مدٌر األكادٌمٌة
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