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 1املرفق رقم 

 

 مناصب املسؤولية املفتوحة للتباري 

 الحسيمة-تطوان-طنجة لجهة باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين

 

 العدد *( )املنصب 

 1 ة( بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس؛ )ة( مكلف)ة( مساعد )مدير

 .أساتذة التعليم العالي أو األساتذة املؤهلينيتم تعيين أحد املديرين املساعدين من بين *( )
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 الجانبيات والكفايات املطلوبة في املترشحين 

 أهم الكفايات املطلوبة

 الكفايات االستراتيجية  ❖

 ؛القدرة على تكييف كفاياته التدبيرية مع الرؤية االستراتيجية للمؤسسة ✓

 ؛املركزالقدرة على تدبير التغيير داخل   ✓

 ؛القدرة على إبداع حلول للمشاكل املطروحة بإمكانات محدودة ✓

 ؛ القدرة على تدبير النتائج حسب األهداف ذات األولوية للمركز باإلمكانيات املتاحة ✓

 القدرة على استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  ✓

 القدرة على التواصل الداخلي والخارجي؛ ✓

 معارف وطاقات املوارد البشرية؛القدرة على تنمية  ✓

 القدرة على تدبير وتنشيط مجموعات عمل؛  ✓

 القدرة على حسن تدبير الخالفات في العمل؛ ✓

 القدرة على الضبط والسرعة في اإلنجاز؛ ✓

 القدرة على استيعاب ومواكبة املستجدات؛ ✓

 التشاركي؛القدرة على تعبئة املوظفين وفرق العمل في إطار التدبير  ✓

 القدرة على تطوير ثقافة تنظيمية حاملة لقيم املساواة واإلنصاف؛ ✓

 القدرة على عقد وتنمية الشراكات على املستوى الوطني والدولي؛ ✓

 القدرة على التأطير والتنسيق والتتبع والتقويم.  ✓

 الكفايات الخاصة  ❖

 واملمتلكات بشكل يستجيب لحاجيات املركز؛ القدرة على تدبير املوارد البشرية واملالية واملادية  ✓

 القدرة على تدبير امللفات ذات الطابع القانوني املرتبطة باملهام املسندة إليه؛  ✓

 القدرة على تدبير أنشطة ومحطات التقويم؛  ✓

 القدرة على التدبير اإلداري حسب مستوى مسؤوليته؛ ✓

 والتربوية واالجتماعية للمركز حسب مستوى مسؤوليته؛ القدرة على تدبير الشؤون البيداغوجية  ✓

 القدرة على تدبير التخطيط والتكوين األساس والتكوين املستمر باملركز حسب مهمته؛  ✓

 القدرة على استثمار املعطيات وتحويلها إلى إجراءات عملية؛  ✓

 التوفر على معرفة قانونية؛ ✓
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 )ة( املساعد )ة(مهام املدير

في  تدخل  التي  باملركز،  والبحث  والتكوين  التربية  أنشطة  تدبير  في  املركز  مدير  مساعدة  املساعد)ة(  املدير)ة(  يتولى 

 ويقوم ألجل ذلك باملهام األساسية التالية:  .اختصاصه

 املهام األساسية 

 تنظيم وتنفيذ األنشطة التربوية املتعلقة بالتكوين حسب األسالك؛ ✓

 تهييئ وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي حسب األسالك؛ ✓

 تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية املبرمجة ضمن أنشطة املركز؛  ✓

 تنسيق األنشطة التربوية والتكوينية حسب األسالك بالفروع اإلقليمية؛ ✓

 املساهمة في مختلف اللجن بطلب من املدير؛  ✓

 ز بطلب من املدير؛تمثيل املرك ✓

 املساهمة في إعداد برنامج عمل أنشطة املركز؛  ✓

 املساهمة في تطوير آليات تحسين أداء املركز؛   ✓

 املساهمة في تكوين وتطوير كفاءات املوارد البشرية العاملة باملركز؛ ✓

 تتبع وتنسيق أشغال املوظفين املكلفين بالعملية التربوية؛ ✓

 البرامج واملناهج واألنشطة البيداغوجية؛ السهر على تنفيذ  ✓

 املشاركة في توزيع املهام واالختصاصات على املوارد البشرية باملركز التي تدخل في مجال اختصاصه؛ ✓

 اإلشراف والسهر على تنظيم التداريب امليدانية للمتدربين؛  ✓

 املساهمة في تنظيم ومراقبة التقويمات واالمتحانات التربوية؛ ✓

 أطير األنشطة الثقافية واألشغال التكميلية؛  تنظيم وت ✓

 املساهمة في أنشطة املداومة؛ ✓

 إعداد وتوزيع الوثائق التربوية ذات الصلة بمجال تخصصه؛ ✓

 املساهمة في إعداد ميزانية املركز؛ ✓

 املساهمة في تحديد الحاجيات؛ ✓

 تشجيع التدبير باملشروع املرتكز على النتائج.  ✓

 


