








 
 

4من     1    صفحة
  

 التكوينات املفتوحة للتباري  الئحة: 1املرفق رقم 

 رت

رمق 

 املرشوع

 املندمج

 الفئة املس هتدفة موضوع التكوين
عدد 

 املس تفيدين

دورة حسب  عدد الأايم للك

مجموع  صيغ التكوين

 الأايم

مس توى 

 التنفيذ

)هجوي/ 

قلميي(  ا 
 حضوري

عن 

 بعد

 عرب

 املامرسة

 هجوي 4   1 3 40 الرتبوي ابجلهة مدبرو جمال التخطيط Cartographieاخلرائطية  2 1

2 3 

مهنجية استامثر خريطة ادلمع الاجامتعي 

ل رساء منط اس هتداف فعال ومنصف 

 ملنظومة ادلمع الاجامتعي

دار امللكفون  للمنح/  يابلتدبري ال 

امللكفون التدبري املايل للمنح/ رؤساء 

قلميياملشاريع   اا 

 هجوي 3     3 18

 جودة خدمات ادلمع الاجامتعي 3 3

حراس عامون لدلاخلية/ مسريو املصاحل 

املادية واملالية / رؤساء املؤسسات 

 احملتضنة ملطامع مدرس ية او داخليات

قلميي 3     1 340   ا 

4 4 
تكوين الأساتذة املرشفني يف ادلعامات 

 اخلاصة    الرتبوية والرتبية

الأساتذة املرشفون عىل قاعة املوارد 

 للتأأهيل وادلمع
 هجوي 6     3 50

5 5 

تنظمي معلية مسك معطيات مدرسة 

الفرصة الثانية مبنظومة مسار من 

 طرف امجلعيات

رؤساء امجلعيات الرشيكة يف الفرصة 

املرشفني الرتبويني  -الثانية اجليل اجلديد 

 -مبراكز الفرصة الثانية اجليل اجلديد

رؤساء - 5املنسقني الاقلمييني للمرشوع 

 مصاحل تأأطري املؤسسات

 هجوي 1     1 23

6 5 
تأأطري امجلعيات العامةل يف جمال املواكبة 

 غري املدمعة من الوزارة

رؤساء امجلعيات الرشيكة يف املواكبة 

 منشطي املواكبة الرتبوية-الرتبوية 
 هجوي 2     2 20

7 5 

جراءات الاخنراط  يف آ ليات وا 

املرشوع الرتبوي للرتبية غري النظامية 

التحضري لتقدمي طلبات العروض 

 للمشاركة يف تنفيذ الربانمج

رؤساء امجلعيات الرشيكة يف الفرصة 

املرشفني الرتبويني مبراكز  -الثانية الأساس 

املنسقني  -الفرصة الثانية الأساس 

رؤساء مصاحل - 5الاقلمييني للمرشوع 

 تأأطري املؤسسات

 هجوي 2     2 43

8 7 
داري مبؤسسات  التدبري الرتبوي وال 

 التعلمي اخلاص ابجلهة
قلميي  4     2 260 مديرات ومديرو التعلمي اخلاص  ا 

9 8 
تقوية قدرات الاساتذة يف تدريس  

 الامازيغية

الأساتذة غري املتخصصني يف تدريس 

 الامازيغية
قلميي  3     3 401  ا 

10 8 
القدرات يف  وتعزيزاللغوي التناوب  

 اللغة الفرنس ية 
قلميي  2     2 1000 آأساتذة السكل الابتدايئ  ا 

 حتليل وتطوير املامرسات املهنية 8 11
 2016آأساتذة التعلمي الابتدايئ فويج 

 2017و
قلميي  6     2 600  ا 

12 9 

تعزيز كفاايت الأساتذة من آأجل 

الارتقاء بأأداهئم يف جمال تكنولوجيا 

 والتصالتاملعلومات 

الأساتذة املكونون ابملركز اجلهوي ملهن 

 الرتبية والتكوين سوس ماسة
 هجوي 6   1 2 110

13 9 

Pédagogie de l'enseignent à 

distance approches et 

pratiques 

الأساتذة املكونون ابملركز اجلهوي ملهن 

 الرتبية والتكوين سوس ماسة
 هجوي 4     2 110



 
 

4من     2    صفحة
  

 رت

رمق 

 املرشوع

 املندمج

 الفئة املس هتدفة موضوع التكوين
عدد 

 املس تفيدين

دورة حسب  عدد الأايم للك

مجموع  صيغ التكوين

 الأايم

مس توى 

 التنفيذ

)هجوي/ 

قلميي(  حضوري ا 
عن 

 بعد

 عرب

 املامرسة

14 9 

 والتداريبالأنشطة امليدانية 

دليل الأس تاذ  -ابملؤسسات التعلميية

 املس تقبل

الأساتذة املس تقبلون للمتدربني بسكل 

 هيئة التدريس
 هجوي 2     2 294

15 9 
البحث التدخيل املهنجية وآأليات 

 التفعيل

الأساتذة املكونون ابملركز اجلهوي ملهن 

 الرتبية والتكوين سوس ماسة
 هجوي 2     2 110

 تدبري اخملاطر والأمن املدريس 10 16
منسقو جامعات املامرسات املهنية  

 10ومنسقو املرشوع 
 هجوي 1     1 60

17 10 
املدارس الايكولوجية وآأهداف التمنية 

 املس تدامة

الأندية البيئية املشاركة يف  مؤطرو

  مسابقات املدارس الايكولوجية
 هجوي 1     1 60

 والبيئة الصحفيوالتحقيق  الربوراتج  10 18
الأندية البيئية املشاركة يف  مؤطرو

  مسابقات الصحفيني الش باب
 هجوي 4   1 1 54

19 10 
التقنيات يف انتاج الوسائط  اس تعامل

  الرتبوية

منسقو الأندية ابملؤسسات املنخرطة 

 apt2c    بربانمج
 هجوي 4   1 1 90

20 10 

دارة الواثئق والأرش يف وتطبيقات  ا 

الهواتف اذلكية يف املكتبات املدرس ية 

  الاعالم ومراكز

قلميية   قميو املكتبات+ منشطو املراكز ال 

 الرتبوي للتوثيق
 هجوي 1     1 90

21 10 

التنش يط الثقايف والفين ابلوسط  اليات

 كتابة - املدريساملرسح  - املدريس

خراج الفيمل الرتبوي  السيناريو وا 

 هجوي 4   1 1 120 احلياة املدرس ية منشطو

22 10 
مناهضة المتيزي والعنف املبين عىل 

 املدريس النوع ابلوسط

منشطو احلياة املدرس ية وآأطر ادلمع 

 الاجامتعي
 هجوي 1     1 160

23 10 
الطفوةل ومناهضة العنف  اليات حامية

 ابلوسط املدريس

منشطو آأندية الرتبية عىل املواطنة 

 الاجامتعيوحقوق الانسان وآأطر ادلمع 
 هجوي 1     1 100

24 10 

مأأسسة التعاقد اجملمتعي لصحة آأفضل  

للتالميذ والتثقيف ابلنظري والصحة 

 ال جنابية 

منشطو الرتبية الصحية ابملؤسسات 

 التعلميية 
قلميي  2     2 180  ا 

 الانصات والوساطة ابلوسط املدريس 10 25
الانصات والوساطة وآأطر  منشطو خالاي

 ادلمع الاجامتعي 
قلميي  1     1 180  ا 

26 10 

الطفوةل ومناهضة العنف  اليات حامية

ابلوسط املدريس وتفعيل بوابة مرصد 

 ملناهضة العنف ابلوسط املدريس

منشطو آأندية الرتبية عىل املواطنة 

 وحقوق الانسان وآأطر ادلمع الاجامتعي
قلميي  1     1 180  ا 

قلميي  1     1 340 سقو احلياة املدرس ية ن م  احلياة املدرس ية  10 27  ا 

28 10 
الرتبية البيئية والتمنية املس تدامة يف 

 املدارس الايكولوجية
قلميي  1     1 180 منسقو ومنشطو الاندية البيئية   ا 

 هجوي 1     1 50 املكونني تكوين تصحيح الامتحاانت الاشهادية جتويد 12 29



 
 

4من     3    صفحة
  

 رت

رمق 

 املرشوع

 املندمج

 الفئة املس هتدفة موضوع التكوين
عدد 

 املس تفيدين

دورة حسب  عدد الأايم للك

مجموع  صيغ التكوين

 الأايم

مس توى 

 التنفيذ

)هجوي/ 

قلميي(  حضوري ا 
عن 

 بعد

 عرب

 املامرسة

 تصحيح الامتحاانت الاشهادية جتويد 12 30
امللكفني بتصحيح الامتحاانت  الأساتذة

 الاشهادية
قلميي  1     1 1000  ا 

31 13 

اس تعامل تكنلوجيا الاعالم والتصال 

يف جمال التوجيه )مساطر التوجيه، 

 ..(ال لكرتويناملوقع 

آأطر التوجيه الرتبوي/ رؤساء مصاحل 

 13التأأطري/رؤساء املرشوع 
 هجوي 2     2 130

32 13 
دمع قدرات الفاعلني يف جمال ال عالم 

 حول املهن وسوق الشغل

آأطر التوجيه الرتبوي/ رؤساء مصاحل 

 13التأأطري/رؤساء املرشوع 
 هجوي 2     2 130

33 14 
تنظمي تكوينات للمكونني الرئيس يني  

دماج موارد رمقية نتاج وا   حول ا 
 هجوي 3     3 40 واملفتشنيالأساتذة 

34 14 
الرتبوية حول  لفائدة الأطرتكوينات 

دماج موارد رمقية نتاج وا   ا 
قلميي  3     3 350 الأساتذة  ا 

35 14 

 SCRATCHبرانمج  تكوين يف

و  MINECRAFTو

ROBOTIQUE  

قلميي  1     1 732 آأساتذة الثانوي والابتدايئ   ا 

36 15 
دارية  مساطر تدبري الوضعيات ال 

 للموارد البرشية
 هجوي 6     2 30 املوارد البرشية مدبرو

 تدبري برانم مسري وبرانم اندماج  15 37
رؤساء مصاحل تدبري املوارد البرشية +  

 املرجع ال قلميي واجلهوي
 هجوي 2     2 20

 احلراكت الانتقالية  15 38
رؤساء مصاحل تدبري املوارد البرشية +  

 امللكفني مبلف احلركية
 هجوي 2     2 25

داري والقانوين قواعد 15 39  التدبري ال 
رؤساء املصاحل ابلأاكدميية واملديرايت 

قلميية  ال 
 هجوي  3     3 64

دارية واملالية آأطر تدبري ارساء احملاس بتني العامة والتحليلية 16 40  هجوي 3     3 36 الشؤون ال 

41 16 
 GIDتزنيل منظومة التدبري املندمج 

AREF  
دارية واملالية آأطر تدبري  هجوي 3     3 36 الشؤون ال 

42 16 
تقوية القدرات التدبريية يف جمال 

 مأأسسة التعاقد

مديرو املؤسسات التعلميية املعنية يف 

 جمال مأأسسة التعاقد
 هجوي 2     2 60

43 16 
La gestion de la 

performance 
دارية واملالية آأطر تدبري  هجوي 1     1 48 الشؤون ال 

44 16 
Maîtriser le processus de 

budgétisation 
دارية واملالية آأطر تدبري  هجوي 1     1 48 الشؤون ال 

45 16 
modalités du circuit de la 

dépense publique 
دارية واملالية آأطر تدبري  هجوي 1     1 48 الشؤون ال 

46 16 
 Savoir bien préparer, passer 

et suivre les marchés publics 
دارية واملالية آأطر تدبري  هجوي 1     1 48 الشؤون ال 



 
 

4من     4    صفحة
  

 رت

رمق 

 املرشوع

 املندمج

 الفئة املس هتدفة موضوع التكوين
عدد 

 املس تفيدين

دورة حسب  عدد الأايم للك

مجموع  صيغ التكوين

 الأايم

مس توى 

 التنفيذ

)هجوي/ 

قلميي(  حضوري ا 
عن 

 بعد

 عرب

 املامرسة

47 16 

Outils d’évaluation et de 

contrôle de l’exécution 

budgétaire 

دارية واملالية آأطر تدبري  هجوي 1     1 48 الشؤون ال 

قلميي 2     2 360 رؤساء املؤسسات التعلميية  مهنجية ابرام عقود الرشاكة  17 48   ا 

 التصممي ومعاجلة الصورة  17 49
رؤساء مصاحل التواصل ومديري 

 املؤسسات التعلميية 
 هجوي 2     2 60

  116  5 85 8576 وعـــــــــــــــــــــــــــاجملـم
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 لعوماا  ااتزاااا  فرقق اتكومق امل: بطاقة 2املرفق رقم 
 
 معلومات حول فريق التكوين -

 

 منسق)ة( فريق التكوين .1

  الامس الاكمل

  الإطار

  رمق التأ جري

  املهمة

 مقر العمل
 

  التخصص

 الهاتف
 

 الربيد الإلكرتوين
 

 ابيق أ عضاء الفريق .2

 التخصص مقر العمل املهمة رمق التأ جري الإطار الامس والنسب
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 الالزتام والتوقيعات -
 

 الزتام منسق)ة( فريق التكوين املس متر .1

 أ ان املوقع)ة( أ سفهل: 

 ............................................................رمق التأ جري: .....................................الامس الاكمل: .

 أ لزتم بتحمل مسؤولية تنس يق وتدبري اإعداد املصوغة وتأ طري ادلورات التكوينية يف موضوع:

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

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

دارة.   وذكل وفق الربجمة اليت س تحددها الإ

 

 

 الزتام أ عضاء فريق التكوين املس متر .2

ليه أ عاله: عداد املصوغة وتأ طري ادلورات التكوينية يف املوضوع املشار اإ  حنن، أ عضاء فريق التكوين املوقعون أ سفهل، نلزتم ابإ

 الإمضاء التأ جريرمق  الامس الاكمل

 

  

   

   

   

   

 

مضاء منسق فريق التكوين.  .........................................: اإ

 

 حرر يف: .........................  بتارخي: ................................
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 : السيرة الذاتية3املرفق رقم 
    

  

 

 

                    ................................................................................................................................................:  موضوع التكوين

 
 معلومات خشصية .1

 
 

 : Nom ...................................................................................................................................................................................... الامس:

 : Prénom ................................................................................................................................................................ الشخيص: الامس

 ........................................................... ............................................ الازدايد:ماكن       .......... / .......... / ................... الازدايد:اترخي 

 .………………………………………………………اترخي التوظيف:  .………………………………………………………………   :رمق التأ جري

   .……………………………………………………………………: ادلرجة  .……………………………………………………………………الإطار: 

   …………………………………………………………………ص: التخص  .……………………………………………………………………املهمة: 

 ……………………………………: اترخي الالتحاق مبقر العمـل احلايل  …………………………………………………………,..…… مقرالعمل:

 ......................................................................................الربيد الإلكرتوين : ........................................................... : (النقالرمق الهاتف )

 ................................................................................................................................................................................... : الشخيص العنوان

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

 
ىل ال قدم( الشهادات اجلامعية .2  )من ال حدث اإ

 
 التخصص املدينة -املؤسسة اترخي احلصول علهيا الشهادة احملصل علهيا

    

    

    

    

 

 
 

  صورة خشصية حديثة
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ىل ال قدم( الشهادات املهنية .3  )من ال حدث اإ

 
 التخصص املدينة -املؤسسة اترخي احلصول علهيا الشهادة احملصل علهيا

    

    

    

    

 
ىل ال قدم( جمالت التجربة املهنية .4  )من ال حدث اإ

 

 التدريس

 التارخي
 مقر العمل املهمة الإطار

ىل من  اإ

     

     

     

     
 

 التكوين

 التارخي
 مقر العمل املهمة الإطار

ىل من  اإ

     

     

     
 

 التأ طري

 التارخي
 مقر العمل املهمة الإطار

ىل من  اإ

     

     

     
 

دارية  همام اإ

 التارخي 
 مقر العمل املهمة الإطار

ىل من  اإ
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 املهام الانتدابية داخل املؤسسة

 التارخي 
 مقر العمل املهمة الإطار

ىل من  اإ

     

     

     

     

 
 الكفاايت العلمية واملهنية .5

 
  نتاجات العلمية وال اكدميية  )خالل امخلس س نوات ال خرية(: ادليداكتيكيةالإ

نتاج*  التارخي  الس ياق** اللغة املوضوع نوع الإ

     

     

     

     

     

     
 

 جمةل, حمارضة, حبث, مؤلف, ..... )*(

 ندوة, دراسة, لقاء, ... )**(

 
 التأ طري والتكوين البيداغويج .6

 

  س نوات ال خرية(:مطبوعات التعلمي والتكوين )خالل امخلس 

نتاج*  التارخي  الس ياق** اللغة املوضوع نوع الإ

     

     

     

     

     

      

 :)أ طروحات وحبوث وأ نشطة مماثةل )خالل امخلس س نوات ال خرية 

 املؤسسة *نوع التأ طري املوضوع التارخي:

    

    

    

    

    

    

رشاف  *  مناقشة ... –اإ
 



4/5 

 

 

 الكفاايت العلمية والبحث .7
 

 :)تأ طري التداريب يف وضعيات همنية )خالل امخلس س نوات ال خرية 

 املؤسسة عدد املتدربني املوضوع التارخي:

    

    

    

    

    

  
  خالل امخلس س نوات ال خرية(: س تفيدك التكوين املس متر( 

 التارخي: 
 اجلهة املنظمة موضوع التكوين

ىل من  اإ

    

    

    

    

    

    

     
 

  خالل امخلس س نوات ال خرية(: ؤطركالتكوين املس متر( 

 التارخي: 
 اجلهة املنظمة موضوع التكوين

ىل من  اإ

    

    

    

    

    

    

     

 

 :)صدارات علمية يف جمالت متخصصة )خالل امخلس س نوات ال خرية  اإ

 اترخي النرش اجملةل املقاةل
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 الكفاايت التواصلية والانفتاح .8

 
 النطق القراءة الكتابة 

 ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد

          العربية

          ال مازيغية

          الفرنس ية

          الإجنلزيية

          الإس بانية

          خريأ  

 
 

 والتصال املعلوميات اس تعامل تكنولوجيا المتكن من .9
 
 درجة التحمك  
 ضعيف متوسط جيد  

 معلوميات مكتبية

Bureautique 

    

    

 برجمة

Programmation 

    

    

 أ خر

Autre 

    

    
 
 

 ترصحي .11
 

 .ا املطبوعهذاملعلومات الواردة يف أ شهد عىل حصة 

 ...................................................................  :بتارخي........................ ........................................... :حرر يف                                                   

             

  التوقيع:                                                

 :املشاركة يف الندوات واملؤمترات 

 اجلهة املنظمة اترخيه موضوع النشاط
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 Syllabus): بطاقة توصيفية ملوضوع التكوين 4املرفق رقم 

 

  ................................................................................................................................................: عنوان املصوغة 

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

 
 ادليباجة )الس ياق واملرجعيات(

 تقدمي املصوغة ونظرة عىل أ مه حماورها واملقاربة والتقنيات...(مقدمة )

 الكفاية املس هتدفة 

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

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

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

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

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

 

  أ هداف التكوين 

-  

-  

-  

-  

 

 الفئة املس هتدفة 

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

 صيغ التكوين 

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

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

  السابقةاملس تلزمات 

-  

-  

-  

-  

-  
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  اللوجستيك...( –متطلبات الاش تغال )الفضاء 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 توزيع الغالف الزمين 

 عنارص املصوغة

 الغالف الزمين )ابلساعة(

 ال نشطة

 العملية

سهام نظري  ا 

 % 30يف حدود 
 التقومي أ خر )يمت حتديده( تكوين ذايت مؤطر

 الغالف

 ال جاميل

       عدد الساعات

 %100      النس بة املئوية

 

 حماور املصوغة  

 )الوضعيات التكوينية املقرتحة )ختصص للك حمور فرعي وضعية تكوينية واحدة عىل ال قل 
 

 التكوينية الوضعيات هيلكة
 

 املقاطع احملاور
 الوضعيات التكوينية

 الغالف الزمين عنواهنا رمقها

 احملور

 

  
 

  

   

 
   

   

 

 والتقومي: بطاقات أ نشطة التكوين 

 ختصص بطاقة للك وضعية تكوينية، وتتضمن )عىل سبيل الاس تئناس( ما ييل:

 الانطالقة -

 تقدمي برانمج العمل وصياغة ميثاق الاش تغال -

 حمااكة ...( –حاكية  –فيديو  –وضعية الانطالق )نص  -

طار التعاقد  - جناز ال نشطة )يف ا  رشادات حول طريقة ا   ]لالس تئناس[ميثاق الاش تغال(  –توجهيات وا 

 ..................................................................................................................................النشاط ال ول: ........ -
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 معل فردي مع أ ثر مكتوب -

 معل ثنايئ مع أ ثر مكتوب؛ -

 معل يف مجموعات؛ -

نتاجات؛ -  تقامس ال 

 مناقشة؛ -

سهام نظري )من قبل املؤطر( -  ا 

 ضبط وتعديل؛ -

 خالصات واس تنتاجات -

 ملخص املصوغة -

 صيغ وأ دوات التقومي -

 املعجم -

 املالحق -

 املصادر واملراجع -
 

 املدة املضامني وال نشطة الوضعية التكوينية اليوم

  اليوم ال ول

  

  

  

  

  اليوم الثاين

  

  

  

  

  اليوم الثالث

  

  

  

  

  اليوم .....

  

  

  

  

  

 
 امس وتوقيع منسق فريق التكوين: ................................................................                                                




