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 لشغل منصب
   شهادمركز التكوين المستمر واإل
  جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

يف الظه  بتنفيذه الصادر  ال

  تتميمه؛  وقع كما 2000) 

المتعلق بهيكلة  2019يناير  30

نمدير  منصب ـــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــركز التكـــــــــ

 المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة بأقدمية خمس 

وع الراغب وضع ملفات  .قابل لإلنجاز

ونية لمحتويات الملف  .لك

 المملكـة المغربيـة
 يالتعليم العالي والبحث العلمالتربية الوطنية والتكوين المهني و

 فــاس - سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه

  الرئــــــــــاســــــــــة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

لشغل منصب حشيالتر بابإعالن عن فتح  
مركز التكوين المستمر واإلمدير 
جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا 

، التعليم بتنظيم المتعلق00.01  الصادر العا

 2000)ماي 19( 1421صفر   من 15 بتاريخ

30وع قرار مجلس جامعة سيدي دمحم بن عبد  بتاريخ 

  مركز التكوين المستمر واإلشهاد بالجامعة، 

منصبلشغل  شيحال  باب تعلن جامعة سيدي دمحم بن عبد  عن فتح

 المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة بأقدمية خمس 

قابل لإلنجاز ،لتنمية المركز ومتوفرا ع تصور  

  ).16الساعة ( 2019مارس  19قبل يوم ترشيحهم  رئاسة الجامعة 

  :ائق التالية

 طلب خ يوضح الدوا والمحفزات، 
ة الذاتية للمرشح،  الس

وع تنمية المركز    ،)صفحات 10 حوا (م
 كل الوثائق المفيدة وذات الصلة بالملف،

(clé USB)  ونية لمحتويات الملفيتضمن الصيغة اإل لك
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المملكـة المغربيـة
التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة 

سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه جـامعـة

الرئــــــــــاســــــــــة

 

إعالن عن فتح  
مدير  

  

  : اء عـــــــبن

  00.01رقم  القانون

بتاريخ 1.00.199 رقم

  وع قرار مجلس جامعة سيدي دمحم بن عبد  بتاريخ

مركز التكوين المستمر واإلشهاد بالجامعة، 

تعلن جامعة سيدي دمحم بن عبد  عن فتح

ــــــــــــهاد   .المســـــــــــــــــــتمر واإلشـــــــ

ط  المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة بأقدمية خمس  ويش

 ،ملما بالموضوعو سنوات، 

ترشيحهم  رئاسة الجامعة 

ائق التاليةويتضمن كل ملف الوث

طلب خ يوضح الدوا والمحفزات،  -
ة الذاتية للمرشح، - الس
وع تنمية المركز  - م
كل الوثائق المفيدة وذات الصلة بالملف، -
 (clé USB)قرص مدمج -

 
رئاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس ،

 61 96 60/60 96 60(35:الهاتف
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المندمج واألشخاص لفائدة مكونات الجامعة 

والقدرات والرفع من  اتيالكفا، من أجل إنعاش وتطوير 

بن عبد  وخارجها،  دمحمات المتوفرة داخل جامعة سيدي 

اتها ومنتوجها ع مستوى برامج التكوين المستم ،  ر وتسويق خ وتكوين المكون

 ،والمشاركة  معارض خاصة لتسويق عرض التكوين المستمر للجامعة

ت سمحو خاصة داخل الجامعة كلما 

مهنية ومراكز التكوين - سوسيوال

ية المتحانات ولوج بعض المؤسسات ذات االستقطاب المحدود مثل كلية  تكوينات تحض

 المملكـة المغربيـة
 يالتعليم العالي والبحث العلم

 فــاس - سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه

  الرئــــــــــاســــــــــة

  واإلشهاد
  جامعة سيدي دمحم بن عبد 

  
  تقديمية ةقور 

داف المركز   أ

ة ومتوسطة المدة مستمرة لفائدة مكونات الجامعة  قص

، من أجل إنعاش وتطوير أو الباحث عن الشغل

 اندماج الخريج وحام المشاريع  سوق الشغل،

ات المتوفرة داخل جامعة سيدي كفاءات والخللتوف بنك معلومات 

اتها ومنتوجها ع مستوى برامج التكوين المستم وتسويق خ

والمشاركة  معارض خاصة لتسويق عرض التكوين المستمر للجامعة

و خاصة داخل الجامعة كلما مركزة ات تكوين لتأط  الجامعةدعوة الكفاءات من خارج 

القطاعات الندسة وتصميم مشاريع تكوينات مستمرة بالتعاون مع 

ية المتحانات ولوج بعض المؤسسات ذات االستقطاب المحدود مثل كلية  تكوينات تحض

 يدلة إلخ،

المملكـة المغربيـة
التعليم العالي والبحث العلمالتربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة 

سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه جـامعـة

الرئــــــــــاســــــــــة

  

واإلشهاد تكوين المستمرلامركز 
جامعة سيدي دمحم بن عبد 

 

  

 
 مستمرةم تكوينات تنظي

أو الباحث عن الشغل  سوق الشغل

اندماج الخريج وحام المشاريع  سوق الشغل،

  توف بنك معلومات

اتها ومنتوجها ع مستوى برامج التكوين المستم ،والتعريف بها  وتسويق خ

والمشاركة  معارض خاصة لتسويق عرض التكوين المستمر للجامعة

  دعوة الكفاءات من خارج

 ذلك،الفرصة ب

  ندسة وتصميم مشاريع تكوينات مستمرة بالتعاون مع

 ،عنيةالم

 ية المتحانات ولوج بعض المؤسسات ذات االستقطاب المحدود مثل كلية  تنظيم تكوينات تحض

يدلة إلخ،الطب والص

مركز ال
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 ف حاجيات المحيط السوسيو ،إنجاز دراسات وتقارير دورية اقتصادي والمه - ترصد وتست

 بهدف مالئمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل،

  وفقا للحاجيات المتطورة والمتجددة لسوق الشغل  ،محينةو إعطاء تكوينات مستمرة متخصصة

 اقتصادي المستهدفة،- قطاعات المحيط السوسيو ومختلف 

  ندسة بيداغوجية جديدة ومتجددة تمكن من تنويع العرض البيداغو ع مستوى إبداع 

واستعمال بيداغوجيا متنوعة ومرنة، يتم تصميمها ع مقاس حاجيات فئات  التكوين المستمر 

 ،وقطاعات محددة

 ،جعل جامعة سيدي دمحم بن عبد  جامعة من أجل التعليم والتكوين مدى الحياة 

  اكة مع الفاعل االقتصادي واالجتماعي والجماعات داف بالتعاون وال ذه األ تحقيق 

ابية والقطاعا  - ت الحكومية المعنية والجمعيات والفيدراليات المهنية ع مستوى جهة فاسال

 .أو الدو  وع المستوى الوط  مكناس

 
  يكلة المركز 

 
  :  مستويات 3ع  ركزالميكلة  تظمتن

  اتي و ، المستوى االس ، جنة الشؤون الثقافية واالجتماعيةمن اختصاص مجلس الجامعة ول و

نامج السنوي ألنشطة    .ركزالمالذي يبث  التوجهات العامة ورصد اإلمكانيات والمصادقة ع ال

  اف والتتبع ومستوى اال تحت  ،عن كل مؤسسة جامعية ثال مم تضممن اختصاص لجنة  و

اف مدير  كاء الجامعةوأعونائبه،  ركز المإ   .ضاء يمثلون 

 و، مستوى التنفيذ واألجرأة . يعينه السيد رئيس الجامعة الذي، ركز الممن اختصاص مدير  و

اح من مدير  ،ويساعده نائب له أن يشكل لجنا وظيفية مؤقتة ركز للمويمكن  .ركزالم يع باق

  .ركزمالأنشطة وتساعد ع تنظيم  ،تشتغل ع ملفات محددة
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