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 تقديم

 

، مبركتت  1122متتسل   11   12مديريتتا واتت ولب وية تتريا  تألتت يو و  تتر يتت م       نظمتت  

ويتأل ينست  والتقيست وي  نيا بسيربسط، ويتد ل  وياسرتر  ي تةألا متدبرو وات ولب وية تريا بق تس         

 .ويرتبيا وي  نيا

ويسيد ويألستت  وياتس    جلستهس وياسما والفتتسحيا مو  رف  قد متي ت هذه ويد ل  برتأ  

كمتتس متيتت ت  . يألتتا وا تتسلكست  وا تتسلك  رتتألل  ب ةتتلا   ،ايتت أيقتتخ هلا تتس كلمتتا ت جيه ، 

 ،و  تر ويد ل ، بسإلضسفا إىل ويارض ويتأ ريو ويذو أيقسه ويسيد مدير وا ولب وية ريا  تألت يو  

 : تدو ل وا سلك ن فيهس وحملس ل وآلتيا ألبع  لرست ت زع  أرغس س علخ ومتدوب ي م   بتنظيم

 ؛ويقضسيس وارتة ا بتدبري وي ضايست وإلبوليا يلم ظف     

 ؛وجلديد  إىل و كسبمييست آييست تن يا  ويتف يضست   

 ؛MASIRHحصيلا  آفسق تاميم وينظس  واال ميست  يلم ولب وية ريا     

  .وخلسةا بسحلركست والنتقسييا حصيلا ت ةيق واذكر  وإل سل   

 ، يف هلتتتس  ويتتد ل  . إىل تقتتديم وم عتتا متتو واقرتحتتست  ويت ةتتيست    وي لرتتست   هللصتت 

علتتخ وم عتتا متتو    يتتات زيتتع رتتهسبوت تقدير مت  ، مبنسستتةا متتر ل ع تتر ستتن وت علتتخ ويت ربتتا     

 .و  ر واؤسسا ي ةألا مدبرو وا ولب وية ريا

 .وياسرر أبرز وحمل ست وييت عرفتهس ويد ل   نت قف، يف هذو ويتقرير ويرتكييب، عند 
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  :وجللسا وياسما و  ىل

بسا تتسلكست  (منستتق أرتتغسل ويتتد ل  وياسرتتر    )ع يتت  ويت تتييت   ستتيديف ويةدويتتا،  لحتت  وي 

م تر   بعتم ويامرك يتا    أبرز واروحتا ويتيت ق اتهتس وي تةألا ا وكةتا      بت  ذكرثم  ، وا سلك  

ونظتر  ) 1112 ويامترك  يف وسل تدبري وا ولب وية ريا،  ويذو عرف ون اقته ويفاليا سنا 

 .سيد ويألست  وياس يل مت وفتتسح ويد ل  بسيأللما ويت جيهيا  باد ذيك،(.  لقا يف مسسل وي ةألا

 : ويسيد ويألست  وياس 

يت س ب مع ويت جه وياس  مس حتقق يف م ر   ويامرك يا  ويامترك  

  ويامترك  وا سعيلةاب ويذو يسري يف وجتسه وجله يا واتقدما 
 

 رو وا ولب وية ريا؛بويسيدوت  ويسسب  أعضسء رةألا مد 

أ ال هنيئتتس ينتتس  ياتتس بهتتذه ويت ربتتا واتميتت   بوهلتتا ق تتس  ويرتبيتتا وي  نيتتا،  ويتتيت تصتتا        

 ...بفضا  إةرولكم علخ والجتهسب  ويا سء وات وةاويي   إىل والحتفسء مب مسهس وياسرر 

 كتا متس يتققتق يف هتذو     ... وا ولب وية ريا هت   وجهتا هتذه ويت زول     تدبريتارف ن أن وسل      

وجملتسل، يتسباتته وجلميتع  نتته ميتي وي ضتتايست وإلبوليتتا  والجتمسعيتا يألتتا أفتروب أستتر  ويرتبيتتا      

 ...   ويتأل يو

أرتتتألركم علتتتخ كتتتا وجملهتتت بوت ويتتتيت بتتتذيتم هس  تةتتتذي نهس متتتو أجتتتا إ تتتسز  تلتتتف                

ويامليتتتست ويتدبرييتتتا ستتت وء تالتتتق و متتتر بسي ضتتتايست وإلبوليتتتا، ويتتتيت تت لتتت  متتتنألم وحلتتتر     

، سيامليست ويتدبرييا ويألتى،،  هت  يف ويغسيت  م مسيتا    بويي م  علخ إ سزهس، أ  يف مس يتالق 

 هتتتذو متتتس ...  بوت مضتتتسعفا،  تاةئتتتا كتتتةري   يقظتتتا مستتتتمر يألتتتو حتتتتتس  متتتنألم بتتتذل وهتتت

 ...   ألرو يألم  ياسف... تظهر نه يف  تلف وحمل ست  وانسسةست

 وان  وت  ويتقديست وا ر حا

     ،مبستتتسعدتألم ناتتتم،  مب هتتت بوت  وضتتتقا   تتتر  مستتتؤ ي  مديريتتتا واتتت ولب وية تتتريا 

ويامتركت      ويامرك يتا  مت حتقيق وياديد مو وان ت وت واتصتلا مب تر     بعمألم، 

 امتا يل ويازمتا اتد   وي هلسةا فيمس يتالتق بت حيتد  تةستيس مستس ر ويتتدبري  تت فري       
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كمتس نست ا بابسبيتا ويت تس ب     ... والرتتغسل  مو بالئا  مذكروت  غريهس مو أب وت 

إىل جسنت   تلتف ويتتدوبري     تأهيا وا ولب وية تريا مع ويد لوت ويتأل ينيا ويروميا إىل  

ويتذو يستري يف وجتتسه    ،  ويذو يت تس ب متع ويت جته وياتس  يلتةاب       ذو وا ر   واصسحةا

قسئتد ويتةاب جايتا والتك      بعس إييته وجله يا واتقدما  ويامترك  وا سع ويذو  إلسسء

  .حممد ويسسب  أيده وهلل  نصره

 هنسك وسالت أهلر، مل نتقد  فيهس كتريريو  وكتفينتس  باثسلتهتس     ،إىل جسن  مس حتقق

،  ه  وتسالت ويتقتديو  ويتتدبري ويتت قا   ت ت ير قنت وت والتصتسل  ويت وةتا         فقس

، بتت   تلتتف مستتت يست وانظ متتا عم بيتتس  أفقيتتس بسستتتريمسل ويتألن ي جيتتست وحلديريتتا   

يتتذيك البتتد متتو م وةتتلا ويامتتا يي تتما كتتا وتتسالت تتتدبري واتت ولب وية تتريا، مبتتس          

رتبيتتتا  ويتألتتت يو بتتتسيقرب متتتو  يستتتسهم يف تيستتتري تتتتدبري وي ضتتتايست وإلبوليتتتا  ستتتر  وي  

  .واؤسسست ويتاليميا

 ه  ملم   يف وايدون،  متس مل يتققتق اتتس  إىل     ،عم مس، مس حتقق يستقق ويتن يه 

يةلتت ا وينتتتسئن وانتظتتر  متتو ويتتتدبري وجلهتت و  وإلقليمتت   وحمللتت       وجلهتت ب وا يتتد متتو  

يلمتت ولب وية تتريا، وي تت ء ويتتذو يستتت ج  منتتس م وةتتلا لفتتع ويتقتتديست،  متتو بينهتتس         

 .ويتقديست وييت تنتظرنس/ش لوت قف عند باض و وي

 (MASIRH)تاميم وينظس  واال ميست  : ويتقدو و  ل

بق تس  كتةري مريتا    ال ميألو يتدبري وا ولب وية ريا هلسةا تتدبري وي ضتايست وإلبوليتا                  

، أن يستتتقيم علتتخ واستتت يست وجله يتتا  وإلقليميتتا  وحملليتتا إال بابتتسب ق تتس  ويرتبيتتا وي  نيتتا

علتتتخ  يتتتع مستتتت يست وانظ متتتا ويرتب يتتتا، متتتو واؤسستتتست     متتتتقألم فيتتته   يتتتست مال م نظتتتس 

 ينتتتتس يف وحلتتتتا ... ارك يتتتتا متتتتر لو بساصتتتتس  وإلقليميتتتتا  وجله يتتتتا ويتاليميتتتتا إىل واصتتتتس  و

 .مس يست ي  النتظسلوتنس يف هذو وجملسل (MASIRH)واال ميست  

يف هذو وإل سل ،  بتاليمست مو ويستيد ويت زير ، أبعت كم إىل وي تر   يف وستتامسل هتذو       

متت ظف ،  ميألتتنألم أن  وحلتتا واال ميتتست  يف إ تتسز ويقتترولوت وجملستتد  يل ضتتايست وإلبوليتتا يل      

تنسق  و يف وي لرا واخصصا يتذيك متس بت  عملته يل تر   ويفالت  يف ويت ةيتق وبتتدوء متو          

 .  يألكسبمييست  وينيسبست وييت مل تن لق باد وآلن بسينسةا 
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 تأهيا ويانصر وية رو: ويتقدو ويريسن 

فقتتتس يتأهيتتتا ويانصتتتر  إن ويتألتتت يو واستتتتمر  واصتتتسحةا وايدونيتتتا أبو  لئيستتتيا ، يتتتيي            

 بتتا إللستتسء إبول  حمليتتا ق يتتا  نسجاتتا  قتتسبل  علتتخ لفتتع حتتتديست ويتتتدبري عتتو قتترب ،   ،وية تترو

بسستتتتريمسل وخلتتتىوت  ويألفتتتسءوت ويتتتيت تتتتت فر عليهتتتس واصتتتس  وارك يتتتا يف ومتتتا وجملتتتسالت        

 بتتسق  و  تتر واأللفتتا   يةقتتخ تأهيتتا متتديروت  متتديرو واؤسستتست ويتاليميتتا  ... ويتخصصتتست 

،  وبتدوء متو ويستنا واقةلتا   ،  نأما أن نتمألو ، مو أكى ويتقديست وا ر حا بسإلبول  ويرتب يا

متتو تفايتتا مستتلك تألتت يو هتتذه ويفئتتا بتتساروك  وجله يتتا اهتتو ويرتبيتتا  ويتألتت يو بسستتتريمسل        

  بعتتم ويقتتدلوت ويتدبرييتتا يلمؤسستتست  نتتتسئن ويتاتتس ن متتع وي تتركسء ويألنتتدي  يف إ تتسل م تتر 

 .( PAGESM)ويتاليميا 

 :وحلركست وإلبوليا  والنتقسييا: ويتقدو ويريسيو

يقتتتد  قتتتتم يف بلتتت ا ويتقتتتدو ويتتتذو لفاتتتته ويتتت زول   صتتت   مألننتتتا وحلركتتتا                      

وإلبوليتتتتا أليتتتتو   ل متتتتر  مت إجتتتتروء هتتتتذه وحلركتتتتا عتتتتى وخلدمتتتتا وإليألرت نيتتتتا يلقركتتتتا    

ون اقتس متو مستك وي لةتست متو  ترف       والنتقسييا، إذ ي ال تتتةاألم عتو قترب اروحتا إ سزهتس      

واانتي  بتس مر إىل واصتسبقا وينهسئيتا علتخ هتذه وي لةتست متو  ترف وينيسبتست  و كسبمييتست            

 يتت ال حرةتتألم علتتخ ضتتةس وانسةتت  وي تتسغر  واتالقتتا بهتتذه وحلركتتا اتتس مت حلتتد ويستتسعا            

 :وإلعان عو نتسئن ذوت مست ، عسل مو ويدقا حلركت  

 .مدير 879 ديريو   مديرو ويدلوساوحلركا و فقيا يلم .1

 .مدير 001 ويدلوسا حركا إسنسب منص  مدير   مدير  .2
 

 ون اقتتتتس متتتتو وارتألتتتت وت و سسستتتتيا     ،ال خيفتتتتخ علتتتتيألم أن ويتتتت زول  ويستتتتنا ويفسل تتتتا    

أةدلت واذكر  وإل سل وانظما يلقركست والنتقسييا وخلسةتا بأستر     ،يلقركست والنتقسييا

حركتا مبتس    32مت جتميع كا وحلركست   ويةسيغ عدبهس  ،  يف هذو وإل سل .ويرتبيا وي  نيا

عمليتا   يف ذيك وحلركتا وجله يتا   وحلركتا وحملليتا يف  ثيقتا  وحتد    مت تنظتيم   تتأ ري        

 وخلصس ؛تدبري ويفسئض   
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 إذ أنتت ه بتتسجمله بوت ويتتيت بتتذيتم هس متتو أجتتا إ تتسز وحلركتتا وجله يتتا   وحلركتتست       

 ،هلتتال هتتذه ويتتد ل   ،فتتانأ أ لتت  متتنألم  ،وخلتترب  يف وي قتت  وحملتتدب  تتس   وحملليتتا   تايينتتست 

والنألةتتتسب يف وي لرتتتا واخصصتتتا يلقركتتتست والنتقسييتتتا علتتتخ تقيتتتيم هتتتذه واتتتذكر    تقتتتديم   

والقرتوحتتست ويألفيلتتا بت تتس ز  تلتتف ويصتتا بست   وا تتسكا   وإلجتتروءوت ويتتيت ت تت ش علتتخ     

 ةسب  و سسسيا واةنيا عليهس؛مصدوقيا هذه وحلركست   تضرب يف ويامق وا

أهلىكم أن وي زول  بصدب بلوسا إمألسنيا مألننا عمليتا تتدبري ويفتسئض       ،  يف هذو وإل سل

وخلصس    ذيك مو أجا إتسحا ويفرةا يلمدبريو وإلقليمي    وجلهت ي  الاتسذ وإلجتروء    

ويتيت مت تست يلهس    وانسس  يف وي ق  وانسس  يتغ يا وحلسجيتست واست لا تفسبيتس ياهلتتاالت    

 :  وييت نذكر مو بينهس علخ سةيا واريسل ال وحلصر ،يف هذو وإل سل

 واةسيغا يف ويتألليفست   هلسةا تلك وييت  س ةةغا والنتقسل؛ 

 ويتةسبل يف ويتألليفست؛ 

 ويتألليفست عو  ريق وإلزوحا؛ 

 تألليف و سستذ  مو منس ق بهس هلصس ؛ 

 صس  بتدليي م وب ميألو تغ يا تألليف أسستذ  والبتدوئ  مو منس ق بهس هل

 حسجيستهس عو  ريق إجروءوت أهلر، أ  م وب غري مامما بسيتاليم ويريسن و؛

أن وحلركتتست وجله يتتا  وحملليتتا وإلبوليتتا  والنتقسييتتا ستتتأل ن م ضتت           ،كمتتس أهلتتىكم  

فتتتانأ أبعتتت كم إىل ويتقيتتتد مبقتضتتتيست   ،  عليتتته .تقتتتس  هلتتتال وا ستتتم ويدلوستتت  واقةتتتا وف

وياتتس  د ل وجلتت سزهتتس  فتتق  إواتتذكروت   واروستتات وانظمتتا  تتذه وحلركتتست   ويامتتا علتتخ      

  يروعتتتت  وا وءمتتتتا متتتتس بتتتت   ،علتتتتخ ما يتتتتست مضتتتتة  ا   مدققتتتتا بنتتتتسءوحلسجيتتتتست يلمتتتت ولب  

ع متو عتدب     ميألو مو ويرف ،وحلصيص واخصص يألكسبمييا   يلنيسبا   وحلسجيست واس لا

  ب ةياتتا وحلتتسل ستتيمألو متتو ويتقلتتيص متتو ويتألليفتتست    ،واستتتفيديو متتو هتتست  وحلتتركت  

 .ذوت  سبع والنتقسل  ن وجلد ، مو ويتألليف ه  سد هلصس    ييي نقا م ظف
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 حتديست ويد ل  وياسرر  /أ لوش 

ويتقديست وييت ستتدو ي نهس يف هذه ويد ل  وياسرر  يل ةألا، لوجيس /تلألم ه  و  لوش       

 جاا وحل ول، فيمس بينألم، فضيلا ينةغ  . منألم وحلر  علخ تةسبل ويت سلب وينسجقا

وعتمسبه يف ماسجلا  تلف ويقضسيس  وا ألات وا ر حا،  كذو يف م وجها ويصا بست وييت 

 .دون تارتضألم يف واي

 :مدير وا ولب وية ريا  تأل يو و  رويسيد 

 يتدبري وا ولب وية ريا نظس  مال ميست  حن  إلسسء 

 ه  يع  حدوت وانظ ما ويرتب ياتستامل

، ويذو قدمه ويستيد متدير وات ولب وية تريا  تألت يو و  تر، ت ترق        وويتأ رييف ويارض 

 قةتا ماسجلتتته  . تتدبري وات ولب وية تتريا بق تس  ويرتبيتا وي  نيتا     إىل وتسالت والرتتغسل  آفتسق    

 :جملسالت والرتغسل، تنس ل ويارض وم عا مو واا يست وإلحصسئيا 

   ويسو و كسبمييست ؛حس  و يئست) 151182: أعدوب م ظف  ويق س ،

 ؛( وجلني

  (. وينيسبست  كسبمييستو /حس  وجلهست)2281: أعدوب مدبرو وا ولب وية ريا  

و  ل ت رق إىل ويتدبري )ثن إ باد ذيك، قسم وسالت والرتغسل إىل حم ليو 

 (.يلم ظف ،  ويريسن  جملسل حتديو تدبري وا ولب وية رياواندمن 

 التدبير المندمج للموظفين : المحور األول   

 :يف هذو وحمل ل ت رق ويارض إىل 

 

  ويرتقيتتتست هلتتتال ويفتتترت  متتتس بتتت   ويت ظيفتتتست )يلمتتت ظف  واستتتسل واهتتتأ  وإلبولو 

1115 1122) . 

 ويرتبيتتتا وي  نيتتتا   ق تتتس   سةتتتا بسحلركتتتا والنتقسييتتتا   تتتر    وخل وإل تتتسل  ذكر واتتت

حركتتتا يف  ثيقتتتا  وحتتتد ،  تقتتت   علتتتخ      11تهتتتم  جتميتتتع كتتتا واتتتذكروت ويتتتيت    

 : وارتأل وت ويتسييا
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  ويسنا ويدلوسيا؛  ضمسن حق ويتلميذوت   ويتاميذ يف متدل  قسل   منتظم  يلا  

 ضمسن وي فسفيا يف تنظيم  تلف ويامليست؛  

 ضمسن تألسفؤ ويفر  ب   يع  وارترقست   وارترق ؛  

  ضمسن ويت وزن ويرتب و ب   تلف وانس ق؛ 

 ضمسن وستقرول و  ر ويتاليميا  وإلبوليا؛  

 ويامليست؛  امسل وي سسئا ويتألن ي جيا وحلديريا يف  تلف تألريي وست  

 إلسسء آييا يفض وين وعست   وية  يف وي ا ن واقدما مو  رف واتضرليو. 

 

 2517 أهم مست دوت وحلركا والنتقسييا يسنا  

 وحلفسظ علخ أهم واألتسةست وييت كسن  تستفيد منهس و سر  ويتاليميا؛  

   تتتع كتتتا وحلركتتتست واتالقتتتا مبختلتتتف فئتتتست أستتتر  ويرتبيتتتا  ويتالتتتيم   ويةتتتسيغ 

  حركا يف  ثيقا  وحد  ؛ 11عدبهس 

  علتخ  (ويتيت تاتتى أكتى حركتا متو حيتو ح مهتس       ) ع حركيا هيئا ويتدليي

  واست ، وي  أ  وجله و  وإلقليم  يف مرجايا  وحد ؛

 تنظيم   تأ ري عمليا تدبري ويفسئض   وخلصس ؛   

         متألتت  وادلستت  أثنتتسء م تتسلكتهم يف وحلركتتا وجله يتتا  وحلركتتا وحملليتتا متتو

تاةئتتا  لةتتست ونتقتتس م بأنفستتهم عتتى وية وبتتا واليألرت نيتتا ويتتيت مت إعتتدوبهس  تتذو      

  ؛ويغرض

      متأل  هلرب  واروك  وجله يا اهو ويرتبيا  ويتأل يو متو تاةئتا  لةتست تاييتنهم

 ؛وييت مت إعدوبهس  ذو ويغرضبأنفسهم عى وية وبا واليألرت نيا 

       متأل  واروك  وجله يا اهو ويرتبيا  ويتأل يو متو واصتسبقا وإليألرت نيتا علتخ هتذه

 .وي لةست عو  ريق نفي وية وبا

  2512برنسمن وياما برسم سنا 

    تايينتتتست  1122تقيتتتيم  ريقتتتا إجتتتروء وحلركتتتست والنتقسييتتتا ويتاليميتتتا يستتتنا  

 هلرب  مروك  ويتأل يو؛ 
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 ذه وي ريقا إل تسز  تلتف وحلركتست والنتقسييتا ست وء وإلبوليتا أ  بتسق         تاميم ه

  و هلر،؛وحلركست 

          ويرتبيتتا  ق تتس تامتتيم وخلدمتتا وي  نيتتا يلتةتتسبل وإليألرت نتت  علتتخ بتتسق  متت ظف

  .وي  نيا
 

   (أهم ويقضسيس وييت مت  تس يتهس)وحل ول والجتمسع  ويق سع 

 إىل غسيتا  ( 221واتسب   )ستن وت   6ستنا متو و قدميتا وياسمتا منهتس       28ديد ررط مت

إىل ويدلجتتتا ( 9ويستتتلم )بسينستتتةا يلرتقتتت  متتتو ويدلجتتتا ويريسيريتتتا  1122بجنتتتى  22

 ؛ (21ويسلم )ويريسنيا

    بسينستتتتتةا  2958والحتفتتتتتسظ بساستتتتتسل واهتتتتتأ ويتتتتتذو كتتتتتسن مامتتتتت ال بتتتتته يف نظتتتتتس

  يلمقتصديو  واقتصديو وامتسزيو؛

 متتتو  مألتتترل  متتترت  211مألتتترل   واتتتسب   211متديتتتد ويامتتتا بساتتتسب  )عتتتسب  وإلبمتتتس  إ

، بسينستتتتةا يلمست تتتتسليو  يف ويت جيتتتته  ويتخ تتتتيس ويرتبتتتت و     (وينظتتتتس  و سسستتتت  

  وام ن ؛

 ؛ 1122بجنى  22إىل غسيا  219ديد وياما مبقتضيست واسب  مت 

 منح أقدميا وعتةسليا  سستذ  ويتاليم ويريسن و وإلعدوبو واأللف  بسيدل  ؛  

    متتنح أقدميتتا وعتةسليتتا يلمتت ظف  وخلسضتتا  يلنظتتس  و سسستت  وخلتتس  مبتت ظف

  زول  ويرتبيا وي  نيا،  ويذيو مت  ترقيتهم بنسء علخ وي هسبوت وجلسمايا؛ 

       هم باحتد، مروكت  ويتألت يو    منح أقدميتا وعتةسليتا يلمت ظف  ويتذيو تتسبا و تألت ين

بلجتتا ثسثلتتا يتلتتك    ويتسباتتا يلتت زول ،  ويتتذيو مت تتترتيةهم علتتخ إثتتر  اتترجهم يف    

 وييت يت فر ن عليهس يف إ سلهم و ةل ؛ 

 ترسيم أ ر هيأ  ويتدليي بوهلا أجا سنا علخ و قا  سنتسن علخ و كرير . 

  11221611أجرأ   تفايا وارس   لقم 

  ؛-221واسب   –  دميا وياسما منهس س  سن وتسنا مو و ق 28متديد ررط 

   ؛(مروجاا وي ضايا)2958والحتفسظ بساسسل واهأ واام ل به يف نظس  

    ؛(مروجاا وي ضايا)أسستذ  ويتاليم ويريسن و وإلعدوبو واأللف ن بسيدل  



11 
 

   مألتتترل  متتترت  متتتو  211مألتتترل   واتتتسب   211متديتتتد ويامتتتا بساتتتسب  )إعتتتسب  وإلبمتتتس

  ؛( سسس وينظس  و

   1122بجنى  22  1112فىوير  22أ ر هيئا ويتدليي واأللف  مو يدن وإلبول  يلقيس  بأعمسل إبوليا أ  مهس  ويتسيري واسي   واسبو مسب    :219تغيري وإل سل  ةقس يلمسب . 

   (111واذكر  )مأسسا ويااقا مع وي ركسء والجتمسعي 

  يفض وين وعست وإلقليميا  وجله يا؛  آيياإحدوث 

  ويل و وإلقليميا  وجله يا؛ أرغسلإحدوث جلنا مرك يا تت ىل تتةع 

 بلوسا ويل نا وارك يا حملسضر ويل و وإلقليميا  وجله يا؛ 

  مو كا رهر الناقسب أرغسل ويل نا وارك يا؛  و  لحتديد ي   وخلميي 

   ويتتتيت قتتتد حتتتتدث علتتتخ مستتتت ،   يف وخلافتتتست  ويةتتت ت جتتتد جلنتتتا عليتتتس يلتقألتتتيم

 .ويل نا وارك يا
 

 تحديث تدبير الموارد البشرية: المحور الثاني 

  بعم ويامرك يا  ويامترك  
 

 

  ون لقتت  عمليتتست تفتت يض باتتض والهلتصسةتتست وارتة تتا مب تتسل  2004 ستتنامنتتذ

تتتتدبري واتتت ولب وية تتتريا إىل و كسبمييتتتست، حيتتتو أةتتتدلت ويتتت زول  يف هتتتذو وي تتتأن          

  ويقرولوت واتالقا بتف يض والهلتصس  أ  وإلمضسء؛ وم عا مو

     تقتتتت   و كسبمييتتتتست حسييتتتتس مبمسلستتتتا باتتتتض والهلتصسةتتتتست واتالقتتتتا مب تتتتسالت

ويتا يضتتست وياسئليتتا  ويتترهلص وإلبوليتتا  ويتترهلص والستتترينسئيا  ويتترهلص وارضتتيا   

، كمس مت تف يض وإلمضسء يف وسل حتريك واس ر  ويتأبيةيتا  نقتا  تاتي      ... 

 ظف  مو أجا واصلقا  تاي   إعفسء و  ر واأللفا مبهس  وإلبول  ويرتب يا ؛وا 

       بسإلضتتسفا إىل متتس مت تف يضتته يألكسبمييتتست هلتتال وارحلتتا ويستتسبقا، مت تفتت يض

 ؛ (1122ينسير وبتدوء مو ) وهلتصسةست جديد  يف إ سل مرحلا ثسنيا

 و دف ه  ويتف ي  وينهسئ  جلميع والهلتصسةست.   

  إلسسء وينظس  واال ميست  يتدبري وا ولب وية رياMASIRH  
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         إلسسء نظس  مال ميست  مركت و تستتامله  يتع  وي حتدوت واأللفتا بتتدبري وات ولب

وية ريا ون اقس مو واؤسسا إىل وإلبول  وارك يتا متر لو بسينيسبتست  و كسبمييتست     

 وجله يا؛

  جتريتتت  م تتتر   متMASIRH2 سبمييتتتا وجله يتتتا يلرتبيتتتا  يف مرحلتتتا أ ىل بس ك

  تسفياي ؛ – ويتأل يو جلها مألنس  

         يتتتم جتريةتته حسييتتس علتتخ مستتت ، و كسبمييتتا وجله يتتا يلرتبيتتا  ويتألتت يو جلهتتا

 ويربسط سا زم ل زعري؛

          تاميم وينظس  واال ميتست  علتخ بتسق  و كسبمييتست ستتتم ب تألا تتدلب ،  ذيتك

ألتتتتت يو واألتتتتت ن  واتتتتترجاي    باتتتتتد تريةيتتتتت  وحلتتتتتا واال ميتتتتتست  ب تتتتتألا نهتتتتتسئ    ت     

(Référents)    برنتتسمن زمتتأ  )علتتخ مستتت ، و كسبمييتتست   وينيسبتتست ويتسباتتا  تتس

  (.1122مو أكت بر إىل بجنى 

   تق يا ويقدلوت ويتدبرييا يألكسبمييست وجله يا  
 

 ويد لوت ويتأل ينيا ح ل مسس ر ويتدبري-

  ويادب  ويد ل   وا سم ويدلوس 

  829  األوىل  2511/2512

  825  الثانية  2512/2517

  1289  وجملم  
 

   ويد لوت ويتأل ينيا ح ل نظس(MASIRH) 

 ؛تأل يو مأل ن  علخ مست ، مديريا وا ولب وية ريا  تأل يو و  ر 

      تألت يو واتدبريو علتتخ وحلتا واال ميتتستMASIRH2    متع ضتتمسن ويتألت يو وينظتترو

 . ويت ةيق  وخلس  بساسس ر وإلبوليا

  ويادب  ويد ل   ويدلوس  وا سم

  280  و  ىل  2511/2512

  450  ويريسنيا  2512/2517

  730  وجملم  
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 اآلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

    مروجاا وينظس  و سسس  وخلس  مب ظف  وي زول  مو أجا تألييفه متع مستت دوت

ستتيمس ت حيتتد واستتسل واهتتأ يأل تتتر     واروكتت  وجله يتتا اهتتو ويرتبيتتا  ويتألتت يو،  ال      

  تفايا سلك تأل يو أ ر ويدعم  أ ر وإلبول  ويرتب يا؛

 هيسكتتا إبوليتتا جه يتتس  إقليميتتس قتتسبل  علتتخ مستتسير  والهلتصسةتتست ويتتيت مت     إلستتسء

 تف يضهس؛ 

  حتديو  سسئا   آييست ويتدبري  وعتمسب ويتألن ي جيست وحلديريا؛ 

  تةسيس  تنميس واسس ر وإلبوليا؛ 

  ويتف ي  وينهسئ  ياهلتصسةست؛ 

    هللتتتتق ونتتتتدمس  يف ويااقتتتتست بتتتت  واتتتتتدهلل  ويامتتتت مي ،  هلسةتتتتا علتتتتخ ويصتتتتايد

 وجله و  وإلقليم ؛ 

 واللتقسء بسيااقا مع وارتفق ؛ 

     إلستتسء نظتتس  تقيتتيم أبوء مرب بيتتا واتت ظف  وياتتسمل  بتت زول  ويرتبيتتا وي  نيتتا علتتخ

 أسس  واهس  ويفاليا وا ك يا إييهم؛

  ويرتب يا  وإلبوليا واستمر يأل رتفايا ويتأل يو.  
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   لقا يف مسسل تنظيم رةألا مدبرو وا ولب وية ريا

ا وكةا م تر     -تنظيميس -تستارض هذه وي لقا أهم وحمل ست وييت مت إ سزهس        

فهتت  . وي  نيتتاويامرك يتتا  ويامتركتت  يف وتتسل تتتدبري واتت ولب وية تتريا بق تتس  ويرتبيتتا      

تتت هلخ وستقضتسل ويت ربتا يف باتدهس ويألر ن يت ج ، كمتس ترمت  إىل حتقيةهتس عتى           بذيك

 .حفظ ويذوكر  أبرز وحمل ست، بسعتةسلهس حمس يا يف ويت ثيق 

 :علخ وي ألا ويتسي  روحاعلخ هذو و سس ، تت قف وي لقا عند أهم وا

 رحلا مس قةا تأسيي رةألا مدبرو وا ولب وية ريام 
 

 (   1004ماي  11إلى  3الرباط من ) (: ) مستفيد 183بسيربسط يفسئد   ب ل  تأل ينيا 

  ت ةيست ويد ل 

 ضر ل  إمتس  هيأللا وينيسبست قةا تن يا م ر   ويتدبري وياثرك  يلم ولب وية ريا ؛ 

  تنظيم ب لوت تأل ينيا بس كسبمييتست  ت تما متديرو واؤسستست ويتاليميتا  مروكت         ضر ل

 ويتأل يو   يع وا ظف  واأللف  بتدبري وا ولب وية ريا؛

 ؛وا ر   يفرض تأسيي رةألا ت وةليا ب  كا و  روف واانيا  

 تف ي  والهلتصسةست يت ل  ويدعم  واصسحةا. 

  (1004 دجنبر 3إلى  أكتوبر 2من ) :زيسل  ميدونيا 

  نتسئن وي يسل 

 يتأكيد علخ أهميا  فاسييتا وي يتسل  وايدونيتا يان اقتا ويستليما ا تر   التركيت  تتدبري         ا

 وا ولب وية ريا ؛

 ضر ل  ويتأل يو  ويتدلي  واستمريو علخ ويصايد وجله و  وإلقليم  ؛ 

  يا؛أكسبمي 22ون اق وياما مةسرر  باد ويد ل  ويتأل ينيا بسينسةا ل 

 8 سزإلظرت وي يسل  وايدونيا يل ر   ويفال  يف وأكسبمييست ونت . 

 (إحدوث رةألا مدبرو وا ولب وية ريا)ويتأسيي  ويت ري   مرحلا 

 (أهم التوصيات) 1000يوليوز :  ويد ل   و  ىل     
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       ضتتتر ل  مروجاتتتا  حتتتتي  قسعتتتد  واا يتتتست،  ويةقتتتو عتتتو ةتتتيغ جديتتتد  يت تتت ير  تاميتتتق

ب  أعضسء رةألا وا ولب وية ريا ،  وياما علخ بعم وي حدوت ويتنظيميتا وجله يتا   ويت وةا 

 ؛ وإلقليميا واأللفا بتدبري وا ولب وية ريا

    ويت وةتتليا حتت ل  تلتتف قضتتسيس   /ضتتر ل  تألرييتتتف ويتتد لوت ويتأل ينيتتتا  ويلقتتسءوت ويدلوستتيا

 . حمليس  يسموا ولب وية ريا يف أفق تأهيا ويانصر وية رو وياسما جه يس  إقلي
 

 (حمس ل ويد ل ) 1002أبريل :  ويد ل   ويريسنيا    

 وجملسل واؤسسست  و يألل  يتدبري وا ولب وية ريا ؛ 

 وجملسل ويتدبريو يلم ولب وية ريا ؛ 

 وجملسل وارتةس مبقيس  ظر ف ويتدبري ؛ 

 وجملسل وارتةس بصا بست ويتدبري وياثرك  يلم ولب وية ريا. 

 (مقترحات الدورة)  1003فبراير :  يرياويد ل   ويريس   

             ضتتر ل  عقتتد يقتتسء هلتتس  ي ضتتع برنتتسمن عمتتا علتتخ لأ  كتتا ثاثتتا أرتتهر، ينصتت  حتت ل

  كيفيا ماسجلا ويقضسيس  وا سكا وا ر حا؛ ويتدبري

        إىل  وضتتر ل  إيصتتسل واال متتا يف إ تتسل ويتغذيتتا ويروجاتتا إىل و كسبمييتتست  وينيسبتتست  كتتذ

 وااني  بس مر؛ 

  منتد، مدبرو وا ولب وية ريا بق س  ويرتبيا وي  نياإحدوث. 
 

  (محاور الدورة) 1006مارس :   ويد ل  ويروباا    

 مست دوت تدبري وا ولب وية ريا بسيق س  ؛ 

 ضايا واصس   وي حدوت واأللفا بتدبري وا ولب وية ريا؛  

 نظس  ويتنقيس  ويرتقيا ؛ 

  ويألفسء  واهنياويقضسيس وارتة ا بتنظيم ومتقسنست. 
 

 (محاور الدورة)   1006نونبر :   ويد ل  وخلسمسا    

  ؛(يف إ سل م ر   بر كسبيم مبسسهما وي ركسء ويألندي ) ويدييا وارجا  يل ظسئف  ويألفسءوت 

  ؛(يف إ سل م ر   بر كسبيم مبسسهما وي ركسء ويألندي ) سيسسا والنتقسء 

 تق يم و بوء واهأ يلم ظف  ؛ 

  غيسب وا ظف  ؛تتةع 

  1115سنا ويرتقيا برسم. 
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 )إلسسء واقسلبا ويت سلكيا)مرحلا ويت ديد  ويتقديو     

 

 (الدورة محاور)   1020فبراير :   ويد ل  ويسسبسا   

 ب وية تريا،  ويتيت تتألت ن متو ثاثتا     تقديم هل تا ويامتا والسترتوتي يا يف وتسل تتدبري وات ول          

 :حمس ل

  ؛ وية ريا تدبري وا ولبوستألمسل ويامرك يا  ويامترك  يف وسل 

 ترريد  تأهيا تدبري وا ولب وية ريا ؛ 

 حف  وا ولب وية ريا  تق يا ويت وةا  وي روكا. 
 

 (محاور الدورة)  1022شتنبر    :ويد ل  ويسسباا   

  واس ر  وارتة ا بهس ؛ ويت ظيفست وجلديد  

   ويتقسعتتد وينستتيب، وحلركتتست وإلبوليتتا  والنتقسييتتا ، ويرتقيتتا)ويتدبرييتتا تتةتتع إ تتسز والفتتست، 

 ؛.... (ويرهلص، والستيدو ، والنق س  عو وياما

   ؛(أهم ويقضسيس  كيفيا وااسجلا)نتسئن وحل ول والجتمسع  ويق سع 

  يف أفق تف يض وهلتصسةست جديد  يف وسل تدبري وا ولب وية ريا ؛: ويد لوت ويتأل ينيا 

 ما واال مستيا  واا يست وجلديد  وارتة ا بتدبري وا ولب وية ريا جه يس  إقليميسوانظ . 
 

 (مقرتحست  ت ةيست)   1021يونيو :   ويد ل  ويريسمنا   

  واقرتحست 

    إىل وآلن علتتتتخ مستتتتت ، تفتتتت يض   1112 ويقيتتتتس  بتقيتتتتيم م ضتتتت ع  اتتتتس مت حتقيقتتتته منتتتتذ

 والهلتصسةست  حتديد عنسةر ويق    ويضاف وييت مت تس يلهس؛

 ت سيع وسالت تدبري وا ولب وية ريا وا مع تف يضهس يت ما مسس ر تدبرييا أهلر،؛ 

        ت حيد ةيغ واروسات  وي ثسئق وإلبوليا ب   يتع وي حتدوت وإلبوليتا واأللفتا بتتدبري وات ولب

 وية ريا؛

         هللتتتق جستتت ل ويت وةتتتا بتتت   يتتتع و كسبمييتتتست  تقسستتتم ويت تتتسلب متتتع تفايتتتا وي تتتةألا

 وجله يا ادبرو وا ولب وية ريا  حتديو ويقن وت ويألفيلا بتا ي  هذو ويت وةا؛

 إحدوث راةا هلسةا بتأهيا وا ولب وية ريا بوهلا واروك  وجله يا اهو ويرتبيا  ويتأل يو. 
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  ويت ةيست 

 لا ويتنظيميا يل حدوت واأللفا بتدبري وا ولب وية ريا جه يس ضر ل  مروجاا و يأل

 إقليميس،  ذيك بتاميم أقسس  مأللفا بتدبري وا ولب وية ريا علخ مست ، و كسبمييست 

 فصا وسل تدبري وا ولب وية ريا عو وجملسل واسي  يف وينيسبست وييت تت فر علخ مصس  

صس  هلسةا بتدبري وا ولب وية ريا يف وينيسبست م رتكا يف وجملسي  واذك ليو  إحدوث م

 وييت ال تت فر فيهس هذه واصس ؛

  ضر ل  فتح وجلس ل مع وي ركسء ويام مي  واتدهلل  يف وسل تدبري وا ولب وية ريا

علخ واست ، وجله و  ت ضيح ويااقا وييت جتمع مصس   زول  ويرتبيا وي  نيا مع بسق  

 وي ركسء؛

 يتق يا ويقدلوت ويتدبرييا يلمصس  واأللفا  بتدبري وا ولب وية ريا علخ  إع سء أ ي يا

 :واست ي  وجله و  وإلقليم  مو هلال

 ت ايمهس بألفسءوت جديد  ذوت مؤهات يف وجل ون  ويقسن نيا؛ 

 م وةلا ويد لوت ويتأل ينيا مع والنفتسح علخ ويتأل ينست وايدونيا؛ 

  يألعةسء وجلديد ت فري ويت هي وت ويضر ليا وست سبا. 

   حتفي  واسؤ ي   و  ر وياسمل  مبصس  تدبري وا ولب وية ريا مو أجا جالهس مصس

 وستق سب يأل ر وجلديد   ييي مصس  نف ل يل دب  ويقدومخ ماس؛

  ويتا يا بتاميم وآلييست  و ب وت ويتقنيا وايسر  يتدبري نسجع يلم ولب وية ريا  هلسةا

تفسبيس يلصا بست وارتتةا عو ت ةيق ويىومن وا ج ب  ( MASIRH)وينظس  واال ميست 

 حسييس؛

   ضر ل   ضع نظس  نسجع  رسما يأللريف  هلسةا و لريف وإليألرت ن  مبصس

 .و كسبمييست،  كذو  ضع نظس  يلمروقةا ويدوهلليا يف وسل تدبري وا ولب وية ريا
 

  1027فبراير :   ويد ل  ويتسساا   

  تريم  ويتدوبري واتخذ  يف رأن وستألمسل تف يض والهلتصسةست يف وسل تدبري وا ولب

وية ريا إىل و كسبمييست،  وإلرسب  بسجمله بوت واةذ يا مو  رف وإلبول  وارك يا يف هذو 

و /ونظر)وجملسل،  جا إ سح م ر   ويامرك يا  ويامترك  بق س  ويرتبيا وي  نيا 

 (.15ضمو  ثسئق ويد ل  ويتقرير ويرتكييب 

  (و هدوف) 1024 مارس  : ويد ل  وياسرر    
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  إىل وآلن ؛ 1112جتربا ويامرك يا  ويامترك  منذ 

  آفسق تاميم وينظس  واال ميست  يلم ولب وية ريا(MASIRH)؛ 

 حصيلا سنا مو ت ةيق واذكر  وإل سل وخلسةا بسحلركست والنتقسييا؛ 

 علخ  يع وي حدوت وجله يا  وإلقليميا؛ ت حيد أب وت وياما  تاميمهس  

 ت سيع قن وت ويت وةا،  بعم ويتنسيق  ويتاس ن،  لسم آفسق والرتغسل.  
 

 ب لوت تأل ينيا يفسئد  مدبرو وا ولب وية ريا بس كسبمييست  وينيسبست    
 

  (2512إىل بجنى 2511مو فىوير) :و  ىلوي  نيا ويد ل  ويتأل ينيا 

 ويقدلوت ويتدبرييا يألكسبمييست  وينيسبست عو  ريق تنظيم ب لوت تأل ينيا تق يا : و دف

وم عا أ ىل مو مسس ر ) يفسئد  مدبرو وا ولب وية ريا بس كسبمييست  وينيسبست 

 ؛(ويتدبري

 246: عدد المستفيدين. 

 (1027 يوليوز 21ماي إلى  2من ) :ريسنياوي وي  نيا ويد ل  ويتأل ينيا 

 تا ي  ويقدلوت ويتدبرييا يألكسبمييست  وينيسبست عو  ريق م وةلا تأهيا وا ولب : و دف

 ؛ (وم عا ثسنيا مو مسس ر ويتدبري) وية ريا بسجلهست  و قسييم 

 210:  عدد المستفيدين. 

  يتاميم وحلا واال ميست  ويد ل  ويتأل ينيا(MASIRH): ( 1027دجنبر -أكتوبر) 

 والستادوب يتاميم وانظ ما واال مستيا يلم ولب وية ريا : و دف(MASIRH)؛ 

  000  :عدد المستفيدين. 

 يف وخلتتتتس ، البتتتد متتتو وإلرتتتسل  إىل أن متتتس جتتتسء يف هتتتذه وي لقتتتا اليت تتتس ز ويانتتتس يو           

ويألتتى،  بتترز وحمل تتست، علتتخ وعتةتتسل أن كتتا حم تتا يف حسجتتا إىل  قفتتا متأنيتتا يقروءتهتتس       

 إعتتسب  ةتتيسغا و  لوق  ويتقتتسلير ويتتيت أعتتدت ب تتأنهس،  ذيتتك يف أفتتق إ تتسز  ثيقتتا متألسملتتا    

 .روحلهس  مبختلف  قسئاهسترةد ويت ربا يف كا م
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 الورشة األولى

 القضايا املرتبطة بتدبري الوضعيات اإلدارية للموظفني
 

 

 

 

 

 النتيجة المنتظرة

 تأطير وتنشيط

 تقرير

تدارس الوضعيات اإلدارية للموظفين وتبادل 

 والمقاربات التدبيرية الجيدة  الخبرات

 محمد الشناع -محمد بنزرهوني  

 أحمد بوعلوي    
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 تقرير أرغسل وي لرا و  ىل

 

ون لق  وي لرا مو  لا ويقضسيس وييت مت  إثسلتهس أثنسء وجللسا وياسما،  قد متي ت 

 . أرغس س بتقسسم ويقضسيس ويتدبرييا وا رتكا يف ج   ةاه وي ض ح  ويتفسهم

 نستارض فيمس يل  أبرز وا ألات وييت مت  إثسلتهس مو هلال وي ضايست وإلبوليا 

 :ويتسييا

 التأديب : 

ويقضسيس وارتة ا بساتسباست ويتأبيةيا مت ويتأكيد علخ ضر ل  أهلذ أثنسء منسق ا 

 :وااحظست ويتسييا با  والعتةسل

 :من حيث الشكل -

  ؛ت حيد منسذ  وا ة عست 

  حترير م ج  وحملضر يف نسخت  أةليت ؛ 

 مروعس  ويس وبق ويتأبيةيا مع وإلرسل  إييهس يف وحملضر؛ 

  واخصصا يلت قيع؛ت قيع وحملسضر يف وخلسنست 

 ويتأكد مو  ج ب والستدعسء  وإلرهسب يف والف. 
 

 :من حيث المضمون -

 :وإلرسل  يف وحملضر يلنقس ويتسيياب  

  عد  ت فر وينصسب )مت ذيك، مع وإلرسل  إىل سة  ويتأجيا إذو ويتأجيا يف حسيا مس

 ؛...(ويقسن ن ، عد  حض ل واتسبع 

  ويريسيريا، سيتسبع غيسبيس؛عند غيسب واتسبع يف وجللسا 

 ويل  ء إىل ويتص ي  يف حسيا عد  ويت وفق علخ وياق با واقرتحا؛ 

     يف وحملضتر  كمس ب  وحلر  علخ عد   ج ب تنسقضتست يف وحليرييتست وا تسل إييهتس .

 .  ب  ت قيع وحملضر مو  رف وامتنا   واتقفظ  مع تس يا ماحظستهم
 

 تسوية وضعية الخريجين الجدد: 
 

   ؛( ثسئق ملف ويت ظيف)وستألمسل ملفست وخلرج 
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 إلسسل حمسضر واليتقسق بساؤسسست يتس يا  ضايتهم حس  مقروت عملهم. 

 

  الترقيات: 
 

           وحلر  علتخ وحترتو  وآلجتسل ويت ولب  يف واتذكروت حتتخ يتستنخ إجتروء ويرتقيتست يف

 آجسل ماق يا؛

  نق ا ويتفتتي  يف حسيتا عتد     م وفس  واديريا بل وئح ويتنقيس مع وإلرسل  إىل غيسب

  ج ب مفت  واسب ؛

  مبقسضرمصق با  3102وإلسرو  بالسسل وقرتوحست ويرتقيا يف ويرتةا برسم سنا 

 .ويل سن ويرينسئيا
 

  تحويل الراتب: 

تالقا بتأهلر عمليا حت يا و جر   يتالق و مر واويضر ليا ت ضيقست ويتقديم مت 

 :بس سةسب ويتسييا

   غري قسبلا يلتق يا أ  ال تت فر علخ و  يا ويةنأليا  ل ب ريألست ملغس(RIB)؛ 

 عد  إلفسق ويتس يا واال ميست  بسي يألست، أ  عد  قسبليا ويقر  يلقروء ؛ 

  ؛و لقس  واسييا يلماني  بس مر ل ب ريألست ال حتما 

  تقسعديووا ل ب ريألست تهم. 

 تحيين الوضعيات اإلدارية : 
 

 :يتسنخ حتي  قسعد  واا يست واتالقا بسا ظف  ب   حتخ

  إلسسل وحملسضر وجلمسعيا  ويقرولوت وجلمسعيا  يأ  وإلبول  ويرتب يا مةسرر  باد

 ونتهسء وحلركست والنتقسييا  ويتقسق وااني  مبقروت عملهم؛

  وستغالFTP  يتقي  وي ضايست وإلبوليا علخ واست ، وجله و  وإلقليم  قصد

 .وستغا س يف متأل  وا ظف  مو واال مست واتالقا ب ضايتهم وإلبوليا

 يف هلتس  وي لرا مت تسليم وادبريو وجله ي   وإلقليمي  عد   ثسئق متالقا بسينقس 

أ  وستألمسل باض ويامليست وييت مت تدو  س يف وي لرا مو أجا والستفسب  منهس، 

وارتة ا ب ضايا وا ظف  يإلسرو  بتس يا ملفستهم  علخ وخلص   ي وئح وا ظف  

 ...3102،  وإلحصسء ويد لو يسنا 3103غري وانق   يلرتقيا برسم سنا 
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 :  قرتوحستو

  ويتأكيد علخ ترسيخ ثقسفا وي وج ؛ علمس أن وإلبول  ه  ويسل ا وي حيد  واخ ل

 يي هذه ويريقسفا؛ س تألر

 ويتأكيد علخ ضر ل  ت ةيق ويقسن ن ت ةيقس سليمس  ف ليس؛ 

  حتصينس ماسجلتهسوالهتمس  أكرير مبلفست ويتأبي   وحلر  علخ ويدقا يف ،

 يقرولوت وإلبول ؛

  ويت و  واديريا بسيتفايا وآلن  يتقي  وي ضايا وإلبوليا  واسبيا يلم ظف ،  إمدوب

 بهس، قصد والستفسب  منهس  وستغا س؛ وادبريو جه يس  إقليميس

  ويت وةا  والست سل  ويدوئما يف رأن باض ويقضسيس وييت حتر  وإلبول   وعتةسل

 ... مت وةلا   لرا تدبري وي ضايست وإلبوليا  لرا مفت حا

 : السيدة والسادة في تأطير الورشة أيضا ساهمهذا، وقد 
 

  ؛(رئيسة مصلحة)سعيدة قرطيط 

  ؛(رئيس مصلحة)عابرعبد العزيز 

  ؛(ديبيةأكلف بوحدة الشؤون التم) القيطونيهشام 

 (كلف بفضاء االستقبالم) املهدي السليماني. 

 



 
 

 
 

 

 

 الورشة الثانية

آليات تنزيل  التفويضات اجلديدة إىل األكادمييات  

 

 

 

 
 النتيجة المنتظرة

 تأطير وتنشيط

 تقرير

توحيد أدوات تفعيل وتنزيل التفويضات الجديدة بين 

 جميع الوحدات الجهوية واإلقليمية

 عبد الخالق الحسني  -عزيز التجيتي 

 حفيظ الشرقاوي 



 

 

 ويريسنياتقرير عو أرغسل وي لرا 
 

 وي لراحمس ل 
 

 بتضمو وينقس إىل وينيسبست و كسبمييستآييست تن يا ويتف يضست مو  : وحمل ل و  ل  ،

  :ويتسييا 

مبس ُيا  علخ حتقيق و هدوف واأم يا مو عمليا  ب  كسفا واتدهلل  ت حيد ويرؤيا

 يأت  ذيك ونس سمس مع ويت جهست ويروميا إىل . تف يض والهلتصس   تف يض وإلمضسء

وحلألسما وجليد  يف تدبري وارفق  تستل مهمبس  وإلبولياتقليص وآلجسل يف تدبري وي ضايست 

هدوف يقتض  م وكةا إىل أن بل ا هذه و  ، يف وي ق  نفسه،أرسلكمس . ويام م 

 . مصسحةا و كسبمييست يامليا ويتف يض علخ ةايد وجلها

  رأن ويصا بست وييت ت رحهس عمليا ويتف يض يف  ويتدو ل : وحمل ل ويريسن 

يتفألري يف آييست جديد  يلتنسيق  ويت س ل يت س ز ويصا بست  واايقست وييت بس  يتالق و مر

ويسيدوت  مو ًثمَّ  ضع تص ل متألسما يل ر   ويفال  اسسعد  . تارتض عمليا ويتف يض

علخ ثسلسا والهلتصس  ويذو ف ض  م  ويتاليميا رو واؤسسستبويسسب  مدمدبروت  

 .فيمس خيص تدبري باض وي ضايست وإلبوليا

  آثسل ويد ل  ويتأل ينيا ويريسنيا يف وسل تدبري وا ولب وية ريا :وحمل ل ويريسيو 

 غيَاتقييم ويد ل  ويتأل ينيا ويريسنيا  منسق ا آثسلهس ُب  ينأل  وينقسش يف هذو وحمل ل علخ

ويتفألري يف أرألسل جديد  يلمصسحةا  تق يا ويقدلوت ويتدبرييا حس  وحلسجا،  السيمس 

  .مديرو واؤسسست ويتاليميامديروت  تأل يو 

 ويقضسيس وا ر حا يف وي لرا

 .وا سلك وا سلكست  يل  أبرز وينقس وييت مت وستخاةهس مو مدوهلات  مس  يف

 ويتدهلات علخ ساسا ويتدبري وإلقليم  يل ضايست وإلبوليا يف إ سلجا  تأكّد 

ثس وعتىته وسترينسء باضهس مع  ،إىل وينيسبستويتدبرييا  ويامليست تف يض

  ؛و كسبمييست يه  سبع هلس  أ  إرألسي 



 

 جها ) ه  قليلا  و كسبمييست وي ق ف علخ ويصا بست وا ر حا بسينسةا يةاض

ويامليست تف يض ب فيمس يتالق(  جها س   مسسا بلعا مروك  تسنسيف  وحل ز

 .وت  مديرو واؤسسست ويتاليميامديرإىل أ   وينيسبستإىل  ويتدبرييا

  مديرو واؤسسست مديروت  ويسسب  ويسيدوت  تأكيد وا سلك  علخ ضر ل  تأل يو

ويتاليميا مبس يضمو حسَو قيسمهم بساهس  وان  ِا بهم  وستياسب جد ، والهلتصس  

 ؛ويذو ف ض إييهم

   واؤسسست ويتاليميا،  اديروت  مديرو نسق  وا سلك ن، أيضس، قضيا ويدعم واسي

 ؛عى ويىيد واضم ن إىل واؤوهلذيو برتك وي ظيفا إلنذولو  سةا عند ت جيه 

 واؤسسست ويتاليما  أثره  اديروت  مديرووإلرسل  إىل ضاف ويريقسفا ويقسن نيا    مت

 ؛تف يضه إييهمعلخ إ سز مس مت ويسليب 

    واصس  جملم عا مو  تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن واسييامسأيا وزب وجيا واهس

 ؛أكما  جه بهس علخويقيس  بساهس  وان  ا  علخ تأثريهس  وإلقليميا

 ويتاليميامديرو واؤسسست مديروت   هنسك إرألسالت متالقا بتف يض وإلمضسء إىل 

 حيل يا ذيك ب ن وي ة ل إىل و هدوف وارج  ،  السيمس تسريع  تري   وينسئيا

 ؛وااسجلا

  لؤسسء مصس  وا ولب وية ريا، يف عمليا ويتف يض،   مسؤ ييستويتسسؤل عو ةاحيست

 ؛ حد ب ثسلستهس

 وي زول  أ  ( )نسئ   ( )ويتدو ل يف ويصفا ويقسن نيا وييت ينةغ  أن يتضمنهس هلسمت ويسيد

 .واؤسسا ويتاليميا ( )مدير ( )هلسمت ويسيد

 : وقرتوحست 

 و كسبمييستمو  إعدوب مذكر  إ سل مو يدن وي زول  يت حيد والهلتصسةست واف ضا 

 ؛ حتديد واسترينخ مو ويتف يض إىل وينيسبست

 مديرو واؤسسست ويتاليميا تأل ينًس قسن نيًس  مس ريًس مديروت  تأل يِو   ضر ل

 ؛إ سز ويقرولوت وجملسد  يل ضايست وإلبوليا يلم ظف ياخنروط ويفّاسل يف 

  وياما بسيصنسبيق  ميألو ،وإلنذول  ويت ةا ب ةا والستا لسسيا حلا إرألسل تةليغ

 ؛أ  ويتاسقد مع مف ض ويىيديا،



 

  مو أجا حا وا سكا وارتتةا " ةيغا وتفسق"فتح ح ول مع مصس  ويىيد يل ة ل إىل

 ؛عو مسأيا ويتةليغ

  وييت تارفهس  مو أجا ويتغل  علخ وإلكروهست وياما بت ربِا و ح وض وادلسيا

 ؛واؤسسست وا زعُا علخ لقاا جغروفيا رسساٍا

  ويرتكيُ   علخ واصسحةا وايدونيا  م وةلُا ويتأل يو يف عمليا ويتف يض ب وس ا فرق

 ؛ ةغر، مدعمٍا بأعضسء مو واصس  وارك يا

  ؛ويتأكيد علخ ثقسفا وحل ول  ويت وةا ب  وإلبول   بسق  وارتفق 

  تف يض والهلتصسةست قرول تف يض وإلمضسء  منه قرول مس تضتفايا  تن يا

مس رت  ويتقسعد وينسيب مس مت وياما به يف مبذكروت تأ رييا  إجروئيا علخ غرول 

 ؛ والستيدو  وإلبولو

  ويقيس  بتأل ينست جه يا مع بع   مسؤ ي   أ ر مديريا وا ولب وية ريا  تأل يو و  ر

 .قصد واسسهما  واصسحةا
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 : MASIRHتقرير ح ل حصيلا  آفسق تاميم وينظس  واال ميست   

عتو ويىنتسمن   هتذه وي لرتا قتدم  ويستيد  لئيستا وا تر   عرضتس مستفيضتس          مستتها  ق  

فيتته،   مل يفتهتتس ويتتتذكري بسالنتظتتسلوت     وخل تت وت ويتتيت ق اتت  متتو أجتتا تاميمتته  والخنتتروط    

 مت تقتتتديمكمتتتس  .بسعتةتتتسله ي تتتما جتتتا ج ونتتت  وحليتتتس  وإلبوليتتتا يلم ظتتتف .واتالقتتتا بسيىنتتتسمن

 .وت يف كا وينيسبست  و كسبمييست إحصسئيست عو وإل سز

وإلحصتسئيست  واست دوت علخ مست ، ويىنسمن يف مس خيتص   باضباد ذيك، مت تقديم 

وستتغا س  ،  إمألسنيتا  حس  وينيسبست  و كسبمييست  علخ واست ، واركت و  ، وا مسياويسن يا 

 .وينيسبست  و كسبمييست مست ،علخ  هس ةا 

برنتتسمن   ،  هتت  وااتتد  تتذو ويغتترض   مت عتترض ويىنتتسمن  عتتو باتتد،   متتس يتالتتق بتتسيتأل يو   يف 

باتتد   ستتيتم تاميمتته ،MASIRHيهتتم  يتتع واستتس ر  ويامليتتست بوهلتتا منظ متتا  بسيصتت ت  ويصتت ل ، 

  .إعدوبهوالنتهسء مو 

جهتا  ) وا تسلك  يف ويتد ل     واترجاي  كتذو وا سلك  يف هذه وي لرا  مو هلال تدهلات 

ميألتتو حصتتر وإلكروهتتست  واايقتتست ( زعتتري -زمتت ل -ستتا -تسفيايتت   جهتتا ويربتتسط -مألنتتس 

 :مس يل  ك

 ؛ويل جستيك وياز  إىل والفتقسل 

  والنرتني ؛ ةةي ضاف 

 ما يست برنسمن عد  حتي  قسعد  ويةيسنست  عد  ت سبقهس مع ESISE؛  

  نظس  عد  تن ياMASIRH  ،إىل تروكم والفست يف وينيسبست  ويتأهلر يف إىل واؤسسست أب

 ؛إ سزهس

  وخلسةا بىنسمنويتأهلر يف إةدول واذكر  وإل سل MASIRH   أعسق وياما بسينظس

  والخنروط ويرمس  فيه؛

 نظس  تن يا  ت وموMASIRH  ويت  ي   ويرتيو مع نظس  مسسل هللق باض ويلةي  باض

 يف والخنروط فيه؛

   يضيف إكروهست جديد  علخ مصس  وا ولب وية ريا عد  وستقرول وادبريو  وارجاي

 .يستعلخ مست ، وينيسبست  و كسبمي

 



 

 :  قرتوحستو

    نظس  يف تن يا  ويرتيوMASIRH  ويتغل  علخ كا وإلكروهستإىل ح  إىل واؤسسست 

  ؛اويل جيستيألي

   وعتمسب قسعد  بيسنست نظسMASIRH  جلميع وإلبوليا كمرجع  حيد يل ضايست

 وا ظف   وياسمل  بسيق س ؛

  وت وخلى يتةسبل   وارجايتفايا  فتح  يع قن وت والتصسل ب   يع وادبريو

ديست توان تاميق وينقسش يف  ،حمليسوا ر حا حلا وا سكا   وآللوء  ويت سلب

 وخلسةا بسينظس  ؛ 

  ؛والتفسق مع واتدهلل  وجله ي  العتمسب وي ثسئق واص ل  

 متسريس مع ويتف يضست  واسس ر ويقسن نيا؛ملا يف وينظس  ت حيد  يع وي ثسئق وحمل 

 جلسن  و يف وينقص وحلسةالتغل  علخ ي س مرك ي سوجلهست واانيا جه ي حو

 ويصةي  ؛لفع مست ، كذو مو مادوت  آييست   أل  يستيويل ج

  الستقرول وادبريو  وارجاي     ل مد  حتفي و  إ سل أ  إبسب ةيغا قسن نيا

 ؛ وادبريو  نقا وخلىوت وجله يا يتأهيا يف ويتدولي  وحملليا  ثألنا يلمسسهما

 ست ويض ئيا يضمسن  حد   ج ب  وي ثتسئق  قسس ج ب حتديد ن   وياد  والييألرت نيا  وا

 .واص ل   فق ماسيري حتدبهس وإلبول  وارك يا
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 :والنتقسييا سحلركستتقرير أرغسل وي لرا وخلسةا ب

عرف  وي لرا وخلسةا بسحلركست والنتقسييا م سلكا فاسيا  هسبفا  عضسء رةألا          

 ويتأل يو   زول  ويرتبيا وي  نياتتتتتتتواصس  وإلقليميا  وجله يا ي وا ولب وية ريا ثريل  

 لجسل  وإلرسب  بسإلضسفا وييت قدمتهس واذكر  وإل سل حلركيا نسسء، مت هلا س واهأ

فهس علخ وي ألا ئمو ويقيس  ب ظس (اقهلافس يلسن وت ويسسب)مألن  وإلبول  ويتاليم، حيو 

كمس  .يف ون اق أ ل بهل ل مدلس  يف م عده ب ن تاريروتسسهم وي  ء ويذو  ،وا ل ب

مروجاا  ت وء مو حيو ويدع   إىلتتتتسهذه واذكر  منسق ا عد  حمس ل متالقا بتقييم مت  

ا عند أجرأتتتتهس، أ  مو حيو تتتت وييت ت ألا حمس جدل  تأ ي ، ولب  بهسباض وينقسط وي

 ويتن يا  غنسئهس بأفألسل  ماحظست جديد  مو رأنهس أن ت حد مسس ر إويدع   إىل 

 . ولب وية ريا علخ مست ، وينيسبست  و كسبمييستترو وابجتتتترأ  يد،  يع مد و

 وخلىوت وييت لوكمتهس باض بةاض ويت سلب والستئنس   اعرف  أرغسل وي  لر  قد       

 .وجلهست يف تدبري وا ولب وية ريا هلسةا مس يتالق بتدبري ويفسئض  وخلصس 

عمليا مألننا تدبري حركيا قد مثن و  يع وا سلك   أن  جتدل وإلرسل  إىل    

بأ ر وإلبول  ويرتب يا ست وإلبوليا وخلسةا تتتتتتتم ظف  ق س  ويرتبيا وي  نيا بدءو بسحلرك

مبؤسسست ويتاليم ويام م  إىل وي ريقا وجلديد  وااتمد  يف تاي  وخلرب  وجلدب 

بساروك  وجله يا اهو ويرتبيا  ويتأل يو، وي  ء ويذو سسهم يف افيف ع ء  ضغس إ سز 

وادلس  يف تدبري وي مو إبسبس  سسهم  ،ينيسبست وإلقليمياسهذه ويامليست سسبقس هلسةا ب

يلتلميذ،  ه  آييست جديد  سسعدت يف إ سح ويدهل ل وادلس   ق ا  مع وامسلسست 

  .ا  وجله يا إىل بدويا وا سم ويدلوس تتتتتويسسبقا واتالقا بالجسء إ سز وحلركست وحمللي

 : حمس ل وينقسش

 : وقرتح  وي لرا ويتدو ل يف وحملس ل ويتسييا

 ؛تقييم حصيلا وحلركا 

 ؛سئض  وخلصس تدبري ويف 

 ؛وجلد يا وي منيا يلقركست والنتقسييا  

  ؛وحلديريامسك وحلركا وإلبوليا بسستامسل ويتقنيست 

   ؛ت غيا ويفسئض مو أ ر وإلبول  ويرتب يا –مو ويقرول  01تفايا واسب 



 

 حركيا و  ر وا رتكا  بسق  وحلركست والنتقسييا. 

 :وخلاةست ويتسييا اأرغسل وي لر عو  قد متخض

 : ب ستقنيا مرتة ا هلص ةإكروهست  .0

   ةا با وي ي   إىل وية وبا وخلسةا بسحلركست والنتقسييا نظرو يضاف ويصةي

 ؛ ويضغس وحلسةا علخ مست ، وا قع واليألرت ن  واخصص يذيك

  ا يست وا سلك  يف وحلركست واتالقا مبتس يا تأهلر يف نقا ويتغيريوت

 ؛مقة يا يف آجسل واصسبقا عليهسويتمألو مو قصد  ESISEم قع عى  والنتقسييتتتتتتتتا

 خلسةا بتدبري وحلركست والنتقسييا، وي  ء ويذو يأللف وجلد يا وي منيا و ضيق

سةا مع تاسق  بسيضغس هل متسماوا ل با يف ظر ف  واهس   ينيسبست إ سزو

 ؛وحلركست والنتقسييا

 ست تتتتتوحلركهلال وجلد يتتتتتتتتتتتا وي منيا وخلسةا بتدبيتر يا وإلحصسء عمل بروا

ثر ثس قد يؤ ESISEيؤبو إىل حص ل تغيريوت علخ مست ، ما يست  والنتقسييا

 .والنتقسييا علخ نتسئتتتتتتتتتتتتتتتن وحلركستسلةس 

 وقرتوحتتست

 آييست رو وا ولب وية ريا مو أجا جتس ز بوقرتوح فضسء تقأ تتقسمسه رةألا مد

 ؛ويت وةا ويألاسأليا

  ضةس  تأ ري وي ي   إىلESISE   تفسبيس يلتاديات وييت تقع إبسن عمليا إ سز

  ؛وحلركا والنتقسييا

 ؛حلركست والنتقسيياهلس  بسبييا  عدوبوقرتوح إ 

  يف ويقو ويسرويألا عمليا ع ض وستامسل نفي  ويقو ويسرووقرتوح حتديد  

ESISE  ؛والنتقسييا وية وبا وخلسةا بسحلركا 

  ا  وا سكا وا ر حا يد، إ سز تتتتتتيألرت ن  يتلق  وي ألسيست واستا لإهللق بريد

 .و وحلركست والنتقسيياتتتتتتتكا حركا م

 : إكروهست متالقا بسحلركا وإلبوليا مبؤسسست ويتاليم ويام م  .3

  تاسلض باض وينص    ويتنظيميا فيمس يتالق باسنسب ويسألنيست وإلبوليا وخلسةا

مسو  5بتسليخ  01مذكروت وحلركست وإلبوليا ، واذكر  )بأ تتتتتتتتتر وإلبول  ويرتب يتتتتتا 

 ؛(3103بجنى  4بتسليتتتتتتتتتتتتتتخ    5112 واذكر   3100

  إعفسئهم مو واهس  وحلسييا  عد  إقرولهم أ  واديتريو  وينظسل ويذيو يتم  ضايا 

 يتم إلجسعهم مةسرر  إىل إ سلهم و ةل  كأسستذ  ب ن و هلذ با  والعتةسل 



 

ثس (   لئسسا و رغسل   وينظسل  وحلروسا وياسما)إقرولهم يف منسةةهم ويسسبقا 

 ؛يف مهس  وإلبول  ويرتب يا والستفسب  مو جتسلبهم ويسسبقايضيع إمألسنيا 

  مو مهسمه وإلبوليا يتم إعفسءه  مت    يلا سن وتيكا مو عما بسإلبول  ويرتب يا

ب ن إهلضسعه  و تأل يو، ثس يؤثر إىل سلأله و ةل   وخلس  بسيتدليي إلجسعه 

 ؛علخ ج ب  ويتالمست عند ويتاميذ سلةس

  وإلقليم  ةا با تغ يا وخلصس  مو أ ر وإلبول  ويرتب يا علخ ويصايد وجله و 

مو ويقرول وي زولو  01واسب  ) نظرو يأل ن وينص ويتنظيم  ويذو يؤ ر هذه ويامليا

 .ض ن ب لةستهم يف هذو وي أنئي رتط أن يتقد  ويفس( 512310

 وقرتوحتتست

  علخ  حفسظسويتقسق بسياما قسضر واتةريا مب ويتاي  بساؤسسا وعتمسب ت وليخ

 ؛مةدإ تألسفؤ ويفر  ب   يع وارترق 

  أ ر وإلبول   موويفسئض ب ألا يسمح يألكسبمييا بتدبري  01تاديا واسب  وقرتوح

 ؛ويرتب يا

 ؛بصفا مؤقتا يهم تألليف وادلس  بسإلبول  ويرتب يا تنظيم  وقرتوح نص 

  أ  وجملم عست  بساؤسسست وارك يات حيد وااسيري وااتمد  يف ويتنقيس س وء

 ؛وادلسيا ضمسنس يتألسفؤ ويفر  ب  وارترق 

 سن وت قةا تسليخ وإلحسيا  2ح وقرتو)يف وحلركست وإلبوليا  ا ضع سقف يلم سلك

 ؛(علخ وااسش

 وياسما مع وإلحصسء وادلس   ويتنظيمست  اوقرتوح لبس وحلسجيست واتالقا بسحلروس

  .ويرتب يا

 :إكروهست متالقا بسحلركا ويتاليميا مبؤسسست ويتاليم ويام م  .2

  ( من ذجسويربسط   ويدولويةيضسء )ريخ هلا و  ر ويرتب يا وياسملا بةاض وجلهست

 21إضتتتتتتتتتسفا إيتتتتتتتتخ  عتتدب  وي لةست وخلسةا بسيتقسعتتتتتتتتتد وينسيب وحلتم  باد عتةا 

 تدوعيست ذيك علخ ( حسيا  فقس جبها ويتتتتتتتتتدول ويةيضسء 211أكرير مو )سنا 

 ؛ ضايا وا ولب وية ريا مستقةا بهذه وجلهست

 ثس ي ألا إكروهس حقيقيس يف  عد  ويت فر علخ وحلصيص بةاض و كسبمييست

 . يم وحلركست وجله يا  وإلقليمياتنظ

 

  



 

 وقرتوحتتست

  إعسب  وينظر يف  لةست والنتقسل وخلسةا مباسجلا  لةست والنتقسل  سةسب ةقيا

 ؛ب ألا يسمح بسيفصا مس ب  مس ه    أ  جه و  حمل 

   وينستنوقرتوح والستاسنا  دمست وي لةا و سستذ  مو أجا سد وخلصس  وي سل  

 ؛لهلص وي الب  عوهلسةا 

  ؛وقرتوح تفايا وستألمسل جد ل وحلصص بسينسةا جلميع و سستذ 

  يف بسيتاليم ويريسن و م وب ويالميا يل واخصصا وقرتوح إعسب  وينظر يف ويسسعست

 ؛واس اغيسب هلرب  كسف  يتغ يا وخلصس  

 ع مو ويتا يضست اجةسليا ويسسعست وإلضسفيا مع ويرفتتتتت   وخلس  بتتفايا وارس

 ؛واخصصا يذيك يت  يع وياما بهس

  تاي  وادلس  بنسء علخ وي حدوت وادلسيا وااتمد  يفGRESA  مو هلال حتديد

 ؛ويفرعياع ض وسم وجملم عا وادلسيا 

 ؛ه ر  مستمر  يلمدلس  ويرفع مو وحلصيص بسينيسبست وييت تارف 

  ؛يف وحلركا وحملليامو والستقرول بسانص   بسنافقس والكتفسء وقرتوح 

 اس حتمله مو  حمت ، واذكر  وإل سل مو ""ذوت وجلذب"" وقرتوح حذف كلما

 ؛تأ يات

 ؛خيص إعسب  تاي  وخلرب  فيمس وساا  منح سل ست تقديريا 

   ويرتبيا بو يف م وب وال لي يا، ويتاليم وإلعدووقرتوح فتح بسب والنتقسل  سستذ

 ؛لم سلكا يف حركا ويتاليم ويريسن و ويتأهيل ويرتبيا ويةدنيا ي  و سريا

   ؛سجملم عست وادلسيابإعسب  وينظر يف والمتيسزوت وامن حا يلاسمل 

  بساؤسسست    ويتأل يووجله يا اهو ويرتبيا  هلرب  واروك  وياما علخ تاي

 ؛يا قةا نهسيا رهر ي يي زويتاليم

 ويتفألري يف وعتمسب هلري ا ت قايا ع ض هلري ا نظريا مةسرر  باد وإلحصسء      

 ؛)حتضري هلري ا مةنيا علخ ما يست أقرب إىل وي وقع(

 وقرتوح واصسبقا وإل سييا علخ  لةست وا سلك  يف وحلركا والنتقسييا. 

  :وحلركست والنتقسيياإكروهست متالقا ألركا و  ر وا رتكا  بسق   .4

 ؛افت   ويرتب ي  بةاض وينيسبستهلصس  مه ل يف فئا و 

  مو باض ملقق  والقتصسب  وإلبول   مو واتصرف   واهندس   كةريعدب ونتقسل

  ؛ ضايا وا ولب وية ريا بهذه وينيسبستعلخ  سر سلةتتتتتتوينيسبست يؤث



 

 إىل يؤبو  واصس  واسبيا  واسييامسريو ا يحركيف وانسة  وي سغر    يع إةدول

وات فر  علخ ؤسسست يست مقلصا  ع ض واسوارترق  اؤسسست ذوت بن وهلتيسل

  ؛بوهلليست

  غيسب رةه تس    ر ويتخ يس ويرتب و بةاض وينيسبست نتي ا وحلركا والنتقسييا

 ؛ ذه ويفئا أ  وحلركا وخلسةا باسنسب منص  مدير

  واةسرر كمايسل أسسس  يف حركيا و  تتتتتر وا رتكا يؤثر وعتمسب م وفقا ويرئيي

 .علخ أبوء وا ظف  مرب  بيته يف حسيا حص يه علخ عد  وا وفقا

 وقرتوحتتست

 وياسمل  واصس   و قسس  وخلسةا برؤسسء  والنتقسييا  وحلركا وقرتوح تن يا

 ؛بسي زول   و كسبمييست  وينيسبست وإلقليميا

 وإلقليم   علخ واست ، وجله و سيتةسبالت ونتقسييا هلسةا با وقرتوح تنظيم حرك 

 أ ر  ملقق  والقتصسب  وإلبول  القق  ويرتب ي  و  ر وا رتكا  و يفسئد 

 ؛واصس  واسييا  واسبيا

  ؛تاي  والقق  ويرتب ي  بساؤسسست ويتاليميا ع ض وجلمسعستوقرتوح 

 ؛وات فر  علخ  بوهلليستؤسسست وقرتوح تاي  وام ن  بسا 

  ويرتب ي  منح ةاحيست ين وب وي زول  مو أجا نقا و  ر وا رتكا  والقق 

 ؛واسسعديو ويتقني  ب  واؤسسست ويتاليميا ع ض والكتفسء فقس بتألليفهم 

 تصرف بسا هلسةا  جه يا ونتقسييا  وقرتوح تنظيم حركا       . 

  :ويفسئض  وخلصس  إكروهست متالقا بسيتألليفست  مألننا .5

  ةا با مألننا ويتألليفست نظرو يأل نهس تن     ول وا سم ويدلوس  يسد أو

 ؛هلصس   سل 

 ر بهس  سعست متةسعد ةا با تدبري ويفسئض  وخلصس  يف وانس ق وييت تت ف. 

  :إكروهست متالقا بسيتألليفست  مألننا ويفسئض  وخلصس  .6

    ول وا سم ويدلوس  يسد أو ةا با مألننا ويتألليفست نظرو يأل نهس تن  

 ؛هلصس   سل 

 ر بهس  سعست متةسعد ةا با تدبري ويفسئض  وخلصس  يف وانس ق وييت تت ف. 

  :إكروهست متالقا بسيتألليفست  مألننا ويفسئض  وخلصس  .0

   ةا با مألننا ويتألليفست نظرو يأل نهس تن     ول وا سم ويدلوس  يسد أو هلصس

 ؛ سل 



 

  ر بهس  سعست متةسعد  وخلصس  يف وانس ق وييت تت فةا با تدبري ويفسئض. 

 وقرتوحتتست

 ؛تقن  ويتألليفست مو والبتدوئ  إىل ويريسن و 

  عو  س وء إبسب ةيغ جديد  يلتألليفست هلسةا وات وييا منهس وييت تهم نفي و رخس

أ   واستقةلا إىل نفي واؤسسا  متتسي س ب ألا تتتتتو  ر وييت يتم تألليفه تريةي   ريق

ومتيسز عند وا سلكا يف وحلركست والنتقسييا يت  يع ويرغةا يف نقس  منح واأللف 

 ؛والستفسب  مو ويتألليفست

  ؛ا مبةدأ ويتنس ب يف ويتألليفستتتتوقرتوح ويام 

 مع إمألسنيا وال ا   وان    وقرتوح إحدوث ب وبا ويألرت نيا يألا نيسبا تتضمو ويتألليفست

 ؛و كسبمييست  وي زول  عليهس مو  رف

  ؛تفايا والنتقسل مو أجا واصلقا ب  واؤسسست وات س ل 

  أجا مو  ويفسئض ،مو  رف ويروغة  مو أ ر ويتدليي  وي لةستتقديم وقرتوح

 ؛باحد، واؤسسست ويتاليمياتألليف علخ  وحلص ل

  مو  تألليفوقرتوح وياما بسيتدو ل علخ ويتألليفست هلسةا  أنه باد ترتي  ويفسئض يتم

 ؛يف كا مر  اأقا نق  يه

  ت قاست يلوستريمسل قسعد  مسسل وخلسةا مبا يست ويتاميذ مو أجا تدبري أفضا 

 ؛عمليا تدبري ويفسئض  وخلصس   بهدف مألننا 

   ضع نص    ض وبس قسن نيا تؤ ر عمليا و تتتتتسز ويتألليفست بوهلا وينيسبست أ  ب 

 .بوهلا نفي وجلها  تتستبسيوين

 وادول  وجلمسعستيا  تدبري .1

 يف ظتا   والقتصتسب  وإلبول  تدبري هلتدمست  علخ مست ،  تسيري وادول  وجلمسعستيا ةا با

  ؛يوسريوايسب غ

  ؛وياسمل  بهذه واؤسسست  غيسب وإل سل ويقسن ن  يلقتتتتتترو  وياسم 

 والهلتصسةتتست   ب تتألا يتتتاء  ستيتتاإحتتدوث قتتسن ن إ تتسل هلتتس  بساتتدول  وجلمسع    يقتترتح 

 .وجلديد   ذه وادول 

  



 

 

 

 

 

  

 العاشرةتوصيـات الـدورة 
لشبكة مدبري املوارد البشرية  



 

 

 ي ةألا مدبرو وا ولب وية ريا ت ةيتست ويتد ل  وياسرر 

 م وةلا مديريا وا ولب وية ريا  تأل يو و  ر يلتأ ري  واصسحةا 

 م ولبهس وية ريا؛كسبمييست  وينيسبست،  تأهيا يأل وايدونيا

  ويسهر علخ تنظيم رةألست مدبرو وا ولب وية ريا وجله يا، مرت  علخ

 و قا يف ويسنا؛

  ب   "ةيغا تاسما"ويدع   إىل فتح وحل ول مع  زول  واسييا إلبسب

 تري  ماسجلا  سريعو كسبمييست وجله يا  وخل ينا وي زوليا يت

 ؛يلم ظف  وإلبولياوي ضايست 

  و كسبمييست  قسم مروقةا  مو قةا "برت ك ل ت وةا" ت قيعويتفألري يف

ةقا وا ظف  ب زول  ويصقا يل ة ل إىل وية  ويسريع يف والفست 

بسيرهلص مس يتالق وي ةيا واار ضا علخ ويقسم واذك ل،  هلص ةس 

 وات س ا أ  وي  يا و مد؛

  وإلسرو  باةدول واذكر  وإل سل العتمسب وانظ ما واال مستيا MASIRH 

 لمسيس يف تدبري وي ضايست وإلبوليا يلم ظف ؛

   وعتمسب ويىيد والييألرت نMASIRH_SUP@Yahoo.fr   كقنس   حيد

 يلت وةا مع ويفريق وارك و؛

  متأل  لؤسسء مصس  تدبري وا ولب وية ريا جه يس  إقليميس مو ويقو

 .بدل وار ل عى واألست  واأللفا بسإلعاميست FTPويسرو ي ي   م قع 

  



 

 

 

 

 

 

 و املواردوما يقدمه مدبر اتمدبر مبا تقدمهواعرتافا  ،ه الدورةهذ خالل

 الشبكة، مت االحتفاء بثمانية أمساء من بني األطر  يف إطارالبشرية 

 ،4002سيسها سنة أدوار الشبكة منذ تأاليت ساهمت يف االرتقاء ب

 تقديرية اعرتافا من الوزارة بالدعم واجلهود هاداتحيث سلمت هلم ش 

 .تطوير تدبري املوارد البشرية اليت بذلوها ويبذلونها يف جمال  

 :ويف ما يلي أمساء احملتفى بهم

 

 مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر؛:  قرطيط سعيدة 

 نيابة الحي الحسني؛: وفاء بنجياللي 

 األكاديمية الجهوية للتربية : الوكيلي محمد عزيز

 ؛جهة الدار البيضاء الكبرىلوالتكوين 

 األكاديمية الجهوية للتربية :   الحسين بوصوف

 ؛جهة مكناس تافياللتلوالتكوين 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين :  محمد العثماني

 ؛جهة الشرقيةلل

 للتربية والتكوين  األكاديمية الجهوية: حمد عبد النورأ

 ؛جهة طنجة تطوانل

 ؛طرمديرية الموارد البشرية وتكوين األ: زيز عابربد العع 

 مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر: عزيز التجيتي. 

 

 



 

 (055وإلهلةسليا عدب )متسباا ويد ل  وياسرر  ي ةألا مدبرو وا ولب وية ريا 
 

 :ويسيد ي سف بلقسمس  ي دب علخ

 وجلهد يف حتديو تدبري وا ولب وية ريابذل وا يد مو 

  ت  ير قن وت ويت وةا عم بيس  أفقيس

 

يف ويد ل  وياسرر  ي ةألا مدبرو وا ولب وية ريا ب زول  ويرتبيا   وا سلكست أرسب وا سلك ن

مسل   11   12وي  نيا  ويتأل يو واهأ، وييت نظمتهس مديريا وا ولب وية ريا ي م  

مبرك  ويتأل ينست  والتقيست وي  نيا بسيربسط، بسيتدوبري وييت واذتهس وي زول   1122

ت وجله يا يلرتبيا  ويتأل يو، يف إ سل بعم بتف يض م يد مو والهلتصسةست يألكسبمييس

 . سيسسا ويامرك يا  ويامترك  وييت تنته هس وي زول 

 بهذه وانسسةا ن ه ويسيد ي سف بلقسمس ، ويألست  وياس  يق س  ويرتبيا وي  نيا، بسان  وت 

واتصلا مب ر   ويامرك يا  ويامترك ، هلسةا فيمس يتالق بت حيد  تةسيس مسس ر 

  ت فري وياد  ويازما يلاما مو بالئا  مذكروت، كمس س ا بسبسبيا ويت س ب ويتدبري

وحلسةا مع ويد لوت ويتأل ينيا ويروميا إىل تأهيا وا ولب وية ريا، إىل جسن   تلف 

ويتدوبري واصسحةا  ذو وا ر   بوعيس إىل بذل وا يد مو وجلهد يف وسالت ويتقديو 

 .أفقيس وت ويت وةا ب   تلف مست يست وانظ ما عم بيس   ويتدبري ويت قا   ت  ير قن 

 ردب ويسيد ويألست  وياس ، أمس  لؤسسء أقسس   مصس  تدبري وا ولب وية ريا بس كسبمييست  

قليميا أعضسء وي ةألا، علخ م وةلا وياما يي ما كا وسالت تدبري وا ولب  وينيسبست وإل

 ضايست وإلبوليا  سر  ويرتبيا  ويتأل يو بسيقرب مو وية ريا، مبس يسسهم يف تيسري تدبري وي

واؤسسست ويتاليميا، ماتىو أن هذو ويتدبري، ال ميألو أن يستقيم  علخ واست يست وجله يا 

 وإلقليميا  وحملليا إال بابسب نظس  مال ميست  متقألم فيه علخ  يع مست يست وانظ ما 

 وارك يا مر لو بساصس  وإلقليميا ويرتب يا مو واؤسسست ويتاليميا إىل واصس 

 .يست ي  يانتظسلوت يف هذو وجملسل MASIRH وجله يا، م ريو إىل أن وحلا واال ميست  

 أ  ويسيد ي سف بلقسمس  علخ ضر ل  لفع ويتقديست،  وييت أ لهس يف تاميم وينظس  

 والنتقسييا،  تأهيا ويانصر وية رو  حتدو وحلركست وإلبوليا  MASIRHواال ميست  

مس ا بهذو وخلص   أن وي زول  بصدب بلوسا إمألسنيا مألننا عمليا تدبري ويفسئض 

 وخلصس  مو أجا متأل  وادبريو وإلقليمي   وجله ي  مو واسذ وإلجروءوت وانسسةا يف 

 .وي ق  وانسس ، تفسبيس ياهلتاالت وييت مت تس يلهس يف هذو وإل سل



 

ذو قدمه ويسيد رفيق أزبا، مدير وا ولب وية ريا  تأل يو  تنس ل ويارض ويتأ ريو وي

 كذو آفسق وياما برسم ويسنا   1122و  ر، حصيلا تدبري وا ولب وية ريا برسم سنا 

 .وجلسليا

 باد ويتذكري مبختلف وإلجروءوت وييت واذتهس وإلبول  وارك يا يتسهيا عما مدبرو  

وا ولب وية ريا علخ واست ، وإلقليم   وحملل ، أرسل إىل و  لوش وييت تنأل  عليهس واصس  

وارك يا منهس، مروجاا وينظس  و سسس  وخلس  مب ظف  وي زول  مو أجا تألييفه مع 

 السيمس ت حيد واسسل واهأ يأل ر  وجله يا اهو ويرتبيا  ويتأل يو،مست دوت واروك  

ويرتب يا،  بعم و يسكا وإلبوليا  وجله يا    تفايا سلك تأل يو و  ر وإلبوليا

 وإلقليميا بةنيست إبوليا قسبل  علخ مسسير  والهلتصسةست وييت مت تف يضهس  حتديو 

وحلديريا  إلسسء نظس  تقييم  أبوء مرب بيا   سسئا  آييست ويتدبري  وعتمسب ويتألن ي جيست

وا ظف  وياسمل  ب زول  ويرتبيا وي  نيا علخ أسس  واهس  ويفاليا وا ك يا  س،  تفايا 

 . ويتأل يو واستمر يأل ر ويرتب يا  وإلبوليا

أللف بقسم ويامرك يا  تأهيا وا ولب وية ريا وا بد له وستارض ويسيد ع ي  ويت ييت، 

سر  نسق أرغسل هذه ويد ل  وياسرر  يل ةألا، أهم وحمل ست وييت عرفهس إلسسء رةألا ويذو ي

مدبرو وا ولب وية ريا ب زول  ويرتبيا وي  نيا  ويتأل يو واهأ، م ريو إىل و ب ول و سما 

وييت تض لع بهس وي ةألا منذ تأسيسهس يف ويتنسيق  تن يا  تلف ويتدوبري  وإلجروءوت 

ت ، وجله و  وحملل ، بوعيس إىل م يد مو وجلهد يرفع ويتقديست وييت وجلديد  علخ واس

 . تنتظر عملهس يف وحمل ست واقةلا

 : ونتظم  أرغسل ويد ل  وياسرر  ي ةألا مدبرو وا ولب وية ريا يف ألبع  لرست

، أ رهس ويسيدون حممد بن له ن ، "تدبري وي ضايست وإلبوليا يلم ظف " :وي لرا و  ىل

واسسعد واأللف بق   ويتدبري واندمن يلم ولب وية ريا  حممد وي نس ، لئيي قسم وادير 

 .تدبري وا ولب وية ريا يلتاليم ويريسن و  مؤسسست ويتأل يو

، أ رهس ويسيدون "آييست تن يا ويتف يضست وجلديد  إىل و كسبمييست" :وي لرا ويريسنيا

 عةد وخلسيق وحلسأ،  ، ولب وية رياأللف بقسم ويامرك يا  تأهيا واع ي  ويت ييت، وا

 .مأللف مبصلقا بعم ويامرك يا  ويامترك   تق يا ويقدلوت ويتدبرييا بس كسبمييست

، "  Masirhحصيلا  آفسق تاميم وينظس  واال ميست   يلم ولب وية ريا" :وي لرا ويريسيريا

 ت  يلم ولب وية ريا،أ رتهس ويسيدتسن ويساديا أك ول، مأللفا بقسم تأهيا وينظس  واال ميس

 .Masirh سنسء فهم ، مأللفا مبصلقا تتةع وينظس  واال ميست  



 

، أ رهس "حصيلا ت ةيق واذكر  وإل سل وخلسةا بسحلركست والنتقسييا" :وي لرا ويروباا

ويسيدون عةد ويرحيم هليس، مأللف بقسم وحلركست والنتقسييا،  عةد ويا ي  واهتدو، مأللف 

 .وإلعا مبديريا إبول  منظ ما بقسم إلسسء وا سليع 

ص وا سلك ن يف وي لرا وخلسةا بسيقضسيس وارتة ا بتدبري وي ضايست وإلبوليا  هلُل

ريو يف ب تأل يو واد ،يلم ظف  إىل ضر ل  تفايا  تن يا ويتف يضست مبذكروت تنظيميا

  .وسل مسس ر ويتدبري  وحلر  علخ والهتمس  مبلفست ويتأبي 

وي لرا وخلسةا بآييست تن يا ويتف يضست وجلديد  يألكسبمييست فقد  أمس وا سلك ن يف

بع و إىل إعدوب مذكر  إ سل يت حيد تف يضست والهلتصس  يألكسبمييست  وينيسبست،  فتح 

ح ول مع  زول  واسييا   زول  ويصقا مو أجا أبسب ةيغ يلتاس ن وجله و  كذو وياما 

 .قضسئ  يتةليغ ويقرولوتبسيصنسبيق ويىيديا أ  ويتاسقد مع مف ض 

سإلسرو  ب Masirh  أ ةخ وا سلك ن يف  لرا حصيلا  آفسق تاميم وينظس  واال ميست

باةدول مذكر  إ سل ح ل هذو وينظس   تفايا ويت وةا ب  وارجاي  وجله ي   كا 

ويفسعل ،  حتديو وياد  واليألرت نيا يلم ولب وية ريا  والتفسق مع ويفرقسء وجله ي  

 .س حا  واص ل  إيألرت نيسمعتمسب وي ثسئق واال

  يف وي لرا ويروباا مت ويتأكيد علخ ضر ل   تقييم حصيلا واذكر  وإل سل يلقركست 

وعتمسب هلري ا ت قايا يف إ سز وحلركست وجله يا  وحملليا  إحدوث قسن ن  والنتقسييا 

يا  تنظيم حركا   نيا إ سل هلس  بسادول  وجلمسعستيا  إ سز بييا يلقركست والنتقسي

 .يأل ر وإلبوليا  وا رتكا

 يف كلما يه يف وهلتتس  هذه ويد ل ، بعس ويسيد رفيق أزبا، مدير وا ولب وية ريا  تأل يو 

و  ر، وا سلك  إىل تقسسم مضسم  ويد ل  وياسرر  ي ةألا مدبرو وا ولب وية ريا مع 

 يد مو وجلهد يف تدبري ويألم و سئا سسئر أ ر  مسؤ ي  و كسبمييست  وينيسبست،  بذل م

مو والفست وا ر حا عليهم  وعتمسب منه يا ويت س ل مع  يع واسؤ ي  وجله ي  

 . وإلقليمي  بسيق س  قةا واسذ أو قرول يف وسل تدبري وا ولب وية ريا
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 أعضاء شبكة مدبري الموارد البشرية الئحة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (E-mail)الربيد اإللكرتوني          اهلاتف النقال املهمة اإلسم والنسب

 Chafik.Azeba@men.gov.ma 0661548963 مدير وا ولب وية ريا  تأل يو و  ر   ابرفيق أز

 mohamed.benzerhouni@men.gov.ma 0661360557 مدير مسسعد مأللف بق   تدبري وا ولب وية ريا                    حممد بن له ن 

 Ha_hamid@hotmail.fr 0661901461 مدير مسسعد مأللف بق   حتديو تدبري وا ولب وية ريا                        محيد وجل ول

 Aziztajiti63@yahoo.fr 0661901451 لئيي ويقسم واأللف بسيامرك يا  تأهيا وا ولب وية ريا   ع ي  ويت ييت

 حممد وي نس 
لئيي قسم ويتدبري واندمن ا ظف  ويتاليم ويريسن و  مؤسسست 

 ويتأل يو  
0662731566 mdchenaa@hotmail.com 

 nourddine.hajmazar@yahoo.fr 0672285125 لئيي ويقسم واأللف بتدبري وا ولب وية ريا يلتاليم والبتدوئ  ن ل ويديو وحلس  م ول

 عةد ويا ي  عسبر
لئيي مصلقا وا ظف  وإلبولي   ويتقني  يلتاليم والبتدوئ  

  م ظف  وإلبول  وارك يا
0662725995 Hassani236@yahoo.fr 

 Khiabd@ gmail.com 2000372600 لئيي ويقسم واأللف بسحلركست والنتقسييا  عةد ويرحيم  هليس

 Saadia132@yahoo.fr  2660372660 لئيسا ويقسم واأللف بتأهيا وينظس  واال ميست  يلم ولب وية ريا  ويساديا وك ول

 Gmih1@yahoo.fr 0662414452 لئيي مصلقا م ظف  مؤسسست تأل يو و  ر عةد ويرحيم كميح

 Ahmed.boualaoui@men.gov.ma 0662738929 لئيي واصلقا واأللف بتدبري ويىيد  وياما والجتمسع   أمحد ب عل و

 saida.kartite@gmail.com 0661173408/0662729388 لئيسا مصلقا وا ظف  وإلبولي   ويتقني   يلتاليم ويريسن و سايد  قر يس
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 (E-mail)الربيد اإللكرتوني          اهلاتف النقال املهمة اإلسم والنسب

 fatah@men.gov.ma 2661621070 لئيي مصلقا مدلس  ويتاليم ويريسن و  أمحد فستح

 عةد وخلسيق حسأ
لئيي واصلقا واأللفا بدعم ويامرك يا  ويامترك  

  تق يا ويقدلوت ويتدبرييا يألكسبمييست 
0661758234 Hassani236@yahoo.fr 

 Mohammed . amara @men.gov.ma 0661739851 لئيي  واصلقا واأللفا  بتدبري ق وعد واا يست  حممد عمسل  

 مةسلك واؤبن 
لئيي مصلقا تدبري وحلركا والنتقسييا  وإلبوليا يلتاليم 

 والبتدوئ  
2660376162 mbarek_64@Hotmail,com 

 Smallkeb@ hotmail.com 0668830918 لئيي مصلقا و سستذ  ويةسحري  مبؤسسست تأل يو و  ر ويألةري وإلمسسعيل 

 chakib_oudghiri@hotmail,fr 0662739168 لئيي مصلقا وحلركا والنتقسييا يلتاليم ويريسن و مصةسح رألي  وي بغريو 

 حممد ب بهو
لئيي واصلقا واأللفا  بتنميا وا ولب وية ريا  ويدلوسست 

 ويت قايا
0662735914 Arte_72@hotmail.com 

 سنسء فهم 
لئيسا واصلقا واأللفا بتتةع وينظس  واال ميست  

(MASIRH) 
0671827792 Sanaafahmi2004@ yahoo.fr 

 mehdisli@gmail.com 34 22 066411 لئيي وي حد  واأللفا بسالستقةسل  واهدو سليمسن 

 0675495520 لئيي وي حد  واأللفا بسانسة  واسييا وحلس  وييمأ
Hajyamani@ hotmail.com 

Elhaj.elyamani @men.gov.ma 

 Cas_drh@yahoo.fr 0662742265 لئيي وي حد  واأللفا بسي ؤ ن وينقسبيا ب راي  وي كرو و

   0661901448 لئيي وي حد  واأللفا بسيل جستيك  و لريف ويرغسو ويرغسو
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 (E-mail)الربيد اإللكرتوني         اهلاتف النقال مقر العمل املهمة اإلسم والنسب اجلهة

 
ون 

لعي
ا

- 
دور 

وج
ب

- 
راء  

حلم
ية ا

ساق
ال

 

 عمر قر 
لئيي قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا 

  والتصسل
qarrou@gmail.com 0661980378 و كسبمييا  

 و كسبمييا لئيي  مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  والتصسل ولو  عةد وجلليا
0661581487 

jilo75@maktoob.com 

0661900105 

  Souih-abdrabbou@hotmail.com 0661767642 نيسبا وياي ن لئيي  مصلقا وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا عةد لبه ويس يح

تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسمالئيي مصلقا  أمحد ويا مرو elaomari2003@hotmail.fr 0661925719 نيسبا  رفسيا   

rihim007@gmail.com 0661900143 نيسبا ب جد ل لئيي  مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا   ويريهم عةد وهلل  

ارة 
مس

يم 
كلم

 

 محيد يألقسل
لئيي مصلقا وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا  وا ولب وية ريا 

  والتصسل
hamid.LAKHAL@yahoo,fr 0661466492 و كسبمييا  

وا ولب وية ريالئيي  حد   أحما وية ري  oumhella56@gmail.com 0661462176 و كسبمييا 

 chalh.issalmou@men.gov.ma 0661461797 و كسبمييا لئيي مألت  ويتدبري واندمن يلم ظفو وسلم  وي لح

 Baibba2007@gmail.com 0661130517 نيسبا ويسمسل  لئيي مألت  وا ولب وية ريا م الو أبسبيةس

zine.05@gmail.com 0661642792 نيسبا  سن سن لئيي  حد  وا ولب وية ريا زيو وياسبديو وي وي   

 وحملف ظ عةية 
                                                                                                

        
 charif11192@hotmail.fr   0661306257 نيسبا كلميم

bamou19751@gmail.com 0666941903 نيسبا  س س لئيي  حد  وا ولب وية ريا وحلس  آي  بسم   

 lhour-425@hotmail.com 0668693832 نيسبا آسس وي وك لئيي مألت  وا ولب وية ريا حممد حلر

salem.idhafa4@gmail.com 0662107832 نيسبا كلميم لئيي مألت  ويرهلص سسمل إبحفس  

هب 
الذ

دي 
وا

- 
رة 

كوي
ل

 goulouh.med@gmail.com 0660033579 و كسبمييا مأللف مبألت   وا ولب وية ريا كل ح حممد  

 mfakraoui@yahoo,fr 0662059288 نيسبا أ سرب لئيي مصلقا وي ؤ ن ويرتب يا  حممد فقرو و

s.d.m2010@hotmail.com 0661428007 نيسبا ويدوهللا مأللف ب حد  وا ولب وية ريا ويسيد ثد   

 ajoud132@gmail.com 0661391289 نيسبا أ سرب مأللف مبألت  وا ولب وية ريا مسء وياين 
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عة
ة در

ماس
س 

 و

 Sahli abdelmajidgmail.com 0661549406 و كسبمييا لئيي قسم  تدبري وا ولب وية ريا   وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا  عةد وجمليد ويسها

وا ولب وية ريا  والتصسل مأللف  مبصلقا ب خنيلا لريد    0679914400 و كسبمييا 

Mustafa.bouhou@gmail.com 0661473401 نيسبا  لزوزوت لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  ب ه  مص فخ  

Lahcen.Ballal@gmail.com 0661913166 نيسبا تي ني  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا وحلسو بال  

  racbioifr@yahoo.fr 0661365490 نيسبا ورت كا آي  بسهس لئيي مصلقا وي ؤ ن وإلبوليا  وا ولب وية ريا لريد سةيألس

وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييالئيي مصلقا وا ولب  وبروهيم أ جيا   brahime999@gmail.com 0661915454 نيسبا زوك ل  

 piess.youssef@hotmail.fr   0661982849 نيسبا أكسبير لئيي مصلقا وا ولب وية ريا سسمل مسا بو

وية ريالئيي مصلقا وا ولب  حممد  سل وية سل   labcharajam@gmail.com 0668135389 نيسبا تسل بون  

 aniba1414@gmail.com 0661139808 نيسبا سيدو إفأ مأللف مبصلقا  وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما وبليي عنيةا 

ةس حممد  rh.salahsalah@gmail.com 0661451712 نيسبا تنغري لئيي مصلقا  وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما   

bendaoud.tayeb@yahoo.com 0679910285 نيسبا إن كسن  آي  مل ل لئيي مصلقا وا ولب وية ريا وي ي  بندو  ب  

رب 
الغ

- 
ردة 

شرا
ال

- 
سن

 اح
ين

ب
 

 elansari-ma@hotmail.fr 0625118595 و كسبمييا لئيي قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا عةد وهلل و نصسلو 

moussaouihoussin@yahoo.fr 0661048470 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا وحلس  ت لو  

 hlili1955@gmail.com 0661048464 نيسبا سيدو قسسم لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  هليل  عةد ويسا  

Abdellatif.Kaddouri@.gov.ma 0661048463 نيسبا ويقني ر  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عةد ويل يف ويقد لو  

mouaamou2@yahoo.fr 0671833909 نيسبا سيدو سليمسن لئيي مصلقا وا ولب وية ريا واختسل م عم    ;  

يغة
ورد

ية 
شاو

 ال

 hassan_kias@yahoo.fr 0641993703 و كسبمييا مأللف بقسم تدبري وا ولب وية ريا  حسو كيس 

 aqilabde@yahoo.fr 0641993713 نيسبا س ست لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عةد وحلق عقيا

Nahalmustapha@yahoo.fr 661300531 0 نيسبا بو سليمسن مأللف بتدبري   حد  وا ولب وية ريا   مص فخ حنسل   

BKmed@hotmail.com 0670708436 نيسبا هلريةألا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا ب كرو حممد  

 0633213239 نيسبا برريد لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما ع ي  ب يديا
Agdal.meknes@yahoo.fr  

delegationberrchid@yahoo.fr 

mailto:Mustafa.bouhou@gmail.com
mailto:Lahcen.Ballal@gmail.com
mailto:racbioifr@yahoo.fr
mailto:brahime999@gmail.com
mailto:labcharajam@gmail.com
mailto:aniba1414@gmail.com
mailto:rh.salahsalah@gmail.com
mailto:bendaoud.tayeb@yahoo.com
mailto:elansari-ma@hotmail.fr
mailto:moussaouihoussin@yahoo.fr
mailto:hlili1955@gmail.com
mailto:Abdellatif.Kaddouri@.gov.ma
mailto:aqilabde@yahoo.fr
mailto:Nahalmustapha@yahoo.fr
mailto:BKmed@hotmail.com


 

ش 
راك

م
- 
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وية ريا   وي ؤ ن واسييا  وإلبوليا  لئيي قسم  وا ولب عةد ويرزوق ةسبر saberabderrazak@hotmail.com 0661655983 و كسبمييا   

 omarach@yahoo.fr 0673086405 و كسبمييا لئيي مصلقا  وا ولب وية ريا  والتصسل عمر وي ةسن 

     نيسبا مروك    رسغر 

 grhyoussef@yahoo.fr 0673086761 نيسبا ويص ير  لئيي  مصلقا تدبري وا ولب وية ريا   وي ؤ ن وياسما ي سف ادوح 

وحل زنيسبا  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما مسري ي ألر  0661727764 Samirlac77 @ yahoo.fr 

Elmadkori.mohamed@gmail.com 0654828283 نيسبا ري س   لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما حممد وادك لو  

 larabiboutaib @gmail.com 0668425662 نيسبا ويرحسمنا  وي ؤ ن وياسمالئيي  مصلقا تدبري وا ولب وية ريا   وياروب  ب  ي  

 rkacim@hotmail.com 0673086522 نيسبا قلاا ويسروغنا لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا لريد قسسيم

قية
شر

ة ال
جله

 ا

قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا لئيي رتسغر      و كسبمييا 

arefor.rh2009@gmail.com 0661120825 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  والتصسل حممد عريمسن   

Deleg.nad@gmail.com 0655394770 نيسبا وينسظ ل لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  ميم ن قرضسل  

 grh_oujda@yahoo.fr 0661120836 نيسبا  جد  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عةد ويرحيم فريسط

 نيسبا تس ليرت لئيي مصلقا وي ؤ ن وإلبوليا  مص فخ أفريسط 
0678991429 

satofti@yahoo.fr 

0667052368 

 elghali55@yahoo.fr 0662190700 نيسبا ف ين لئيي مصلقا  وا ولب وية ريا عةد وهلل ويغسي  

 tbibi60@yahoo.fr 0642140538 نيسبا بركسن لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا محسب وي ةييب

مأللف بتدبري مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما  بلقسسم م غل  belkassem.moghli@.gov.ma 0613475033 نيسبا جروب    

 eljilali123@hotmail.fr 0666938199 نيسبا ويدلي ش لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما وجلياي  ويا ب
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وي كيل حممد ع ي    loukili701@gmail.com 0661192964 و كسبمييا لئيي قسم تدبري وا ولب وية ريا  والتصسل  وي روكا  

Rabiizak@gmail.com 0661065995 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عةد ويرزوق لبيا    

 rahoucine9@yahoo.fr 0661792027 نيسبا ع  وي ق لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما وحلس  لمح ن 

 نيسبا مدي نا لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما عةد ويا ي  ي غنسر 
0664054732 

delegmed_rh@hotmail.com  

0661098533 

لريد سيدو عريمسن, نيسبا   لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  ومةسلك لردو  
0661817936 

rochpa@hotmail.com 

0671713887 

omarnaji2000@hotmail.com 0661756241 نيسبا سيدو ويىن ة  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا بنسج  عمر  

 nadiahayad@yahoo.fr 0661066249 نيسبا وحملمديا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا نسبيا هيسض

ويسةع وحل  وحملمدو, نيسبا   لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عةد ويا ي  وي و يل   0661776605 a.elouatili54@gmail.com 

وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييالئيي مصلقا  عةد ويرحيم يا ي و  نيسبا ويفدوء مر  ويسل سن 
0661086703 

enap86@hotmail.com 

0660742135 

 hamzabaye@yahoo.fr 0661856704 نيسبا أنفتس لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عةد ويرمحسن بسو

ab.lamrouwah@gmail.com 0661856652 نيسبا وبو ومسيك لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما عةد وينيب وار وح  

وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسمالئيسا مصلقا تدبري   فسء بو وجلياي   benj_ouafae@yahoo.fr 0661794854 نيسبا وحل  وحلسأ  

 samoudaziz@yahoo.fr 0661793563 نيسبا إقليم وين وةر لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا ع ي  ةم ب

اط
لرب

ا
-

 -سال 
عري

ور ز
زم

 

 msahliahmed@yahoo.fr 0660480510 و كسبمييا مأللف  بقسم تدبري وا ولب وية ريا  أمحد مسسهل 

 mabrour1976@yahoo.fr 0668829350 و كسبمييا  والتصسلمصلقا وا ولب وية ريا  مى ل حمم ب

 machroh@gmail.com 0679798567 نيسبا وخلميسست لئيي مصلقا وا ولب وية ريا سايد م ر ح

وية ريالئيي مصلقا وا ولب  عةد وهلل ويألسمرو lgamri1973@hotmail.com 0661102059 نيسبا ويربسط   

 mohrahoui@yahoo.fr 0666299833 نيسبا سا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا حممد ويرح و

 وحلسو وييسزيدو

 
وية ريا لئيي مصلقا وا ولب  lyazidihassan@yahoo.fr 0667953610 نيسبا متسل   
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لة 
دكا

- 
بدة

ع
 

 a.elmouhsine@yahoo.fr 0661986292 و كسبمييا لئيي قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا عةد وياسي  وحملس 

 mohammed.kamalou@gmail.com 0661649806 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا حممد كمسي 

 najib_karouach@hotmail.com 0661644702 وجلديد  نيسبا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا قر وش حممد

 nrddnldghm@gmail.com 0661927568 نيسبا آسف  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  ن ل ويديو يدغم

 zakimma@hotmail.com 0662132576 نيسبا ويي سفيا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسمالئيي مصلقا تدبري  حممد وي وك 

 boum_bak@yahoo.fr 0661078951 نيسبا سيدو بن ل لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما مةسلك ب  ملقا

لة 
تاد

- 
الل

أزي
 

 hamzaoui38@yahoo.fr 0661115655 و كسبمييا لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا مح و و حممد

 saririmad@hotmail.fr 0666205363 و كسبمييا لئيي وي حد  وجله يا يلتأل يو واستمر عمسب سرير

 h-mazzine@hotmail.com 0661115672 نيسبا أزيال لئيي مصلقا وا ولب وية ريا وحلس  مسزيو

 Chaouimedma@yahoo.fr 0661115663 نيسبا بأ مال لئيي مصلقا وا ولب وية ريا حممد  عة 

 saido1963@yahoo.fr 0661433418 نيسبا ويفقيه بو ةس  لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما ويسايد وا مس و

لت
يال

تاف
س 

كنا
م

 

 chaouimedma@yahoo.fr 0661912922 و كسبمييا قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا لئيي حممد وي س و 

 Ibhoussain@gmail.com 661912043 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  والتصسل ب ة ف وحلس 

 m.kalil@yahoo.fr 0661911366 نيسبا وحلسج  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما  كليا حممد

 simo.rhi@hotmail.fr 0661912068 نيسبا مألنس  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا ويغيست  حممد

 brahim.touli40@gmail.com 0661912061 نيسبا هلنيفر  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا ويتل  وبروهيم

 grh.errachidia2014@gmail.com 0661911319 نيسبا ويروريديا لئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا ويال و  عمرو م الو وحلسو

 Zigui76_fr@ yahoo.fr 0618186716 نيسبا إفرون لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما  هلسيد وحلمدو و

 عةد ويسميع م الو وحلسو

 
 sindibad_2008@hotmail.com 0661945241 نيسبا ميدي  لئيي تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما
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س 
فا

- 
ملان

بو
 

 abderrazakfechtali@yahoo.fr 0661045278 و كسبمييا  لئيي قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن  واسييا  والتصسل عةد ويرزوق ويف تسي 

 lghoury65@gmail.com 0661045270 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا ويغ لو حممد

 zouhirchahbi @yahoo.fr 0661079371 نيسبا فس  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  زهري رهيب 

 aghilmya_dp@yahoo.fr 0661045284 نيسبا ب اسن لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما ميم ن أغيا

 mirahareffes@yahoo.fr 661045267 نيسبا م الو ياق ب  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما عةد ويرحيم مروح 

 aftissfatima@gmail.com 0654998323 نيسبا ةفر  لئيسا مصلقا وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما فس ما أفتي 

ازة 
ت

- 
مة 

سي
احل

- 
ات

اون
ت

 

 saadi501@yahoo.fr 0661593019 و كسبمييا  لئيي قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا أمحد ويسادو 

 Kannouchm@yahoo.fr 0663194254 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  والتصسل حممد قن ش 

 Mrani-abdou@hotmail.fr 0662104463 نيسبا تسز  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عةد وجلةسل  مرون   عل و 

 hicham2339@hotmail.com 0660126334 نيسبا وحلسيما لئيي مصلقا وا ولب وية ريا ه س   سييب

 m.azmmat@gmail.com 0663610358 نيسبا تس نست لئيي  مبصلقا وا ولب وية ريا  حممد وزمسط

 abdelaziz.insi@gmail.com  0666214012 نيسبا جرسيف لئيي  مبصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما  عةد ويا ي  إينس   

وان
تط

جة 
طن

 

 saidhra@hotmail.com 0661115762 و كسبمييا لئيي قسم تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وإلبوليا  واسييا سايد وهترو

 ahmedabdnnour@live.fr 0661041420 و كسبمييا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا  والتصسل أمحد عةد وين ل

 nour_dine_2007@hotmail.fr 0661045890 نيسبا وياروئ  لئيي مصلقا وا ولب وية ريا ن ل ويديو ويسايدو حي ن

 grh.delegtanger@gmail.com 0661045897 نيسبا  ن ا أةيا لئيي مصلقا وا ولب وية ريا حممد أبلي ش

 aregttomar@yahoo.fr 0661053637 نيسبا ت  ون لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عمر واغية  

 achraf_tribak@yahoo.fr 0661045885 ويفقص أ ر  مأللف مبصلقا تدبري وا ولب وية ريا  وي ؤ ن وياسما أررف وي ريةق

 omalix@yahoo.fr 0661045903 واضيق ويفنيدق لئيي مصلقا وا ولب وية ريا عمر عاي 

 m.akrajai@hotmail.com 0661045881 نيسبا رف س ن لئيي مصلقا وا ولب وية ريا حممد أكروجسو

 iyadfatima@hotmail.com 0661048517 نيسبا  زون  وي ؤ ن وياسمالئيي مصلقا تدبري وا ولب وية ريا  حممد عة 
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