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 التنص�ص ع� مختلف المؤهالت
 العلم�ة )دءا من آخر مؤهل عل � 

 إ7 أد34 مستوى عل � وذلك )النقر
   ع�

 إضافة مؤهل عل��           
� :ل مرة )عد 

 جميع الخانات مإل ;3
 الشهادة + الماجستEF +  الدكتورا[

 اإلجازة+ األستاذKة +  الوطن�ة لمهندس 
 شهادة الدراسات التكنولوج�ة العل�ا + 
 + �Rسا �

3Sمؤهل تق + �
3Sمه �

3Sمؤهل تق 
]مستوى ثانوي+  الVWالورUا+  

ـــذە الخانــــــــــة Kف�ــــــــــد )ــــــــــأن  3 هـــــــ EFتــــــــــرم ـــذە الخانــــــــــة Kف�ــــــــــد )ــــــــــأن ) 1       3 هـــــــ EFتــــــــــرم
ـــــــــازال عــــــــــــ� رأس الــــــــــــدورة  � مـــ

3Sالمعــــــــــــ
eص لذلك Kقع ضـWط  fFة أو ال�التدرUب

ة hiاWــــخ المUار اليوم والشـهر  تار�)اخت
ون�ــــــــــة  الرزنامــــــــــةوالســــــــــنة مــــــــــن  fFlاإلل

منــــــذ [   )الخانــــــة المخصصــــــة لــــــذلك 
 ].إ� الوقت الحا�� .../..../.... 

 
أمـــا تحدKـــد مـــدة )عينهـــا ف�قـــع مـــن ) 2      

خـــالل اخت�ـــار اليـــوم والشـــهر والســـنة 
ون�ة )خانتـْي  الرزنامةمن  fFlاإلل: 

ة  -        hiاWــــخ المUمن [تار..../.../...[ 
 ].../.../....إ�[ المغادةتارUــــخ  -       
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� مـــازال 
�� هـــذە الخانــة )ف&ـــد $ــأن المعـــ� تــرم-, � مـــازال ) 1      
�� هـــذە الخانــة )ف&ـــد $ــأن المعـــ� تــرم-,

تــــــار>ــــخ عـــــ: رأس العمـــــل لـــــذلك )قـــــع ضـــــ3ط 
ة $اخت&ـــار اليـــوم والشـــهر والســـنة مـــن  الم3ـــا?<
ون&ــــــــة $الخانــــــــة المخصصــــــــة  الرزنامــــــــة I-Jاإلل

 ].إ7 الوقت الحا7� .../..../.... منذ [لذلك 

01/01/2020

01/01/2017

31/12/2019

 تحدKد مدة )عينها ف�قع من خالل اخت�ار اليوم
�  الرزنامةوالشهر والسنة من 

fSة )خان�ون fFlاإلل: 
ة - hiاWــــخ المUمن [تار..../.../...[ 
 ].../.../....إ�[ المغادةتارUــــخ -

 مراحل المسارالتنص�ص ع� مختلف 
 �

3Sة أو تدرج)دءا من آخر  المه yFخ 
 �

3z� سواء بتغيEF مVان ما دونه إ7  وظ
 العمل أو القسم أو الرتWة وذلك )النقر

ةإضافة  ع� N-ل مرة )عد  خ: �
  مإل;3

   جميع الخانات
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� مـازال 
3Sد )أن المع�3 هذە الخانة Kف EFترم

إ� الوقت الحا�� 

� مـازال  -      
3Sد )أن المع�3 هذە الخانة Kف EFترم

تــارUــــخ عــ� رأس العمــل لــذلك Kقــع ضــWط 
ة hiـــــاWـــــار اليـــــوم والشـــــهر والســـــنة  الم�)اخت

ون�ـــــــــــــــــة )الخانـــــــــــــــــة  الرزنامـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــن  fFlاإلل
.../..../.... منـــــــذ [   المخصصـــــــة لـــــــذلك 

 ]إ� الوقت الحا�� 

01/01/2020

 مراحل المسارالتنص�ص ع� مختلف 
 �

3Sة أو تدرج)دءا من آخر  المه yFخ 
 �

3z� سواء بتغيEF مVان ما دونه إ7  وظ
 العمل أو الرتWة وذلك )النقر ع�

ةإضافة  N-ل مرة )عد  خ: �
   مإل;3

   جميع الخانات

31/12/2019

01/01/2017
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  ::وصف دقيق للمهاموصف دقيق للمهام

معلممعلم//أستاذأستاذ
:  التعليم/التدريس مستوايات) 1

سنوات األو" [السنة السابعة والثامنة أسا�� + 
، ]والثانية من التعليم الثانوي نظام قديم

السنة [ السنة الرابعة من التعليم األسا��  + 
 �
، }الرابعة من التعليم االبتدا.-

السنة الثالثة والرابعة من التعليم الثانوي + 
 والبكالوريا السنة السادسة من التعليم الثانوي [

، ]نظام قديم
:التعليم/التدريسمواد ) 2

 + �
:  التطبي56

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

:  النظري+ 
-..............................
-..............................
-..............................  

  ::وصف دقيق للمهاموصف دقيق للمهام
مدربمدرب

:  التدريب مستوايات) 1
� /أواسط+ 

أكابر/أدا.>
إناث/كورذ  +
:المهام) 2
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................  

  ::وصف دقيق للمهاموصف دقيق للمهام
مكونمكون

:  التدريب/التكوين مستوايات) 1
 + �Cالسا �

<Dالمؤهل التق �
<I المتدربون

 + �
<Dالمه �

<Dالمؤهل التق �
<I المتدربون

� شهادة الكفاءة المهنية + 
<I المتدربون

:التدريب/مواد التكوين) 2
 + �

:  التطبي56
-..............................
-..............................
-..............................

:  النظري+ 
-..............................
-..............................
-..............................  

 �
<I بالقسم المهام وصف يرتبط الصحة قطاع خصوص 
شح إليه ينت�W  الذي  5Zة صاحب ع^ فلزاما  وعليه المZ̀الس 
 كل التخصصية التقنية المصطلحات استعمال الذاتية 
ورتبته اختصاصه حسب 
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Une compétence, c'est la capacité à utiliser
un savoir-faire dans une situation donnée

TECHNICAL SKILLSالصل3ة  الصل3ة  //المهارات التقن&ةالمهارات التقن&ة
 القدرات التقن&ة والمعارف التخصص&ة

 :ال $د من إدراج هذە المهارات حسب التخصص مثال ذلك
� : التعل�م -1

3Sة السؤال المفت�ح –العصف الذه�تقن�ة –تقن
تقن�ة التعل�م الرق � ...]الصور والرسوم، [التعل�م ال�Wي 

� والنظري –
fz� ...التعل�م  ب�داغوج�ة–التعل�م التطب

 :  اإلعالم�ة -2
 ] WORD-EXCEL-POWER POINT[اإلعالم�ة المكت��ة 

مج�ات  yFال]JAVA - Turbo C–Visual Basic-HTML [

 حسب التخصص : الصحة -3

الممارسة الفعل&ةالممارسة الفعل&ة

SOFT SKILLSالناعمة   الناعمة   //الشخص&ةالشخص&ةالمهارات المهارات 
 مرت3طة أساسا �سلوك&ات األشخاص

 ال $د من إدراج هذە المهارات و�� تختلف حسب التخصص
 وحسب الرتب

� الوقت : تعل�م -1
� –الت�ف ;3 y4جاKالتواصل -اإلنصات اإل- 

 التحل�ل والتخط�ط،
Üق  -2 الق�ادة / حل المشا¬ل واتخاذ القرار : مدير/ رئ�س ف

ات�ج�ات أو األهداف/ التف�Uض / الفعالة  fFوضع االس 
 / ...اإلنصات / التواصل : موظف استقWال -3
 التفاوض–القدرة ع� اإلقناع : مندوب مب�عات -4
� الضغط : الصحة -5

التأقلم مع ظروف العمل –العمل ;3
Üق  العمل ضمن ف

الممارسة الفعل&ةالممارسة الفعل&ة
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  دورة تك�>�&ة أو تدر>�&ة دورة تك�>�&ة أو تدر>�&ة 
�  فيها  تحصل

� حجة أو  إث3ات ع: المع�
 : ]شهادة[ فعل&ة

-  �
Uةشهادة ;3 3 EFة، االنقلU 3 EFاألعمال انقل 

TOFL  / IELTS /  TOEIC      
-  �

 الجودةشهادة ;3
� الحاسب اآل7�  -

 شهادة ;3
      ICDL / cisco 

- provider  BLS 

/  /  اإلدارة والتسي-,  اإلدارة والتسي-,  / / األعمال األعمال / / اللغة والتواصل اللغة والتواصل 
/ .../ ...التكنولوج&ات الحديثة التكنولوج&ات الحديثة / / التعل&م التعل&م / / الصحة الصحة    
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االنتماءات العقائد)ة 

اإل)ديولوج&ة/ االنتماءات الفك�>ة 

االنتماءات الس&اس&ة

اإل)ديولوج&ة/ االنتماءات الفك�>ة 

االنتماءات العقائد)ة 

االنتماءات الس&اس&ة
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ورة �ورةهذا مع الـتأ�&د ع: � �تطابق تطابق   هذا مع الـتأ�&د ع: �
المدرجة $الس-, المدرجة $الس-, المعط&ات المعط&ات وتوافق وتوافق 

� نسخها الثالث 
�� نسخها الثالث الذات&ة �
�الع��&ة، الع��&ة، [[الذات&ة �

>ة � >ةالفرنس&ة واالنجل-, � ]     ]     الفرنس&ة واالنجل-,


