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وحداث تكويه لفائدة المركز  سىيرة ورقمىت لتقييمإعالن عه طلب ترشحاث 

الوطىي لتكويه المكوويه في التربيت 

ٔ تؼذ، ٚؼرضو انًشكض انٕطُٙ نركٍٕٚ انًكٍَٕٛ فٙ انرشتٛح اخرٛاس يرفمذ٘ يذاسط اترذائٛح ٔ يرفمذ٘  

. ٔحذاخ ذكٍٕٚ 04يذاسط اػذادٚح ٔ يؼاْذ ٔ ذكهٛفٓى ترمٛٛى ٔ سُٛشج ٔسلًُح 

ٔ فٙ ْزا االطاس ٚذػٕ انًشكض انٕطُٙ نركٍٕٚ انًكٍَٕٛ فٙ انرشتٛح يرفمذ٘ انًذاسط اإلػذادٚح 

ٔ انًؼاْذ ٔيرفمذ٘ انًذاسط االترذائٛح انشاغثٍٛ فٙ رنك ذمذٚى ذششحاذٓى نرمًٛٛسُٛشج ٔسلًُح ٔحذاخ 

. انركٍٕٚ انًؼُٛح

ًٚكٍ نًرفمذ٘ انًذاسط االػذادٚح ٔ انًؼاْذ ٔ يرفمذ٘ انًذاسط االترذائٛح انرششح نرمٛٛى سُٛشج  

. ٔ سلًُح ٔحذاخ انركٍٕٚ  ٔ رنك ٔفك االخرظاص فٙ انًادج ٔيشحهح انرؼهٛى

ٔ ًٚكٍ نًرفمذ٘ انًذاسط االػذادٚح ٔ انًؼاْذ ٔ نًرفمذ٘ انًذاسط االترذائٛح انرششح نرمٛٛى ٔحذج انركٍٕٚ 

انًُذسجح ضًٍ انًجًٕػح ٔ انرٙ ذخض ُْذسح انركٍٕٚ ٔ رنك يًٓا كاٌ االخرظاص 

 .(االترذائٙ ٔ انثإَ٘)ٔ يشحهح انرؼهٛى

:  وحدات التكوين المدرجة للتقييم  .1

 ذؼهًٛح انمشاءج ٔ انكراتح تانًشحهح االترذائٛح 

 ٍُْٕٚذسح انرك 

 ذؼهًٛح انفٛضٚاء تانًشحهح انثإَٚح 

 ذؼهًٛح اإلٚماظ انؼهًٙ تانًشحهح االترذائٛح 

 

  :شروط الترشح  .2
 ٚركٌٕ فشٚك انرمٛٛى ٔجٕتا يٍ يرفمذٍٚ اثٍُٛ يثاششٍٚ ٚكَٕاٌ ثُائٛا يُسجًا 

  ًٙانًشاسكح ساتما فٙ إَراج أٔ ذمٛٛى أٔ سُٛشج يحرٕٖ سل 

 ال ًٚكٍ انرششح إال نرمٛٛى ٔحذج ذكٍٕٚ ٔاحذج. 

 

 : ملف الترشح  .3

 : يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية 

  (انسٛشج انزاذٛح )  1انٕثٛمح سلى 

  (األػًال ٔ اإلَراجاخ ) 2انٕثٛمح سلى 

  (نكم يٍ انًرششحٍٛ)َسخح يٍ لشاس انرشسٛى فٙ انشذثح انحانٛح 

  (نكم يٍ انًرششحٍٛ)َسخح يٍ انشٓادج انؼهًٛح 

 ًَٙسخ يٍ ٔثائك أٔ شٓائذ ذثثد يشاسكح انًرششح فٙ إَراج أٔ ذمٛٛى يحرٕٖ سل 
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 : تقديم ملف الترشح  .4

 :ٕٚضغ يهف انرششح فٙ ظشف يغهك ٚكرة ػهّٛ 

 .................................ػُٕآَا سُٛشج ٔسلًُح ٔحذج ذكٍٕٚ ذششح نرمٛٛى

 قرطاج حىبعل تووس  2012، شارع المسرح األثري 12المركز الوطىي لتكويه المكوويه في التربيت 

ٔ ٕٚدع تًكرة انضثط تاإلداسج انؼايح نهًشكض انٕطُٙ نركٍٕٚ انًكٍَٕٛ فٙ انرشتٛح أٔ ٚشسم ػٍ طشٚك 

 .2014افريل 28 انثشٚذ تانؼُٕاٌ انًزكٕس أػالِ ٔ رنك فٙ أجم ال ٚرجأص

: مين ّيالمقمعايير اختيار   .5

 :ٚرى اخرٛاس انًمًٍّٛٛ تُاء ػهٗ انًؼاٚٛش انرانٛح 

  انشذثح فٙ سهك انرفمذ 

 االلذيٛح فٙ انشذثح 

  ( انًاجسرٛش –األسرارٚح )انشٓاداخ انؼهًٛح 

  اإلَراجاخ نٕحذاخ سلًٛح 

  يشاسكح فٙ سُٛشج أٔذمٛٛى اَراجاخ  سلًٛح 

 

 عملّية الفرز  .6

 :ذمٕو نجُح فشص انرششحاخ ترشذٛة انًرششحٍٛ حسة انًماٚٛس انرانٛح 

 عدد النقاط المقاييس
 10 الشهائد الجامعّية .1

 10 انًاجٛسرٛش أٔ اكثش

 8 األسرارّٚح

 10 الرتبة في السلك .2
 10 يرفمذ ػاو

 8 يرفمذ أٔل

 6 يرفمذ

 10  األقدمّية في الرتبة .3
 10  سُٕاخ7أكثش يٍ 

 8  سُٕاخ7 سُٕاخ إنٗ 4يٍ 

 6  سُٕاخ3يٍ سُح إنٗ 

 35 االنتاجات لوحدات رقمّية .4
 35 أكثش يٍ اَراجٍٛ

 25 اَراجاٌ

 15 اَراج ٔاحذ

 35 مشاركات في سنيرة أو تقييم انتاجات رقمّية .5
 35 ثالز يشاسكاخ فًا فٕق
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 25 يشاسكراٌ

 15 يشاسكح ٔاحذج

 100 المجموع
 

 قيمة العمل المادّية  .7

 ٕٚو نهفشٚك/ سجم8حذدخ لًٛح انؼًم نكم ٔحذج تمًٛح  

 ٕٚو/ د نكم سجم50: لاػذج انحساب  انًؼرًذج 

 الوثائق المسّلمة اثر التقييم  .8

 ٍَّٕٛ  : ٚمّذو انفشٚك انًمّٛى  نمسى انذساساخ تانًشكض انٕطُٙ نركٍٕٚ انًك

 : ذمشٚش ذمٛٛى يّٕحذ نكم فشٚك ٚحرٕ٘ ػهٗ 

 شثكح ذمٛٛى نهسُٛشج ٔ انشلًُح - 

 كم انًالحظاخ ٔ انرٕطٛاخ ٔ انرٕجٛٓاخ نرحسٍٛ سُٛاسٕٚ ٔ سلًُح ٔحذج انركٍٕٚ- 

 ذمشٚش َٓائٙ يّٕحذ ٚضًٍ االسرغالل انجّٛذ نٕحذج انركٍٕٚ-  


