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المملكة المغربية
وزارة الشباب والرياضة
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مديرية الموارد البشرية
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برانمج ادلورات التكوينية برمس س نة 2017
جماالت التكوين

التدبري ابلنتاجئ
وقيادة الفريق

التواصل

املواضيع
التدبري املرتكز عىلالأهداف والتعاقد
-تس يري وتدبري املشاريع

عدد عدد ا ألايم
ا ألفواج للك فوج
5
2

10
5
5

تقيمي الكفاءات
تدبري الوقت والأولوايت
تس يري الفريق وتفويض املهام

2

آأخذ اللكمة آأمام العموم
تقنيات التحرير االإداري

4

تس يري وتنش يط الاجامتعات
تقنيات التفاوض

مجموع عدد
ا ألايم

10
5
4

املس تفيدون
املديرين ا إالقلمييني جلهات مراكش-آسفي
ادلار البيضاء -اجلديدة -سطات وبين
مالل-خنيفرة
املديرين ا إالقلمييني جلهات سوس ماسة
وهجات اجلنوب (ادلاخةل-العيون-لكممي)
املديرين ا إالقلمييني جلهة الرابط-سال -
قنيطرة وهجة طنجة-تطوان-احلس مية
املديرين ا إالقلمييني جلهة فاس-مكناس
والرشق ودرعة -اتفاللت

16
آأطر مبختلف املديرايت اجلهوية وا إالقلميية

4

4

16

العدد
22

التارخي
االإجنازاملرتقبة

املاكن

 6اإىل  10مارس 2017

14

 13اإىل  17مارس

20

 20اإىل  24مارس

20

 27اإىل  31مارس

40
40
40
40
40
40
40
40

 3اإىل  7آأبريل 2017
 10اإىل  14آأبريل 2017
 17اإىل  21آأبريل 2017
 24اإىل  28آأبريل 2017
 1اإىل  5ماي 2017
 8اإىل  12ماي 2017
 15اإىل  19ماي 2017
 22اإىل  26ماي 2017

مجمع موالي رش يد
للش باب والطفوةل ببوزنيقة

مركز الاس تقبال بتطوان
مركز الاس تقبال بفاس
مركز الاس تقبال مبراكش
مركز الاس تقبال بأأاكدير
مركز الاس تقبال بتطوان
مركز الاس تقبال بفاس
مركز الاس تقبال مبراكش
مركز الاس تقبال بأأاكدير
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وزارة الشباب والرياضة
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برانمج ادلورات التكوينية برمس 2017
جمال التكوين

املزيانية العامة

تدبري املوارد
البرشية

املواضيع

عدد
ا ألفواج

قانون املزيانية اجلديد املزيانية والتخطيطالتدبري املندمج للنفقات
-بوابة الصفقات العمومية

5

اللجان االإدارية املتساوية
ا ألعضاء
تدبري املوارد البرشية

4

التحرير الصحفي
التواصل
املؤسسايت تدبري البواابت واملواقع
والوسائل الالكرتونية
السمعية البرصية معاجلة الصور والفيديو

عدد مجموع عدد
ا ألايم ا ألايم
5

5

25

20

املس تفيدون

العدد

اترخياالإجناز املرتقبة

آأطر من خمتلف املديرايت املركزية

20
20
20
22
14
25
25
25
25
20

 6اإىل  10مارس 2017
 20اإىل  24مارس 2017
 3اإىل  7آأريل 2017
 17اإىل  21آأبريل 2017
 6اإىل  10مارس 2017
 22اإىل  26ماي 2017
 8اإىل  12ماي 2017
 3اإىل  7آأبريل 2017
 17اإىل  21آأبريل 2017
 13اإىل  17مارس 2017

مركز الاس تقبال بوهالل
مركز الاس تقبال بتطوان
مركز الاس تقبال بفاس
مركز الاس تقبال مبراكش
مركز الاس تقبال بأأاكدير
مركز الاس تقبال بتطوان
مركز الاس تقبال بفاس
مركز الاس تقبال مبراكش
مركز الاس تقبال بأأاكدير
مركز الاس تقبال بتطوان

املسؤولون عن نقط الارتاكز
ابملديرايت اجلهوية وا إالقلميية

20

 27اإىل  31مارس 2017

مركز الاس تقبال مبراكش

20

 13اإىل  17نونرب 2017

20

 20اإىل  24نونرب 2017

مركز الاس تقبال بفاس
مركز الاس تقبال بأأاكدير

آأطر من خمتلف املديرايت اجلهوية
وا إالقلميية
ممثيل اللجن االإدارية جلهة طنجة
ممثيل اللجن االإدارية جلهة الرابط
ممثيل اللجن االإدارية جلهة مراكش
ممثيل اللجن االإدارية جلهة العيون

2
5
2

10

املاكن
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برانمج ادلورات التكوينية برمس 2017
جمال التكوين

اجلهوية والتعاقد

الطب الراييض

املواضيع

عدد عدد الأايم مجموع عدد
ا ألفواج للك فوج ا ألايم

املس تفيدون

اجلهوية من خالل دس تور 2011
والقوانني التنظميية املتعلقة ابجلهات
والعامالت وامجلاعات
 التعاقد يف إاطار اجلهوية دور وهمام املدير اجلهوي واملدير ا إالقلمييعىل ضوء اجلهوية املتقدمة
 -التواصل والتنس يق يف اإطار اجلهوية

4

3

12

املديرون اجلهويون
واملديرون ا إالقلمييون

 -وسائل وآليات الرتويض الراييض

1

10

10

املروضون العاملون ابملركز الطيب

1

5

5

ا ألطباء

1

3

3

آأطر قسم الطب الراييض آأطر املديرية

1

2

2

املديرون املركزيون  +الاكتب العام +
املفتش العام

-

االإيكوغرايف
التنقيب الوظيفي
التحسيس مبحاربة املنشطات
تدبري نتاجئ الفحوصات الطبية
اخلاصة ابلرايضيني

TEAMBULDING

 -بناء وقيادة الفريق

اللغات

 -فرنس ية اإجنلزيية وإاس بانية

العدد

76

التوارخياملرتقبة
 8اإىل  12ماي 2017
 15اإىل  19ماي 2017
 22اإىل  26ماي 2017
 29ماي اإىل  2يونيو 2017
 5اإىل  9يونيو 2017

آأطر ابالإدارة املركزية

املاكن
مجمع موالي
رش يد
للش باب
والطفوةل
ببوزنيقة

املعهد املليك
 6 4مارس اإىل  30نونرب 2017
لتكوين آأطر
 19اإىل  24يونيو  2017املعهد املليك
8
 3ابريل اإىل  14آأبريل  2017لتكوين آأطر
املعهد املليك
 5اإىل  10يونيو 2017
لتكوين آأطر
12
 8اإىل  13ماي 2017
10

 3و 4يونيو 2017
عىل مدار الس نة

الرابط
الرابط
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برانمج ادلورات التكوينية برمس 2017
جمال التكوين

تدبري املوارد
البرشية

املواضيع
املنظومة املعلوماتية للموارد البرشيةSIRH
لوحة قيادة تدبري املوارد البرشية TBRH
تدبري اجلودة MQRH
تدبري املعارف KM
اس تعامل برانمج معاجلة املعطيات املرتبطة بتدبري املوارد البرشية
منظومة التقيمي بوزارة الش باب والرايضة

الترشيع
والتعاون

مهنجية وتقنيات حترير واعامتد النصوص القانونية
تدبري املنازعات االإدارية
تقنيات التحرير واالإجابة عىل الاس ئةل الربملانية
اإعداد وتدبري الرشاكة واتفاقية التعاون
النظام القانوين ملراقبة دور احلضانة -قانون ( )40 -04
همام ومسؤوليات ا ألطر احمللفة امللكفة مبراقبة دور احلضانة اخلاصة

قانون امجلعيات
التدبري امجلعوي التدبري املايل واالإداري للجمعيات
اعداد وتتبع تنفيذ وتقيمي املشاريع امجلعوية
التدبري واحلاكمة القوانني والأنظمة املعمول هبا يف جمال الرايضة
الرايضية الرشااكت الرايضية :تتبع وعقد ا ألهداف مع اجلامعات الرايضية

عدد عدد الاايم
الافواج للك فوج
2
2
2
1
2
12
1
6
5
2
1
1
1
2

عدد
الاايم
14
12
30

املس تفيدون

آأطر مديرية املوارد البرشية
آأطر من خمتلف املديرايت

العدد
40
10
120

6

آأطر من خمتلف املديرايت
املركزية

20

20

آأطر امللكفة مبراقبة دور
احلضانة اخلاصة

120

1

4

4

2

2
3

14

3

4

التوارخي املرتقبة

املاكن

 18اإىل  21ش تنرب 2017
 11اإىل  14ش تنرب  2017مركز الاس تقبال
بوهالل
 9اإىل  11آأكتوبر 2017
 16اإىل  18آأكتوبر 2017
الرابط
من  1اإىل  31مارس
مراكز الاس تقبال
من  2أآبريل اإىل ش تنرب
 11اإىل  12ش تنرب 2017
 12آأكتوبر 2017
مركز الاس تقبال
بوهالل
 16آأكتوبر 2017
 8اإىل  9نونرب 2017
 8اإىل  11ماي 2017
مراكز بوهالل فاس/
 8اإىل  9نونرب 2017
مراكش /احملمدية
 15اإىل  19ماي 2017

آأطر مديرية الش باب
والطفوةل

20

 9اإىل  12آأكتوبر 2017

مركز الاس تقبال
بوهالل

آأطر مديرية الرايضة

40

 27اإىل  30نونرب 2017
 13اإىل  15نونرب 2017

مركز الاس تقبال
بوهالل
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برانمج ادلورات التكوينية برمس 2017
(الرشاكة مع املعهد املليك لتكوين اطر الش بيبة والرايضة)
جمال التكوين
التدريب
الراييض
التنش يط
السوس يوثقايف
والرتبوي
تربية ا ألحداث
اجلاحنني
تدبري وتس يري
اخملاميت الرتبوية

املواضيع
البيداغوجية الرايضية
تقنيات التدريب الراييض
ديدلكتيك التدريب الراييض حسب لك ختصص
تقنيات التنش يط السوس يوثقايف والرتبوي
دينامية امجلاعة
آأدوات وبيداغوجيات التنش يط السوس يوثقايف والرتبوي
دليل املنشط السوس يوثقايف والرتبوي
املرشوع الشخيص الفردي ل ألطفال اجلاحنني
الوساطة الاجامتعية
التدبري االإداري واملايل للمخاميت الرتبوية
تقنيات االإحصاء
املسؤولية املدنية وتدبري اخملاطر ابخملاميت الرتبوية

عدد
الافواج

عدد الاايم للك
فوج

مجموع عدد
الاايم

املس تفيدون

العدد التوارخياملرتقبة

املاكن

املدربون الرايضيون

 01اإىل  05املعهد املليك لتكوين
125
مارس  2017آأطر الش باب والرايضة

5

5

25

املنشطون العاملون
مبؤسسات الش باب
والطفوةل

 6اإىل  10املعهد املليك لتكوين
125
مارس  2017آأطر الش باب والرايضة

3

5

15

آأطر حامية الطفوةل

75

 12اإىل  16املعهد املليك لتكوين
مارس  2017آأطر الش باب والرايضة

3

5

15

آأطر اخملاميت الرتبوية

75

املعهد املليك لتكوين
 18اإىل 22
آأطر الش باب والرايضة
مارس 2017

5

5

25
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برانمج ادلورات التكوينية لفائدة املوظفني اجلدد دورة 2017
جمال التكوين

املوضوع

اختصاصات وتنظمي وزارة الش باب والرايضة
واختصاصات وتنظمي املديرايت اجلهوية وا إالقلميية
 املهام املنوطة ابملوظفني اجلدد وفق ادلليل املرجعيالتدبري العمويم
للوظائف والكفاءات
تنظمي زايرات اس تطالعية لبعض املؤسسات
المنوذجية (املديرية ا إالقلميية ابحملمدية)
تس يري وتدبري  -القوانني املنظمة واملساطر االإدارية املعمتدة يف تدبري
وتس يري مؤسسات الش باب والطفوةل والشؤون
مؤسسات
الش باب والطفوةل النسوية
والشؤون النسوية  -برامج وزارة الش باب والطفوةل والشؤون النسوية
 القوانني املنظمة واملساطر االإدارية املعمتدة يف تدبريالتس يري والتدبري
تس يري واملؤسسات الرايضية
الراييض
برامج وزارة يف جمال الرايضةالتدبري االإداري ملوظفي ادلوةل (الوضعيات االإدارية،
التنقيط والتقيمي ،الرخص االإدارية ،اللجان الثنائية
تدبري املوارد
)......
البرشية
أآدوات و أآساليب تدبري املوارد البرشية واملشاريع
املهيلكة ملديرية املوارد البرشية

اترخي االإجناز
عدد ا ألايم عدد ا ألايم مجموع عدد
عدد
أ
املديرية امللكفة ابلتأطري العدد
املرتقب
الافواج حسب املواضيع للك فوج ا ألايم
مديرية التواصل والتعاون
وادلراسات القانونية

1/2
3

1/2

2

6

1
1/2
1

3

3

1/2
3

1/2
1/2

1

3

مديرية املوارد البرشية

ش تنرب 2017
70

مديرية املوارد البرشية
واملديرية ا إالقلميية للمحمدية

ش تنرب 2017

مديرية الش باب والطفوةل
والشؤون النسوية

ش تنرب 2017

مديرية الرايضة

70

70

ش تنرب 2017

1/2
1

3
1/2

3

مديرية املوارد البرشية

70

ش تنرب 2017

املاكن

مركز الاس تقبال
البشري ابحملمدية

مركز الاس تقبال
البشري ابحملمدية
مركز الاس تقبال
البشري ابحملمدية
مركز الاس تقبال
البشري ابحملمدية
مركز الاس تقبال
البشري ابحملمدية

المملكة المغربية
وزارة الشباب والرياضة

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction des Ressources Humaines
Division de la Formation et de la Formation Continue

مديرية الموارد البشرية
قسم التكوين والتكوين المستمر

برانمج ادلورات التكوينية لفائدة املرحشني الجتياز
مبارايت الكفاءة املهنية برمس س نة 2017
جمال التكوين

املواضيع
تقنيات حترير املواضيع

تقوية قدرات املوظفني
املقبلني عىل اجتياز
امتحان الكفاءة املهنية
برمس س نة 2017

تقنيات التواصل الشفهيي
تنظمي واختصاصات الوزارة
تدبري املوارد البرشية واملزيانية
برامج الوزارة يف جمال الش باب
والطفوةل والشؤون النسوية
والرايضة

عدد الاايم حسب
عدد الافواج
املواضيع
2/1

6

2/1
2/1
2/1
1

مجموع عدد الاايم
للك فوج

3

مجموع عدد
الاايم

18

اترخي االإجناز

املرتقب

 29و 30نونرب
2017

املاكن

الرابط/فاس/ااكدير
البيضاء /طنجة /وجدة

