تأهيل األساتذة(:جديد )
تطبيقا ألحهاً الكزار الٕسار ٙرقي  071املؤرّخ يف  01فٗفز 0102 ٙاحملدّد لهٗفٗات تطبٗل األحهاً
املتعمك ٛبالتأِٗن اجلاوع٘ فإُ التدابري اجلدٖد ٚاليت تضىٍّا :

 إلػا ٞدٔرت٘ إٖداع ومفات الرتعح (51جاٌف٘ ٔ51صبتىرب) . أُ ٖهُٕ املرتعح يف ٔضعٌٗ ٛغاط داٟي باملؤصض ٛاليت ميارظ بّا ٌغاطْ وٍذ ()30صٍٕاتوتتالٗ ٛعم ٜاألقن ،
 عٍد رفض ومف املرتعح بضب تكزٖز صميب وَ قبن أحد املكزرَٖ ٖبمؼ املرتعح بأصباب الزفضوَ أجن رفع التخفظات ،
 يف حالٔ ٛجٕد خالف بني المجٍ ٔ ٛاملرتعح ،ميهَ ِذا األخري،يف وزحم ٛأٔىل ،إخطاراجملمط العمى٘ لمهمٗ. ٛ
ٔميهٍْ ،يف وزحم ٛثاٌٗ، ٛتكدٖي طعَ لد ٝاجملمط العمى٘ لمىؤصض. ٛ
ٔميهٍْ ،يف وزحم ٛأخري، ٚتكدٖي طعَ ،أواً:
املدٖزٖ ٛالعاو ٛلمبخح العمى٘ ٔالتطٕٖز التهٍٕلٕج٘ فٗىا خيص ٌٕعٗ ٔ ٛوكزٟٔٛٗاجملم،ٛ
املدٖزٖ ٛالعاو ٛلمتعمٗي ٔالتهَٕٖ العالٗني فٗىا خيص اجلٕاٌب اإلدارٖٔ ٛالتٍظٗىٗ. ٛٔطبكا ألحهاً ٌفط الكزار ،الصٗىا املاد ) 33( ٚوٍْ ٌ ،عمي الضاد ٚاألصاتذ ٚاملرتعخني لمتأِٗن اجلاوع٘ أُ
املمف حيتٕ ٙعم ٜواٖم٘ :
طمب طمــب خطـ٘ .
10
ٌ ُ 10ضخ ٛوَ وكزر التجبٗت يف الزتب. ٛ
10

عّاد ٚعىن حدٖج ٛتبني عدد صٍٕات العىن الفعمٗ. ٛ

10

ٌضخ ٛعَ الغّادات اجلاوعٗ ٛاحملصن عمّٗا .

10

تصزٖح عزيف بعدً إٖداع ومف التأِٗن يف أ ٙجاوع ٛأخز ٝوصادم عمْٗ .

10

ٌضخ ٛعَ أطزٔح ٛالدنتٕرآ .

10

بٗاُ الضري ٚالذاتٕٖٗ، ٛضح خمتمف وزاحن املضار املّين لمىرتعح.

10

الٕثاٟل املتضىٍ ٛجمىٕع أعىاه املرتعح لمتأِٗن اجلاوع٘ ،طبكا لمىمخل املزفل بّذا الكزار .

10

ومخص ٖتهُٕ وَ مخط ( )10إىل عغز )01( ٚصفخات ٖ ،ربس فْٗ املرتعح جمىٕع أعىالْ العمىٗٔ ٛ
البٗداغٕجٗ.ٛ

الغزٔط اجلدٖد ٚاملتعمك ٛمبمف التأِٗن اجلاوع٘ ااخا

باألصتا الباحح

عم ٜغزار الٕثاٟل اإلدارٖ ٛاملطمٕبٖ ٛتعني أُ ٖضي ومف الرتعح عم ٜعٍاصز وَ نن ف ٛ٠وَ الف٠ات () 3، 0، 0
املذنٕر ٚأدٌآ وغفٕع ٛبهن الٕثاٟل اليت تدعىّا :
ٌ )1غاطات البٗداغٕجٗٛ
-

تدرٖط حماضزات

-

إدار ٚاألعىاه املٕجّٛ

-

وتابع ٛاألعىاه التطبٗكٗٛ

-

درٔظ وطبٕعٛ

-

وطبٕع ٛاألعىاه املٕجّٛ

-

إصدار نتاب

-

درٔظ مسعٗ– ٛبصزٖٛ

-

درٔظ عرب الغبهٛ

-

املزافكٛ

-

وتابع ٛاملرتبصني

-

املغارن ٛيف العالق ٛبني اجلاوعٔ ٛاملؤصضٛ

-

املغارن ٛيف التٍغٗط البٗداغٕج٘ عم ٜعهن ٌدٔ ٚأٔ ٔرعات

-

تأطري وذنزات املاصرت

-

املغارن ٛيف التهَٕٖ يف الدنتٕرآ عم ٜعهن ٌدٔ ٚأٔ غريِا

ٌ )2غاطات البخح
-

وٍغٕرات وَ الصٍف " أ"

-

وٍغٕرات وَ الصٍف " ب "

-

وٍغٕرات وَ الصٍف " ج "

-

وداخالت ٔطٍٗٛ

-

بزا ٚٞاخرتاع  PCTاملٍظى ٛالعاملٗ ٛلمىمهٗ ٛالفهزٖ)OMPI( ٛ

-

اخرتاع املعّد اجلشاٟز ٙلمىمهٗ ٛالصٍاعٗ)INAPI( ٛ

 ) 3نشاطات أخرى
 تأطري وغرتك لمىاجضتري-

تأطري وغرتك ألطزٔحات الدنتٕرآ

-

املؤلفات العمىٗٛ

-

تٍظٗي التظاِزات العمىٗٛ

-

التعأُ الدٔل٘ ()Tempus CMEP

-

املغارن ٛيف التٍغٗط العمى٘ (تكزٖز خرب)ٚ

-

عكد حبح( وغارٖع ، CNEPRUخمرب حبح )...،

مالحظةٖ :زج ٜاإللتشاً برتتٗب املمف حضب التضمضن املذنٕر أعالٓ .

