برنامج
اللقاء الدراسي
لشبكة مدبري املوارد البشرية
بوزارة الرتبية الوطنية
   

مركز التكوينات وامللتقيات الوطنية
الرباط يف  22و  22يونيو 2102

اليوم األول  :اجلمعة  22يونيو 2012

 9صباحا

استقبال املشاركات واملشاركني.

 9و  03د

افتتاح أشغال اللقاء  :كلمة السيد وزير الرتبية الوطنية.

 03صباحا

اجللسة العامة األوىل  :عرض تأطريي حول اللقاء
(السيد مدير املوارد البشرية وتكوين األطر ).
 11و  00د  :اسرتاحة

 00و  03د

انطالق أشغال الورشات (يوزع املشاركون على أربع ورشات/جمموعات)
على الشكل التالي :

الورشة األوىل  :اإلعداد لتعميم النظام املعلومياتي لتدبري املوارد البشرية )( MASIRH2
الورشة الثانية  :الربنام اجلديد لتدبري وتتبع الرخص املرضية ))AGSCM

الورشة الثالثة  :تتبع الوضعيات اإلدارية للموظفني
الورشة الرابعة  :تفويض االختصاصات وتبسيط املساطر

اجملموعة
األوىل
اجملموعة
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من الساعة  00و  03د

من الساعة  01و  03د

من الساعة  01و  03د

من الساعة  01و  33د

إىل الساعة  01و  03د

إىل الساعة  00و  03د

إىل الساعة  01و  03د
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الورشة الثانية

الورشة الثالثة

الورشة الرابعة

الورشة الثانية

الورشة الثالثة

الورشة الرابعة

الورشة األوىل

الورشة الثالثة
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الورشة الثانية

الورشة الثالثة

اليوم الثاني  :السبت  23يونيو 2012

 9صباحا
 03و  03د

اجللسة العامة الثانية  :احلركة االنتقالية وتدبري الفائض واخلصاص .

تقديم ومناقشة نتائج أشغال الورشات.
 11و  30د  :اسرتاحة

 01و  33د

تقييم أشغال اللقاء الدراسي.

 00و  33د

اختتام أشغال اللقاء.
تشكيل اجملموعات

 اجملموعة األوىل :

 اجملموعة الثالثة :

 جهة سوس  -ماسة  -درعة ؛

 جهة فاس  -بوملان ؛

 جهة مكناس  -تافياللت ؛

 جهة مراكش -تانسيفت  -احلوز ؛

 جهة الشاوية  -ورديغة ؛

 جهة كلميم – السمارة ؛

 جهة الداخلة  -وادى الذهب  -لكويرة.

 جهة دكالة  -عبدة.

 اجملموعة الثانية :

 اجملموعة الرابعة :

 جهة الدار البيضاء الكربى ؛

 جهة الرباط  -سال  -زمور  -زعري ؛

 جهة تادلة  -أزيالل ؛

 جهة تازة  -احلسيمة  -تاونات ؛

 اجلهة الشرقية ؛

 جهة الغرب  -الشراردة  -بين حسن ؛

 جهة العيون  -بوجدور  -الساقية احلمراء.

 جهة طنجة  -تطوان.

 سكرتارية اللقاء :

 اللوجيستيك واالتصال :

 حنان ادريسي سغروشين ؛

 عبد العالي أمشالل ؛

 مليكة خوادري.

 مصطفى القصراوي.

تنظيم أشغال الورشات
الورشة األوىل  :اإلعداد لتعميم النظام املعلومياتي لتدبري املوارد البشرية MASIRH2
النتيجة املنتظرة

التعريف باملراحل اليت قطعها إعداد النظام املعلومياتي لتدبري املوارد البشرية والتداول يف آفاق تعميمه

تأطري وتنشيط

السعدية أكزار  -احلسني عسكري

تقرير

حممد اعمارة

الورشة الثانية  :الربنام اجلديد لتدبري وتتبع الرخص املرضية AGSCM
النتيجة املنتظرة

التعريف بالتدابري اجلديدة ملعاجلة الرخص املرضية ،واملصادقة على الربنام املعد هلذا الغرض

تأطري وتنشيط

بشرى احلراق  -عبد اخلالق حسين

تقرير

حفيظ الشرقاوي

الورشة الثالثة  :تتبع الوضعيات اإلدارية للموظفني
النتيجة املنتظرة

تدارس الوضعيات اإلدارية للموظفني يف ضوء املستجدات التشريعية والتنظيمية

تأطري وتنشيط

حممد بنزرهوني  -حممد الشناع

تقرير

أمحد بوعلوي

الورشة الرابعة  :تفويض االختصاصات وتبسيط املساطر
النتيجة املنتظرة

التقاسم وتبادل الرأي يف شأن مشاريع القرارات املتعلقة بتفويض االختصاصات وتبسيط املساطر

تأطري وتنشيط

خالد بنيشو  -عزيز التجييت

تقرير

أمحد بلخدوش

جلسة عامة  :احلركة االنتقالية وتدبري الفائض واخلصاص
النتيجة املنتظرة

الوقوف على نتائج احلركة االنتقالية وكيفية تدبري ومعاجلة إشكالية الفائض واخلصاص

تأطري وتنشيط

حممد مليت  -محيد اجلزار

تقرير

عبد الرحيم خيا

