
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشتُباث واإلجشاءاث انًتعٍُ اتخارها يٍ أجم يىاكبت وتحٍُُ انًىاسد

 ضبط ثوتحضُش نقاءا ESISE( Module RH) انبششَت فٍ قاعذة انًعطُاث

 :وضبط انًىاسد انبششَت  انخشائط انتشبىَت و تذقُق

 

 

تحٍُُ انًتىفش يٍ انًىاسد انبششَت انعايهت بانًؤسست فٍ قاعذة انًعطُاث  .1

ESISE؛ 

 و انًصادقت عهُها يٍ طشف )*(طبع انالئحت االسًُت نهعايهٍُ بانًؤسست  .2

 انبششَت دانًكهف باإلداسة انتشبىَت نهًؤسست و تسهًُها إنً يصهحت تذبُش انًىاس

 بانُُابت؛

و انًصادقت عهُه يٍ )*( طبع انًجًم انخاص بىضعُت أطش انتذسَس نهًؤسسـت  .3

 دطشف انًكهف باإلداسة انتشبىَت نهًؤسسـت و تسهًُه إنً يصهحت تذبُش انًىاس

 .انبششَت بانُُابت

َجب طبع انالئحت و انًجًم يباششة يٍ انبشَاو انخاص باستخشاجهًا يٍ قاعذة  (*)

 .ESISE( (Vérification pour la carte scolaireيعطُاث  

 

 مسطرة تحيين وضعيت الموارد البشريت

 ESISE( Module RH) في قاعدة المعطياث 

 

 عهً صعُذ انًؤسست



 

 

 

 

 

 

 

 

ضبط و تذقُق انًتىفش يٍ انًىاسد انبششَت انعايهت بًختهف انًؤسساث انتعهًُُت  .1

  انتابعت نهُُابت؛وبانًصانح األخشي

 بانًؤسساث انتعهًُُت نهعايهٍُ وانًجًالث انخاصت انهىائح اإلسًُتانًصادقت عهً  .2

 انًتىصم بها يٍ نذٌ يذَشٌ انًؤسساث انتعهًُُت؛

  حسب انًىاد بكم سهك تعهًٍُ عهً)*(طبع انًجًم انخاص بىضعُت أطش انتذسَس  .3

  انُُابت؛صعُذ

 انُُابت يٍ طشف صعُذانًصادقت عهً هزا انًجًم انخاص بىضعُت أطش انتذسَس عهً  .4

 انسُذ انُائب و انًسؤول عٍ انًىاسد انبششَت بانُُابت؛

تسهُى جًُع انهىائح و انًجًالث انًتعهقت بانًىاسد انبششَت سىاء انًتىصم بها يٍ  .5

أو تهك انتٍ تى طبعها وانًصادقت عهُها عهً صعُذ طشف يذَشٌ انًؤسساث انتعهًُُت 

 . نألكادًَُتانُُابت

 

َجب طبع انًجًم يباششة يٍ انبشَاو انخاص باستخشاجه يٍ قاعذة يعطُاث  (*)

ESISE. 

 عهً صعُذ انُُابت



 

 

 

 

 

 

اإلششاف عهً يختهف انعًهُاث انًتعهقت بضبط و تذقُق انًتىفش يٍ انًىاسد  .1

 انتابعت نألكادًَُت وبانًصانح األخشيانبششَت انعايهت بانًؤسساث انتعهًُُت 

 ونُُاباتها؛

 بكم سهك تعهًٍُ انًىادحسب )*( طبع انًجًم انخاص بىضعُت أطش انتذسَس  .2

 عهً يستىي انُُاباث انتابعت نألكادًَُت؛

انًصادقت عهً هزا انًجًم انخاص بىضعُت أطش انتذسَس عهً يستىي انُُاباث  .3

انتابعت نألكادًَُت يٍ طشف انسُذ يذَش األكادًَُت و انًسؤول عٍ انًىاسد 

 انبششَت بانجهت؛

 

 

يىافاة انًصانح انًشكزَت انًعُُت خالل عًهُت ضبط انخشائط انتشبىَت و تذقُق 

انًىاسد انبششَت بجًُع انهىائح وانًجًالث انًتعهقت بانًىاسد انبششَت سىاء 

انًتىصم بها يٍ طشف يذَشٌ انًؤسساث انتعهًُُت أو تهك انًصادق عهُها 

 .إقهًُُا أو جهىَا

 .ESISEَجب طبع انًجًم يباششة يٍ انبشَاو انخاص باستخشاجه يٍ قاعذة يعطُاث  (*)
 

 عهً صعُذ األكادًَُت


