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 بطاقة حتديد مهام املنصب والكفاءات املطلوبة 
 املعهد العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقاف منصب مدير  

 

 اإلطار العام للمهمة 
املعهد   مدير  الثقايفميارس  والتنشيط  املسرحي  للفن  إشراف    العايل  حتت  والثقافة مهامه  الشباب  وزارة 

ميادين   -والتواصل العلمي يف  والبحث  التكوين  احلكومة يف جمال  بتطبيق سياسة  ويقوم  الثقافة.  قطاع 
 املعهد.  التكوين اليت تدخل يف اختصاص

 الشروط النظامية 
يف وجه املرتشحات  العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقايف مدير املعهد يفتح ابب الرتشيح لشغل منصب  

الذين يقدمون بصفة خاصة   الفن املسرحي والتنشيط الثقايف يف ميدان    االختصاصواملرتشحني من ذوي  
 املتعلق بتنظيم التعليم العايل.   01.00من القانون   33مشروعا لتطوير املعهد طبقا ملقتضيات املادة  

 صالحيات املنصب 
جبميع الصالحيات الالزمة لتسيري شؤون املؤسسة   املسرحي والتنشيط الثقايفالعايل للفن  املعهد  يتمتع مدير    

 وهلذه الغاية يقوم ابملهام التالية:
 رائسة جملس املؤسسة حبكم القانون؛  •
  ؛ الثقايفالعايل للفن املسرحي والتنشيط  رائسة اللجنة العلمية للمعهد   •

 جماالت التدخل 
 بلورة وتنفيذ سياسة املعهد وإسرتاتيجية عمله: بيقوم  
يقوم يف هذا اإلطار بتنفيذ قرارات جملس املؤسسة، وإن اقتضى احلال قرارات اللجنة أو اللجان اليت  •

 ؛اجمللس  حيدثها 
 تسيري شؤون املعهد العلمية واملالية واإلدارية واإلشراف على مجيع مصاحله؛  •
تقريرا حول أنشطة املعهد اىل جملس املؤسسة وكذا مشروع برانمج العمل تقدمي عند هناية كل سنة   •

 ابلنسبة للسنة املوالية؛  املقرتح
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له أن  السهر على احرتام النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل داخل حرم املعهد وجيوز •
 . يتخذ مجيع التدابري اليت تستلزمها الظروف لتحقيق ذلك

 
 حميط العمل 

 احمليط اخلارجي:
 القطاعات الوزارية؛   

 مؤسسات التعليم العايل الوطنية والدولية؛
 احمللية؛  واجلماعاتاملؤسسات العمومية    
 شركات اخلواص واجلمعيات املهنية؛   
 املنظمات الدولية.   
 احمليط الداخلي:   

  الشباب والثقافة والتواصلوزارة  
 موظفو املعهد؛ 

 الطلبة.  
 


