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 مقياس المشروع المهني الشخصي                         

 

 :تعريف المشروع المهني1- 

، الذي (Projicere)مصدرىا من فعل التيني  (Projet)إن كممة مشروع 
، فإن تعريف لويس نوت و مارك بروو بحسب كل من . الرمي إلى األمام: يعني

ىو ما ُيقصد إنجازه في مستقبل ممتد : المشروع الميني يمكن أن يكون كما يمي
. نسبيا
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حسب المؤلفين المذكورين و بتعبير مبسط، فإن المشروع عموما يجسد ىدفا 
إنو يتأسس عمى شكل برنامج . محددا و يضع لو عددا من الوسائل من أجل بموغو

. نشاطات متتابعة من خالليا ُتسخر تمك الوسائل لغاية التنفيذ

 :صعوبة تعريف المشروع المهني الشخصي

المشروع الميني الشخصي ىو ذلك الخيط الموجو إلى الدراسات لدى الطالب 
، فإن األمر يتعمق متقي. مفبحسب . (Carrière)و منو إلى الحياة المينية

إن الشروع الميني الشخصي ليس فقط . بالتنمية المتواصمة لمشخصية عند الطالب
نما باألحرى ىو عممية تنموية تمتد عمى  ىدفا ُتحدد الجيود بغية الوصول إليو، وا 

عمى ىذا األساس تعذر عمى الميتمين أن يبموروا تعريفا جامعا و . عدة سنوات
ذلك ألنو يتميز بالتدرج و المرحمية في التنفيذ، إضافة . مانعا و شامال و ُمحددا لو

إلى أن رؤية صاحبو تتطور إزاءه من وقت إلى آخر و ذلك في خضم التقمبات 
 .الحاصمة في المجاالت االقتصادية و االجتماعية والثقافية العالمية

و مع ىذه التعقيدات الواقعية، أمكن أن يوضع لو تعريف و ىو 
المشروع الميني الشخصي ىو عممية تمتد عمى مدا زمني، ىذا المشروع :"كالتالي

إن غاية المشروع الميني . يمر حتما بتفكير شخصي و مجيود بحثي مكثف
الشخصي ىو تحديد مسار تكويني مكثف متعمق بالحرفة المختارة، في إطار األخذ 

. بعين االعتبار التطمعات الشخصية و المينية الحالية و المستقبمية لممعنيين
من إجراء اختيارات دراسية ومينية - إذا- فالمشروع الميني الشخصي يمكن

 .مستندة عمى معارف كافية متعمقة بخطوات ممكنة التنفيذ
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  :دور المشروع المهني الشخصي2- 

المشروع الميني الشخصي يجب أن يوجو الطالب إلى وضعية تكون فييا 
تمنياتو الوظيفية الحالية و المستقبمية و كذا تطمعاتو و كفاءتو و محاور 

، قابمة لمتنفيذ و التجسيد و لو من الناحية المبدئية النظرية عمى (تقدمو)نيضتة
إن ىذه الوضعية المنشودة التي ييدف إلييا المشروع الميني الشخصي قد . األقل

تكون ليا الفعل الحاسم في إعطاء معنا و انسجام لممسار الدراسي و التكويني 
 .لمطالب إزاء حرفتو المنتقاة

 

ىذا النوع من المشاريع يكون عادة موجيا عن طريق تفكير ذاتي من الطالب 
نفسو و نابع من التحميالت المتعمقة بتجاربو الخاصة و التي يكون قد قارنيا مع 

من جية أخرى، تجدر اإلشارة . تجارب أخرى اطمع عمييا عند زمالئو أو معارفو
إلى أن المشروع الميني الشخصي ُيعد نوعا من المشروعات التي تحتاج إلى 

، ذلك أنو يعتمد في جوانب منو عمى المؤىالت المعرفية (Projet tutoré)مرافقة
و عمى االستثمارات الشخصية لمطالب المتعمقة بالبحث الوثائقي والمعرفة الذاتية 

 .المكتسبة

 :شروط بمورة مشروع مهني شخصي3- 

حسب بعض الخبراء، يجب اعتماد بحوث و جمع معمومات تخص العمم 
إن المشروع الميني . الميني من جية، كما تخص صاحب المشروع نفسو

كما يتطمب اجتياز . الشخصي يتطمب التفكير و الوقت و االستثمار الشخصي
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امتحانات شفاىية و بصرية و استطالع المحيط و االستفادة من بعض المواقع 
 .الخاصة بيذا الغرض

في السياق ذاتو، فإن التفكير في االنضمام لمنشاط الميني المستقبمي، يتطمب 
ىذه المعمومات يمكن ..الحيازة لجممة من المعمومات المتعمقة بالبيئة المينية

الحصول عمييا عمى شكل شيادات من أفراد مخبرين، ُيسمون أحيانا في بعض 
أو يمكن الحصول عمييا عن طريق " الشيود المفضمين:" المناىج العممية ب

 .البحث الذاتي لمطالب في مظانيا الوثائقية المتاحة

من جية أخرى ، يجب عمى الطالب أن يكون قادرا عمى التموضع بالنسبة 
السيرة الذاتية، رسالة )كما يجب عميو أن يتقن عممية تقديم نفسو. لممؤسسات

 .(التحفيز

 :األسئمة الواجب طرحها قبل مبادرة المشروع    4- 

 ىل لدي حول المينة التي أرغب في مزاولتيا؟ - 

 ىل لدي دراسات ُتجمي الواقائع الخاصة بالمينة؟- 

 ما ىو الوقت الذي تتطمبو الدراسات المتعمقة بيذا المشروع المختار؟- 

 ىل يتناسب تخصصي مع اختياري الميني؟- 

 .ىل أمتمك جميع المعمومات الكافية المتعمقة باالكتتاب في ىذا المشروع- 

 :مميزات الشروع المهني الشخصي الناجح  5 -  
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البد من أن يتميز المشروع الميني الشخصي بحد أدنى من المميزات و 
 :من تمك المميزات ما يمي. السمات حتى تتوفر لو أسباب النجاح

إن المشروع ىو بمثابة نظر إلى : ينبغي أن يكون موجيا لممستقبل- 
المستقبل، لذا فإنو يتطمب التخطيط االستراتيجي عمى المديين المتوسط و الطويل 

 .مع األخذ بعين االعتبار التحوالت الممكنة و المحتممة

يأخذ في الحسبان اإلكراىات : يجب في المشروع أن يكون متسما بالواقعية- 
التي يفرضيا السوق و تفرضيا الحقائق الواقعية لمحرفة خاصة و لقطاع النشاط 

 .عامة

أي قابال لمتنفيذ انطالقا من : يجب في المشروع أن يكون قابال لإلنجاز- 
 .اآلليات المعتمدة و القدرات و المؤىالت

بمعنى يجب فيو أن يكون محتويا : ال ينبغي أن يتمخص المشروع في اسمو- 
 .عمى مضمون حقيقي و عقالني

 :الخطوات العشر لبناء المشروع المهني الشخصي6- 

من أجل بناء مشروع ميني حقيقي و عقالني و قابل بالتالي ألن يكون 
ناجحا، يوصي بعض الخبراء بعشر خطوات تعد بمثابة حصيمة شخصية و مينية 

 :تساعد في ذلك البناء و ىي

 أين يمكنني العثور عمى المعمومات المتعمقة بالمينة المراد الولوج إلييا؟- 
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بطبيعة الحال في )وجب عمي أن ألقي إطاللة عمى المواقع ذات الشأن - 
الدول المتقدمة، عكس األخرى النامية، فإن تمك المواقع متوفرة و تخضع ألنظمة 

 .(دقيقة و معقمنة

ىناك مراكز )التعرف عمى الجيات التي يمكن أن تساعدني في اختياراتي- 
 .(متخصصة في ذلك

مشروعي ىو عبارة عن تحضير لميام وظيفية جديدة، لذا وجب أن أقف - 
 .عمى المؤىالت المطموبة و أقيس المسار الواجب سموكو

أضع تشخيصا لوضعيتي الحالية و أحدد ىوامش المناورة فيما يخص - 
 .الوقت و المال

أين أجد المعمومات الضرورية؟ مثال طمبة قدماء تمرسوا عمى ىذه - 
 .المشاريع و اكتسبوا خبرة تتعمق بيذه المشاريع

 .أستطمع محيطي قصد العثور عمى من يمكنو أن يساعدني في مشروعي- 

أبحث عمى مستوى التراب الوطني المسارات التي ُتعنى بالمينة التي أعمل - 
 .عمى التوجو إلييا

ُأطمع معارفي عمى مشروعي من أجل أخذ آرائيم حول طبيعة تحميالتي و - 
 .مدى مصداقيتيا و واقعيتيا

 .أبحث عن الخبراء الذين يمكنيم مساعدتي- 
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 :هداف المشروع المهني الشخصي  7-  

ُيفترض في المشروع الميني الشخصي أن يصل بالطالب إلى وضعية 
منسجمة تجمع بين رغباتو اآلنية و المستقبمية و بين تطمعاتو الشخصية و قدراتو 

ىذا المشروع . الذاتية من أجل تصور مسار تكويني متناسق مع المينة المختارة
وجب أن يكون موجيا بواسطة تفكير شخصي لمطالب باعتباره فاعال حقيقيا في 

إنو تفكير ناتج عن تحميل خبراتو و عن احتكاك مع . ذلك المسار المختار
يتأسس ىذا الخيار عمى معمومات كافية و عمى استثمار قوي عند . الزمالء

يجب أن ُيعمم أن . الطالب متعمق بالبحث الوثائقي و المعرفة الخاصة بداية
 .(Tutoré)المشروع الميني الشخصي يدخل في مجال المشاريع المتطمبة لممرافقة

في السياق ذاتو، فإن مقياس المشروع الميني الشخصي يسعى إلى تحقيق 
 :ىدفين

العمل عمى إقرار التوافق و االنسجام بين التطمعات  المينية عند الطالب - 
 .و واقع المين الممكنة في عالم الشغل

بالنسبة لمطالب، فإن ىذا المقياس يسعى لجعمو في وضعية محددة بالنسبة - 
لقطاع نشاطات أو فرع ميني أو حرفة معينة، من أجل التوجيو المستقبمي المتعمق 

 .بالبحث عن التربص المناسب و التكوين ثم الشغل الحقا

إن الرىان عموما ىو تطوير كفاءات الشغل في إطار من االستقاللية، لكن 
في جو جماعي أثناء الحصص الدراسية، التي من خالليا يمكن لكل طالب أن 
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إن األعمال المطموبة من الطمبة . يعبر و يفصح عن بمورة مشروعو أمام الجماعة
 :ىي كاآلتي

  انتقاء حرفة ما،•

  تحديد قطاع نشاطات أو فرع ميني معين،•

  البحث عن معمومات و معطيات إحصائية،•

  عقد لقاءات مع مينيين،•

  تحضير عرض شفاىي و تحرير ممف نيائي،•

 إن تدريس مثل ىذا المقياس من شأنو أن يمكن من االطالع عمى األدوات •
 ،(المقابالت الخاصة بانتقاء المرشحين لمشغل)المعرفية المتعمقة بالشخصية

 إن ىذا المقياس في مرحمة ما يمكن من توجيو الطالب من تحديد عروض •
 التشغيل أو التكوين،

 في مرحمة متقدمة ألخرى، يوفر ىذا المقياس التقنيات الخاصة بالبحث عن •
 .شغل أو توظيف

عموما، فإن اليدف النيائي لممشروع الميني الشخصي ىو مرافقة كل طالب 
أثناء بمورتو لمشروعو و توجييو نحو تكوين أو قطاع نشاطات متكيفة مع 

 1.تطمعاتو

                                                           
1
 Delphine Dauvergne. « Projet personnel en licence ». http://www.letudiant.fr/educpros/enquete/projet-

professionnel-en-licence-a-chaque-univesite-sa-methode.html 
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 كيفية تقديم المشروع المهني الشخصي مشافهة - 8

أن لو موعدا يكون فيو  يجب عمى الطالب أن يعمم و ىو يحضر لمشروعو،
بداية ُيفترض في الطالب، عمى وجو العموم، أن يكون  .مستعدا لتقديمو مشافية

فاالنطباع الذي . عمى دراية بأن اإللقاء الشفيي ىدفو إقناع السامع و المحاور
إن ما ينقدح في أذىان المتمقين . يخمفو اإللقاء ذا نتائج حاسمة بالنسبة المعني

ينبني حتما عمى نوعية الخطاب و مدى تماسك الحجج المقدمة و طبيعة العمل و 
 .الكالم عموما

 :مراحل التقديم

ال توجد طريقة موحدة، إن ذلك يعتمد عمى السياق و الوضعيات 
غير أن ىناك ..فقد يكون العرض موجيا إلى أساتذة أو إلى ُمَشِغمين: الموضوعية

 .بنية عامة لمثل ىكذا عرض يجب أن يتبينيا الطالب صاحب المشروع

 . الخطاب•

 يجب تحضيره مسبقا بكيفية جيدة و محضرا نفسك بالتوازي معو،- 

 ال تدع مجاال لممفاجأة،- 

 ،كن حامال لرسالة واضحة و مييكمة جيدا- 

 فيو، تحكم و الوقت تقيد -

 لمحظ، مجاال تدع ال حتى جيدا اإللقاء عمى تدرب -



10 
 

 محيطك، أمام بالمداخمة قم -

  متماسك، خطاب بناء أجل من ميم ذلك إن المستعممة، لغتك من تأكد -

 المستيدف، لمجميور مناسبة مصطمحات استعمل -

 .محدد غير الوقت كان لو و  حتى مداخمتك في تطيل ال -

 .المناقشة •

 .يناقشك من عميك يطرحو أن يمكن لما تتحسب أن يجب

 .العرض في األجيزة استعمال •

 ال حتى بيانات و عرض أجيزة من مداخمتك في يساعدك أن يمكن ما حضر
 في غاية تكون العرض في خطة اتبع .المداخمة تفاصيل كل لقراءة تضطر

 2.الوضوح

 

       

    

 

 

                                                           
2
 http://docs.school 
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