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  اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس جهة فاس مكناس و الجامعات ومؤسسات بناء على

 .2016أبريل  18اريخ وقعة بتجهة املالالتعليم العالي ب

  افي توحيد جهودهم  األخوينة وجامعمكناس -فاس ةكل من مجلس جهلرغبة  اعتباراو 

املقاولة  في دعم ثقافة واإلسهامبالجامعة دعم قدرات طلبة الدراسات العليا  أجل من

 ؛لديهم

 والنسيج املقاوالتي ةوإسهاما من الجهة في إرساء أسس انفتاح متبادل بين الجامع 

  ؛بالجهة

 و  2017يونيو  05املنعقدة بتواريخ  لجنة التتبع والتقييم  اتضر اجتماعاوبناء على مح

 ؛2017شتنبر    04

***************************************************** 

 الفتاققفتم ا

 في شخص رئيسه ممثال مكناس  -فاسبين مجلس جهة 

  ،من جهة

 ممثلة في شخص رئيسها  األخوينوجامعة 

 من جهة أخرى؛ 

 :على مق يلي

*************************************************** 

  امللحقامللحقموضوع موضوع   املادة األوىل:املادة األوىل:

عات ومؤسساات التعلايم مكناس والجام -في إطار برنامج التعاون بين مجلس جهة فاس 

يمول مجلس جهة فاس مكناس تداريب لدى املقاوالت لفائدة  ،2017برسم سنة  العالي بالجهة

)املشاار إلههاا ععاده   األخاوينالتااععين لجامعاة  )سلك املاستر والدكتوراه( طلبة الدراسات العليا
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ا امللحااااخ الخااااا  الااااواردة فااااي هاااا  وااللتزامااااات لشاااارو لألهاااادا  وا، وفقااااا بالجامعااااة الشااااريكة(

 بالبرنامج.

  أهداف الربنامجأهداف الربنامج  ::ثانيةثانيةاملادة الاملادة ال

  ضمان املزاوجة بين التكوين النظري داخل الجامعة والتأهيل امليداني داخل اإلسهام في

 لفائدة طلبة الدراسات العليا؛ املقاولة

  وتنمية الحس  لطلبة الدراسات العلياالقدرات التدبيرية وتطوير تحسين تنمية و

 ؛ي وثقافة املقاولة لديهماملقاوالت

 االقتصادي واالجتماعي  في تكوين طلبة جامعيين منفتحين على املحيط اإلسهام

 الجهوي؛

 ؛تحفيز الطلبة على االنخرا  الفاعل مستقبال في النسيج االقتصادي وخلخ املقاولة 

 .تشجيع املقاولة على احتضان الطلبة الجامعيين وتوجهههم وتأطيرهم وتكوينهم 

 

  التزامات األطراف:التزامات األطراف:  ::ة الثالثةة الثالثةاملاداملاد

 :مكنقس-املجلس الجهوي فقس التزامقت

 يلتزم املجلس الجهوي بمايلي:

إلى الحساب   درهم     265.000,00تخصيص وتحويل الغال  املالي الخا  بالبرنامج واملحدد في 

ذلك ، و الخامسةوفقا ملا هو مبين في املادة  منحة تدريب  65لتمويل  البنكي للجامعة وذلك

 كمايلي:

 50% ؛من املبلغ عند انطالق تنفي  البرنامج 

 50% وبعد التوصل بالتقارير املشار إلهها في  عند نهاية تنفي  البرنامج،من املبلغ  تبقيةامل

 البند ععده.

 

 :الشريكة جقمعة ال التزامقت

 بما يلي: الشريكة تلتزم جامعة  
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 س الجهوي لفائدة إنجاز البرنامج موضوع تخصيص املبلغ املالي املحول إلهها من طر  املجل

 ووفقا للشرو  الواردة في امللحخ، امللحخ، وذلك طبقا للمساطر املتبعة داخل الجامعة،

 احترام موضوع البرنامج وتركيبته ومدة إنجازه؛في إطار و

  موافاة الجهة بالئحة كاملة تضم أسماء وتخصصات ومستويات الطلبة املستفيدين من

   الدفعة األولى من االعتمادات املالية للبرنامج؛املنح قبل صر 

 :دعم ومواكبة الطلبة املتدربين من خالل 

 املساعدة على اختيار املقاولة مكان التدريب؛ .1

 تعيين أستاذ جامعي للقيام بمهام التأطير البيداغوجي للمتدرب؛ .2

 به والتقرير املتعلخ تقديم املساعدة الالزمة للمتدرب من أجل إنجاز التدريب .3

 في أحسن الظرو ؛

 وذلك  ،تتبع البرنامج من بدايته إلى نهايته وإشعار الجهة بكل ما يمكن أن يعيخ سيره العادي

، وتعيين من خالل تخصيص بنية إدارية لإلعداد واملواكبة والتتبع طيلة مدة إنجاز البرنامج

 مسؤول عنها، يعتبر هو صلة الوصل بين الجامعة والجهة حول البرنامج؛

 ان التواصل املستمر بين جميع األطرا  املتدخلة في املشروع والسيما املتدرب ضم

 واملقاولة املحتضنة للتدريب؛

   السهر على ضمان التزام املتدرب بجميع الشرو  الواردة في عقد التدريب، وك ا الشرو

املنصو  علهها في ه ا امللحخ، والسيما االلتزام بالشرو  واآلجال املحددة للقيام 

 ؛، وإعداد التقريربالتدريب

  موقعة حول تطور إنجاز البرنامج في شموليته وإخبارها بكل  شهريةموافاة الجهة بتقارير

 ، والسيما:املستجدات املتعلقة به

 عدد الطلبة املتدربين ومستوياتهم وتخصصاتهم؛ .1

 املقاوالت املحتضنة للتداريب؛ .2

 مبالغ املنح التي تم صرفها. .3

 هاية التدريب بنسخ من:موافاة الجهة عند ن 

 ريب؛اد التدو عق .1

 ريب؛ارير التداتق .2

 ريب.اهد نهاية التدواش .3
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  .نسخا من الوثائخ  ؛وجوباتضمن ييتعين أن موافاة الجهة بتقرير نهائي عند نهاية البرنامج

 من الجهة؛ حول كيفية صر  االعتمادات املحولة إلههااملحاسبية 

 اإلشرا  من أجل اإلطالع على كيفية سير ارات أعضاء لجنة التتبع و تسهيل مهام زي

 .البرنامج

كما تلتزم الجامعة أيضا بأن يندرج التدريب في إطار املسار الدراس ي والبيداغوجي للطالب 

 أو من خالل موضوع التدريب.  ،سواء من خالل املقاولة املختارة ،املتدرب

 

  املادة الرابعة: مدة التدريباملادة الرابعة: مدة التدريب

 ثالثة أشهر.ي ما بين شهرين و فتحدد مدة التدريب على العموم 

 وتحدد مدة التدريب الخاصة بكل طالب في عقد التدريب.

 

  : مبلغ املنحة وكيفية أدائه: مبلغ املنحة وكيفية أدائهامةةامةةاملادة اخلاملادة اخل

 التالية:واملبالغ عدد املنح الشريكة   جامعة ال يخصص مجلس الجهة لفائدة 

 املبلغ اإلجمقلي عدد املنح مبلغ املنحة املستوى الجقمعي

 درهم 240.000,00 60 درهم 4000 املاستر

 درهم  25.000,00 5 درهم 5000 الدكتوراه

وفقا للشرو  الواردة في ه ا  دفعتين خالل مدة التدريب يؤدىيوزع مبلغ املنحة على 

 امللحخ، وطبقا للمساطر املعمول بها لدى الجامعة.

يمكن للطالب أن يستفيد من منحة تكميلية من املقاولة، وفقا ملا ينص عليه عقد 

  التدريب.

 



 6 

 

 ة: اختيار الطلبة املةتفيدين من منح التدريبة: اختيار الطلبة املةتفيدين من منح التدريبةادسةادساملادة الاملادة ال

يتم اختيار الطلبة املستفيدين من منحة التدريب وفخ مسطرة تضعها الجامعة، مع 

 مراعاة املبادئ التالية:

خالل تخصيص املنحة للطلبة الحاصلين على معدالت  مبدأ االستحقاق: من .1

 عليا؛

مبدأ املساواة: من خالل الحر  على ضمان استفادة مختلف الشعب  .2

خاصة منها تلك التي لها ارتبا  بالجوانب املالية  الجامعية، والتخصصات

 والتقنية واالقتصادية، 

 لطلبةا مبدأ الشفافية: من خالل الحر  على تعميم املعلومة لدى كل .3

بنتائج االختيار  فيما يتعلخ باالخبار أو ،املعنيين، سواء فيما يتعلخ بالترشيح

 رات التي تم على أساسها.واالعتبا
 

 : التزامات الطالب املتدرب: التزامات الطالب املتدربةةةابعةابعاملادة الاملادة ال

شرا  املباشر للمؤطر وتحت اإل  ،تحت مسؤولية الجامعة ؛يلتزم الطالب املتدرب

 لي:بماي ،البيداغوجي واملؤطر املنهي

 ؛عقد التدريبمقتضيات الحر  على االلتزام التام والكامل ب .1

 وجدية وإخال  مواظبةالقيام بمهامه داخل املقاولة بكل مايلزم من  .2

 ومسؤولية؛

ه تالعمل على االستفادة من الخبرات املهنية التي يوفرها التدريب لتطوير قدرا .3

 العلمية؛

الخصو  القيمة العلمية إعداد تقرير حول مرحلة التدريب يبرز على وجه  .4

 املضافة التي استفادها من التدريب داخل املقاولة، 

على أقص ى تقدير يحتسب ابتداء  الدى الجامعة شهر  نهاية التدريب تقريروضع  .5

 ليه في عقد التدريب.إمن يوم نهاية التدريب املشار 
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 عقد التدريبعقد التدريب: : ثامنةثامنةاملادة الاملادة ال

 البرنامج. يعتبر عقد التدريب وثيقة ملزمة في إطار

املقاولة، و املشر  البيداغوجي، و يوقع عقد التدريب وجوبا من طر  الجامعة، 

  املتدرب.و 

املستفيدين من نموذجيا للتدريب خا  بالطلبة التاععين لها  اتضع الجامعة عقد

يتضمن على وجه  مع مراعاة مقتضيات املادة الساععة من ه ا امللحخ، و لتدريب،منحة ا

 الخصو  مايلي:

 ؛تحديد املهام املعهود بها إلى املتدرب والهد  من التدريب .1

 ؛تحديد تاريخ بداية ونهاية التدريب .2

 ؛كيفية استفادة املتدرب من املنحة املخصصة من الجهة .3

 ؛تأمين املتدرب .4

على  واإلشرا مواكبة التدريب  ألجلتأطير املتدرب من طر  أحد أطر املقاولة  .5

 يداغوجي؛بمعية املشر  الب إعداد التقرير

 ؛املقتضيات املتعلقة بالحفاظ على السر املنهي .6

 نهاية التدريب؛الحخ في الحصول على شهادة  .7

إمكانية االستفادة من منحة تكميلية من املقاولة، وفقا ملا هو منصو  عليه في  .8

 الفقرة األخيرة من املادة الخامسة من ه ا امللحخ.

  : تقرير نهاية التدريب: تقرير نهاية التدريبتاسعةتاسعةاملادة الاملادة ال

تدرب تقريرا عند نهاية التدريب تحت إشرا  كل من املؤطر طالب امليضع ال

 البيداغوجي ال ي تعينه الجامعة، واملؤطر املنهي ال ي تختاره املقاولة.

 مع مراعاة مايلي: العلمية،املنهجية و يتعين أن يكون التقرير مستوفيا لكل الشرو  

 ي للطالب املتدرب؛تتماش ى مع التكوين الجامع التركيز على إشكالية محددة .1

اختيار موضوع يمكن أن يبرز من خالله الطالب املتدرب مؤهالته العلمية،  .2

 .ومكتسباته املهنية والعملية خالل التدريب
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  من طر  الطالب واملشرفين على التدريب. على التقرير التوقيع .3

  إلغاء أو فةخ:إلغاء أو فةخ:  --: تعليق األداء : تعليق األداء عاشرةعاشرةالال  املادةاملادة

 -املشار إلهها في ه ا امللحخ- أحد التزاماتهفي الوفاء ب بالطالب املتدر في حالة تقصير 

من طر   ، وبعد إشعارهالتقريرإنجاز  في تأخرالأو في حالة  ،أو املقاولةاتجاه الجامعة 

بمقتضيات  اإلخاللأو مالحظة  ،الجامعة في ظر  أسبوع ععد التاريخ املحدد لوضع التقرير

املوالية لإلشعار بأن أيام ( 10)عشرة في غضون  له الحخ الجامعةفان رئيس  عقد التدريب،

 لجهة.املبلغ املتبقي من املنحة املخصصة من ايقوم بتأجيل أو إلغاء تحويل 

إما عسبب تخلف ،التدريب غير ممكنفي حالة وقوع خلل أو أخطاء فادحة تجعل انجاز 

من  ( أيام10عشرة ) في ظر الطر  غير امللتزم و ععد إشعار  الطالب أو عدم التزام املقاولة،

 عشكل انفرادي؛ عقد التدريبإلغاء   لرئيس الجامعة، يمكن تاريخ تسجيل التعثر

في حالة عدم قيام الجامعة بمهامها والتزاماتها املشار إلهها في ه ا امللحخ، يمكن للجهة 

 أو فسخ امللحخ. توقيف صر  الدعم املخصص للبرنامج، إما كليا أو جزئيا؛ حسب الحاالت.
 

  :  املراقبة البعدية واالفتحاص:  املراقبة البعدية واالفتحاصاحلادية عشرةاحلادية عشرةاملادة املادة 

من طر   اإلفتحا تخضع للمراقبة أو  البرنامججميع العمليات املرتبطة بانجاز 

 الهيئات املختصة. 

 
 

 :الزيارات امليدانية:الزيارات امليدانيةعشرةعشرة  ةةالثانيالثانياملادة املادة 

  .مجلإلطااالع علااى كيفيااة سااير البرناااالقيااام بزيااارة  ،يمكاان ألعضاااء لجنااة التتبااع واإلشاارا 

املشااار إلههااا فااي املااادة الثالثااة  ؛؛ ماان خااالل البنيااة اإلداريااة املكلفااة بالبرنااامجويتعااين علااى الجامعااة

ت الالزماااة حاااول تطاااور إنجااااز تساااهيل مأمورياااة اللجناااة وتقاااديم كااال التوضااايحا مااان هااا ا امللحاااخ،

 .البرنامج
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    امللحقامللحق  سريانسريان: : املادة العاشرةاملادة العاشرة

، وينتهي العمل به عناد عد توقيعه من الطرفينحيز التنفي  مباشرة ع امللحخ ادخل ه ي

 وفاء كال الطرفين بالتزاماتهما.

  

  حل النزاعاتحل النزاعات  ::احلادية عشرةاحلادية عشرةاملادة املادة 

 يمكن وعند االقتضاء ،، يتم حله بصفة وديةامللحخ اكل نزاع قد ينشأ عند تطبيخ ه  

 . بمدينة فاس اللجوء إلى املحاكم املختصة

 ............................................ حرر بفاس في

 السيد رئيس 

 املجلس الجهوي فقس مكنقس

 السيد رئيس 

 االخوينجقمعة 

 


