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

 ؛2016أبريل  18اريخ وقعة بتجهة املالالتعليم العالي ب

  في  محمد بن عبد هللا سيدية وجامعمكناس -فاس ةكل من مجلس جهلرغبة  اعتباراو

في دعم  واإلسهامالجامعة بدعم قدرات طلبة الدراسات العليا  أجل من اتوحيد جهودهم

 ؛ثقافة املقاولة 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

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

 فتم االفتاقق

 في شخص رئيسه ممثال مكناس  -فاسبين مجلس جهة 

  ،من جهة

 ممثلة في شخص رئيسها  محمد بن عبد هللا سيديوجامعة 

 من جهة أخرى؛ 

 :على مق يلي

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

  امللحقامللحقموضوع موضوع   املادة األوىل:املادة األوىل:

مكناس والجامعات ومؤسساات التعلايم  -امج التعاون بين مجلس جهة فاس في إطار برن

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

 محماد بان عبااد هللا ساايديالتااععين لجامعاة  املاسار  والاادرتورا  سال  ) طلباة الدراساات العليااا
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الاااواردة فاااي هااا ا  وااللرزامااات لشااارو لألهاااداا وا، وفقاااا الشااريكة )املشااار إلاهاااا ععاااد  بالجامعاااة 

 امللحق الخاص بالب نامج.

  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 العلياات التدبي ية القدر وتطوير تحسين تنمية و

 ؛املقاوالتي وثقافة املقاولة لديهم

 االقتصادي واالجتماعي  في تكوين طلبة جامعيين منفتحين على املحيط اإلسهام

 الجهوي؛

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

 تضان الطلبة الجامعيين وتوجاههم وتأطي هم وتكوينهم.تشجيع املقاولة على اح 

 

  التزامات األطراف:التزامات األطراف:  ::املادة الثالثةاملادة الثالثة

 :مكنقس-املجلس الجهوي فقس التزامقت

 يلرزم املجلس الجهوي بمايلي:

إلى   درهم     1.817.000,00تخصيص وتحويل الغالا املالي الخاص بالب نامج واملحدد في مبلغ

، الخامسةوفقا ملا هو مبين في املادة  منحة تدريب  438لتمويل  ل الحساب البنكي للجامعة وذ

 يلي: وذل  رما

 50% ؛من املبلغ عند انطالق تنفي  الب نامج 

 50% وبعد التوصل بالتقارير املشار إلاها في  عند نهاية تنفي  الب نامج،من املبلغ  تبقيةامل

 البند ععد .

 

 : الشريكةجقمعة ال التزامقت

 بما يلي:  الشريكة تلرزم جامعة 
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  تخصيص املبلغ املالي املحول إلاها من طرا املجلس الجهوي لفائدة إنجاز الب نامج موضوع

 ووفقا للشرو  الواردة في امللحق، امللحق، وذل  طبقا للمساطر املتبعة داخل الجامعة،

 احر ام موضوع الب نامج وترريبته ومدة إنجاز ؛في إطار و

 ملة تضم أسماء وتخصصات ومستويات الطلبة املستفيدين من موافاة الجهة بالئحة كا

 املنح قبل صرا الدفعة األولى من االعتمادات املالية للب نامج؛

 مواربة الطلبة املتدربين من خالل: دعم و 

 املساعدة على اختيار املقاولة مكان التدريب؛ .1

 تعيين أستاذ جامعي للقيام بمهام التأطي  البيداغوجي للمتدرب؛ .2

 والتقرير املتعلق به يم املساعدة الالزمة للمتدرب من أجل إنجاز التدريبتقد .3

 في أحسن الظروا؛

 وذل   ،تتبع الب نامج من بدايته إلى نهايته وإشعار الجهة بكل ما يمكن أن يعيق سي   العادي

، وتعيين تخصيص بنية إدارية لإلعداد واملواربة والتتبع طيلة مدة إنجاز الب نامجمن خالل 

 سؤول عنها، يعتب  هو صلة الوصل بين الجامعة والجهة حول الب نامج؛م

  ضمان التواصل املستمر بين جميع األطراا املتدخلة في املشروع والسيما املتدرب

 واملقاولة املحتضنة للتدريب؛

   السهر على ضمان الرزام املتدرب بجميع الشرو  الواردة في عقد التدريب، ور ا الشرو

ا في ه ا امللحق، والسيما االلرزام بالشرو  واآلجال املحددة للقيام املنصوص علاه

 ؛، وإعداد التقريربالتدريب

  موقعة حول تطور إنجاز الب نامج في شموليته وإخبارها بكل  شهريةموافاة الجهة بتقارير

 ، والسيما:املستجدات املتعلقة به

 عدد الطلبة املتدربين ومستوياتهم وتخصصاتهم؛ .1

 املحتضنة للتداريب؛ املقاوالت .2

 مبالغ املنح التي تم صرفها. .3

 :موافاة الجهة عند نهاية التدريب بنسخ من 

 ريب؛اد التدو عق .1

 ريب؛ارير التداتق .2

 ريب.اهد نهاية التدواش .3
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  .نسخا من الوثائق  ؛وجوباتضمن ييتعين أن موافاة الجهة بتقرير نهائي عند نهاية الب نامج

 من الجهة؛ دات املحولة إلاهاحول ريفية صرا االعتمااملحاسبية 

 ارات أعضاء لجنة التتبع واإلشراا من أجل اإلطالع على ريفية سي  تسهيل مهام زي

 .الب نامج

البيداغوجي للطالب  رما تلرزم الجامعة أيضا بأن يندرج التدريب في إطار املسار الدراس ي و

 تدريب. أو من خالل موضوع ال ،سواء من خالل املقاولة املختارة ،املتدرب

 

  مدة التدريبمدة التدريب: : املادة الرابعةاملادة الرابعة

 .ثالثة أشهرشهرين و  بين ما فيتحدد مدة التدريب على العموم 

 وتحدد مدة التدريب الخاصة بكل طالب في عقد التدريب.

 

  مبلغ املنحة وكيفية أدائهمبلغ املنحة وكيفية أدائه: : امةةامةةاملادة اخلاملادة اخل

 :التاليةواملبالغ عدد املنح    الشريكةجامعة ال يخصص مجلس الجهة لفائدة 

 املبلغ اإلجمقلي عدد املنح مبلغ املنحة املستوى الجقمعي

 درهم  1.492.000,00 373 درهم 4000 املاسر 

 درهم   325.000,00  65 درهم 5000 الدرتورا 

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

 امللحق، وطبقا للمساطر املعمول بها لدى الجامعة.

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

  التدريب.
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 اختيار الطلبة املةتفيدين من منح التدريباختيار الطلبة املةتفيدين من منح التدريب: : ةةةادسةادساملادة الاملادة ال

دريب وفق مسطرة تضعها الجامعة، مع يتم اختيار الطلبة املستفيدين من منحة الت

 مراعاة املبادئ التالية:

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

 عليا؛

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

خاصة منها تل  التي لها ارتبا  بالجوانب املالية  الجامعية، والتخصصات

 قنية واالقتصادية، والت

 الطلبة مبدأ الشفافية: من خالل الحرص على تعميم املعلومة لدى كل .3

بنتائج االختيار  باإلخبارفيما يتعلق  أو ،املعنيين، سواء فيما يتعلق بالر شيح

 رات التي تم على أساسها.واالعتبا
 

 : التزامات الطالب املتدرب: التزامات الطالب املتدربةةةابعةابعاملادة الاملادة ال

شراا املباشر للمؤطر وتحت اإل  ،سؤولية الجامعةتحت م ؛يلرزم الطالب املتدرب

 بمايلي: ،البيداغوجي واملؤطر املنهي

 ؛عقد التدريبمقتضيات الحرص على االلرزام التام والكامل ب .1

 وجدية وإخالص مواظبةالقيام بمهامه داخل املقاولة بكل مايلزم من  .2

 ومسؤولية؛

ه تالتدريب لتطوير قدرا العمل على االستفادة من الخب ات املهنية التي يوفرها .3

 العلمية؛

إعداد تقرير حول مرحلة التدريب يب ز على وجه الخصوص القيمة العلمية  .4

 املضافة التي استفادها من التدريب داخل املقاولة، 

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

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

 يعتب  عقد التدريب وثيقة ملزمة في إطار الب نامج.

املقاولة، و املشرا البيداغوجي، و يوقع عقد التدريب وجوبا من طرا الجامعة، 

  املتدرب.و 

املستفيدين من نموذجيا للتدريب خاص بالطلبة التاععين لها  اتضع الجامعة عقد

يتضمن على وجه  مراعاة مقتضيات املادة الساععة من ه ا امللحق، ومع  لتدريب،منحة ا

 الخصوص مايلي:

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

 ؛تحديد تاريخ بداية ونهاية التدريب .2

 ؛ريفية استفادة املتدرب من املنحة املخصصة من الجهة .3

 ؛تأمين املتدرب .4

على  واإلشراامواربة التدريب  ألجلطر املقاولة تأطي  املتدرب من طرا أحد أ .5

 بمعية املشرا البيداغوجي؛ إعداد التقرير

 ؛املقتضيات املتعلقة بالحفاظ على السر املنهي .6

 نهاية التدريب؛الحق في الحصول على شهادة  .7

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

 من املادة الخامسة من ه ا امللحق.الفقرة األخي ة 

  : تقرير نهاية التدريب: تقرير نهاية التدريبتاسعةتاسعةاملادة الاملادة ال

تدرب تقريرا عند نهاية التدريب تحت إشراا كل من املؤطر يضع الطالب امل

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

 مع مراعاة مايلي: لعلمية،ااملنهجية و يتعين أن يكون التقرير مستوفيا لكل الشرو  

 تتماش ى مع التكوين الجامعي للطالب املتدرب؛ الر ريز على إشكالية محددة .1

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

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

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

 -املشار إلاها في ه ا امللحق- أحد الرزاماتهفي الوفاء ب الطالب املتدربفي حالة تقصي  

من طرا  ، وبعد إشعار التقريرإنجاز  في تأخرالأو في حالة  ،أو املقاولةاتجا  الجامعة 

بمقتضيات  اإلخاللأو مالحظة  ،ع التقريرالجامعة في ظرا أسبوع ععد التاريخ املحدد لوض

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

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

بب تخلف إما عس،التدريب غي  ممكنفي حالة وقوع خلل أو أخطاء فادحة تجعل انجاز 

من    أيام10في ظرا عشرة )الطرا غي  امللرزم و ععد إشعار  الطالب أو عدم الرزام املقاولة،

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

في حالة عدم قيام الجامعة بمهامها والرزاماتها املشار إلاها في ه ا امللحق، يمكن للجهة 

 أو فسخ امللحق. صرا الدعم املخصص للب نامج، إما كليا أو جزئيا؛ حسب الحاالت.توقيف 
 

  :  املراقبة البعدية واالفتحاص:  املراقبة البعدية واالفتحاصاحلادية عشرةاحلادية عشرةاملادة املادة 

من طرا  اإلفتحاصتخضع للمراقبة أو  الب نامججميع العمليات املرتبطة بانجاز 

 الهيئات املختصة. 

 
 

 :الزيارات امليدانية:الزيارات امليدانيةعشرةعشرة  ةةالثانيالثانياملادة املادة 

  .لإلطااالع علااى ريفيااة سااي  الب نااامجالقيااام بزيااارة  ،مكاان ألعضاااء لجنااة التتبااع واإلشاارااي

املشااار إلاهااا فااي املااادة الثالثااة  ؛؛ ماان خااالل البنيااة اإلداريااة املكلفااة بالب نااامجويتعااين علااى الجامعااة

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

 . نامجالب
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    امللحقامللحق  سريانسريان: : املادة العاشرةاملادة العاشرة

، وينتهي العمل به عناد حيز التنفي  مباشرة ععد توقيعه من الطرفين امللحق ادخل ه ي

 وفاء رال الطرفين بالرزاماتهما.

  

  حل النزاعاتحل النزاعات  ::احلادية عشرةاحلادية عشرةاملادة املادة 

 كنيم وعند االقتضاء ،، يتم حله بصفة وديةامللحق اكل نزاع قد ينشأ عند تطبيق ه  

 . بمدينة فاس اللجوء إلى املحارم املختصة

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

 السيد رئيس 

 املجلس الجهوي فقس مكنقس

 السيد رئيس 

 محمد بن عبد هللا سيديجقمعة 

 


