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املحـور األول

نظـام الالمركـزية التـرابية

• تدبري التعاقد بني الدولة والجهة

• اختصاصات مجالس الجامعات الرتابية

• نظام تسيري الجامعات الرتابية

• النظام األسايس للمنتخب

• الدميقراطية التشاركية

• الحالة املدنية

• الرشطة اإلدارية

• الحكامة الرتابية
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تعريف املوضوع

يقصد بتدبري التعاقد بني الدولة والجهة الوقوف عىل كافة عقود واتفاقيات الرشاكة والتعاون املربمة بني الدولة 

والجهة ووضع جدولة زمنية إلنجازها وتنزيلها إىل أرض الواقع.

أهداف التكوين

• إملام املشاركني بآلية التعاقد بني الدولة والجهة.

• الوقوف عىل مناذج التعاقد بني الدولة و الجهة.

• معرفة وقع التعاقدات عىل تنمية الجهة.

عدد أيام التكوين

يومان: يوم نظري و يوم تطبيقي (دراسة النامذج).

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معلومات أولية حول التعاقد بني الدولة والجهة. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجلس جهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين املنظم للتعاقد بني الدولة والجهة.

• مجاالت التعاون و الرشاكة بني الدولة والجهة.

• إجراءات إبرام اتفاقيات التعاون والرشاكة وتنفيذها.

• تتبع وتقييم إنجاز عقود الرشاكة والتعاون.

مستوى التكوين

• املستوى املتوسط : اإلملام مبجاالت التعاون والرشاكة بني الدولة والجهة وكذا العقود واالتفاقيات املتعلقة بذلك 

• املستـوى املعمـق : دراسة نظام التعاقد بني الدولة والجهة وآليات التنفيذ والتتبع والتقييم مع عرض مناذج عن 

هذه العقود واالتفاقيات.
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تعريف املوضوع

يقصد باختصاصات الجامعات الرتابية مجموع املهام واالختصاصات الذاتية واملشرتكة واملنقولة املسندة إىل مجالس 

العامالت واألقاليم ومجالس الجامعات ضمن دائرة نفوذها الرتايب.

أهداف التكوين

• متكني املشاركني يف التكوين من املنطلقات واملرجعيات األساسية التي يتأسس عليها إسناد االختصاصات إىل مجالس 

الجامعات.

• إملام املشاركني بكافة مجاالت االختصاصات املوكولة إىل مجالس الجامعات.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول الالمركزية الرتابية وأدوار ومهام الجامعات . 

املنهجية

منهجية تفاعلية تقوم عىل أساس املزج بني النظري والتطبيقي واستعامل بعض التجهيزات واملعدات املعلوماتية 

من حاسوب وعارض البيانات وغريهام إىل جانب مد املشاركني بدالئل أو صور أو مراجع أو أحكام...

املستهدفون

• أعضاء مجالس العامالت واألقاليم.

• أعضاء مجالس الجامعات.

برنامج التكوين

• االختصاصات الذاتية.

• االختصاصات املشرتكة .

• االختصاصات املنقولة.

مستوى التكوين

• املستـوى األول : متوسط

• املستـوى الثاين : معمق



نظام تسيري الجامعات الرتابية
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تعريف املوضوع

يهم نظام تسيري الجامعات كافة اإلجراءات املسطرية املرعية يف شأن انعقاد دورات مجلس العاملة أو اإلقليم أو 

املجلس الجامعي ووضع جدول أعامله وإجراء مداوالته واتخاذ قراراته وسري جلساته ومحارض هذه الجلسات.

أهداف التكوين

• إملام املشاركني مبختلف قواعد تسيري مجالس العامالت واألقاليم ومجالس الجامعات.

• اكتساب املشاركني للكفاءات واملهارات التي تؤهلهم لتسيري مجالس العامالت واألقاليم ومجالس الجامعات وفق 

الضوابط القانونية.

عدد أيام التكوين

يوم واحد.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول الالمركزية الرتابية وأدوار ومهام مجالس العامالت واألقاليم ومجالس الجامعات. 

املنهجية

منهجية تفاعلية تقوم عىل أساس املزج بني النظري والتطبيقي واستعامل بعض التجهيزات واملعدات املعلوماتية 

من حاسوب وعارض البيانات وغريهام إىل جانب مد املشاركني بدالئل أو صور أو مراجع أو أحكام....

املستهدفون

• أعضاء مجالس العامالت واألقاليم وأعضاء مجالس الجامعات.

• أعضاء مجالس الجامعات.

• رؤساء مجالس العامالت واألقاليم ونوابهم.

• رؤساء مجالس الجامعات ونوابهم.

برنامج التكوين

   جلسات املجلس
   مداوالت املجلس

   نظام اتخاذ القرارات
   محارض جلسات املجلس

   النظام الداخيل للمجلس
 



نظام تسيري الجامعات الرتابية
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   دورات املجلس        
• الدورات العادية  

• الدورات االستثنائية   

   جدول أعامل الدورات

مستوى التكوين

• املستـوى األول : متوسط

• املستـوى الثاين : معمق
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تعريف املوضوع

النظام األسايس للمنتخب هو عبارة عن إطار مرجعي قانوين يحدد وينظم حقوق وواجبات املنتخب الجامعي 

وينظم حاالت املطالبة باستقالة رئيس املجلس وعزل أعضائه وحله والحلول محله.

أهداف التكوين

• جعل املنتخب عىل بينة من الحقوق التي يتمتع بها والواجبات التي يتحملها.

• تحسني السلوك الجامعي للمنتخب وجعله مطابقا للنصوص واألنظمة. 

• ضامن السالسة يف العالقة بني مكونات املجلس الجامعي.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول الالمركزية الرتابية. 

املنهجية

منهجية تفاعلية تقوم عىل أساس املزج بني النظري والتطبيقي واستعامل بعض التجهيزات واملعدات املعلوماتية 

من حاسوب وعارض البيانات وغريهام إىل جانب مد املشاركني بدالئل أو صور أو مراجع أو أحكام...

املستهدفون

• أعضاء مجالس العامالت واألقاليم.

• أعضاء مجالس الجامعات.

برنامج التكوين

   حقوق املنتخب(ة).
• حق تقايض تعويضات عن التمثيل والتنقل (رئيس الجامعة ونوابه وكاتب املجلس ونائبه          

ورؤساء اللجان الدامئة ونوابهم).  
• حق االستفادة من التكوين املستمر.  

• حق الحصول عىل رخص التغيب للمشاركة يف دورات املجلس واجتامعات لجانه.  
• حق الرؤساء يف االستفادة من وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة لدى الجامعة.  

• حق تقديم االستقالة من مهام رئيس املجلس أو نواب الرئيس أو من عضوية املجلس.  
 



لجهة فـاس - مكـناس
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• تحمل الجامعة مسؤولية األرضار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء املجلس.  

   واجبات ومسؤوليات املنتخب.
• مسؤولية رئيس املجلس أو عضو من أعضائه عن األخطاء املخالفة للقوانني واألنظمة الجاري    

بها العمل.  

• واجب امتناع كل عضو من أعضاء مجلس الجامعة عن ربط مصالح خاصة مع الجامعة أو     

املؤسسات التابعة لها أو التي يكون عضوا بها.  

• واجب امتناع أعضاء مجلس الجامعة، باستثناء الرئيس ونوابه، عن مامرسة مهام إدارية أو    

توقيع وثائق أو يتدخل يف تدبري مصالح الجامعة خارج دوره التداويل.  

• واجب عدم امتناع أحد نواب رئيس املجلس عن القيام مبهامه دون عذر مقبول.  

• عدم جواز انتخاب أعضاء الجامعة املقيمني بالخارج يف مهام الرئيس أو نائب الرئيس.  

   مساطــــــر: 
• عزل أعضاء املجلس.  

• مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.  

• الحلول محل رئيس املجلس.  

• حل مجلس الجامعة.  

مستوى التكوين

• املستـوى األول : متوسط

• املستـوى الثاين : معمق



الدميقراطية التشاركية
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تعريف املوضوع

الدميقراطية التشاركية آلية دستورية تتحقق من خاللها مشاركة املجتمع املدين واملواطنات واملواطنني يف بلورة 

السياسات العمومية والرتابية وبرامج العمل والتنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية وتنفيذها 

ومراقبتها وتقييمها عرب آليات دستورية وقانونية.

أهداف التكوين

• تحسيس أعضاء مجالس الجامعات الرتابية بأهمية وجدوى الدميقراطية التشاركية كدعامة أساسية من دعامات 

البناء الدميقراطي إىل جانب الدميقراطية التمثيلية والدميقراطية املحلية.

• إبراز دور الفاعلني االجتامعيني كرشيك اسرتاتيجي للجامعات الرتابية.

• متكني أعضاء مجالس الجامعات الرتابية من آليات الدميقراطية التشاركية ورشوط وكيفيات إعاملها.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول الدميقراطية والعمل الجامعي واملجتمع املدين. 

املنهجية

منهجية تفاعلية تقوم عىل أساس املزج بني النظري والتطبيقي واستعامل بعض التجهيزات واملعدات املعلوماتية 

من حاسوب وعارض البيانات وغريهام إىل جانب مد املشاركني بدالئل أو صور أو مراجع أو أحكام...

املستهدفون

• أعضاء مجالس الجهات

• أعضاء مجالس العامالت واألقاليم

• أعضاء مجالس الجامعات

برنامج التكوين

   اإلطار املفاهيمي
   التكريس الدستوري للدميقراطية التشاركية 

   امليثاق الوطني للدميقراطية التشاركية 
   آليات املشاركة املدنية يف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية :
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• هيئات التشاور.  

• املبادرة الترشيعية.  

• العرائض الشعبية.  

   آليات املشاركة املدنية يف الشأن العام املحيل :
• اآلليات التشاركية للحوار والتشاور.  

• عرائض مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل يف صالحياته ضمن جدول األعامل.  

   أدوار والتزامات الفاعل املدين والفاعل العمومي يف إطار الدميقراطية التشاركية. 

مستوى التكوين

• املستـوى األول : متوسط

• املستـوى الثاين : معمق



الحالة املدنية
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تعريف املوضوع

يهم املوضوع اإلجراءات املسطرية والتقنية املتعلقة بتدبري مرفق الحالة املدنية والخدمات التي يقدمها يف 

مجاالت تسجيل الوالدات والوفيات وغريها وكيفية معالجتها معلوماتيا.

أهداف التكوين

• تحسيس املشاركني بأهمية نظام الحالة املدنية.

• دعم و تقوية دراية املشاركني باملقتضيات القانونية املنظمة للحالة املدنية.

عدد أيام التكوين

يومان (2): كيوم نظري و يوم تطبيق.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاال ت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول نظام األحوال الشخصية والحالة املدنية. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين والتنظيمي للحالة املدنية
• مهام وصالحيات رؤساء املجالس الجامعات الرتابية ونوابهم يف مجال الحالة املدنية.

• مسؤوليات ضابط الحالة املدنية.
• مساطر اختيار األسامء الشخصية، إصالح رسوم الحالة املدنية، تسجيل األطفال مجهويل األبوين واإلبن غري 

الرشعي، مسطرة استبدال ااألسامء العائلية

• الدفرت العائيل
• مسطرة إبرام عقود الزواج املدين

• مسطرة تسجيل املتجنسني.

مستوى التكوين

 متوسط.
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الرشطة اإلدارية
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تعريف املوضوع

الرشطة اإلدارية هي صالحية " األمر واملنع " املخولة لرؤساء الجامعات عن طريق إصدار قرارات تنظيمية أو 

فردية، وذلك من أجل املحافظة عىل الصحة العامة والسكنية العمومية والوقاية من األمراض وتنظيم السري 

والجوالن وتنظيم األنشطة التجارية وامللك العمومي وغريها.

أهداف التكوين

• تحديد األشكال املختلفة ملامرسة سلطة الرشطة اإلدارية داخل الجامعة.

• معرفة الصالحيات املنوطة برؤساء الجامعات يف مجال الرشطة اإلدارية.

• ضبط املجاالت التي تخضع ملامرسة الرشطة اإلدارية.

عدد أيام التكوين

يومـان : يوم للتكوين القانوين ويوم للتطبيقات العملية ملامرسة الرشطة اإلدارية .

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات ودورات تكوينية.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية ويف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل .

املعارف القبلية

معلومات عامة حول اختصاصات الجامعات الرتابية. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

رؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء مجالس الجامعات.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين املفاهيمي.

• املجاالت التي تخضع ملامرسة الرشطة اإلدارية.

• اختصاص رؤساء الجامعات يف مجال الرشطة اإلدارية.

• قرارات رؤساء الجامعات الرتابية املتعلقة بالرشطة اإلدارية.

مستوى التكوين

• املستـوى األول : لفائدة رؤساء الجامعات ونوابهم.

• املستـوى الثاين : لفائدة أعضاء الجامعات.

- 15 -



الحكامة الرتابية
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تعريف املوضوع

الحكامة الرتابية مقاربة تدبريية جديدة تقوم عىل أساس التدبري األمثل والعقالين لشؤون املجتمع ارتكازا عىل 

معايري الجودة والشفافية واملشاركة واملحاسبة واملسؤولية بهدف تحقيق تنمية مستدامة.

أهداف التكوين

• اإلملام مبفهوم الحكامة الرتابية وأسسها ومرتكزاتها.

• التعرف عىل آليات  تنزيل الحكامة الرتابية.

• الوقوف عىل مؤرشات الحكامة الرتابية.

• كيفية تقديم املساعدة العلمية والتقنية إىل املؤسسات املسؤولة عن التنمية املحلية.

عدد أيام التكوين

يومـان: يوم نظري ويوم تطبيقي.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية ويف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل .

املعارف القبلية

حضور التكوين يف موضوع الحكامة الرتابية يتطلب التوفر عىل معلومات عامة حول أنظمة التدبري والحكامة. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم.

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين للحكامة الرتابية.
• الرهانات والجهات الفاعلة يف الحكامة الرتابية.

• الالمركزية، توطيد السياسات العامة وآليات الحكامة الجيدة.
• مامرسات وأدوات الحكامة الرتابية.

مستوى التكوين

 • املستـوى متوسط : لفائدة أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

• املستـوى الـمعمـق : لفائدة رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم.
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املحـور الثاين

التخطيط الرتايب االسرتاتيجي

• التصميم الجهوي إلعداد تراب الجهة.

• إعداد وتفعيل وتقييم برنامج التنمية الجهوية.

• إعداد وتفعيل وتقييم برنامج التنمية اإلقليمية.

• إعداد وتفعيل برنامج عمل الجامعة.

• التشخيص الرتايب االجتامعي.



التصميم الجهوي إلعداد تراب الجهة
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تعريف املوضوع

يعترب التصميم الجهوي إلعداد الرتاب وثيقة ينجزها مجلس الجهة ويوافق عليها وتصبح بذلك الوثيقة الرسمية 

واملخطط األسايس للتخطيط بالجهة.

أهداف التكوين

يهدف التكوين إىل الوقوف عىل أهمية التصميم الجهوي إلعداد الرتاب بالنسبة للجهة ومدى وقعه عىل مستقبلها 

خالل 30 سنة القادمة. كام ميكن من الوقوف عىل املراحل املختلفة لإلنجاز التصميم.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات، ورشات ودراسة الحاالت.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

بعض املعارف األولية يف اإلعداد والتخطيط. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجلس جهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين واملفاهيمي.

• التهيئة املجالية.

• التشخيص اإلسرتاتيجي الرتايب.

• مرشوع املجال نحو مقاربة جديدة للتنمية.

• منهجية وضع مرشوع التهيئة املجالية.

• التتبع والتقييم.

مستوى التكوين

• املستوى األول : يسمح املستوى األول عىل الوقوف عىل أهمية التصميم الجهوي إلعداد الرتاب.

• املستوى الثاين : يبحث املستوى الثاين يف منهجية إعداد التصميم الجهوي والتتبع والتقييم.



إعداد و تفعيل و تقييم برنامج التنمية الجهوية
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تعريف املوضوع

املخطط الجهوي للتنمية وثيقة يهيئها املجلس الجهوي قصد رصد إمكانيات الجهة واملشاريع املقبلة املزمع إنجازها 

مع برمجة زمنية إلنجاز هذه املشاريع.

أهداف التكوين

• اإلملام بأهمية املخطط يف تنمية الجهة

• تقوية قدرات املنتخبني الجهويني ملصاحبة إنجاز املخطط الجهوي للتنمية.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معرفة أولية بتقنيات البحث. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجلس جهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• مرتكزات املخطط الجهوي للتنمية.

• مكونات املخطط الجهوي للتنمية.

• منهجية إنجاز املخطط الجامعي للتنمية.

• تتبع وتقييم املخطط الجامعي للتنمية.

مستوى التكوين

متوسـط.



إعداد وتفعيل برنامج التنمية اإلقليمية
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تعريف املوضوع

يعترب برنامج التنمية اإلقليمية وثيقة يعدها مجلس العاملة أو اإلقليم ويوافق عليها وتصبح بذلك الوثيقة 

الرسمية واملخطط األسايس للتنمية عىل الصعيد اإلقليمي.

أهداف التكوين

يهدف التكوين إىل الوقوف عىل أهمية إعداد وتفعيل برنامج التنمية اإلقليمية ومدى وقعه عىل مستقبلها خالل 

الست سنوات القادمة. كام ميكن من الوقوف عىل املراحل املختلفة إلنجاز الربنامج.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات، ورشات ودراسة الحاالت.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

إملام املشاركني يف التكوين مبعلومات عامة تتعلق بقضايا الربمجة والتخطيط يف مجال التنمية االقتصادية 

واالجتامعية. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجالس العامالت واألقاليم بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين واملفاهيمي املتعلق بربنامج التنمية اإلقليمية

• منهجية إعداد وتنفيذ برنامج التنمية اإلقليمية

• اقرتاح املشاريع اإلسرتاتيجية

• التقديرات املالية للمشاريع وامليزنة

• تتبع وتقييم برنامج التنمية اإلقليمية.

مستوى التكوين

• املستوى األول : يسمح املستوى املتوسط عىل الوقوف عىل أهمية إعداد برنامج التنمية اإلقليمية.

• املستوى الثاين : يبحث املستوى الثاين يف مراحل ومنهجية اعداد برنامج التنمية االقليمية وتتبعها وتقييمها.



إعداد وتفعيل برنامج عمل الجامعة
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تعريف املوضوع

يعترب برنامج عمل الجامعة وثيقة يعدها مجلس الجامعة ويوافق عليها وتصبح بذلك الوثيقة الرسمية واملخطط 

األسايس الذي يتضمن مختلف املشاريع التنموية التي ستعمل الجامعة عىل تنفيذها عىل امتداد ست سنوات.

أهداف التكوين

يهدف التكوين إىل الوقوف عىل أهمية إعداد وتفعيل برنامج عمل الجامعة ومدى وقعه عىل مستقبلها خالل 

السنوات الست القادمة. كام ميكن من الوقوف عىل املراحل املختلفة إلنجاز املشاريع التنموية املربمجة.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات، ورشات ودراسة الحاالت.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف موضوع إعداد وتفعيل برنامج عمل الجامعة ال يتطلب أي معارف قبلية وهو مفتوح للجميع. 

معلومات عامة حول أهمية وثيقة إعداد الرتاب تسهل عملية الفهم والتمكن. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجالس الجامعات بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• اإلطار املرجعي القانوين واملفاهيمي

• منهجية إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجامعة

• اقرتاح املشاريع اإلسرتاتيجية

• التقديرات املالية للمشاريع وامليزنة

• التتبع والتقييم.

مستوى التكوين

• املستوى املتوسط : يسمح املستوى املتوسط بالوقوف عىل أهمية برنامج عمل الجامعة.

• املستوى الـمعمـق : يبحث املستوى املعمق يف منهجية إعداد وإنجاز وتقييم برنامج عمل الجامعة.



التشخيص الرتايب االجتامعي
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تعريف املوضوع

التشخيص الرتايب االجتامعي هو معرفة الحالة الراهنة عىل الصعيد املحيل، اإلقليمي و الجهوي و الوقوف عىل 

مكامن القوة والضعف باملجال ودراسة الوضعية االقتصادية واالجتامعية والبيئية.

أهداف التكوين

• تحديد مكامن القوة والضعف يف املجال.

• إظهار االحتياجات واإلمكانيات.

• تحديد الحالة الراهنة.

• الحصول عىل مقرتحات وإجراءات ملموسة.

• إقامة حوار بني املمثلني والساكنة.

• تحديد مشاريع أوتدخالت تشاركية وتفاوضية.

عدد أيام التكوين

يومـان : يوم نظري و يوم تطبيقي.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معارف أولية حول التشخيص. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

منتخبو مجالس الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• تحديد جميع الفاعلني املعنيني باملجال.

• تحليل البيانات و تحديد القضايا. 

• الزيارات امليدانية.

• تحديد اسرتاتيجية العمل : التوجهات واألهداف ذات األولوية، اإلجراءات. 

• تحديد املسؤوليات ومساهامت كل طرف.

• تحديد مؤرشات التتبع والتقييم.

مستوى التكوين

• مستـوى واحـد : التكوين يف مجال إعداد وتفعيل وتقييم التشخيص الرتايب االجتامعي مع تطبيقها عىل الواقع املعاش.



املحـور الثالث

التدخالت االقتصادية واالجتامعية

للجامعات الرتابية

• التنشيط االقتصادي ودعم املقاوالت.

• التسويق الرتايب وتحسني جاذبية املجال. 

• التنمية القروية.

• اسرتاتيجيات الحد من الفقر والهشاشة.

• حفظ الصحة.



التنشيط االقتصادي ودعم املقاوالت 
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تعريف املوضوع

التنشيط االقتصادي ودعم املقاولة هي عملية اقتصادية الهدف منها خلق فرص الشغل وخلق مناخ مالئم لالستثامر 

ودعم املقاولة قصد االستدامة.

أهداف التكوين

تقوية كفاءات ومهارات املنتخبني يف مجال التنشيط االقتصادي والوقوف عىل أهمية روح املقاولة بالنسبة للتنمية 

االقتصادية املحلية  والجهوية .كام يهدف التكوين إىل الوقوف عىل دور ومسؤولية الجامعات يف مجال تنشيط االقتصاد 

املحيل و الرتكيز عىل أهمية ربط دينامية الرتاب بدينامية املقاولة.

عدد أيام التكوين

ثالثة أيام.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات، ورشات ودراسة الحاالت.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية ويف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

موضوع التنشيط االقتصادي ودعم املقاوالت  يتطلب مستوى معريف  أسايس يف ميداين االقتصاد والتدبري. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

املنتخبون الجهويون  لجهة  فاس ـ مكناس.

برنامج التكوين

   النصوص القانونية املؤطرة للتدخالت االقتصادية  للجامعات املحلية.
   مجا ل االقتصاد املحيل ومسؤولية الجامعات يف ميدان التنشيط االقتصادي، تدعيم االستثامر، تقوية جاذبية. 

وتنافسية الجامعة .

   الهياكل األساسية للتدخل االقتصادي للجامعة.
   التخطيط والتدبري الرتايب ومتلك آليات التتبع والتقييم. 

   أهمية التدبري املقاواليت للجامعة :
• تحديد، تقييم وتحقيق فرص خلق القيمة عىل الصعيد املحيل.  

• االبتكـار.   

• العمل ألتشاريك.   

• التدبري باألهـداف.  
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   اإلجراءات العملية للنهوض باالقتصاد املحيل والسياسات التنموية :
• الرفع من القدرات االقتصادية للجامعة.  

• الذكاء والتسويق الرتايب.  
• إنعاش وتشجيع االستثامرات الخاصة.  

• الحكامة الرتابية.  

مستوى التكوين

• املستوى املتوسط : أهمية الدور املنوط بالجامعات يف املجال االقتصادي.

• املستوى الـمعمـق : منهجيات العمل : قيادة املشاريع التنموية (إنـشــاء ـ تـنفـيـذ ـ تـتبــع ـ تـقــييـم) واالستعامل 

املمنهج لوسائل وآليات تشجيع االستثامرات الخاصة.



التسويق الرتايب و تحسني جاذبية املجال
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تعريف املوضوع

التسويق الرتايب وتحسني جاذبية املجال هي عملية إبراز مؤهالت املنطقة قصد جذب االستثامر وخلق فرص للشغل 

وفتح املجال لعمليات أخرى قصد خلق الرثوة.

أهداف التكوين

• فهم مبادئ التسويق املطبقة عىل التسويق املجايل ومواده.

• تطبيق مبادئ التسويق عىل الجامعات املعنية.

• وضع إسرتاتيجية للتسويق الرتايب.

عدد أيام التكوين

يـومــان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

موضوع التنشيط االقتصادي ودعم املقاوالت  يتطلب مستوى معريف  أسايس يف ميداين االقتصاد والتدبري. 

املنهجية

اإللـامم ببعض مبادئ التسويق الرتايب.

املستهدفون

منتخبو مجالس الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• مفهوم التسويق الرتايب وتحسني جاذبية املجال.
• التعريف باملوارد املحلية: املجال واالستعامالت.

• تطوير إسرتاتيجية التسويق الرتايب.
• العوامل الرئيسية إلنجاح التسويق الرتايب.

• استعامل املوارد من طرف املشاركني حسب مناطقهم.

مستوى التكوين

• املستوى املتوسط : التكوين يف التسويق الرتايب و تحسني جاذبية املجال مع تطبيقها عىل واقع املنطقة ومؤهالتها 

ومواردها.
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تعريف املوضوع

يكتيس العامل القروي أهمية كبرية بالنظر للمؤهالت واإلمكانات التي يتوفر عليها وكذا خصوصية قضاياه االقتصادية 

واالجتامعية. 

كام أن أهمية العامل القروي تكمن يف الدور الذي يجب أن يلعبه كرافعة إلنجاح ورش التنمية مبفهومها الواسع. 

فالتنمية القروية هي مجموع التدخالت االقتصادية واالجتامعية يف املجال القروي قصد ضامن عيش أفضل للساكنة.     

أهداف التكوين

يهدف التكوين إىل الوقوف عىل القضايا االقتصادية واالجتامعية للعامل القروي وعىل آثار السياسات العمومية 

املتبعة وكذا آليات تأهيل االقتصاد القروي.

عدد أيام التكوين

يـومــان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات، ورشات ودراسة الحاالت.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية ويف بعض الحاالت وعند الرضورة، يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف موضوع التنمية القروية ال يتطلب أي معارف قبلية لكن يستحسن اإلملام ببعض املشاكل التي 

تهم العامل القروي.

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء الجامعات الرتابية ذات الطابع القروي  لجهة  فاس ـ مكناس.

برنامج التكوين

• التنمية القروية : تحديد املفهوم واألهداف.
• األهمية اإلسرتاتيجية للعامل القروي. 
• االقتصاد القروي : القطاعـات واملوارد.

• اإلسرتاتيجيات والربامج الوطنية.
•  آليات تأهيل االقتصاد القروي وتثمني قطاعاته.

مستوى التكوين

• املستوى املتوسط : أهمية  االقتصاد القروي ومحتوى اسرتاتجيات وبرامج التنمية القروية.

• املستوى الـمعمـق : منهجية وضع املشاريع التنموية: إنشاء ـ تـنفـيـذ ـ تـتبع ـ تـقــييـم.



اسرتاتيجيات الحد من الفقر و الهشاشة
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تعريف املوضوع

التسويق الرتايب وتحسني جاذبية املجال هي عملية إبراز مؤهالت املنطقة قصد جذب االستثامر وخلق فرص للشغل 

وفتح املجال لعمليات أخرى قصد خلق الرثوة.

أهداف التكوين

• تحسيس أعضاء مجالس العامالت واألقاليم بأهمية محاربة الفقر والهشاشة كمدخل لتحقيق التنمية اإلجتامعية

• إطالع املنتخبني واملنتخبات عىل السياسات العمومية يف مجال التنمية اإلجتامعية

• تقوية القدرات املعرفية والتدبريية ألعضاء مجالس العامالت واألقاليم يف ميدان وضع اإلسرتاتيجيات الكفيلة 

مبحاربة الفقر والهشاشة وكيفيات تنزيلها وتتبعها وتقييمها.

عدد أيام التكوين

يـومــان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاال ت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معرفة أولية باختصاصات مجالس العامالت واألقاليم وكذا مبفهوم التنمية بصفة عامة. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجالس العامالت واألقاليم بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• مفهوم التنمية اإلجتامعية.
• التعريف باملوارد املحلية: املجال واالستعامالت.

• تطوير إسرتاتيجية التسويق الرتايب.
• العوامل الرئيسية إلنجاح التسويق الرتايب.

• استعامل املوارد من طرف املشاركني حسب مناطقهم.

مستوى التكوين

متـوسـط.



 حفظ الصحة
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تعريف املوضوع

يندرج موضوع حفظ الصحة يف إطار خدمات القرب التي تقدمها الجامعة للمواطنات واملواطنني يف مجال الوقاية 

الصحية واملحافظة عليها من خالل املرافق والتجهيزات التي تقوم بإحداثها وتدبريها.     

أهداف التكوين

• تحسيس أعضاء مجالس الجامعات بأهمية الوقاية والسالمة الصحية ورضورة املحافظة عليها.

• إبراز مجاالت تدخل الجامعة يف ميدان املحافظة عىل الصحة وبيان التدابري الوقائية والزجرية التي يتمتع بها 

رئيس مجلس الجامعة يف إطار الرشطة اإلدارية الصحية.

عدد أيام التكوين

يـومــان.

شكل التكوين

محارضات وعروض وورشات عملية وميدانية.

لغة التكوين

اللغة العربية مع إمكانية استعامل لغات أخرى عند الرضورة ولتيسري الفهم.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول الوقاية والسالمة الصحية والرشطة اإلدارية.

املنهجية

عروض نظرية وتطبيقية مع مقاربة تشاركية.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات ونوابهم ورؤساء وأعضاء اللجان املعنية باملحافظة عىل البيئة والوقاية والسالمة الصحية.

• أعضاء مجالس الجامعات.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين واملفاهيمي.
• املتدخلون يف مجال الوقاية والسالمة الصحية وحفظها.

• صالحيات رئيس مجلس الجامعة يف ميدان الرشطة اإلدارية الصحية.

• مكاتب الوقاية الصحية الجامعية واملحافظة عليها.

• قواعد ووسائل الوقاية الصحية واملحافظة عليها.

• تتبع وتقييم تدخالت الجامعة يف ميدان حفظ الصحة الجامعية.

مستوى التكوين

• املستوى املتوسط : ويهم أعضاء مجالس الجامعات.

• املستوى الـمعمـق : لفائدة رؤساء الجامعات ونوابهم ورؤساء وأعضاء اللجان املعنية بالوقاية والسالمة الصحية.





املحـور الرابـع

النظام املايل واملحاسبي للجامعات الرتابية

• مالية الجامعات الرتابية.

• املحاسبة العمومية املحلية.

• الجبايات املحلية.

• الصفقات واملشرتيات.



مالية الجامعات الرتابية
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تعريف املوضوع

يعني النظام املايل للجامعات الرتابية بتحديد مفهوم امليزانية الجامعية، بشقيها املوارد والنفقات، وكذا بيان نظام 

تبويبها واملبادئ املؤطرة لها، إىل جانب مساطر إعدادها واعتامدها والتأشري عليها وتنفيذها وتعديلها.

أهداف التكوين

• تقوية القدرات التدبريية لآلمرين بالرصف ومساعديهم وكذا رؤساء وأعضاء لجان امليزانية واملالية.

• نرش وإشاعة املعرفة املالية لدى أعضاء الجامعات الرتابية.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول املالية العمومية واملالية املحلية. 

املنهجية

عروض نظرية وتطبيقية مع مقاربة تفاعلية.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم ورؤساء وأعضاء لجان املالية وامليزانية.

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

• إعداد امليزانية الجامعية.
• إعتامد امليزانية الجامعية.

• التأشري عىل امليزانية الجامعية.

• تنفيذ امليزانية الجامعية.

• تعديل امليزانية.

مستوى التكوين

• املستـوى ألول : متوسط.

• املستوى الثاين : معمـق.

• اإلطار القانوين.

• مفهوم امليزانية.

• بنية امليزانية ونظام تبويبها.

• املبادئ امليزانياتية.

• مصادر متويل امليزانية الجامعية.
• تكاليف الجامعات الرتابية.



تعريف املوضوع

املحاسبة العمومية املحلية هي مجموع القواعد املنظمة لتنفيذ ومراقبة العمليات املالية واملحاسبية التي تنجزها 

الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات وكذا آليات وكيفيات مسك محاسبتها.

أهداف التكوين

• تقوية قدرات اآلمرين بالرصف ومساعديهم عىل صعيد الجهات والعامالت واالقاليم والجامعات يف ميدان املحاسبة 

العمومية املحلية.

• رشح وتبسيط قواعد املحاسبة العمومية املحلية وتيسري فهمها واستيعابها من قبل املستشارات واملستشارين الجهويني 

واالقليميني والجامعيني.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول املحاسبة العمومية. 

املنهجية

عروض نظرية وتطبيقية مع مقاربة تفاعلية.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم ورؤساء وأعضاء اللجان املالية وامليزانية.

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

   أجهزة تنفيذ امليزانية العامة :
• اآلمرون بالرصف.  

• املحاسبون العموميون.  

   مساطر تنفيذ عمليات املداخيل والنفقات:
• مساطر تنفيذ عمليات املداخيل.  

                               - إصدار األوامر باملداخيل.

                               - التكفل بأوامر املداخيل وتحصيلها.

املحاسبة العمومية املحلية
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املحاسبة العمومية املحلية
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                              - الشكايات واإللغاء وقبول إلغاء الديون  غري القابلة للتحصيل.

                            - استخالص الحقوق نقدا والرسوم املرصح بها.
• مساطر تنفيذ عمليات النفقات.  

                            - االلتزام بالنفقة.
                              - تصفية النفقةتصفية.

                            - األمر برصف النفقة.
                            - األداء.

   عمليات الخزينة :
• املحاسبة العامة.  

• محاسبة املواد والقيم والسندات.  

• املحاسبة اإلدارية.  

• املحاسبة املتعلقة بامليزانية.  

   تصفية امليزانية
   تقديم الحسابات

   املراقبة

مستوى التكوين

• املستـوى ألول : متوسط.

• املستوى الثاين : معمـق.



الجبايات املحلية 
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تعريف املوضوع

يقصد بالجبايات املحلية كافة الرسوم والحقوق واملساهامت واألتاوى املستحقة لفائدة الجهات والعامالت واألقاليم 

والجامعات مبوجب القانون رقم 47.06.

أهداف التكوين

• دعم القدرات املعرفية والتدبريية لآلمرين بالرصف ومساعديهم وكذا رؤساء وأعضاء لجان املالية وامليزانية يف 

مجال الجبايات املحلية.

• متكني أعضاء مجالس الجامعات الرتابية من املساطر املتعلقة بفرض الجبايات املحلية وأنظمة تحصيلها وطرق 

مراقبتها وكيفيات تدبري املنازعات الناجمة عنها.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

عروض ومحارضات ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول النظام الرضيبي. 

املنهجية

مقاربة نظرية، تطبيقية وتفاعلية.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم وكذا رؤساء وأعضاء لجان املالية وامليزاينة.

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

   اإلطار القانوين.
   أنواع الرسوم املستحقة لفائدة الجامعات الرتابية :
• الرسوم املستحقة لفائدة الجهات.  

• الرسوم املستحقة لفائدة العامالت واألقاليم.  

• الرسوم املستحقة لفائدة الجامعات.  

   قواعد الوعاء.
   قواعد التحصيل.



الجبايات املحلية 
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    حق اإلدارة يف املراقبة واإلطالع.
    املنازعات الجبائية :

• املسطرة القضائية.  

• املسطرة اإلدارية.  

• الرسوم املستحقة لفائدة الجامعات.  

مستوى التكوين

• املستـوى ألول : متوسط.

• املستوى الثاين : معمـق.



الصفقات واملشرتيات
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تعريف املوضوع

تتناول هذه التيمة كافة الرشوط واألشكال التي تربم وفقها صفقات األشغال والتوريدات والخدمات لحساب الجهات 

والعامالت واألقاليم والجامعات وكذا القواعد املتعلقة بتدبري هذه الصفقات ومراقبتها.

أهداف التكوين

• دعم قدرات اآلمرين بالرصف واآلمرين بالرصف املساعدين وأعضاء اللجان املالية وامليزانية والرفع من كفاءتهم 

وقدرتهم عىل إبرام الصفقات وتدبريها.

• متكني املنتخبات واملنتخبني الجامعيني من كيفيات ورشوط وأشكال إبرام الصفقات العمومية وآليات تدبريها 

وتتبعها.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول مساطر تنفيذ امليزانية الجامعية. 

املنهجية

تفاعلية وتطبيقية مع الرتكيز عىل مالحظات املجالس الجهوية للحسابات يف مادة الصفقات العمومية.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم. 

• أعضاء لجان املالية وامليزانية.

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

   اإلطار القانوين واملفاهيمي والتاريخي.
   املبادئ العامة التي يخضع لها إبرام الصفقات العمومية. 

   مجال تطبيق الصفقات العمومية واالستثناءات الواردة عليه.
   مسطرة إعداد الصفقات العمومية.

   أنواع الصفقات العمومية.
   أمثان الصفقات العمومية.



الصفقات واملشرتيات
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   رشوط إبرام الصفقات العمومية.
   مساطر إبرام الصفقات العمومية :

• مسطرة الصفقات التفاوضية.  

• مسطرة طلب العروض.  

• مسطرة املباراة.  

   مسطرة سندات الطلب.
   املعالجة املعلوماتية للصفقات العمومية : تجريد املساطر من الصفة املادية.

   املصادقة عىل الصفقات العمومية.
   حكامة الصفقات العمومية.

   الشكايات والطعون.
   املراقبة والتدقيق.

مستوى التكوين

• املستـوى ألول : متوسط.

• املستوى الثاين : معمـق.
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املحـور الخامس

التعمري وإعداد الرتاب والبيئة

• التعمري وإعداد الرتاب.

• البيئة والتنمية املستدامة.



التعمري وإعداد الرتاب
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تعريف املوضوع

يشمل مجال التعمري وثائق التعمري واألبنية والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكذا 

مراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء.

أهداف التكوين

• متكني رؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء اللجان املختصة يف مجال البناء والتعمري من األدوات واملساطر املنظمة 

ملجال البناء والتعمري وكذا اآلليات املتعلقة مبراقبة وزجر املخالفات.

• توضيح وتحديد اختصاصات ومسؤوليات املتدخلني يف مجال البناء والتعمري.

• إملام أعضاء مجالس الجامعات بالنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة مبجال التعمري.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول الرشطة اإلدارية وإعداد الرتاب والتعمري. 

املنهجية

منهجية تفاعلية تقوم عىل أساس املزج بني النظري والتطبيقي واستعامل بعض التجهيزات واملعدات املعلوماتية 

من حاسوب وعارض البيانات وغريهام إىل جانب مد املشاركني بدالئل أو صور أو مراجع أو أحكام...

املستهدفون

• رؤساء مجالس الجامعات ونوابهم وأعضاء اللجان املختصة يف مجال البناء والتعمري.

• أعضاء مجالس الجامعات.

برنامج التكوين

   النصوص القانونية املنظمة ملجال البناء والتعمري.
   وثائق التعمري.

• مخطط توجيه التهيئة العمرانية.  

• تصميم التنطيق.  

• تصميم التهيئة.  

• قرارات تخطيط حدود الطرق العامة.  



التعمري وإعداد الرتاب
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   األبنية.
• رخصة البناء.  

• االستعانة باملهندس املعامري.  

• تنظيم ورشة البناء.  

• رخصة السكن وشهادة املطابقة.  

   التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
   مراقبة وزجر املخالفات يف مجال التعمري والبناء.

   االجتهاد القضايئ يف مادة البناء والتعمري.

مستوى التكوين

• املستـوى األول : متوسط.

• املستوى الثاين : معمـق.



البيئة والتنمية املستدامة
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تعريف املوضوع

تعترب املحافظة عىل البيئة وحاميتها أساس التنمية املستدامة. ويعالج هذا املوضوع كافة اآلليات والسياسات 

العمومية والرتابية الهادفة  إىل محاربة جميع مصادر التلوث (صناعي، منزيل...) التي تهدد التوازنات اإليكولوجية. 

أهداف التكوين

يهدف التكوين يف التنمية املستدامة إىل التعريف بقضايا التنمية املجالية وعنارص ضامن استدامتها.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات، ورشات وزيارات ميدانية.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول البيئة والتنمية.

املنهجية

منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجالس الجامعات بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• املراجع القانونية. 

• مفهوم البيئة، التنمية والتنمية املستدامة.

• ميكانيزمات املحافظة عىل البيئة.

• االستغالل املستدام للموارد والرثوات الطبيعية.

• دور الجامعة يف تحقيق التنمية املستدامة.

مستوى التكوين

• املستـوى املتوسط : ميكن املستوى املتوسط من الوقوف عىل عالقة اإلنسان بالبيئة والتأثري اإليجايب والسلبي.

• املستـوى الـمعمـق : يبحث املستوى املعمق إشكالية تدبري املوارد الطبيعية واستدامتها.



املحـور السـادس

 أمناط التدبري العمومي الرتايب

• تدبري املوارد البرشية.

• تدبري الرشاكات والتعاون.

• تدبري رشكات التنمية املحلية.

• التدبري املفوض.

• تدبري شبكات التطهري السائل و التطهري الصلب.

• التنقالت الحرضية.

• تدبري التجهيزات الجامعية.

• تدبري املمتلكات الجامعية.

• تدبري مجموعة الجامعات.

• منظومة املراقبة الداخلية.

• تدبري شبكة اإلنارة العمومية.



تدبري املوارد البرشية
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تعريف املوضوع

يتمثل تدبري املوارد البرشية يف جميع اإلجراءات املتعلقة بالحياة املهنية لألطر والعاملني واملستخدمني لدى 

الجامعات الرتابية، مبا يف ذلك إجراءات وتدابري التحفيز املتخذة لحمل هذه املوارد عىل القيام مبهامها بشكل 

فعال لتحقيق مردودية اكرب.

أهداف التكوين

• التعرف عىل بنية منظومة املوارد البرشية للجامعات الرتابية.

• التعرف عىل اإلطار القانوين املنظم للموارد البرشية العاملة بالجامعات الرتابية.

• التعرف عىل أهم اآلليات والتقنيات لرتشيد تدبري املوارد البرشية.   

• متكني املنتخب من أهم مهارات وتقنيات التدبري التوقعي للوظائف والسبل الكفيلة بتحسني كفاءة املوارد البرشية.

• اإلحاطة باليات تنمية املوارد البرشية.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية مع إمكانية استعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل يف بعض الحاالت وعند الرضورة.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف موضوع تدبري املوارد البرشية ال يتطلب معارف قبلية. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

رؤساء الجامعات ونوابهم واألعضاء

برنامج التكوين

• تنظيم وتطور وظيفة املوارد البرشية.
• أهم فئات موظفي الجامعات الرتابية. 

• التحديات الجديدة لوظيفة املوارد البرشية.

• الدور اإلسرتاتيجي ملهمة تدبري املوارد البرشية.

• إدارة العنرص اإلنساين : التحفيز و اإلرشاك.

• أدوار املوظف واملنتخب : نقط االختالف والتكامل.

مستوى التكوين

• املستـوى املتوسط : أهمية املوارد البرشية للجامعة  وكيفية تدبريها بصفة فعالة ؛ يخصص ألعضاء مجالس 

الجامعات الرتابية.

• املستـوى الـمعمـق : مساطر التوظيف والرتقية والتحفيز؛ يخصص رؤساء املجالس ونوابهم. 



تدبري الرشاكات والتعاون
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تعريف املوضوع

يتعلق موضوع هذه الوحدة بتدبري االتفاقيات التي تربمها الجامعات الرتابية، يف إطار االختصاصات املخولة لها، 

فيام بينها أو مع جامعات ترابية أخرى، أو مع اإلدارات العمومية، أو املؤسسات العمومية أو الهيئات غري الحكومية 

األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة، بهدف إنجاز مرشوع أو نشاط 

ذي فائدة مشرتكة ال يقتيض اللجوء إىل إحداث شخص اعتباري  خاضع للقانون العام أو الخاص.. 

أهداف التكوين

• التحسيس بأهمية التعاون والرشاكة يف إنجاز برامج التنمية املحلية.

• اإلملام بطرق وتقنيات إبرام اتفاقيات التعاون والرشاكة.  

• التعرف عىل آليات تنفيذ اتفاقيات التعاون والرشاكة.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول العمل الجامعي.

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية وتشاركية.

املستهدفون

رؤساء مجالس الجامعات الرتابية ونوابهم إضافة إىل أعضاء هذه املجالس.

برنامج التكوين

• املجاالت التي تشملها اتفاقيات التعاون والرشاكة.

• مساطر إبرام اتفاقيات التعاون والرشاكة.

• مضامني اتفاقيات التعاون والرشاكة.

• كيفيات متويل املشاريع واألنشطة املتعلقة باتفاقيات التعاون والرشاكة.

• أنظمة تتبع وتقييم اتفاقيات التعاون والرشاكة.

مستوى التكوين

• املستـوى املتوسط : لفائدة أعضاء الجامعات الرتابية.

• املستـوى الـمعمـق : لفائدة رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم وأعضاء اللجان الدامئة املعنية.
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تعريف املوضوع
رشكـات التنمية املحلية هي آلية من اآلليـات املتاحة للجامعات الرتابية لتدبري املرافق العمومية وضمـان الخدمات 

املقدمة يف إطارها، يتم اللجوء إليها بغرض إضفاء طابع املهنية عىل تدبري هذه الخدمات املقدمة للمواطنني وتحسينها.

أهداف التكوين
• معرفة رشوط وكيفيات خلق رشكات التنمية املحلية.

• معرفة آليات تدبري رشكات التنمية املحلية.

• معرفة مجاالت خلق أو تدخل رشكات التنمية املحلية.

• اإلطالع عىل تجربة رشكات التنمية املحلية.

عدد أيام التكوين
يـومـان.

شكل التكوين
ورشة تكوينية مع إمكانية تنظيم زيارة ميدانية.

لغة التكوين
لغة التكوين هي اللغة العربية، يف بعض الحاالت وعند الرضورة ميكن استعامل لغة أخرى.

املعارف القبلية
اإلملام بالخدمات التي تقدمها الجامعة الرتابية. 

املنهجية
عروض نظرية و اإلطالع عىل تجارب ميدانية.

املستهدفون
جميع أصناف املنتخبني الرتابيني عامة واملنتخبني ذوي املسؤوليات خاصة.

برنامج التكوين
• املرجع القانوين لرشكات التنمية املحلية.
• القوانني التنظيمية للجامعات الرتابية.

• القانون املتعلق برشكات املساهمة.
• التدبري التشاريك لتنفيذ مخططات الجامعات الرتابية.

• أشكال التدبري والفرق بينها: التدبري املفوض واإلقتصاد املختلط ورشكات التنمية املحلية.
• رشكات التنمية املحلية آلية لتنفيذ املخططات الرتابية.

• رشوط إنشاء رشكات التنمية املحلية.
• مبادئ وطرق تسيري رشكات التنمية املحلية.

• ترشيد تدبري املرفق العمومي و احرتافية املرفق العمومي.
مستوى التكوين

• املستـوى املتوسط : اإلحاطة برشكات التنمية املحلية من حيث أهدافها وطرق إنشائها وتدبريها.

• املستـوى الـمعمـق : دراسة اآلليات واملساطر املتعلقة بخلق رشكات التنمية املحلية ونظام متويلها وطرق تدبريها 

وتتبع وتقييم أنشطتها. 
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تعريف املوضوع

التدبري املفوض عقد إداري يعهد مبوجبه املفوض ( جامعة ترابية... ) إىل املفوض إليه ( الخواص ) صالحية 

استغالل وتدبري مرفق عمومي محيل ( النقل الحرضي، جمع النفايات، السوق األسبوعي، توزيع املاء والكهرباء... ) 

ملدة يحددها العقد.

أهداف التكوين

• متكني رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم ورؤساء وأعضاء لجن املرافق العمومية والخدمات من كافة التدابري 

املسطرية والتقنية املتعلقة بعقد التدبري املفوض.

• إلـامم أعضاء الجامعات الرتابية بتقنيات ومساطر نظام التدبري املفوض.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض ولقاءات.

لغة التكوين

اللغة العربية.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول النشاط اإلداري واملرافق العمومية املحلية وأنظمة التدبري. 

املنهجية

منهجية تفاعلية تقوم عىل أساس املزج بني النظري والتطبيقي واستعامل بعض التجهيزات واملعدات املعلوماتية 

من حاسوب وعارض البيانات وغريهام إىل جانب مد املشاركني بدالئل أو صور أو مراجع أو أحكام....

املستهدفون

• رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم ورؤساء وأعضاء لجان املرافق العمومية والخدمات.

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين.
• التدبري املفوض وأشكال التدبري األخرى.

• مبادئ وأسس عقد التدبري املفوض.

• حقوق وواجبات املفوض واملفوض إليه.

• تطبيقات عقود التدبري املفوض.

• املراقبات والنزاعات املتعلقة بأسلوب التدبري املفوض.

• خالصات تقرير املجلس األعىل للحسابات حول التدبري املفوض للمرافق العمومية املحلية.

مستوى التكوين

• املستـوى األول : : متوسط.

• املستـوى الثاين : معمـق. 
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تعريف املوضوع

يعترب التطهري السائل و الصلب خدمة من خدمات القرب وتدخل ضمن اإلختصاصات املوكولة للجامعات ويتجسد يف 

تدبري شبكة التطهري السائل وجمع النفايات الصلبة بكل أنواعها ونقلها إىل املطارح ومعالجتها .

أهداف التكوين

• متكني املنتخب الرتايب من املفاهيم واإلطار القانوين املنظم للتطهري السائل والصلب،

• تعزيز معرفة املنتخب الرتايب بإشكالية التطهري واإلكراهات املرتبطة بها،

• متكني املنتخب الرتايب من ضبط العنارص األساسية السرتاتيجية تطهري السائل والصلب،

• اإلحاطة واإلملام بآليات تدبري هذا القطاع (التدبري املفوض...).

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

يتخذ التكوين شكل ورشات  تعالج الجانب النظري للموضوع و زيارات  ميدانية تعالج الجانب العميل.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية مع إمكانية استعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل يف بعض الحاالت وعند الرضورة.

املعارف القبلية

معارف  أولية حول أنواع النفايات الصلبة والنفايات السائلة و معارف حول البيئة. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

منتخبو مجالس الجامعات ومجموعاتها.

برنامج التكوين

• تدبري النفايات الصلبة.
• تدبري التطهري السائل.

• تدبري الشبكات.

• التدبري الجديد والذيك للشبكات.

• تدبري املطارح ومعالجة النفايات.

• آليات تتبع عقود تدبري التطهري السائل والصلب.

مستوى التكوين

• مستـوى متوسط : تدبري مختلف الشبكات املرتبطة بالتطهري، يخصص ألعضاء مجالس الجامعات.
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تعريف املوضوع

سيمكن هذا التكوين من الوقوف عىل قضايا التنقل بصفة عامة و داخل املجال الحرضي بصفة خاصة.

أهداف التكوين

• تقوية قدرات املنتخبني يف فهم مشاكل التنقل الحرضي و آثاره عىل املجال و املجتمع.

• وضع اسرتاتيجية لتدبري النقل الحرضي تتالئم مع متطلبات املجتمع.

• اإلملام بطرق تدبري شبكة النقل الحرضي.

عدد أيام التكوين

يومـان : يوم نظري و يوم تطبيقي.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات و دراسة الحاالت.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

التوفر عىل معرفة للمشاكل التي يطرحها النقل الحرضي. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجالس الجامعات بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• تشخيص وضعية النقل الحرضي.
• اسرتاتيجية النقل داخل املدن.

• أهمية النقل الذيك يف اإلستجابة بشكل أفضل للمرتفقني.

مستوى التكوين

متوسط.
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تعريف املوضوع

يقصد بتدبري التجهيزات الجامعية كافة التقنيات واألساليب التي يتعني اتباعها لحسن إدارة واستغالل املعدات 

والتجهيزات املختلفة التي تتوفر عليها الجامعات الرتابية وكذا كيفيات صيانتها وتنميتها بشكل يحقق التنمية 

املجالية والرتابية.

أهداف التكوين

• توعية املنتخبني بأهمية التجهيزات الجامعية للمساهمة يف التنمية املحلية.

• اإلملام بتقنيات تدبري التجهيزات الجامعية وصيانتها.

عدد أيام التكوين

يومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات ميدانية.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول التجهيزات التي ميكن أن تتوفر عليها الجامعة وطرق استخدامها. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم ورؤساء وأعضاء اللجان الدامئة املعنية بتدبري التجهيزات إضافة إىل أعضاء 

مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين الذي يحكم التجهيزات الجامعية.
• أنواع للتجهيزات الجامعية ودورها يف مجال التنمية املحلية.

• إجراءات إدارة وتدبري التجهيزات الجامعية.

• اسرتاتيجية تدبري تشاريك للتجهيزات الجامعية.

مستوى التكوين

• مستـوى متوسط : يسمح بالوقوف عىل أهمية التجهيزات الجامعية وكفية تدبريها بصفة فعالة ومستدامة.



تدبري املمتلكات الجامعية
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تعريف املوضوع

تعترب املمتلكات الجامعية العامة منها والخاصة، املنقولة وغري املنقولة،  أداة أساسية للتنمية املحلية من خالل 

استغالل األوعية العقارية والبنايات واآلليات والتجهيزات واملعدات...). تقتيض تدبريا محكام ومعقلنا بشكل يحقق 

املصلحة العامة لساكنة الجامعات الرتابية.

أهداف التكوين

• متكني املنتخب من معارف حول أصناف وخصائص املمتلكات الجامعية.

• اإلملام بطرق تدبري  املمتلكات الجامعية.

عدد أيام التكوين

يومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف تيمة  تدبري املمتلكات الجامعية وال يتطلب معارف قبلية. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين الذي يحكم املمتلكات الجامعية.
• أنواع املمتلكات الجامعية.

•  إجراءات إدارة وتدبري املمتلكات الجامعية.
• الحفاظ عىل املجال الجامعي.

• حفظ و تنمية املمتلكات الجامعية.

مستوى التكوين

• مستـوى متوسط : ميكن من الوقوف عىل أهمية املمتلكات الجامعية وكفية تدبريها بصفة فعالة ومستدامة.

• مستـوى مـعمـــق : ميكن من الوقوف عىل مساطر تدبري وحفظ املمتلكات الجامعية وتنميتها.



تدبري مجموعة الجامعات

س
اد

سـ
 ال

ور
حــ

مـ
الـ

يب
رتا

 ال
ي

وم
عم

 ال
ري

دب
لت

ط ا
منا

 أ

التصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر لفائدة أعضاء مجالس الجامعات الرتابية لجهة فـاس - مكـناس
قامئة برنامج التكـوين 2018 / 2020 - 52 -

تعريف املوضوع

تعد مجموعة الجامعات شكال من أشكال التعاون بني الجامعات الرتابية التي أسست لها القوانني التنظيمية بغرض 

اإلجابة بشكل أفضل عىل املشاكل املطروحة التي تدخل ضمن اختصاصاتها. و ميكن اعتبارها منطا جديدا من أمناط 

التعاون بني الجامعات الرتابية ينبني عىل مبدأ التكافل بينها من أجل إنجاز مشاريع مندمجة.

أهداف التكوين

• متكني املنتخب الرتايب من فهم اإلطار القانوين لخلق مجموعات التعاون بني الجامعات.

• متكني املنتخب الرتايب من ضبط اإلجراءات املتعلقة بخلق مجموعات التعاون بني الجامعات.

• متكني املنتخب الرتايب من معرفة مجاالت خلق مجموعات الجامعات واليات تدبريها.

• متكني املنتخب الرتايب من االطالع عىل مناذج ناجحة ملجموعة الجامعات.

عدد أيام التكوين

يومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية مع إمكانية استعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل يف بعض الحاالت وعند الرضورة.

املعارف القبلية

التمكن من املعارف األساسية حول تدبري الجامعات الرتابية. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

منتخبو مجالس الجامعات الرتابية بجهة فاس ـ مكناس.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين والتنظيمي للتعاون والرشاكة بني الجامعات الرتابية.
•  أنواع التعاون والرشاكة بني الجامعات الرتابية.

•  إجراءات إبرام وتنفيذ إتفاقيات التعاون والرشاكة بني الجامعات الرتابية.

• إجراءات تتبع وتقييم إتفاقيات التعاون والرشاكة بني الجامعات الرتابية.

مستوى التكوين

• مستـوى متوسط : أهمية التعاون والرشاكة بني الجامعات الرتابية و كفية استغاللها بصفة فعالة.

• مستـوى مـعمـــق : تدبري املجموعة وتتبعها وتقييمها.



منظومة املراقبـة الداخليــة
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تعريف املوضوع

املقصود باملراقبة الداخلية للجامعات الرتابية مجموع التقنيات واآلليات التي تتبناها مختلف الجامعات الرتابية من 

أجل إعامل املراقبة الذاتية عىل األعامل التي تقوم بها تفاديا للمخالفات وضامنا ملطابقة األعامل املنجزة مع املساطر 

املعتمدة.

أهداف التكوين

• تقوية القدرات التدبريية لرؤساء الجامعات ونوابهم وكذا رؤساء وأعضاء اللجان الدامئة

• اإلملام مبؤرشات النجاعة يف التدبري وبالتايل مؤرشات املراقبة الداخلية

• تحسيس أعضاء الجامعات باملخاطر املرتبطة بعدم تفعيل املساطر الداخلية

• تعميم ثقافة املراقبة الداخلية القبلية والبعدية لدى أعضاء الجامعات الرتابية.

عدد أيام التكوين

يومـان : يوم للتكوين النظري وآخر للتكوين العميل.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات و عروض ودورات تكوينية.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية ويف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول القوانني التنظيمية للجامعات الرتابية. 

املنهجية

عروض نظرية و تطبيقية مع دراسات لحاالت فعلية.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم.

• رؤساء و أعضاء اللجان الدامئة.

• أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.

برنامج التكوين

• مبادئ جودة الخدمات وفعالية التدبري.
• مفهوم املراقبة.

• خصائص و أهداف املراقبة الداخلية.

• إسقاط مبادئ املراقبة الداخلية عىل تسري الجامعات املحلية.

• بلورة املساطر الداخلية للجامعات املحلية.
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• بلورة املساطر الداخلية للجامعات املحلية.

• مالمئة املساطر للقوانني املعمول بها.

• تحديد مؤرشات حسن تفعيل املساطر.

• إرساء نظام تقييم هذه املؤرشات داخل حيز زمني معني.

• بلورة مخطط املراقبة الداخلية.

• تفعيل املراقبة الداخلية املنتظمة.

• تفعيل املراقبة الداخلية العشوائية.

• معالجة نتائج املراقبة الداخلية.

• بلورة اإلجراءات التصحيحية واالحرتازية.

مستوى التكوين

• مستـوى متوسط : متكني أعضاء مجالس الجامعات الرتابية من مفهوم املراقبة الداخلية واملبادئ واألسس التي 

يرتكز عليها.

• مستـوى مـعمـــق : دراسة تفصيلية ملنظومة املراقبة الداخلية يف أفق تقوية القدرات املعرفية والتدبريية لرؤساء 

الجامعات ونوابهم وكذا رؤساء وأعضاء اللجان الدامئة.

منظومة املراقبـة الداخليــة



تدبري شبكة اإلنـارة العمـومية
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تعريف املوضوع

يصب هذا املوضوع يف إطار خدمات القرب التي تتوىل الجامعات تقدميها للمواطنات واملواطنني يف مجال اإلنارة 

العمومية من خالل املرافق والتجهيزات التي تقوم بإحداثها وتدبريها.

أهداف التكوين

• تحسيس أعضاء مجالس الجامعات باألهمية البالغة التي يكتسيها قطاع اإلنارة العمومية يف تحسني ظروف 

عيش الساكنة ويف تأمني سالمتهم.

• إحاطة وإملام أعضاء مجالس الجامعات بأنظمة تدبري هذا القطاع وسبل تحسني نسبة اإلضاءة والرفع من 

نجاعة اإلنارة العمومية.

عدد أيام التكوين

يـومـان.

شكل التكوين

محارضات وعروض وورشات عملية وميدانية.

لغة التكوين

اللغة العربية مع إمكانية استعامل بعض املصطلحات واملفاهيم بلغات أجنبية للرضورة ولتيسري الفهم.

املعارف القبلية

معلومات عامة حول املرافق العمومية املحلية والرشطة اإلدارية وخدمات القرب. 

املنهجية

عروض نظرية وتطبيقية وزيارات ميدانية مع مقاربة تفاعلية.

املستهدفون

• رؤساء الجامعات ونوابهم ورؤساء وأعضاء اللجان املعنية بقطاع اإلنارة العمومية.

• أعضاء مجالس الجامعات.

برنامج التكوين

• اإلطار القانوين واملفاهيمي.
• مسؤولية الجامعات عن قطاع اإلنارة العمومية.

• نظم تدبري شبكة اإلنارة العمومية.

• تقنيات ضبط مواقع اإلختالالت بشبكة اإلنارة العمومية.

• التدبري املعلومايت ألعمدة اإلنارة والنقاط الضوئية.

• إعادة هيكلة وتأهيل املنشآت والتجهيزات والبنية التحتية لشبكة اإلنارة العمومية.

• الصيانة الوقائية.

• إستعامل الطاقة املستدامة يف مجال اإلنارة العمومية.

مستوى التكوين

• املستـوى متوسط : لفائدة أعضاء مجالس الجامعات.

• املستــوى مـعمــق : لفائدة رؤساء الجامعات ونوابهم ورؤساء وأعضاء اللجان املعنية بقطاع اإلنارة العمومية.





املحـورالسابع

تقوية الكفاءات واملؤهالت الذاتية للمنتخب(ة)  

• تقنيات التواصل.

• تقنيات التفاوض.

• تقنيات تدبري االجتامعات.

• تقنيات اتخاد القرار.

• تدبري النزاعات.

• تدبري الوقت.
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تعريف املوضوع

سيمكن هذا التكوين من الوقوف عىل تقنيات التواصل بني األشخاص وبني املجتمع املدين والساكنة  وممثليهم.

أهداف التكوين

• تقوية قدرات املنتخبني يف مجال تقنيات التواصل.

• وضع اسرتاتيجية التواصل.

عدد أيام التكوين

يومـان : يوم نظري و يوم تطبيقي.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف موضوع تقنيات التواصل ال يتطلب أي معارف قبلية وهو مفتوح للجميع. 

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

منتخبو الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• األشكال والتقنيات املختلفة للتواصل.
• تطوير موقف اإلستامع الفعال.

• اإلمياءات واملواقف: وزن الكلامت، التأثري، الخ.

• الحواجز التي تحول دون اإلتصال والتواصل.

• إعداد اتصال فعال (دراسة حالة): تعريف األهداف املتوقعة، تحديد الجمهور املستهدف.

• اختيار أدوات التواصل.

مستوى التكوين

• مستـوى متوسط : تقنيات التواصل امليدانية (ورشات تطبيقية).

• مستـوى مـعمـــق : منهجية وتقنيات التواصل.

قامئة برنامج التكـوين 2018 / 2020
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تعريف املوضوع

التفاوض عرض وتبادل وتقريب وجهات النظر باستخدام مجموعة أساليب إلقناع الطرف اآلخر بالقيام بعمل معني 

أو االمتناع عن عمل معني بغرض الحفاظ عىل املصالح القامئة أو للحصول عىل منفعة جديدة. يتأسس التفاوض يف 

إطار عالقة االرتباط بني طريف العملية التفاوضية للوصول إىل اتفاق يفي مبصالح كل منهام و بذلك فهو آلية 

رضورية للمنتخب ملبارشة مهامه سواء يف الجانب اإلداري أو السيايس..

أهداف التكوين

• معرفة اسرتاتيجية وتقنيات التفاوض.

• اكتساب آليات إعداد وتنظيم جلسة التفاوض.

• فهم التداخالت بني وضعية النقاش ووضعية التفاوض.

• تطوير كفاءات التأثري الشخيص وضبط العواطف يف حضور محاورين عدائيني.

عدد أيام التكوين

يومـان.

شكل التكوين

ورشة تكوينية داخل القاعة.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

االطالع عىل املبادئ األساسية للتواصل. 

املنهجية

• عروض نظرية وتطبيقية.

• لعب ادوار حول متثل الذات يف مواجهة اآلخرين.

املستهدفون

رؤساء الجامعات الرتابية ونوابهم وأعضاء الجامعات الرتابية ونوابهم.

برنامج التكوين

   مفهوم التفاوض. 
   عنارص التفاوض و تقيات التواصل اإليجايب.

• تقمص أدوار اآلخرين والحلول محلهم  

• طرق اإلقناع  

• تقنيات التعامل مع االعرتاض.  

قامئة برنامج التكـوين 2018 / 2020
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   وضعية التفاوض.
   األبعاد املوضوعية والعاطفية للتفاوض.

• تدبري املواقف بني منطق الرشف ومنطق التعاقد.  

• التوتر والعالمات الدالة عليه.  

   كيفيات املرور من وضع التنافر إىل وضع التقارب.
   تحقيق األهداف دون التفريط يف العالقات.

مستوى التكوين

• املستـوى املتوسط : فهم آليات وتقنيات التفاوض.

• املستـوى املـعمـــق : اكتساب القدرات الالزمة إلدارة التفاوض.
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تعريف املوضوع

يندرج هذا املوضوع ضمن تقنيات التواصل الخارجية و يشمل كافة اإلجتامعات التي تعقدها الجامعات الرتابية.

أهداف التكوين

• التحكم يف تقنيات تدبري اإلجتامعات.

عدد أيام التكوين

يومـان.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

معرفة أولية بتقنيات التواصل. 

املنهجية

• يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• أنواع اإلجتامعات.
• اإلجتامعات: وسيلة للتشاور والحوار.

• تقنيات إعداد اإلجتامعات.
• تقنيات تنشيط اإلجتامعات.

• تقنيات تدبري الرصاع خالل اإلجتامعات.
• متابعة توصيات االجتامعات.

مستوى التكوين

 متوسط.
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تعريف املوضوع

القرار هو اإلختيار من بني عدة احتامالت من الحلول واملقرتحات واإلجراءات من أجل الوصول إىل حل مشكلة.

أهداف التكوين

• اختيار وتقديم طريقة اتخاذ القرار بشكل توافقي ودميوقراطي.

• البحث عن اإلجامع.

• تقليص من احتامل حدوث النزاعات.

عدد أيام التكوين

يومـان : يوم نظري و يوم تطبيقي.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف تيمة  تقنيات اتخاد القرارات ال يتطلب أي معارف قبلية وهو مفتوح للجميع.

املنهجية

• يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

منتخبو الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• توضيح الوضع أو املشكلة.
• صياغة وتعريف القضية التي يجب اتخاذ القرار بشأنها. 

• تحديد واختيار املعايري األساسية التي يجب أن يستجيب لها القرارات.

• تحديد املقرتحات املفضلة للمجموعة.

• مناقشة االقرتاحات، والتحقق بشكل فردي من توافق اآلراء.

• تدوين القرار الذي حيض باإلجامع.

مستوى التكوين

• املستـوى املتوسط : ميكن املستوى األول من الوقوف عىل تقنيات اتخاذ القرارات امليدانية (ورشات تطبيقية).

• املستـوى املـعمـــق : يبحث املستوى الثاين يف منهجية تقنيات اتخاذ القرارات يف مختلف الحاالت.
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تعريف املوضوع

تدبري النزاعات هو تلقني التقنيات والطرق وتقوية القدرات لحل ومعالجة النزاعات وكل أشكال الخالفات بني 

جميع الفاعلني.

أهداف التكوين

• تبني رؤية جديدة لحل الرصاعات والنزاعات.

• كيفية االستعداد للتفاوض.

• فهم ومامرسة الخطوات لتجاوز النزاع أو الخالف.

• فهم سلوك املحاور أو الطرف اآلخر.

عدد أيام التكوين

يومـان : يوم نظري و يوم تطبيقي.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات، ودراسة الحاالت.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف تيمة تدبري النزاعات ال يتطلب أي معارف قبلية وهو مفتوح للجميع. 

املنهجية

• يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني ومناقشة حاالت من تجربتهم املعاشة.

املستهدفون

منتخبو الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• تقديم مفهوم النزاعات والخالفات.
• التفاوض وتدبري النزاعات.

• مراحل تدبري وحل النزاعات.

• طرق الحصول عىل التوافق بني األطراف املتنازعة.

مستوى التكوين

• املستوى املتوسط : فهم النزاع وتدبري مراحله.
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تعريف املوضوع

تدبري الوقت معناه احرتام املواعيد وحسن توزيعه خالل االجتامعات والورشات.

أهداف التكوين

• التحسيس بأهمية الوقت يف تدبري أعامل الجامعة.

• متكني املشاركني من تقنيات تدبري الوقت.

عدد أيام التكوين

يوم واحد (1): يوم نظري و يوم تطبيقي.

شكل التكوين

يعتمد التكوين عىل محارضات وورشات.

لغة التكوين

لغة التكوين هي اللغة العربية. يف بعض الحاالت وعند الرضورة يسمح باستعامل لغة أخرى لتسهيل عملية التواصل.

املعارف القبلية

حضور التكوين يف موضوع  تدبري الوقت ال يتطلب أي معارف قبلية وهو مفتوح للجميع.

املنهجية

يعتمد التكوين عىل منهجية تفاعلية مع املشاركني.

املستهدفون

الجامعات الرتابية بجهة فاس – مكناس.

برنامج التكوين

• تعريف مفهوم الوقت.
•  تعريف تدبري الوقت.

• تقنيات ضبط الوقت والتحكم يف تدبريه.

• تقنيات التواصل األفضل للحفاظ عىل الوقت.

مستوى التكوين

• املستـوى املتوسط : يسمح املستوى املتوسط بالوقوف عىل تقنيات تدبري الوقت يف االجتامعات واللقاءات.
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