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النظام الداخلي للتكوين المستمر

 بجامعة الحسن الوأل

تقديم

يهدف النظام الداخلي للتكوين المستمر بجامعة الحسن الول الضضى وضضضع ارضضضية

مرجعيضضة موحضضدة لهيكلضضة وتنظيضضم التكضضوين المستمروانشضضطته بجميضضع مؤسسضضات

الجامعة حتى يرقى الى المستوى المنشود، بمعاييرذات جودة عالية وبخصوصية

متميضضزة لضضضمان تنافسضضيته و تطضضوره فضضي احسضضن الظضضروف. ويرتكزهضضذا النظضضام

ضضض2010الداخلي على رؤية رئيس الجامعة المتجسدة في مشروع تطويرالجامعة 

 الضضذي أعطضضى أهميضضة قصضضوى للتكضضوين المسضضتمر فضضي أحضضد محضضاوره علضضى2014

المستويين النظري و الجرائي. وعلى التصورالعام الذي جاء به الميثاق الوطني

 المنظضضم للتعليضضم01.00للتربية والتكوين والمقتضيات التي نضضص عليهضضا القضضانون 

العالي بإعطاء أهمية خاصة للتكوين المستمروجعله في مرتبة التكضضوين الساسضضي

حيضضث خصضضه فضضي الفقضضرة الثانيضضة مضضن مضضادته الثالثضضة بجعلضضه مضضن المهضضام الرئيسضضية

للجامعات كما قام بتحديد الفئات المعنية بذلك.

وقد انخرطضت جامعضة الحسضن الول فضي تنظيضم التكضوين المسضتمر منضذ السضنوات

الولى لتطضبيق الصضلحا الجضامعي، حيضث قضامت بإحضداث مراكضز التكضوين لهضذا

الغرض. وتضضدريجيا تمضضت المصضضادقة  علضضى مسضضالك مختلفضضة للتكضضوين مضضن طضضرف

مجلس الجامعة مما جعل بعض المؤسسات تفتح مسالكها للتكضوين المسضتمر وهضو

ما عرف فيما بعد تطورا جعل عرض جامعة الحسن الول يغطي حقول معرفية

متعددة في مجالت العلوم و التقنيات و علوم التضضدبير و القضضانون العضضام و القضضانون

اء الخاص وغيرهضا و قضد حظيضت  هضذه التكوينضات المعروضضة بإقبضال متزايضد ج
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استجابة للحاجيات الفردية والجماعية للشأخاص المنضضدمجين فضضي الحيضضاة العلميضضة،

ولمتطلبات سوق الشغل الشيء الضضذي جعضضل جامعضضة الحسضضن الول تحتضضل مراتضضب

متقدمة في هذا المجال.
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  01.00   : مقتضيات قانونية وأ تنظيمية :  القانون 1  المادة 

ضضض... وتنظضضم الجامعضضات التكضضوين المسضضتمر لفائضضدة الشأضضخاص المنضضدمجين أو غيضضر

)3المندمجين في الحياة العملية قصد تلبية حاجات فردية أو جماعية (المادة

ض... بعض أنشطة التكوين و البحث يمكن أن تكضون موضضوع اتفاقيضة للمؤسسضات

مع هيئات من القطاع الخاص كمضضا يمكضضن للجامعضضات ان تضضبرم مضضع الدولضضة عقضضودا

)5لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين و البحث (المادة

ض ...يمكن للجامعات حسب الشروط المقررة في نظامها الداخلي، وضع دبلومات

جامعية في مجال التكوينات الساسية و كذا في إطار التكضضوين المسضضتمر، وتكضضون

هذه الدبلومات موضوع اعتماد مضضن قبضل السضضلطة الحكوميضة الوصضية و يمكضن أن

)8تصبح الدبلومات المعتمدة معترف بمعادلتها للدبلومات الوطنية (المادة

ض يقرر مجلس الجامعة بشان التكوين الساسي والتكوين المستمرالمستمر. و كضضذا

في شأأن إحداث الدبلومات الجامعية المقترحة من مجضضالس المؤسسضضات، وشأضضروط

) 12تحظيرها، و الحصول عليها (المادة

 المتحصضضل عليهضضا فضضي إطضضار التكضضوين المسضضتمر مضضوارد لميزانيضضةتشكل الرسضضومض 

)18الجامعة (المادة 

 : أهداف التكوين المستمر2   المادة 

يهدف التكوين المستمر الى :

دعم الكفاءات في جميع المجالت المعرفية

اقتراحا أنشطة للتكوين تستجيب للحاجيات النية أو الهيكلية للشركات

تحسين نظام جودة التكوين الساسي، و المساهمة في تنمية الجهة

 المساهمة في دعم التطور المهني والقتصادي والثقافي
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 تثمين كفاءات الساتذة الباحثين داخل الوسط السوسيو مهني

 تنمية الموارد المالية للجامعة من أجل تطوير التكوين والبحث العلمي

. مواكبة تحديث الجامعة، وتشجيع الندماج المهني

 : التكوينانت المبرمجة بالجامعة 3  المادة 

تقترحا الجامعة نوعان من التكوين المستمر : 

: وهي تكوينات تؤهل للحصول علضضىالتكوينات المتوجة بدبلوم جامعي مهني    ضأ 
دبلوم على شأكل :

)Licence  Universitaire
Professionnelle(

إجضضضضازة جامعيضضضضة
مهنية

)  Master  Universitaire
Professionnel(

ماسضضضضتر جضضضضامعي
مهني

: وهي تكوينات تاهيلية مخصصة لدعم الندماج المهنضضيالتكوينات التأهيلية ب ض 
من خلل وحدات متخصصة  موجهة لخريجي المعاهد والجامعات 

يمكن اقتراحا تكوينات عن بعد من خلل دفتر وصفي مصادق عليه داخل مجلس
الجامعة. 

 : هيكلة تسيير التكوين المستمر 4  المادة 

لجنضضة تنسضضيق وتنميضضةيسهر على تنسيق التكضضوين المسضضتمر بجامعضضة الحسضضن الول 
 مضضن طضضرف مجلضضس الجامعضضة لمضضدة ثلثمصضضادق علضضى تعيينهضضا التكوين المستمر

 )5(المادةسنوات 

يقترحه مجلس المؤسسة ويؤطر التكوين المستمر داخل المؤسسات بنظام داخلي 
.يصادق عليه مجلس الجامعة

 : أعضاء لجنة التنسيق وأتنمية التكوين المستمر 5  المادة 
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يعين رئيس الجامعة أستاذا للتعليم العالي منسقا للجنة تنمية و تنسيق التكوين
المستمر وهي تتكون من :

 ثلثة أعضاء من مجلس الجامعة
  ثلثة أعضاء من كلية العلوم والتقنيات
 ثلثة أعضاء من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
عضوان من كلية العلوم القانونية والقتصادية

والجتماعية 
 عضو واحد من المدرسة العليا للتكنولوجيا
 عضو واحد من الكلية المتعددة التخصصات
 للعلوم التطبيقية المدرسة الوطنية عضو واحد من
 للصحة لعلومعضو واحد من المعهد العالي 
عضو عن كل مؤسسة جديدة تحدث بالجامعة

وعند القتضاء يمكن للجنة الستعانة بخبراء او عاملين في القطاع السوسيو
اقتصادي.

    : اختصاصات لجنة تنسيق وأتنمية التكوين المستمر6  المادة 

 بالنشضضطة البيداغوجيضضةتشمل اختصاصات هذه اللجنة المجالت التي  لها علقضضة
منها :للتكوين المستر 

إبضضداء الضضرأي فضضي التكوينضضات المسضضتمرة الجديضضدة ومضضدى ملءمتهضضا مضضع سياسضضة
الجامعضضة، وإحالتهضضا علضضى الرئاسضضة لعرضضضها علضضى انظاراللجنضضة البيداغوجيضضة

للجامعة من أجل اقتراحها على مجلس الجامعة للعتماد
المشاركة في طلبات العروض الوطنية والدولية واتفاقيات التكوين
 تتبع التكوينات المبرمجة وتقييمها
 تقديم اقتراحات لتطوير وتحسين عروض التكوين المستمر
تنظيضضم أنشضضطة مختلفضضة ( لقضضاءات ونضضدوات.....) مضضن أجضضل تطضضوير التكضضوين

المستمر 
تهيىء تقرير سنوي حول حصيلة التكوين المستمر بالجامعة
مراجعة الدفتر الجامعي للضوابط البيداغوجيضضة و الضضدفتر الوصضضفي للتكوينضضات

المستمرة و هذا النظام الداخلي عند القتضاء.
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 : إجراءات العتماد 7  المادة 

يتكون ملضضف طلضضب عضضرض التكضضوين المسضضتمر مضضن الملضضف الوصضضفي البيضضداغوجي
والبطاقة المالية كما هو مفصل في دفتر الضوابط البيداغوجية الجامعيضضة لجامعضضة

الوصفي البيداغوجي على المعطيات التالية : الحسن الول، يحتوي الملف

مشروع التكوين
شأروط القبول
البرنامج المفصل للتكوين
 .المدة والغلف الزمني للتكوين
 لئحة بأسماء الساتدة المتدخلين
،بطاقة تقنية لكل وحدة (المسؤول عن المشضضروع، توصضضيف المضضواد، المناهضضج

الملف الوصفي البيداغوجي، الغلف الزمني، شأروط مسطرة القبول، كيفيات
تقييم المعارف، شأروط الستيفاء ....،)

الشركاء السوسيو اقتصاديين
كلفة التكوين
 تحديد الحاجيات الضرورية من القاعات والوسائل اللوجيستيكية
.وضع برنامج مالي مفصل للتكوين مع برنامج عمل توقعي

تتم إحالة ملفات طلبات العتماد على مجلس الجامعة للمصادقة النهائية. 

تتم دراسة طلبات المشاريع المقترحة من المؤسسات للعتماد من طرف مجلضضس
من كل سنة جامعية. دورة ربيعية الجامعة في 

 : التوزيع المالي 8   المادة 

تتوزع المداخيل المستخلصة من التكوينات المؤدى عنها كالتالي : 

20% توجه إلى ميزانية التسيير للمؤسسة التي تسهر على التكوين
20%توجه إلى ميزانية التسيير للجامعة 
10% تخصص  للمساهمة في نفقات المشاريع الكبرى و الستثمار 
50%  .تعويضات للمتدخلين وتسيير التكوين

 

وتضوزع مضضداخيل ميزانيضضة التسضيير للمؤسسضات والجامعضة المحصضضلة مضضن التكضوين
المستمر على الشكل التي : 
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%25  تخصصضضانلمؤسسضضة امضضن نسضضبة  25%وأمن نسبة الجامعضضة

للبحث العلمي.
%25 والداريضضة تخصضضص للشضضؤون البيداغوجيضضة من نسبة الجامعة

 والحكامة. 
25% تخصص للشؤون البيداغوجية. لمؤسسةمن نسبة ا
%05  تخصصضضانلمؤسسضضة امضضن نسضضبة  50%وأمن نسبة الجامعضضة

 و مؤسساتها.الجامعةللستثمار في تطويرمشاريع 
-

 : مقتضيات عامة   9  المادة 

-مدة اعتماد مسالك التكوين المستمرهي أربع سنوات جامعية، مضع إلزاميضة تقضديم
تقرير التقييم الداخلي كل سنتين، وهي قابلة للتمديد بعد رأي ايجابي تبعا للتقييم. 

موافقة  التكوينات المستمرة  لتخصصات التدريس بالمؤسسة المعنية.    

كل تكوين مستمر ل يمكن تقديمه إل من قبل أساتذة باحثين بالجامعضة مضع اقدميضة
 من التدريس والبحث داخل جامعة الحسن الول. ل تقل عن سنتين

كل التدخلت والنشطة المتعلقة بضضالتكوين المسضضتمر يجضضب أن تكضضون طبقضضا لملضضف
العتماد.

يمنح إعادة العتماد بعد رأي ايجابي اثر التقييم.

تتمضضم برمجضضة التلقيضضن فضضي إطضضار التكضضوين المسضضتمر دون المسضضاس بالسضضير العضضادي
للتكوين الساسي 

تعتبر مسالك التكوين المستمر التي لم تفتح لمدة سنتين جضضامعيتين متتضضاليتين غيضضر
معتمدة وفتحها يستوجب سلك مسطرة العتماد من جديد.

بشكل موحد على مسضضتوى الجامعضضة لتتبضضع السضضير”ضض APOGEE“يعتمد نظام أبوجي 
البيضضداغوجي للتكضضوين المسضضتمر ونظضضام معلومضضاتي لتتبضضع أداءات الطلبضضة بضضالتكوين

المستمر.

اعتمضضاد نفضضس المسضضاطر والجضضراءات  لتسضضليم الشضضواهد المتبعضضة فضضي التكوينضضات
الساسية .

يمكن بالنسبة للطلبة الذين لم يستوفوا جميع الوحدات المبرمجة فضضي التكضضوين مضضن
أجضضل الحصضضول علضضى الضضدبلوم، الحصضضول علضضى شأضضهادة تثبضضت اسضضتيفاء الوحضضدات

المحصل عليها شأريطة أدائهم لكل المستحقات المالية للتكوين.
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تضع كل مؤسسة  نظامها الداخلي لتنظيم الدراسة فضضي مسضضالك التكضضوين المسضضتمر
(تقييم المعارف، شأروط القبول ، الديبلومات أو الشضضواهد ...)  شأضضريطة موافقتهضضا

للقوانين المعتمدة على مستوى الجامعة.

يلتزم جميع الساتذة منسقي التكوين المستمرببذل نفس المجهودات لتحسين جودة
التكوين الساسي.

ل يتم في كل  الحوال احتساب التدخلت في التكضضوين المسضضتمر، ضضضمن الغلف
الزمني القانوني للساتذة الباحثين.

كل أستاذ يدرس أودرس إحدى المواد في إطار التكوين المستمر يجضضب أن يكضضون
رهن إشأارة المؤسسة والجامعة لتدريس نفس المادة في إطار التكوين الساسي.

يجب على كل أستاذ مشرف علضضى إحضضدى التكوينضضات المسضضتمرة أومتضضدخل بهضضا أن
يطلع مسبقا على هذا النظام الداخلي ويوقع نسخة منه.

تتم الداءات إما بإيداع بنكي أو بواسطة شأيك باسم المؤسسة. 

يمكضضن للمؤسسضضات أن تقضضدم تكوينضضا مسضضتمرا فضضي إطاراتفاقيضضة شأضضراكة مضضع شأضضركاء
عموميين أو خواص أوهيئات من المجتمع المدني.
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