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 السید المحترم رئیس جامعة الحسن الثاني                                             
 حضرات السیدات والسادة أعضاء مجلس الجامعة المحترمین                            

 البیضاء الدار           
 

 توصیة لمجلس الجامعة الموقر حول التكوین المستمرالموضوع :
 

 تحیة احترام وتقدیر        
وبعد؛ بمناسبة عقدكم لمجلس الجامعة الموقر، یطیب لنا في المكتب الجامعي للنقابة الوطنیة  

كم إلى المالحظات واالقتراحات التي عبرنا لنثیر اھتمام ؛د ش) لنتقدم إلیكم بھذه التوصیة للتعلیم(ف
طنیة العلیا للكھرباء لس المدرسة الوعنھا من خالل تدخل السیدة سمیرة سیف الحق عضوة مج

البیضاء ـ  ، وعضوة المكتب الجامعي وعضوة المكتب الجھوي لنقابتنا بجھة الداروالمیكانیك
 التكوین المستمر بجامعة الحسن الثاني واقع وآفاق، بمناسبة الیوم الدراسي حول موضوع سطات

 .2016ینایر  14الذي نظمتھ رئاسة الجامعة بتاریخ 
ال یغرب عن األذھان في ھذا المقام؛ مدى أھمیة المجھود الذي یبذلھ الموظفون اإلداریون و   

والتقنیون بمؤسسات الجامعة إلى جانب السادة األساتذة ومع مختلف المتدخلین، بمساھمتھم الفعالة 
العلیا  في إنجاح برامج ومشاریع أي برنامج للتكوین المستمر. وقد تمكنا كمكونات بالمدرسة الوطنیة

للكھرباء والمیكانیك من إیجاد صیغة محفزة للموظفین فیما یخص توزیع جزء من عائدات التكوین 
والتي نعتبرھا مكسبا لجامعتنا التي استطاعت إبداع صیغة متقدمة أكدت من خاللھا أن  ،ستمرالم

 ر سبیل لمواجھة المشاكل والتحدیات. ھو خیاالجتھاد 
 حضور الموظفین ، بما یلیق بحجم ة على ھذه الصیغة لنظامھ الداخليحافظلذلك نتطلع أن تتم الم     

، ویستجیب لطموحاتھم في االستفادة لتحسین أوضاعھم وعطائھم كأحد مكونات المنظومة الجامعیة
المادیة واالجتماعیة والمھنیة، من ثمرات مجھود مساھمتھم المباشرة وغیر المباشرة في إنجاح أي 

 امعة من خاللھ تنمیة مواردھا المالیة.مشروع تسعى الج
، یأخذ كوین المستمر بالجامعة ومؤسساتھاوتأسیسا على ذلك؛ نسعى أن یتم تبني نظام داخلي للت   

لبیداغوجیة والتقنیة بعین االعتبار إلى جانب التعویض المادي عن المشاركة في المھام اإلداریة وا
بنسبة مائویة معینة من المداخیل المتأتیة من  ممن خالل دعمھ ، البعد االجتماعي للموظفینالمتعلقة بھ

بھا  یستھان  تحقیقا لمثل ما یتمتع بھ من مكاسب الو. حاجیاتھم االجتماعیةلتلبیة   ،عائدات التكوین
العاملون في المدرسة الوطنیة العلیا للكھرباء والمیكانیك والتي تم تحقیقھا في إطار التوافق بین كل 

 اخل مجلس المؤسسة. مكوناتھا د

 النقابة الوطنیة للتعلیم (ف د ش )              
 المكتب الجامعي

 جامعة الحسن الثاني
ءبالدار البیضا  

 



تجربة المدرسة الوطنیة العلیا للكھرباء ب جل االحتفاظ أفإننا نطلب منكم التدخل من  ؛ولھذا     
غیرھا مع مؤسسات  كبیر مقارنة مع نموذجیة  وموفقة إلى حد كتجربة، بالدار البیضاءوالمیكانیك 

، حظي بالمصادقة والعمل لتكوین المستمربانظام داخلي بھا خاص وصیاغة في وضع  ،التعلیم العالي
 .  2008سنة منذ بھ 

 .طنیة العلیا للكھرباء والمیكانیكنذكر بالنموذج المتبع في المدرسة الو أنویسرنا في ھذا السیاق 
 : یقوم الفریق البیداغوجي بمھمة التدریس النظري والتطبیقي. الفریق البیداغوجي •
یقوم الطاقم اإلداري بمھمة التسجیل ومعالجة الملفات والمحاسبة  : الطاقم اإلداري والتقني •

 والتموین واإلعداد واللوجستیك.  
المتعلق  5الفصل لمدرسة في للتكوین المستمر باوفي ھذا اإلطار نص النظام الداخلي  •

 منھ على توزیع المداخیل كاآلتي : 20المادة بالموارد المالیة في 
  لمیزانیة المدرسة   %10ـ 
 لمیزانیة الجامعة   %10ـ 

  .غوجي المشارك في برنامج التكوین المشرف علیھاتعویضات الفریق البید  % 40ـ      
   .القتناء مستلزمات ومعدات تتعلق بالتكوین  20 %ـ     

 %4نسبة  ھامن تخصصو ،برنامج للتكوین المستمر على حدة نجاز كلإلمصاریف  %15ـ 
 تعویضات الطاقم اإلداري والتقني المتكون من الموظفین.

 .لألنشطة والمساعدات االجتماعیة لفائدة الموظفین اإلداریین والتقنیین بالمدرسة    %5ـ    

بقبول عمیق االحترام أعضاء مجلس الجامعة المحترمین  المحترم والسادةا السید الرئیس وتفضلو   
  .والسالم

 
 إمضاء:

 الفقیھاحمد بن 
 كاتب المكتب الجامعي

 لنقابة الوطنیة للتعلیم(ف د ش)ل
 البیضاء بجامعة الحسن الثاني بالدار

                                                                                                              


