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كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال 

 التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط
 

  2.90.554 تم إنشاء كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال )كلية الحقوق بسال( بموجب المرسوم رقم

المحدد بموجبه  1975أكتوبر  17الصادر بتاريخ  2.75.663بتتميم المرسوم رقم  1991يناير  18في  الصادر

اختصاص المؤسسات الجامعية والئحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كمؤسسة جامعية تابعة لجامعة 

ثالثة مسالك للتعليم العالي: مسلك  . وتشتمل الكلية على1999محمد الخامس بالرباط، حيث شرعت في عملها منذ عام 

االقتصاد والتدبير، ومسلك القانون باللغة العربية، ومسلك القانون باللغة الفرنسية. وبرسم السنة الجامعية 

، مؤطرين 1.220طالب، والعدد اإلجمالي للخريجين  11.377، بلغ عدد الطلبة المسجلين بهذه الكلية 2015/2016

 إداريا. 78ف عليهم طاقم إداري يتكون من أستاذا، ويشر 87بحوالي 

 

قام المجلس األعلى للحسابات بمراقبة تسيير كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال برسم للفترة الممتدة 

حيث أسفرت هذه المراقبة عن لقنيطرة. بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال ا 2017و 2010بين 

 عدة مالحظات وتوصيات، نذكر فيما يلي أهمها:

 أوال. مجلس الكلية وتدبيرها اإلداري والمالي
يسير كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية سال عميد يساعده أربعة نواب ومديرة مركز دراسات الدكتوراه 

المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وفي هذا الصدد،  01.00من القانون رقم  20لمقتضيات المادة وكاتب عام. وذلك وفقا 

 لوحظ ما يلي:

 مجلس الكلية  .1

  أوجه القصور المتعلقة بمجلس الكلية 

من النظام  6، وكذلك المادة 2002يونيو  4الصادر بتاريخ  2.01.2328من المرسوم رقم  18وفقا لمقتضيات المادة 

للكلية، يجب أن يجتمع مجلس الكلية على األقل ثالث مرات في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. إال أنه  الداخلي

 2013و 2011و 2010تبين، من خالل فحص محاضر مجلس الكلية، عدم احترام هذا األمر، وال سيما خالل سنوات 

 .2016و 2015و 2014و

التي لوحظ بأرشفة جميع محاضر مجلس الكلية، وال يتم توقيع غالبية المحاضر، وباإلضافة إلى ذلك، ال تقوم المؤسسة 

 ال تحتوي على قائمة الحضور أو جدول األعمال. بشأنها أنها 

يتم تحريرها بطريقة مقتضبة تكتفي في جلساته، إذ  في نفس السياق، ال يتم تضمين محاضر مجلس الكلية تفاصيل

من النظام الداخلي للكلية التي أكدت  16لمعالجة فقط، وذلك خالفا لما تنص عليه المادة معظم الحاالت بعناوين النقاط ا

 على أن محاضر المجلس يجب أن تحتوي على المناقشات وكذلك القرارات المتخذة ونتائج التصويت. 

ليه في المادة عالوة على ذلك، ال يتم تبليغ محاضر مجلس الكلية إلى األعضاء ورئيس الجامعة، كما هو منصوص ع

 من النظام الداخلي، كما ال يتم نشرها على مستوى شعب الدراسة بالكلية.  18

  عدم اعتماد نظام داخلي خاص بالكلية 

السويسي سابقا )كال الكليتين كانتا -ال زالت تعتمد الكلية النظام الداخلي لكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

السويسي سابقا(. فيما لم يتم اتخاذ أي مبادرة إلعداد نظام داخلي خاص بها، علما أن -الخامس تابعتين لجامعة محمد

 ذلك يعتبر من مسؤولية مجلس الكلية. 

ليتوافق مع أحكام المرسوم رقم  2004عالوة على ذلك، لم يتم تحيين   النظام الداخلي للمؤسسة المعد في سنة 

( المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، والذي ينص 2008أكتوبر  28) 1429شوال  28المؤرخ في  2.06.219

في مادته األولى على أنه "ينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط 

 ". 2002يونيو  4الصادر بتاريخ  2.01.2328من المرسوم رقم  20إلى  17المنصوص عليها في المواد من 

اإلضافة إلى ذلك، يشرع مجلس الكلية في مناقشة حاالت الطالب المقدمة إلى المجلس التأديبي دون المرور بمرحلة ب

من النظام الداخلي، وهو  20مناقشة هذه الحاالت من قبل لجنة شؤون الطلبة على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ما يستفاد من خالل عدم وجود محاضر للجنة المذكورة. 
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  غياب لجنة البحث العلمي بمجلس الكلية 

المتعلق بتنظيم التعليم العالي على إنشاء لجان دائمة داخل مجلس الكلية، منها  01.00من القانون رقم  22تنص المادة 

لجنة للبحث العلمي ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية ولجنة علمية. إال أنه تم فقط إحداث لجنتين دائمتين هما 

، واللجنة التربوية 2015فبراير  3المؤرخ  01/15لجنة مراقبة الميزانية التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس رقم 

، هذا باإلضافة إلى إحداث لجنة خاصة 2015فبراير  3المؤرخ  02/15التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس رقم 

 بشؤون الطالب. 

من النظام الداخلي للكلية، باإلضافة  21العلمي المنصوص عليها في المادة  وهكذا، لوحظ غياب اللجنة الدائمة للبحث

المذكورة أعاله. علما أن هذه اللجنة موكول إليها العناية، بشكل أساسي، بمقترحات تطوير البحث  22إلى المادة 

دراسات الدكتوراه،  واإلنتاج العلميين داخل المؤسسة، وتطوير عالقات الشراكة، وصياغة توصيات لتطوير إجراءات

ودراسة ملفات االعتماد، وكذلك إعداد تقرير عن البحث العلمي داخل الكلية على أساس التقارير التي يجب أن تتوصل 

 بها سنويا من قبل هياكل البحث المختلفة بالكلية. 

لدائمة للبحث العلمي بتاريخ وتجدر اإلشارة إلى أنه قد أحيط المجلس األعلى للحسابات علما بإنشاء مجلس الكلية للجنة ا

 . 2017مارس  9

 عدم إعداد محاضر بشأن اجتماعات اللجان 

من النظام الداخلي للكلية على عقد كل لجنة من لجان مجلس الكلية ثالثة اجتماعات على األقل في  24تنص المادة 

إنشاؤها على مستوى مجلس الكلية السنة الدراسية مع تدوين المناقشات في محاضر. إال أنه لوحظ أن اللجان التي تم 

من النظام  26و 25ال تقوم بإعداد محاضر أو تقارير بشأن عملها أو اجتماعاتها، وهو ما يتعارض مع أحكام المادتين 

 الداخلي للكلية. 

  نواقص في مسطرة التقييم الداخلي 

من القانون  78و 77ليه في المادتين ال تجري الكلية تقييما داخليا وذاتيا منتظما لجميع أنشطتها كما هو منصوص ع

المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك من أجل تكييف أساليب تدبيرها وعرض التكوين الذي تقدمه مع  01.00رقم 

التغيرات االجتماعية واالقتصادية في البالد. وهكذا، تقتصر الكلية على التقييمات التي يتم إجراؤها أثناء طلبات تجديد 

ب التكوين، والتي يقتصر استخدامها على هذا الهدف فقط، في حين أنه من المطلوب إجراء تقييمات أخرى اعتماد شع

من النظام الداخلي،  29يتم تتويجها بإعداد تقارير حول مسألة البحث العلمي داخل المؤسسة كما تنص على ذلك المادة 

 31األولية والمستمرة كما هو منصوص عليه في المادة  باإلضافة إلى تقييم عام لمختلف األنشطة التربوية للتكوينات

 من النظام الداخلي. 

  غياب متابعة نشاط المؤسسة 

ال تضع المؤسسة مؤشرات لمراقبة نشاطها وتتبعه، حتى يتسنى لها توقع احتياجاتها من حيث التكوينات والقدرات 

" ألعضاء APOGEEالنظام المعلوماتي المسمى "التأطيرية واالحتياجات اللوجستية. باإلضافة إلى ذلك، ال يسمح 

هيئة التدريس بإنشاء إحصائيات ومؤشرات لهذا الغرض، مما يحرم المؤسسة من أداة أساسية للتدبير وتقييم عرض 

 التكوين. 

  عدم إعداد تقييم عام لألنشطة التربوية 

ينص النظام الداخلي للكلية على إعداد تقارير أنشطة مسالك وشعب التكوين، وعرضها على لجنة الشؤون التربوية، 

من  31والتي يجب أن تقدم في نهاية كل عام تقييما عاما لمختلف التكوينات األولية والمستمرة حسب ما تقتضيه المادة 

 قييم العام قط. النظام الداخلي. إال أنه لم يتم القيام بهذا الت

 التدبير اإلداري والمالي  .2

 غياب رؤية مندمجة لتدبير المشتريات 

ال تضع الكلية ميزانية تستند على تحديد واضح لالحتياجات. حيث لوحظ، في هذا اإلطار، غياب أية وثائق تهم التقييم 

عنه اقتناء مشتريات دون استخدامها.  هياكل الكلية، مما ينتجمختلف الدوري لالحتياجات من العتاد والمعدات معبأة من 

كما يتم تنفيذ عمليات الشراء سواء من قبل الكلية أو الجامعة دون برمجة مسبقة بخصوص الوسائل الالزمة لتدبيرها 

 والحفاظ عليها. 

كن المؤسسة إال أنه تم إيقاف تشغيلها بسبب ارتفاع أسعار حبرها. كما لم تتم تم اقتناء آالت للنسخ،فعلى سبيل المثال، 

من إصالح آالت طباعة بطاقات الطالب، بسبب عدم توفر الخبرة التقنية الالزمة إلصالحها. إضافة إلى ذلك، تبين 

أنه يتم توزيع أجهزة كمبيوتر، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على األساتذة والموظفين دون المطالبة باسترداد 

ما أدى إلى تركز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموزعة في يد عدد محدود من األجهزة التي تم توزيعها مسبقا، م

المستفيدين. إذ لوحظ أن المدد بين التواريخ السابقة والموالية لتوصل بعض المستفيدين بهذه األجهزة تصل، في بعض 
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الكثير منها في المخزن الحاالت، إلى أربعة أشهر. كذلك، اشترت الكلية مجموعة من المعدات واألثاث التي تم وضع 

 دون استخدام. وهو ما يفيد بعدم توفر الكلية على رؤية مندمجة لتدبير المشتريات.

  إنجاز عملية التهيئ والصيانة في غياب الملفات التقنية 

تواجه الكلية صعوبات تتعلق بصيانة ممتلكاتها العقارية، وذلك بسبب عدم توفرها على ملفات الصفقات والوثائق 

نية التي تحتفظ بها الجامعة األم التي تنضوي تحتها بصفتها صاحب المشروع. ويرجع ذلك إلى كون صفقات التق

االستثمار قد تم إنجازها من قبل الجامعة دون إشراك مصالح الكلية في مسطرة إعداد وتنفيذ وتسلم األشغال، وكذا 

، على الرغم من معاينة مصالح الكلية )محضر بتاريخ عدم تزويد الكلية بنسخ من الوثائق التقنية. فعلى سبيل المثال

إطار صفقة ( لتضرر جزء من السقف، وتدهور ألواح الجبس في بعض المكاتب التي بنيت في 2014سبتمبر  30

لجامعة، لم يتم بذل أي جهد إلصالح هذه األضرار التي تشكل خطرا على سالمة أساتذة وموظفي وطلبة الكلية، وذلك ل

 الستالم النهائي ألشغال البناء من طرف الجامعة كصاحبة المشروع. بسبب غياب ا

وال يتيح هذا الوضع للكلية رؤية حول المواصفات الفنية والضمانات التي توفرها كنانيش التحمالت الخاصة 

الجامعة، تاريخ تفويض اعتمادات االستثمار الى الكلية من طرف رئاسة  2015بالصفقات، علما أنها مدعوة، منذ سنة   

 للسهر على صيانة ممتلكاتها بوسائلها الخاصة. 

  غياب ترخيص بإدخال تعديالت على األقسام الدراسية والمكتبة 

، في إدخال تعديالت على المباني القائمة، وذلك من خالل دمج بعض األقسام الدراسية 2016شرعت الكلية، سنة 

غياب الوثائق التقنية الخاصة بالتصاميم، باإلضافة إلى أن  لزيادة قدرة استيعاب كل قسم. وفي هذا الصدد، لوحظ

 المتعلق بالتعمير.  12.90من القانون رقم  40العملية قد تمت دون طلب ترخيص بالتعديل التي تقتضيها المادة 

  عدم مالءمة بعض التجهيزات لمتطلبات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

باإلضافة إلى بعض المرافق المخصصة لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، تم تهيئ بعض الولوجيات 

تسهيال لوصول وتنقل هؤالء األشخاص على مستوى الكلية. إال أن معظم المرافق المنجزة على مستوى باحات الكلية 

بتنفيذ  2011شتنبر  30الصادر في  2.11.246 تبقى غير صالحة لالستعمال، وال تتالءم مع مقتضيات المرسوم رقم

منه، وذلك بالنظر، أساسا، إلى مستوى انحدارها  8المتعلق بالولوجيات، وخاصة مقتضيات المادة  10.03القانون رقم 

 غير المالئم، والذي يشكل خطرا على المستخدمين. 

  عدم الوضوح في تقسيم المهام بين مصالح الكلية 

 تنظيميا مصادقا عليه، ولم تضع دليل مساطر وجذاذات للوظائف الفردية التي تسمح بتحديد ال تملك الكلية هيكال

المسؤوليات واإلجراءات اإلدارية الالزم اتباعها. ويظهر ذلك من خالل عدم ضبط مهام كل مصلحة، خاصة بالنسبة 

 لمصلحة االمتحانات التي تتكفل بما يلي: 

 التحضير اللوجستي لالمتحانات؛ -

ل النقط إلى النظام المعلوماتي باالعتماد على النقط الواردة في أوراق االمتحانات الخاصة بكل إدخا -

 أستاذ؛

 أرشفة أوراق االمتحانات ومحاضر تداول النقط؛  -

 إعداد اإلحصائيات، إلخ.  -

 عدم احترام مسطرة تسليم السلط 

عداد محاضر في هذا الشأن، وهو ما ال يسمح يتم تغيير المسؤولين اإلداريين والتربويين على مستوى الكلية دون إ

بضمان تتبع أعمال المصالح وضبط أرشيفاتها. وقد لوحظ ذلك بشكل رئيسي على مستوى مصلحة االمتحانات، حيث 

 ال وجود ألي محضر يهم تسلم محاضر مداوالت نتائج االمتحانات من طرف رئيس المصلحة الجديد. 

  ضعف التواصل 

يات التواصل الخاصة بالكلية، سواء الخارجية منها أو الداخلية، مما يحد من قدراتها لوحظ وجود نقص في عمل

 التواصلية سواء لدى أعضاء هيئة التدريس أو لدى الطالب المسجلين والمحتملين. 

، لم يتم عقد دورات توجيهية لطالب البكالوريا، والتي كانت تنظم 2012فعلى مستوى التواصل الخارجي، ومنذ سنة 

ابقا بشراكة مع وزارة التعليم واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما أن الكلية ال تتواصل بشأن تكويناتها س

وشهاداتها لدى المهنيين من أجل تسهيل دمج خريجيها في ميدان العمل. ومن حيث التواصل عبر األنترنت، تتوفر 

للجامعة، لكن بشكل يستدعي التنقل إلى مقر  بمركز البيانات التابعتم إيواؤه  الكلية على موقع على الشبكة االلكترونية

الجامعة عند كل تحديث. وقد لوحظ أنه يتم االقتصار على تحديث المعلومات ذات الصلة باإلعالنات عن المباريات 

تم مدها بالمعلومات واالمتحانات والتكوينات، في حين أن األقسام األخرى من البيانات الواردة بالموقع اإللكتروني لم ي



 
 39 

)مثل المعلومات الخاصة بمجلس الكلية، والخدمات اإللكترونية، وبرامج الدراسة، إلخ(، بينما تشمل أقسام أخرى من 

 البيانات الواردة بالموقع معلومات قديمة وغير محينة يرجع بعضها إلى فترة انطالق عمل الكلية.

صل اإلداري في تعليق الوثائق واإلعالنات، في حين يخصص أما على مستوى التواصل الداخلي، فينحصر التوا

 التواصل عبر الموقع االلكتروني لتوفير المعطيات المتعلقة باالمتحانات والنقط. 

 غياب أماكن معدة لألرشيف 

ال توفر الكلية على فضاءات مناسبة ألرشفة الوثائق، كما ال تتوفر على شخص متخصص يمكنه إدارة األرشيف وفقا 

للمعايير المتعارف عليها والمعمول بها. ففي هذا السياق، لوحظ أنه ال يتم أرشفة وثائق المصالح البيداغوجية، خاصة 

روف مناسبة، والتي تشمل ملفات التسجيل ونسخ وثائق مصلحة شؤون الطالب ومصلحة االمتحانات، في ظ

 االمتحانات ومحاضر تداول النقط. 

 بما يلي:  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بساللكل ذلك، يوصى المجلس األعلى للحسابات 

ت ضمان انتظام اجتماعات مجلس الكلية ولجانه، وحفظ وثائقها من أجل تتبع اإلجراءات والقرارا -

 المتخذة؛ 

 اعتماد هيكل تنظيمي للكلية؛  -

 تعزيز إجراءات التقييم الذاتي لجميع األنشطة البيداغوجية وأنشطة البحث؛  -

 توفير وسائل القيادة المستمرة ألنشطة الكلية )لوحة مؤشرات القيادة، وتقارير األنشطة، إلخ(؛  -

 وضع دليل المساطر وتوصيف الوظائف؛  -

 تقنية المتعلقة ولجويات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ ضمان احترام المعايير ال -

وضع مسطرة لالقتناءات بناء على تحديد مسبق للحاجيات، والتأكد من توزيع المعدات المشتراة  -

 حسب الحاجة. 

 ثانيا. التعاون والشراكة 
 ترتبط أهم المالحظات الواردة في هذا المحور بما يلي:

  ضعف تفعيل اتفاقيات الشراكة 

، تم تفعيل سبع 2016و 2011( اتفاقية شراكة موقع عليها خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي 30) ثالثين من أصل

% من مجموع اتفاقيات الشراكة، وذلك 23,33اتفاقيات فقط عن طريق القيام بتنظيم بعض األنشطة، أي ما يمثل نسبة 

سبع طوال هذه الفترة. وخالل نفس الفترة، تم توقيع سبع بمتوسط نشاط واحد فقط عن كل اتفاقية من االتفاقيات ال

اتفاقيات اضافية مع مؤسسات أجنبية للتعليم العالي وست اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية. غير أنه لم يتم 

ية في عام ، والثان2014تنظيم سوى نشاطين فقط، في هذا اإلطار، مع اثنتين من المؤسسات األجنبية، واحدة في عام 

2016 . 

  عدم تفعيل الشراكات المنصوص عليها في ملفات االعتماد 

تشير ملفات االعتماد لتكوينات اإلجازة والماستر إلى عقد عدد من الشراكات مع كليات ومعاهد التكوين، وكذا مع 

هذه الشراكات، إذ تم  القطاع االقتصادي واالجتماعي واإلدارات والجماعات المحلية. لكن، لوحظ عدم القيام بتفعيل

على سبيل المثال، تنظيم نشاط علمي واحد فقط من طرف ماستر الديبلوماسية  2014/2015خالل العام الدراسي 

 المغربية بشراكة مع سفارة الواليات المتحدة في المغرب. 

 عاون الدولي تغياب المشاركة في المشاريع الدولية وبرامج ال 

بأي مشروع للبحث في  2008/2009المعتمدة على مستوى الكلية منذ السنة الجامعية لم تقدم وحدات البحث العلمي 

إطار البرامج الدولية. كما لم يستفذ إال خمسة طالب من سلك الدكتوراه فقط من الدعم في سياق التعاون الدولي خالل 

مبادرات فردية قام بها  ، وذلك على أساس2015/2016و 2008/2009الفترة الممتدة ما بين السنتين الجامعتين 

الباحثون في غياب سياسة للكلية في هذا الباب. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد أي نظام مخصص 

للتواصل ومواكبة الطالب وطالب الدكتوراه واألساتذة الباحثين في مجال التعاون والتبادل الدولي، وال فيما يتعلق 

 راسية المقترحة من قبل المؤسسات األجنبية. باإلشراف على طلب المنح الد
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 بما يلي: كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بساللكل ذلك، يوصى المجلس األعلى للحسابات 

بتفعيل الشراكات المشار اليها في ملفات اعتماد تكوينات االجازة والماستر التي تم عقدها مع القطاع  -

 واالجتماعي واإلدارات والجماعات الترابية؛االقتصادي 

 تشجيع وحدات البحث العلمي للقيام بمشاريع للبحث في إطار البرامج الدولية. -

 ثالثا. التكوين األساسي 
ينتظم التكوين األساسي المقدم على مستوى كلية سال من خالل مسلك اإلجازة )األساسية والمهنية( ومسلك الماستر 

المتخصص ومسلك الدكتوراه. ويمتد مسلك اإلجازة على مدى ثالث سنوات جامعية، تشتمل على سنتين من والماستر 

التكوين المشترك، وسنة ثالثة يتوزع فيها الطالب بين مسلك اإلجازة األساسية )ستة تخصصات( ومسلك اإلجازة 

العلوم القانونية. ويمتد برنامج الماستر المهنية )أربعة تخصصات(، كما تم خلق اجازتي امتياز في مسلكي اإلدارة و

على مدى عامين، حيث يتألف من تسع شعب، في حين ينتظم سلك الدكتوراه في خمسة عشر هيكل للبحث موزعة 

 على ثالثة شعب. ويثير تقييم تنفيذ مهام التكوين األساسي في الكلية المالحظات التالية: 

  عدم انتظام عقد اجتماعات المسالك 

ل مسلك القانون الخاص ومسلك القانون العام ومسلك االقتصاد مالحظات تتعلق، بشكل أساسي، بعدم انتظام يثير عم

االجتماعات على مستوى كل مسلك، وكذا غياب محاضر االجتماعات وتقارير األنشطة والتقييم، إضافة إلى عدم 

فضال عن عدم وجود معدات   تسمح  وجود أرشيفات تتعلق بهذه االجتماعات والتقييمات على مستوى المسالك،

 بتدبيرها على مستوى مسلكي القانون. 

  غياب التقييمات الذاتية السنوية للمسالك 

الوطنية الخاصة بمسلكي اإلجازة والماستر تنص على ضرورة التقييم  البيداغوجية على الرغم من أن دفاتر الضوابط

 الضوابطوفي هذا الصدد، تنص هذه تم القيام بمثل هذا التقييم الذاتي. ، فقد لوحظ أنه ال يالمسالكالذاتي السنوي لمختلف 

أنه "يجب أن تخضع المسالك إلى تقييم ذاتي سنوي )منذ األسبوع األول من شهر يوليو قبل بداية العام الدراسي(،  على

رر الفروقات. ويمكن أن حيث يقدم منسق المسلك النتيجة البيداغوجية التي تبين مدى تحقيق األهداف الموصى بها وتب

 يوصى بتغييرات تهم دفتر التحمالت...". 

  غياب إمكانية تتبع تواريخ نشر قوائم المقبولين الجتياز المباراة 

لوحظ أنه ال توجد إمكانية للتحقق من عمليات نشر قوائم المقبولين الجتياز مباراة ولوج مسالك الماستر، سواء تعلق 

كلية أو على الموقع اإللكتروني، وذلك للتأكد من تمكين الطالب المقبولين من فترة زمنية األمر بنشر النتائج داخل ال

 معقولة وإخطارهم بموعد إجراء االختبارات بشكل يضمن تكافؤ الفرص. 

  تنظيم وحدات الدعم بغض النظر عن مستويات الطالب 

مستويات الطالب المستفيدين. وبالتالي، فإن يتم تنظيم تدريس وحدات الدعم )اللغات والمعلوميات( بصرف النظر عن 

الكلية تجد نفسها ملزمة بمواءمة محتوى هذه المواد لمستوى الطالب ذوي المهارات المحدودة على حساب نجاعة 

 دعم تكوين باقي الطلبة. 

 عدم توازن عرض التكوين في الماستر 

ي العلوم االقتصادية والتدبير، حيث يحتوي كل يتمحور عرض التكوين في الماستر حول تسعة مسالك، منها مسلكان ف

منهما على تخصصين، فضال عن سبعة مسالك في القانون باللغة العربية، إحداها تضم تخصصين اثنين. بالمقابل، ال 

يوجد أي مسلك ماستر في القانون باللغة الفرنسية. ويترتب على ذلك أن خريجي مسلك اإلجازة في القانون باللغة 

الذين يرغبون في متابعة الدراسة للحصول على شهادة الماستر، يكونوا ملزمين بالترشح لدى مؤسسات  الفرنسية،

 جامعية أخرى. 

أيضا، فيما يتعلق بالتكوين في العلوم القانونية، فإن اثنين فقط من أصل سبعة مسالك في القانون تهم القانون الخاص، 

لين في السنة الثالثة من مسلك اإلجازة في القانون الخاص مقارنة وذلك على الرغم من أهمية أعداد الطلبة المسج

مرات عدد طالب القانون العام الذي كان في  6,5طالبا في القانون الخاص، أي ما يمثل  665بالقانون العام )حوالي 

 (. 2016طالب في سنة  103حدود 

  غياب نظام الدراسات واالمتحانات واختبارات المراقبة 

جلس الكلية نظاما للدراسات واالمتحانات واختبارات المراقبة الخاصة بالتكوينات المقدمة، وذلك وفقا لم يعتمد م

 الضوابطمن دفتري  5الضابط رقم ن د المتعلق بتنظيم التعليم العالي، و 01.00من القانون رقم  22لمقتضيات المادة 

ياب هذه النظام ال يسمح بوضع قواعد دقيقة من حيث الوطنية لسلكي اإلجازة والماستر. وعليه، فإن غ البيداغوجية

 التنظيم اإلداري والبيداغوجي لالمتحانات واختبارات المراقبة، ومن شأنه أن يؤدي إلى تباينات حسب األستاذ المعني. 
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 مشاكل تهم مسطرة وضع األساتذة للنقط لدى اإلدارة 

دارة. إذ أن بعض األساتذة يضعون لوائح النقط بطريقة ال توجد مسطرة موحدة لوضع للنقط من طرف األساتذة لدى اإل

فردية )قائمة واحدة حسب المادة(، فيما يكتفي البعض بتفويض األستاذ المسؤول عن الشعبة بوضع قائمة النقط التي 

العلوم تجمع نقط جميع مواد الشعبة دون أن يتم توقيع هذه القائمة من قبل جميع أساتذة المواد المعنية )حالة ماستر 

 السياسية(. 

كما يتم ارسال نقط الدورات االستدراكية من طرف األساتذة، في معظم الحاالت، عن طريق رسائل البريد اإللكتروني 

أو على حامل ورقي، مما قد يؤدي الى حدوث أخطاء أو حذف غير مقصود لنقط الطلبة. ويظل االنتباه إلى مثل هذه 

ات من طرف الطالب المعنيين، مع العلم أنه ليس لهؤالء القدرة على التحقق من الحاالت رهينا باحتمال تقديم شكاي

" المعمول به لوضع النقط APOGEEالدرجات التي تم الحصول عليها في الدورة الثانية، ألن النظام المعلوماتي "

 يأخذ تلقائيا في االعتبار التقدير األعلى للدورتين. 

بل بعض األساتذة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير المداوالت وتأخير تسليم كذلك، يعرف وضع النقط تأخيرا من ق

من مسلك الماستر "التوثيق والمنازعات المدنية" الذين  2014/2016الشهادات، كما كان الحال بالنسبة لطالب فوج 

( S4إلى  S1لم يتمكنوا من الحصول على شواهدهم، وذلك بسبب التأخر في وضع مجمل نقط المواد الدراسية )من 

. وفي غياب نظام 2017مارس  03في مصلحة االمتحانات، حيث لم تتوصل هذه المصلحة بالنقط المعنية إال بتاريخ 

 لالمتحانات واالختبارات، فإن الكلية ال تحدد أية آجال لألساتذة لوضع النقط. 

  مشاكل تهم مسطرة تسجيل النقط في النظام المعلوماتي للتدبير البيداغوجي«APOGEE " 

"، ال يقوم األساتذة بإدخال النقط مباشرة في هذا APOGEEفي غياب مسطرة محددة لتسجيل النقط على نظام "

النظام، بل يقدمون قوائم النقط، إما على حامل ورقي أو ضمن ملف بيانات لتسجيلها أو استيرادها إلى النظام المذكور 

 من قبل مصلحة االمتحانات. غير أن هذا اإلجراء ينطوي على مجموعة من المخاطر نذكر منها ما يلي: 

جد األساتذة أنفسهم مضطرين إلى تعديل الملفات الخاصة بالنقط، وذلك بإضافة أسطر لتشمل غالبا ما ي -

النقط الخاصة بالطالب الذين اجتازوا االختبارات دون أن يكون قد تم تسجيلهم في لوائح توزيع 

إلى  الممتحنين على المجموعات، حيث يؤدي االستيراد األوتوماتيكي إلى حذف هذه النقط دون االنتباه

 ذلك إال عقب تقديم شكايات من الطالب المعنيين؛

من المشاكل التي تتكرر كثيرا أيضا، قيام األساتذة بإضافة أسماء تكون موجودة في القائمة األصلية.  -

، بدال من النقطة الواردة 0/20" هؤالء الطالب عند استيراد الملف درجة APOGEEحيث يمنح نظام "

لنقط التي أضافها األستاذ. ويظل أيضا اكتشاف هذه الحاالت مشروطا بتقديم في الجزء اإلضافي لقائمة ا

 شكايات من الطالب المعنيين؛ 

( التي تسمح لهم بإدخال النقط habilitations) حقوق الولوج األساتذة من تمكينباإلضافة إلى ذلك، لم تقم الكلية ب

ل األخطاء الناتجة عن تعدد المتدخلين في مسطرة وضع مباشرة في النظام المعلوماتي المذكور، وذلك من أجل تقلي

أو  إدخالهاالنقط وتسجيلها. كما ال تسمح الطريقة المتبعة حاليا في تسجيل النقط من تثبيتها من قبل األستاذ المعني بعد 

 . (risques opérationnels)تحميلها في النظام المعلوماتي، مما يعرض العملية برمتها إلى مخاطر تشغيلية كبيرة 

ال يتم دائما توقيع محاضر مداوالت النقط، التي تحدد النقطة المتوسطة الالزمة للنجاح وكذا نقاط لجنة فضال عن ذلك، 

 التحكيم التي سيتم منحها، من قبل جميع األساتذة المعنيين، حيث غالبا ما يتم توقيعها من طرف أستاذ واحد فقط. 

  االمتحانات المصححةعدم تسليم األساتذة لمجمل نسخ 

ال يتم تسليم نسخ من االمتحانات لإلدارة من قبل جميع األساتذة بعد تصحيحها، كما ال يتم أرشفة تلك المسلمة بطريقة 

مالئمة. حيث ال تسمح هذه الوضعية بمعالجة فعالة لشكايات الطلبة أو طلبات التصحيح الثاني. وهكذا، تظل معالجة 

 ر بتأكيد أو تعديل المالحظات من قبل األستاذ نفسه.الشكاوى مقيدة إلى حد كبي

باإلضافة إلى ذلك، ال يتم اعتماد أي مسطرة لضمان التحقق من تسليم األساتذة ألوراق االمتحانات بعد تصحيحهم لها، 

 وهو ما ال يسمح بمعرفة نسبة النسخ التي تحتفظ بها إدارة الكلية من تلك المتبقية عند كل أستاذ. 

 ير عادلة لحاالت االحتيال معاملة غ 

ال يتم التعامل مع حاالت الغش التي تم اكتشافها في االمتحانات بطريقة منصفة، خاصة تلك المسجلة بالنسبة للطالب 

المعتقلين، والذين يمنحهم بعض األساتذة نقطا بشأنها، مع التنبيه إلى كون أوراق االمتحانات متطابقة.  فعلى سبيل 

حالة في صفوف الطالب المعتقلين في امتحان مادة القانون االجتماعي في الفصل الدراسي  11المثال، تم تسجيل 

، حيث وضع أستاذ المادة نقطا تراوحت 2015يناير  22الثاني من سلك اإلجازة في القانون باللغة العربية المنظم في 

 لس التأديبي. دون إعداد محضر غش من طرف المصحح لتقديمهم إلى المج 11/20إلى  7/20من 
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  قصور في تصحيح أوراق امتحانات السجناء 

القصور الذي يهم صحة النقط المحصل بعض مكن فحص عينة من أوراق امتحانات بعض السجناء من الوقوف على 

عليها. فعلى سبيل المثال، لوحظ أن أستاذ اللغة والتواصل لطالب السجون في الفصل الخامس من اإلجازة في القانون 

( يمنح الطالب نقطتين، واحدة عن المراقبة المستمرة، وثانية عن 2011/2012لغة العربية )السنة الجامعية بال

 (. 2012االمتحان النهائي، مع العلم أنه لم يتم تنظيم أي مراقبة مستمرة للسجناء )يتعلق األمر بثمانية طالب خالل سنة 

ي للممتلكات لطالب القانون باللغة الفرنسية في الفصل الخامس من باإلضافة إلى ذلك، منح أستاذ مادة القانون اإلدار

( عن تلك 20على  10و 08( إلى اثنين من أصل ثالثة طالب، نقطا مختلفة )2011/2012اإلجازة )السنة الجامعية 

ى الفصل (. كما تم تسجيل حالة أخرى على مستو20على  11,5و 05الواردة في أوراق امتحاناتهم في الدورة الثانية )

الذي منحه   ".الثالث من القانون باللغة العربية في مادة "النظم الدستورية المقارنة". ويتعلق األمر بالطالب "ك.ا

، مع العلم أن ورقة امتحانه لم يتم تصحيحها، وأنه عثر عليها فريق المراقبة في الظرف الخاص 12/20األستاذ نقطة 

 نفس الدورة.بأوراق امتحان مادة قانون األسرة في 

  عدم ضبط مدة إعداد شهادات الماستر 

بتحديد اختصاص المؤسسات  2004يونيو  7الصادر بتاريخ  2.04.89من المرسوم رقم  6وفقا لمقتضيات المادة 

الوطنية للماستر  البيداغوجية الضوابطدفتر الجامعية وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ول

(، تتكون درجة الماستر من أربعة فصول دراسية، 3)الضابط رقم مس  2014ر المتخصص الصادر في عام والماست

من دفتر الضوابط المذكورة أعاله، يتم إعادة تسجيل الطالب مرة  13أي ما يعادل عامين دراسيين. ووفقا للضابط ن د 

لدن رئيس المؤسسة قصد إعادة التسجيل  واحدة في وحدة غير مستوفاة، ويمكن للطالب االستفادة من ترخيص من

لمرة ثانية وأخيرة. إال أنه لوحظ أن مدة إعداد دبلوم الماستر بالكلية يتعدى، في بعض الحاالت، خمس سنوات من 

الدراسة مع منح عدد كبير من الطالب إمكانية استئناف دراساتهم بعد عدة سنوات من عدم التسجيل. وقد تمت مالحظة 

 شكل خاص في شعبة "العلوم والمهن الجنائية". هذه الوضعية ب

  ضعف القدرة االستيعابية والتأطير البيداغوجي 

يتميز التكوين في سلك اإلجازة، خاصة في السنة األولى، بتواضع إمكانيات الكلية مقارنة مع متطلبات التكوين، حيث 

زيادة في عدد الطلبة الملتحقين بها. ونتيجة لذلك، إن تطور الموارد البشرية والمادية المتاحة للكلية ال يتناسب مع ال

مرة خالل ست سنوات. كما انخفض معدل التأطير البيداغوجي  2,3تضاعفت أعداد المسجلين الملتحقين بالكلية بحوالي 

%، 0,68% إلى 1,07، فيما انخفض معدل التأطير اإلداري من 2016سنة  0,71%إلى  2012سنة  0,92%من 

(. عالوة على ذلك، 2016طالب في عام  147,42طالب، وموظفا إداريا لكل  140,40)أي ما يمثل أستاذا دائما لكل 

لما أنها تتوفر ، تشييد قاعات جديدة في الكلية تسمح بزيادة قدرتها االستيعابية، ع2016-2011لم يتم، خالل الفترة 

 قاعة دراسية )منها أربع قاعات معلوماتية، وعشر قاعات مخصصة ألقسام الماستر(.  41قاعة للمحاضرات و 14على 

  ضعف حصة األساتذة الدائمين في عدد ساعات التدريس المبرمجة لسلك اإلجازة 

في شأن النظام األساسي  1997 فبراير 19الصادر بتاريخ  2.96.793من المرسوم رقم  5طبقا لمقتضيات المادة 

الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي تحدد الحصص األسبوعية ألنشطة التعليم التي يمارسها األساتذة 

( من الدروس 10من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات ) (8)الباحثون بثماني ساعات 

( من األعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي 14ى األساتذة المؤهلين وأربع عشر ساعة )الرئيسية بالنسبة إل

 المساعدين. 

بين أن مساهمة األساتذة تبقى  2015/2016إال أن فحص توزيع ساعات التكوين في سلك اإلجازة للسنة الجامعية 

د مهم من األساتذة في دروس سلك اإلجازة بمختلف فصولها منخفضة نسبيا وموزعة بشكل غير متساو. إذ ال يساهم عد

أستاذ لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة، ويترتب على ذلك برمجة أفواج دراسية  25حيث لوحظ أن 

ا يخص للطلبة بأعداد كبيرة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة التدريس والمجهودات التي يبدلها األساتذة فيم

 تنظيم الدروس وتصحيح أوراق االمتحانات والحراسة، إلخ.

  ضعف االبتكار في إنتاج الوسائل الدراسية 

فقد لوحظ، في هذا الباب، أن الكلية داد الطلبة، بالنظر إلى تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة أع

( على وسائطها االلكترونية. وجدير بالذكر أن كلية تنتمي supports de coursال تضع مطلقا الوسائل البيداغوجية )

(. كما أن استخدام تكنولوجيا MOOCإلى نفس الجامعة بدأت تجربة الدورات التكوينية المفتوحة عبر اإلنترنت )

 المعلومات لتوزيع المواد البيداغوجية من شانه أن يساهم في تجانسها وخفض تكلفتها. 

 كافية لتكوين الطلبة  وسائل معلوماتية غير 

طالبا، باإلضافة إلى غرفة لطالب الدكتوراه،  70تتوفر الكلية على قاعتين للمعلوميات بطاقة استيعابية تصل إلى 

وغرفة مهيئة من طرف المركز المغربي الكوري. ومن حيث المعدات، تم تحويل غرفة المعلوميات المخصصة 

بالمكتبة. وقد أظهرت معاينة القاعة قبل تحويلها أنها لم تكن مجهزة بأجهزة لطالب الدكتوراه إلى غرفة مطالعة ملحقة 
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" التي تم تركيبها لم تكن تعمل. كما ال يتوفر اتصال في هذه القاعات باستثناء قاعة LANالكمبيوتر، وأن نقط الربط "

 المركز المغربي الكوري.

ة ألدوات التكوين والبحث في العلوم االجتماعية، بالرغم من باإلضافة إلى ذلك، ال تملك الكلية برامج معلوماتية مالئم

أنها تبقى ضرورية للتكوين الحديث في الميدان. وهو ما يحرم األساتذة من الوسائل الضرورية لتقديم تكوينات تطبيقية 

 على وسائل معلوماتية. فضال على أنه لم يتم إنجاز مشروع إنشاء غرفة لمحاكاة معامالت األسواق. 

 م كفاية تنسيق البرمجة بين دروس الماستر واإلجازة عد 

تتم برمجة دروس سلك اإلجازة على مستوى مصلحة البرمجة. حيث تقوم هذه األخيرة بنشر استعماالت الزمن في 

صيغها النهائية، مع توزيع األساتذة على األفواج والقاعات، وكذلك التعديالت وتعويض الحصص عند االقتضاء. 

تم برمجة دروس الماستر من طرف األستاذ المشرف على الماستر. وبالتالي، فإن كل مشرف على ماستر بالمقابل، ت

يقوم ببرمجة ساعات حصص التدريس والتعديالت الممكنة على حدة. ونتيجة لذلك، لوحظ عدم تمكن الكلية من تتبع 

 الحجم الكلي من ساعات حصص التدريس المبرمج لكل أستاذ. 

 الزمني للحصص الدراسية المنجزة  عدم ضبط الغالف 

ال يوجد لدى مصلحة البرمجة أي وضعية تتبع بعدي للساعات التي يدرسها األساتذة بالفعل، حيث تكتفي بحفظ نسخ 

دفتر من إشعارات الغياب وتعويض الحصص التي يتم اإلعالن عنها للطالب. وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن 

ساعة من  315( يحدد الحد األدنى للغالف الزمني في 3لوطنية لسلك اإلجازة )الضابط مس ا البيداغوجية الضوابط

ساعة على األقل للفصل الواحد  270(، وS2( والثاني )S1التدريس والتقييم لكل فصل دراسي بالنسبة للفصل األول )

 ساعة على األقل بالنسبة لسلك اإلجازة.  1.710، أي ما مجموعه باقي الفصولمن 

باإلضافة إلى ذلك، ال تتوفر مصلحة البرمجة وال العمادة على أية معلومات تتعلق بالنتيجة البعدية للغالف الزمني 

 المنجز من طرف األساتذة بالنسبة لسلك الماستر. 

 عدم ملء محاضر حضور الطالب لالمتحانات 

المسؤولين عن الحراسة. وهكذا، فإنه من المستحيل ال يتم ملء محاضر مراقبة االمتحانات دائما من قبل األساتذة 

عمليا تحديد هوية الطالب الذين حضروا لالمتحانات. علما أن مصلحة االمتحانات تقوم بإعداد وطبع قوائم الحضور 

ومحاضر الحراسة واإلشراف حسب القاعات وتقوم بتوزيعها. لكن، تبقى هذه القوائم والمحاضر في غالبيها غير 

، من بين 2015/2016قبل المشرفين على الحراسة. وكمثال على ذلك، فبالنسبة للعام الدراسي  مملوءة من

قائمة فقط. كذلك، يصعب تقييم مساهمة األساتذة، خاصة  764قائمة حضور يتعين ملؤها، لوحظ ملء  1.453

 المشرفين على القاعات، في اإلشراف على االمتحانات ومعدل غيابهم.

 جلس األعلى للحسابات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال بما يلي:لكل ذلك، يوصى الم

 الحرص على انتظام عقد اجتماعات المسالك وغياب التقييمات الذاتية السنوية المتعلقة بها؛ -

 العمل على توازن عرض التكوين في الماستر؛ -

 وضع نظام الدراسات واالمتحانات واختبارات المراقبة؛ -

 ط مدة إعداد شهادات الماستر؛ضب -

 الزيادة القدرة االستيعابية والتأطير البيداغوجي؛ -

 الرفع من حصة األساتذة الدائمين في عدد ساعات التدريس المبرمجة لسلك اإلجازة؛  -

 ضبط الغالف الزمني للحصص الدراسية المنجزة. -

 رابعا. البحث العلمي
 المالحظات التالية:بخصوص هذا المحور تم تسجيل 

 هيكلة البحث العلمي .1

( وحدة للبحث العلمي، تنتمي تسع 15تتوفر كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال على خمسة عشر )

( لالقتصاد التطبيقي. 4( للتشريع ومناهجه وقضاياه، وأربعة )2( منها للقانون العام والعلوم السياسية، واثنتان )9)

وحدات التي لم تعرف أية مراجعة على مستوى أعضائها وشراكاتها وكذا الئحة محاور البحث المقترحة بها، وهي ال

 . وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:2010وذلك منذ آخر اعتماد لها سنة 
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 غياب سياسة للبحث العلمي 

افة إلى عدم ضبط أنشطة البحث على ال تتوفر الكلية على سياسة واضحة تحدد األولويات المتعلقة بالبحث العلمي، إض

مستوى المؤسسة من حيث األهداف، كما تنتهي عالقة الطالب الباحث بمناقشته ألطروحته في غياب انخراط الدكاترة 

في أنشطة وحدات البحث. وفي نفس اإلطار، تجدر اإلشارة إلى عدم مشاركة مدراء مراكز دراسات الدكتوراه في 

، 2014توى مجلس الجامعة منذ اندماج جامعتي محمد الخامس أكدال والسويسي سنة لجنة البحث العلمي على مس

وهو ما ال يسمح للمدراء بتقديم حاجيات وإكراهات البحث المسجلة على مستوى مراكز دراسات الدكتوراه بغرض 

 أخذها بعين االعتبار خالل تحديد استراتيجية البحث العلمي على مستوى الجامعة.

 توى هيكلة وعمل بنيات ووحدات البحثنقائص على مس 

وحدات البحث على نظام داخلي كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للكلية، باإلضافة إلى بنيات و/أو ال تتوفر 

عدم توفرها على مكتب خاص بكل وحدة، وعدم قيامها بتحديد برامجها السنوية عند مطلع كل سنة جامعية. ومن جهة 

و حدات البحث بإنجاز التقارير السنوية لألبحاث المتضمنة إلنتاجها العلمي واألنشطة العلمية ات و/أبنيأخرى، ال تقوم 

المنظمة واألنشطة الخارجية للباحثين، وكذا لجرد األدوات الموضوعة رهن إشارتها، وهي التقارير التي يجب تقديمها 

 للجنة العلمية حسب القانون الداخلي للكلية.

مقاربة النوع والتنمية المستدامة" المنتمي لمختبر "المالية »لم يتم تفعيل فريق البحث المتعلق ب عالوة على ذلك، 

أو حدات البحث على مستوى الكلية. كما ال بنيات و/ وخلق المقاوالت والتنمية"، علما أنها ال زالت مضمنة بالئحة

للقرارات المتخذة من طرفها، وكذا أنشطة وبرامج تتوفر المؤسسة على أي وثيقة توثق النعقاد اجتماعات فرق البحث و

 البحث المسطرة.

 مركز دراسات الدكتوراه .2

ينتمي مركز دراسات الدكتوراه على مستوى كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية بسال لمجمع الدكتوراه 

المقارن واالقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة" التابع لجامعة محمد الخامس، حيث تم تأسيسه تحت تسمية "القانون 

 بناء على اقتراح مجلس الكلية. 2009مارس  25من طرف مجلس جامعة محمد الخامس السويسي بتاريخ 

كما يضم مركز دراسات الدكتوراه تكوينين، أحدهما في مجال "التشريع مناهجه وقضاياه"، والثاني في "القانون العام 

الذي عرف اعتماد تكوين ثالث  2009/2010، وذلك منذ إنشاء المركز إلى غاية الموسم الجامعي والعلوم السياسية

طالبا خالل الفترة الممتدة  454ما مجموعه  في "االقتصاد التطبيقي". وقد بلغ عدد المسجلين بمركز دراسات الدكتوراه

 لوحظ ما يلي:. وفي هذا الصدد، 2015/2016و 2008/2009ما بين السنتين الجامعيتين 

 تسجيل صعوبات مرتبطة بالتسجيل األولي عبر األنترنيت 

يعرف التسجيل األولي للمترشحين لدراسات الدكتوراه صعوبات متعلقة بتشبع )بلوغ الحد األقصى للطاقة االستيعابية( 

على سبيل  ترنيت،الموقع اإللكتروني المخصص بالتسجيل األولي، وهو ما دفع الكلية لتمديد أجل التسجيل عبر األن

 .2016/2017المثال، للسنة الجامعية 

 عدم توفر قواعد البيانات الخاصة بالمترشحين المسجلين عبر األنترنيت 

يتم تسجيل قواعد البيانات الخاصة بالمترشحين المسجلين عبر األنترنيت لولوج مركز دراسات الدكتوراه على مستوى 

اإللكتروني. غير أنه لوحظ أن هذه المعطيات غير متوفرة بشكل كامل على  الجامعة قبل إرسالها للكلية عبر البريد

 مستوى الجامعة وكذا الكلية. 

من جهة أخرى، لوحظ أن الرسائل اإللكترونية المتضمنة لهذه البيانات غير متوفرة لدى الكلية باعتبارها الجهة المرسل 

 2015لمسلمة من طرف مركز الدراسات، والمتعلقة بالسنتين إليها، وهو ما ال يمكن من التأكد من مطابقة المعطيات ا

 ، لتلك المرسلة لها من طرف الجامعة.2016و

 تسجيل طالب دكتوراه غير متوفر على المستوى الدراسي المطلوب 

مكنت مراقبة عينة من ملفات طلبة الدكتوراه من الوقوف على تسجيل الكلية لطالب يتوفر على شهادة ال تسمح له 

سلك الدكتوراه. ويتعلق األمر بالطالب "ي.ك." الحاصل على دبلوم السلك العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة  بولوج

 .2015/2016المقاوالت والمسجل بمركز دراسات الدكتوراه برسم السنة الجامعية 

 التسجيل بسلك الدكتوراه بناء على شهادات غير معترف بمعادلتها 

م الوقوف على تسجيل طالبين بمركز دراسات الدكتوراه بناء على شهادات مسلمة من طرف ضمن عينة من الملفات، ت

معهد األبحاث والدراسات العربية بمصر، علما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر قد أصدر بالغا 

 (.1521لبيان الصحفي رقم )ا 2012/2013بشأن قرار إنهاء معادلة هذه الشهادة ابتداء من الموسم الجامعي 
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 عدم احترام مسطرة االنتقاء األولي 

، 2012/2013تم تحديد المعايير المعتمدة لالنتقاء األولي للمترشحين لمركز دراسات الدكتوراه برسم السنة الجامعية 

 ، والتي تمثلت فيما يلي:2012نونبر  23بناء على محضر مجلس المركز بتاريخ عنها،  واإلعالن

، 65%احتساب معدل عام للنقط انطالقا من معدالت النقط المحصل عليها خالل سلك الماستر بنسبة  -

من المعدل  %0,5، مع تطبيق خصم بنسبة 35%والمعدالت المحصل عليها خالل سلك اإلجازة بنسبة 

 العام لكل سنة تأخر؛

 سنة الحصول على الشهادة؛ -

انسجام مع تكوينات الدكتوراه المفتوحة واإلمكانيات اختيار أفضل الطلبة بالنسبة لكل تكوين في  -

 التأطيرية المتاحة على مستوى فريق البحث.

غير أن تطبيق هذه المعايير على الئحة المترشحين للتسجيل بمركز دراسات الدكتوراه أظهر عدم احترام هذه المعايير 

ترشحين الحاصلين على نفس الشهادة ومن نفس على مجموعة من الم خالل مرحلة االنتقاء األولي، وذلك بعد تطبيق،

المؤسسة، النسب المذكورة الحتساب المعدل العام وعدد السنوات التي قضاها المترشح للحصول على الشهادة، وذلك 

بغرض تحييد المعيار الثالث المتعلق بالمعارف المطلوبة. علما أن المعطيات المستخدمة من طرف المؤسسة بغرض 

 ي ال تتضمن سوى معدالت الدورات وال تظهر النقط الخاصة بالوحدات.االنتقاء األول

 تأخر في إعادة ميثاق األطروحات من طرف الطلبة 

ينص نظام مركز دراسات الدكتوراه على إعادة ميثاق األطروحات بعد ملئه وتوقيعه من طرف الطالب المسجل 

الوحدة التي ينتمي لها الطالب، وذلك داخل أجل  لتحضير الدكتوراه، وكذا من طرف المشرف على األطروحة ومدير

أقصاه شهرا واحدا انطالقا من تاريخ تسلم هذا الميثاق من طرف الطالب الباحث. غير أن هذه اإللزامية غير محترمة 

السنة في بعض الحاالت، وهو ما يتسبب في مشاكل مرتبطة بإخبار  في جل الحاالت، حيث تتجاوز مدة إعادة الميثاق

دراسات الدكتوراه بمواضيع البحث التي تم تحديدها مع األساتذة المشرفين. وقد تم تسجيل هذه المالحظة بشكل  مركز

 كبير بخصوص الطلبة المنتمين لوحدة "الدراسات القانونية والعرفية واالقتصادية".

 إلحاق طلبة بأساتذة يقومون بتأطير عدد مهم من األطروحات 

جدد بأساتذة مشرفين ال تأخذ بعين االعتبار قدرة التأطير الخاصة بكل أستاذ، وهو ما ينتج لوحظ أن عملية إلحاق طلبة 

عنه إلحاق طلبة جدد بأساتذة يقومون باإلشراف على أطروحات عدد مهم من الطلبة، عوض إلحاقهم باألساتذة الذين 

 غ األستاذ المؤطر.يشرفون على أعداد أقل بهدف تمكين الطلبة من االستفادة من التأطير ومن تفر

ويتعلق األمر، بالخصوص، باألستاذ "ب.أ."، حيث وصل عدد الطلبة الذين يقوم بتأطيرهم، برسم السنة الجامعية 

على مستوى مركز دراسات الدكتوراه بكلية سال فقط، مع االستمرار في تعيينه  طالبا، 20، إلى 2015/2016

ق على األساتذة "ه.س." و"ه.س." و"أ.ل." و"م.م." الذين يقومون لإلشراف على طلبة جدد كل سنة. نفس الشيء ينطب

 طالبا. 15و 17و 19و 20بتأطير، على التوالي،  بدورهم

  عدم التحكم في مدة تحضير األطروحات 

سنوات مع معدل يبلغ  8و 4، بين 2016و 2008تتراوح مدة تحضير األطروحات، خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي 

سالف الذكر كما  2.04.89من المرسوم رقم  8سنوات بموجب المادة  3ما يتجاوز المدة المحددة في  سنوات، وهو 6

"من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، مع اإلشارة إلى 4وقع تغييره وتتميمه، وكذا الضابط رقم "د

 إمكانية التمديد لمدة سنة أو سنتين بصفة استثنائية.

، عدم تمكن أي طالب من 2015/2016وموسم  2008/2009ئيات مناقشة األطروحات، بين موسم وتظهر إحصا

 سنوات. 6من الطلبة مدة  64%مناقشة أطروحته خالل الفترة المحددة في ثالث سنوات، إضافة إلى تجاوز 

 غياب خارطة لمجاالت البحث والمواضيع المقترحة 

ال يتوفر مركز دراسات الدكتوراه على خارطة لمجاالت البحث تستجيب لألولويات الوطنية في مجال البحث العلمي، 

وكذا لإلمكانية البحثية والتأطيرية المتوفرة على مستوى المؤسسة. كما ال يتوفر المركز على الئحة مواضيع البحث 

البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، والتي يجب إنجازها الضوابط  " من دفتر3المنصوص عليها في الضابط رقم "د

 بناء على اقتراحات مدراء بنيات البحث.

وعليه، فإن غياب الئحة مواضيع البحث إلرشاد المترشحين خالل تحديدهم لمشاريع مواضيعهم تؤدي القتراح 

لمقترحة من طرف الطلبة، وهو ما من مواضيع دارجة بإشكاليات غير دقيقة، إضافة إلى التعديل المتأخر للمواضيع ا

 شأنه أن يؤثر سلبا على مدة تحضير األطروحات.
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 عدم مالءمة مواضيع األطروحات مع وحدات البحث الملحقة بها 

أظهرت مقارنة عينة من مواضيع البحث مع محاور البحث المعتمدة على مستوى وحدات البحث )الفريق والمختبر 

 الءمة إلحاق الطلبة بوحدات البحث على مستوى مركز دراسات الدكتوراه.والمركز( الملحقة بها عدم م

 غياب لوحة قيادة لتسيير وتتبع البحث على مستوى مركز دراسات الدكتوراه 

ال يتم مسك لوحة قيادة توثق ألنشطة المركز، وتتضمن مؤشرات اإلنجاز فيما يخص البحث العلمي، ال على مستوى 

 على مستوى نائب العميد المكلف بالبحث العلمي، حيث ال يتم ذلك بشكل يمكن من تحديد مركز دراسات الدكتوراه وال

اإلجراءات الضرورية المتعلقة بتحيين عرض التكوين وتدبير اإلكراهات المسجلة من قبل الباحثين. وقد سجل، في 

ا المعطى بغرض اتخاذ التدابير ( للبحث، دون القيام بتحليل هذ2هذا اإلطار، ضعف عدد الطلبة المسجلين ببنيتين )

التصحيحية الالزمة، ويتعلق األمر بوحدة "األمن وحقوق اإلنسان" التي سجلت طوال الفترة الممتدة ما بين السنتين 

طلبة فقط، وتلك المتعلقة بوحدة "االقتصاد الكلي والمالية  5تسجيل  2015/2019و 2008/2009الجامعيتين 

 .طلبة فقط خالل نفس المدة 7تسجيل التي عرفت  العمومية"

 ضعف التأطير فيما يخص وسائل المساعدة على البحث 

ال يتوفر مركز دراسات الدكتوراه على برنامج تكوين في وسائل المساعدة على البحث لفائدة طلبة الدكتوراه، حيث 

لبحث دون إدماج تكوينات في تقتصر الحصة الزمنية المخصصة للتكوينات التكميلية في هذا اإلطار على منهجية ا

الوسائل العملية إلجراء البحوث التي تكتسي أهمية على المستوى األكاديمي والمهني، بما في ذلك برامج التدبير 

البيبليوغرافي وبرامج تدبير المقاوالت وبرامج المعالجة الرياضية أو اإلحصائية، باإلضافة إلى برامج الصياغة 

 العلمية.

ت التكميلية المقدمة على مستوى مركز دراسات الدكتوراه ال يتم توثيقها على شكل وثائق تحدد المحتوى كما أن التكوينا

البيداغوجي لكل تكوين والفئة المستهدفة به حسب االختصاص ومستوى المدارك، إضافة إلى غياب آلية لتقييم 

 التكوينات المقدمة في هذا اإلطار.

 غياب سياسة للنشر خاصة بالكلية 

تتوفر الكلية على سياسة للنشر خاصة بها لتعزيز اإلنتاج العلمي للباحثين، وكذا لتسهيل المنشورات اإلجبارية للطلبة  ال

 لتمكينهم من مناقشة الدكتوراه.

وقد قامت الكلية، في هذا اإلطار، بخلق مجلة علمية خاصة بها، حيث تم تعيين عميد الكلية كمدير لها، ومديرة مركز 

، ومحضر 2014أبريل  9كتوراه كمديرة للنشر )بناء على محضر مجلس مركز دراسات الدكتوراه بتاريخ دراسات الد

 (، غير أن هذه المجلة لم تعرف نشر أي عدد منها. 2015مجلس الكلية لسنة 

على  ومن جهة أخرى، ال تقوم المؤسسة بتتبع اإلنتاجات العملية لألساتذة الباحثين ولطلبة الدكتوراه، حيث تقتصر

إنجاز الئحة بالمقاالت المنشورة التي يقوم الباحثون باإلخبار بها، والتي تكون إجبارية لتمكينهم من مناقشة أطروحاتهم. 

مع العلم أن قائمة المعطيات الوحيدة المتضمنة للمنشورات التي تتوفر عليها المؤسسة هي تلك الممسوكة من طرف 

، وتتضمن فقط 2014/2015المستمر، والتي تقتصر على السنة الجامعية  نائب العميد المكلف بالتعاون والتكوين

منشورات األساتذة الباحثين الذين يبادرون باإلخبار بإنتاجاتهم، في غياب دمج كافة األساتذة والطلبة الباحثين بهذا 

 الخصوص.

 ضعف على مستوى تدبير المكتبة 

لذلك، مما ال يسمح بتجميع الطلبات التي لم تتم االستجابة  تتم عملية طلب المراجع بشكل شفهي في غياب أي جداده

لها بغرض تحديد حاالت عدم توفر الكتب نتيجة إعارتها أو ضياعها أو سرقتها أو ترتيبها بشكل غير صحيح، وكذا 

 معرفة حجم الطلب على المراجع وتحديد حاجيات الطلبة بغرض استغاللها لتحديد الئحة المقتنيات.

 المراجع على مستوى الفهرس اإللكتروني صعوبة تحديد 

تسجل عملية تصفح فهرس المكتبة على األنترنيت مجموعة من الصعوبات المتعلقة باألساس بعدم إمكانية الولوج 

للموقع اإللكتروني، وهو ما دفع مصلحة المكتبة لتمكين الطلبة من رابط داخلي للتصفح يسجل بدوره نقائص مرتبطة 

 لى مستوى المؤسسة.بخدمة األنترنيت ع

 ولوج غير معقلن للموارد الرقمية 

ال تقوم كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتمكين الطلبة وطلبة الدكتوراه من الولوج الدائم والفعلي للموارد 

 لية في إطار اتفاقي.الرقمية التي يتم أداء االنخراط بها من طرف المعهد المغربي لإلعالم العلمي والتقني لفائدة الك

وإضافة إلى عدم إمكانية الولوج عبر االتصال الالسلكي بشبكة األنترنيت لعدم توفر هذه الخدمة على مستوى الكلية، 

( االتصال السلكية بشبكة األنترنيت على مستوى المؤسسة غير مشغلة باستثناء تلك المتواجد prises) قابستبقى م

ة على عدم توفير مفاتيح الولوج عن بعد. كما أنه، وبالرغم من إمكانية خلق مفاتيح بالمركز المغربي الكوري، زياد
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تعريفية للولوج عن بعد لفائدة األساتذة وطلبة الدكتوراه على مستوى جامعة محمد الخامس، إال أن هذه اإلمكانية لم 

 ذه الخدمة.تكن موضوع إخبار أو تحسيس لدى الفئة المستهدفة إلخبارهم وتحفيزهم على طلب ه

فضال عن ذلك، تم، أيضا، رصد ضعف الموارد المتاحة لطلبة الدكتوراه وللباحثين، حيث إن مركز دراسات الدكتوراه 

غير منخرط في أي مجلة، إضافة إلى كون الولوج للمجالت الرقمية ليس متاحا إال عن طريق شبكة األنترنيت الخاصة 

ال يتوفر على قاعة خاصة للمعلوميات لتمكين طلبة الدكتوراه من تصفح بالكلية، علما أن مركز دراسات الدكتوراه 

هذه المجالت في ظروف مالئمة، خاصة وأن الولوج عبر الشبكة الخاصة بالكلية يسجل صعوبات متعلقة بقلة عدد 

 أجهزة الكمبيوتر المتوفرة، وكذا بإشكالية الربط بالشبكة.

لمعهد المغربي لإلعالم العلمي والتقني انخرط في مجموعة من المجالت وتجدر اإلشارة، في هذا اإلطار، إلى كون ا

 الرقمية لفائدة المؤسسات الجامعية عبر اتفاقية تمكن من الولوج عن بعد لهذه المجالت.

 وفي هذا اإلطار، يوصى المجلس األعلى للحسابات الكلية بما يلي:

 األساتذة المشرفين و/أو المؤطرين؛وضع مسطرة واضحة لتوزيع طلبة الدكتوراه حسب  -

" من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك 3تحديد الئحة لمواضيع البحث وفقا للضابط "د -

 الدكتوراه؛

وضع مؤشرات للتتبع الدائم لإلنتاج العلمي، والعمل على إنجاز عمليات التقييم المنصوص عليها في  -

 النظام الداخلي للكلية؛

توى التكوينات التكميلية لدراسات الدكتوراه، والعمل على إدراج محاور متعلقة تعزيز وتحيين مح -

 بالوسائل المساعدة على البحث؛

 تعزيز الوسائل اللوجيستيكية المخصصة لولوج طلبة الدكتوراه للموارد الرقمية؛ -

 تهيئة مقر مناسب الستقبال مركز دراسات الدكتوراه، وتعزيز تجهيزاته المعلوماتية؛ -

 ام شروط االنتقاء األولي المحددة لولوج سلك الدكتوراه؛احتر -

 العمل على مالءمة مواضيع األطروحات لبنيات البحث المستقبلة لها. -
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 (مقتضب)نص 

)...( 

 وتدبيرها اإلداري والمالي الكليةمجلس  .أوال

 مجلس الكلية  .1

  مجلس الكليةب المتعلقةأوجه القصور 

وأربعة  مسالكاجتماعات في السنة: اجتماع العتماد الميزانية، واجتماع العتماد مشاريع ال ستةيعقد مجلس الكلية على األقل 

 (.دورتان لالمتحانات في كل فصلاجتماعات كمجلس تأديبي )

 ر.الحضو لوائحوكذلك بعض عدم تقديم البعض منها ما يفسر مجلس الكلية بالطريقة المطلوبة وهو يتم أرشفة محاضر  لم

  نظام داخلي خاص بالكلية عدم اعتماد 

من  د نظام داخلي جديدااعتمتم  2016نوفمبر  17ومنذ  2004 أبريل 24في المعتمد  لنظام الداخلي للكليةكان العمل سابقا با

 الكلية.مجلس قبل 

 مجلس الكليةبلجنة البحث العلمي  غياب  

مشاريع ها تناولتالتي  النقطمن بين و 2017مارس  9 بتاريخ الكلية المنعقداجتماع مجلس  خاللاللجنة الدائمة للبحث  تكوينتم 

 إعادة هيكلة بنيات البحث التي درستها وقدمتها للمجلس لالعتماد.

 نااللج اجتماعاتبشأن محاضر  إعداد عدم  

 لمراعاة هذه المالحظة.يتطلبه األمر لقد تم القيام بما 

 في مسطرة التقييم الداخلي نواقص 

 لمراعاة هذه المالحظة.يتطلبه األمر لقد تم القيام بما 

 المؤسسةمتابعة نشاط  غياب 

اللجوء ، غالبًا ما يتم بمنظومة الحاسوببحفظ المعلومات المسجلة وألسباب تتعلق  APOGEEات يمعلومالنظًرا لطبيعة نظام 

وهذا اإلكراه  مراقبة نشاط التدريس.للتتبع ومؤشرات يات من تلبية الحاجل برئاسة الجامعة APOGEEللمسؤول عن نظام 

 .APOGEEنظام المستعملة لالبنيوي تعانيه كل الجامعات المغربية 

 تقييم عام لألنشطة التربوية عدم  

في إطار  موجًزا عن األنشطةسنويا  لشؤون األكاديمية تقريًرانائب العميد المكلف بادراسي يقدم  عيموسم جامفي نهاية كل 

شر للنالتقييم العام ولم يكن مطلقًا موضوع لوثيقة  حول مفصل لتقريرلكن هذا التقرير ال يرقى آخر اجتماع لمجلس الكلية. 

 .واإلعالن عنها

  اإلداري والمالي تدبيرال .2

 المشتريات ندمجة لتدبيرمرؤية  غياب 

 والتجهيزات في والمعدات دواتاأل من حتياجاتاالالتعبير عن مختلف رؤساء المصالح ، طلبت العمادة من 2016منذ عام 

 مكتوبة من أجل الحصول على رؤية متكاملة لعمليات الشراء. ائقشكل وث

يتحمل العديد  األجهزة االلكترونية ألنهالعديد من ب( ب التسلم )كموقع على التصريح االستفادة لألستاذعالوة على ذلك، يمكن 

...(. ولكن هذا ال يعني أنه  البحث، مسؤول عن بنية، المسلك، منسق رئيس الشعبةوالعلمية ) البيداغوجيةمن المسؤوليات 

 .بنية البحث من أساتذة وطلبة باحثينخرين في آمع أعضاء  استعماله بطريقة مشتركةتم بشكل شخصي وإنما ي يركز استخدامها

 عملية التهييء والصيانة في غياب الملفات التقنية  إنجاز 

جامعتين بالرباط وتغيير األشخاص الرئاسة الجامعة، وبعد دمج  تدبر من طرفاالستثمار كانت  ميزانيةنظًرا ألن إدارة 

لكن بعد . لتدبير بناياتها والضمانات الالزمةلمعلومات التقنية الكلية صعوبة في جمع جميع ا واجهتالمختصة،  مصالحوال

 تتبع وضعية بناياتها والصفقات المرتبطة بها. محوسبة سمح للمؤسسةمصلحة للممتلكات المدبرة بطريقة حديثة وإنشاء 

إجراء ارتأت العمادة عدم  ،البناء المبرومة في الصفقة المنجزة من طرف رئاسة الجامعةالنهائي ألعمال  الستالما وفي غياب 

 .التدهور الحاصل وتمت مراسلة الجامعة في الموضوع بمحضر. وقد ثبت موضوع الصفقةلممتلكات العقارية أعمال الصيانة ل
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للحد من مخاطر حدوث ارتطام كبير في السقف اتخاذ االحتياطات الضرورية تم  اإلداريين،أجل سالمة الموظفين  ومن

 المالحظة.الموضح في هذه 

 ترخيص بإدخال تعديالت على األقسام الدراسية والمكتبة  غياب 

 الصفقات العموميةإجراءات بناء على ومكتب للدراسات  تحث إشرافوالمكتبة الدراسية الصغيرة  لقد تمت أشغال دمج القاعات

تم توعية ومع ذلك  هيكل المبنى وال شروط سالمة المستخدمين. تمس األشغالالمصادق عليها من قبل مراقب الدولة. لم 

 .هافي مشاريعالمالحظة الكلية بهذه  عملتبهذا الموضوع و مصلحة الشؤون االقتصادية

 مالءمة بعض التجهيزات لمتطلبات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عدم 

 )المؤهل لتحديد درجة المنحدر( مهندس المعماريمن قبل ال إعاقة حركيةتم تصميم الممرات المخصصة لألشخاص ذوي 

 ...(. والممرات الدراسية والمدرجات والمكتبة واإلدارة القاعاتللمؤسسة منذ بنائها )

 .مركز دراسات الدكتوراههو إدارة يوفر شروط الولوجيات بالمؤسسة المبنى الوحيد الذي ال ولإلشارة فإن 

  الكلية  المهام بين مصالحفي تقسيم  الوضوحعدم 

التأسيسي  مرسومالرغم أن  حساباتلل السادة مستشاري المجلس الجهوي إلى تسليم الهيكل التنظيمي الوظيفي للمؤسسةتم 

السلطات  الهيكل التنظيمي للجامعة من طرف عتمادامحاوالت  لم تتوفق بعد في الجامعةال ينص على هيكلتها. كما أن للمؤسسة 

 المختصة.

  مسطرة تسليم السلط احترامعدم 

 لمراعاة هذه المالحظة.يتطلبه األمر لقد تم القيام بما 

 التواصل  ضعف 

عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة  واصلتلتطوير ا على والتواصل المستمر التكوينالتعاون وب المكلفة عملت نيابة العمادة 

 نشطةواأل لبةانتظام جميع المعلومات المتعلقة بالدراسات والطب تحين وكذلك إنتاج الوثائق الورقية المتعلقة ببيانات المؤسسة.

 .غرضمخصصة لهذا السبورة اإلعالنات العامة المنشورة في  عالناتالمعلومات والبيانات عبر إ إيصاليتم أيًضا و العلمية.

تتبنى للكلية رجي والداخلي تواصل الخاالتجدر اإلشارة إلى أن سياسة و عبر البريد اإللكتروني.التواصل بانتظام  كما يتم 

االجتماعي هو أحد  التواصل فإن استخدام شبكات وبالتالي،. األشخاص المعنيينتقنيات التسويق الرقمي من خالل استهداف 

  لسببين: الكليةالتي تقوم عليها سياسة التواصل في  دواتاأل

 منصات مجانية. ترشيد ميزانية المؤسسة باستخدام  -

 .وخاصة الطلبة ةالمستهدف الفئةمن قرب ال -

ونسخة  عالناتالعامة بسجل لإل الكتابة وتحتفظ العامة. الكتابةأمام مبنى العمومية  تم تثبيت لوحة اإلعالنات ،2017بر شتن ذمن

 .لهم مخصصةال السبورات في األساتذةأو  موظفين االدارييننسخ من الوثائق المتعلقة بال نشريتم كما من الوثائق المنشورة. 

 لألرشيف  أماكن معدة غياب 

 .وثائق اإلداريةألرشفة القاعة  2017منذ يونيو خصصت المؤسسة 

 التعاون والشراكة .ثانيا

 تفعيل اتفاقيات الشراكة ضعف  

 أعمال الشراكةوتوجيه  شركائها ولتقييماتفاقيات التعاون واألنشطة التي تم تنفيذها مع كل  لوحة القيادة لرصدأعدت الكلية 

 .الطالبيتبادل والتعاون وال

اإلداري  األستاذ الباحث، الموظف) األطراف المتدخلة لمختلف مندمجةة مقاربة ـتتبنى سياسة التعاون والشراكة الخاصة بالكلي

الكلية أو من قبل المنظمة بمقر  والفنية والبيداغوجية والتأطيرية والثقافيةإلخ( للمشاركة في جميع األنشطة العلمية ... والطلبة،

 .هاشركائ

من وإلى  تعاوندولي وتعزيز المزيد من ال إشعاعإلى منحها  االستراتيجي،على المستوى  للمؤسسة،يهدف تفعيل شراكات 

أكثر  استفادو طالباو يوإدار ثباح 30أكثر من  لقاءات علمية وتنقل 6من  (. وبه تم تنظيم أكثرآسيا )الصين وكوريا الجنوبية

 الكلية. بمقر اتعلم اللغة الكورية مجان منطالب  50من 

 

  الشراكات المنصوص عليها في ملفات االعتماد  تفعيلعدم 

إضافي  مجهودبذل كما  العلمية تنظيم التظاهراتو الطلبةوتدريب  متعلقة بالتدريسقامت الكلية بتفعيل اتفاقيات الشراكة ال

 بتوافق مع إمكانيات الشركاء. المحددة في ملفات االعتمادالشراكات لتفعيل 
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  في المشاريع الدولية وبرامج التعاون الدولي  المشاركةغياب 

. ةالدوليحركية العلمية والبيداغوجية فرص اللالدكتوراه بالمعلومات المتاحة  على تزويد طلبة مركز دراسات الدكتوراه يعمل

تغطية تكلفة اإلقامة لكنه في غياب سطر مالي مخصص لالدكتوراه.  طلبةكاليف النقل لباإلضافة إلى ذلك، تغطي الكلية ت

. بالنسبة للطلبة ال يمكن للكلية القيام بذلك احتراما للنصوص القانونية الجاري بها العمل العلمية للتظاهراتورسوم التسجيل 

وخاصة مع  الحركية الدوليةتشجيع على المؤسسة لت على الصعيد الدولي. وعليه عم حركية الطلبة قلةهذا ما يفسر جزئيا 

 .االسيويون الشركاء

 indéxé)تعمل الكلية مع شركاء أكاديميين دوليين على تنظيم مؤتمر علمي دولي مفهرس ) 2017من جهة أخرى منذ عام 

"(Economic and Social Development  ،"https://www.esd-conference.com والذي ) للكلية يعطي إشعاعا

أعضاء هيئة األساتذة وطلبة الدكتوراه من تقديم مداخالت علمية ونشر مقاالت مفهرسة باللغة ويمكن  على المستوى الدولي

 اإلنجليزية.

 األساسي التكوين  .ثالثا

  المسالك اجتماعات عقد  انتظامعدم 

في إطار اجتماعات منتظمة على ضرورة عقد  والدكتوراه ال تنص دفاتر الضوابط البيداغوجية لمسالك اإلجازة، الماستر 

 اجتماعات منتظمة على النحو التالي:عقد يتم  رغم ذلكو المسلك.

خالل الجمع ق تعقد اجتماعات التقييم والتنسي هو رئيس الشعبة، المسلكبما أن منسق  األساسية: لإلجازةبالنسبة  -

نتائج هذا مداوالت لتقييم و المسلكاجتماع  عقديتم  دراسي،في نهاية كل عام  ذلك،. باإلضافة إلى للشعبةالعام 

 .شهاداتال لتسليم للمسلك محضر عداديتم إ وعليه .المسلك

ثاني لتقييم والخاص بمباراة الولوج األول  للمسلك: عقد اجتماعينيتم  :المتخصص ستروالما للماستربالنسبة  -

 .شهاداتال لتسليم للمسلك محضر عداديتم إ وعليه المسلك.نتائج مداوالت و

 ويعقدبانتظام.  مسالكهو الهيئة التي تقوم بتقييم ال مركز دراسات الدكتوراهس ـــمجل يعتبر للدكتوراه،ة ــــبالنسب -

 السنة.على األقل في  اجتماعات 3

  السنوية للمسالكغياب التقييمات الذاتية 

لمراعاة هذه يتطلبه األمر تم القيام بما  وقد .سنوي مطبوع تقريرللمسالك دون تحريره في يتم إجراء التقييم الذاتي السنوي  

 .2018منذ  المالحظة

 المباراة تتبع تواريخ نشر قوائم المقبولين الجتياز  إمكانية غياب 

يتم منح  ذلك،لالختبارات وتاريخ االختبار. باإلضافة إلى  دعوونشر قوائم المأسبوع على األقل بين تاريخ ناحترام مدة يتم 

 . اختيارهم في حالة عدمهم ياتلتقديم شكا ساعة 72المرشحين فترة 

 نشربعرض قائمة البيانات المنشورة مصحوبة بتاريخ ووقت االلكتروني الموقع عن مسؤول الالقيادة الخاصة ب جدولسمح ي

 .احترام المسطرة ضمانوتتولى العمادة والجامعة  .واإلعالنات والمعلومات الوثائق

  الدعم بغض النظر عن مستويات الدعم  وحداتتنظيم 

مرتفعة جد  أعدادهم وأن...(،  بة،الرياضيات والمحاسمثال االعالميات، اللغة، نفس المستويات )ليسوا في  الطلبةنظًرا ألن 

 .مختلف المستويات لتنظيم الدروس واالمتحانات بين التمييز صعبال إنه منف المساواة،على قدم  هميجب تقييمأنه و

  عرض التكوين في الماستر توازن عدم 

هو األدنى في جامعة  والذي في الكلية التأطير البيداغوجيمعدل إن قلة عرض التكوين في الماستر في القانون الخاص ترجع ل

والتدبير مشاريع في االقتصاد  اقتراحعلى  األساتذةذل جهد إضافي لتشجيع ومع ذلك تقوم المؤسسة بب محمد الخامس بالرباط.

 (.العربيقسم الوالقانون الخاص )

الضعيف  عددوال( قانون خاص 5و قانون عام 4) األساتذة الذين يدرسون باللغة الفرنسيةمن ناحية أخرى، ال يسمح عدد 

 .مسلك ماستر في القانون الخاص باللغة الفرنسيةاقتراح للخريجين ب

 واختبارات المراقبة واالمتحانات  اتنظام الدراس غياب 

 .واختبارات المراقبةنظام الدراسة واالمتحانات ل (100إلى المادة  83مادة )من المادة  18 النظام الداخلي الجديد للكلية خصص

  مشاكل تهم مسطرة وضع األساتذة للنقط لدى اإلدارة 

أوراق بمجرد تصحيح المسطرة المتبعة لتسليم النقط بالنسبة لألساتذة فهي دقيقة وواضحة: األساسية، فإن  لإلجازةبالنسبة 

 ارجاعيتم بعد ذلك  .قسم االمتحاناتالمرسل إليه من طرف  رونياإللكت في الملف النقط مسك األستاذ، يجب على االمتحان

 لشؤون األكاديمية.المكلف بامع نسخة إلى العميد ونائب العميد  قسم االمتحاناتهذا الملف إلى المسؤول عن 
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وإرسالها  األساتذة منعلى جمع النقط  المسلكمنسق  يسهر، غالبًا ما لمسالك االجازة المهنية والماسترمن ناحية أخرى، بالنسبة 

 سترالمهنية والما على اإلجازات األساسية  المسطرة المتبعة باإلجازات ههذ طبيققامت اإلدارة بتو قد  إلى قسم االمتحانات.

 .2018 سنةمنذ 

 مشاكل تهم مسطـــرة تسجيل النقط في النظــــام المعلوماتــــي للتدبير البيداغوجي " APOGEE " 

 APOGEE، "تم تصميم التقنيةعلى مستوى رئاسة الجامعة، من الناحية  APOGEE المعلوماتي نظامالحسب المسؤول عن 

استخدام و APOGEE تجهيز كل الحواسيب بنظام شروطون د بسهولة Excelتحميل ملفات ، بحيث يمكن Excelللتفاعل مع 

 .تكما أن كل الملفات مشفرة لضمان تأمين المعطيا اإلنترنت من ناحية أخرى.

أستاذ، ألن تدبير حقوق الولوج مصمم حسب كل مسلك وحسب لكل  APOGEEاب حسمن جهة أخرى من الصعب خلق 

ذلك يتطلب فريق كامل من  خصوصا مع وجود عدة متدخلين في نفس الوحدة نظرا لكثرة المجموعات. إن توفير .كل وحدة

في  معتمداليس  ه؛ لكنENT منصة لمباشر موجودًا علىقد يكون إجراء اإلدخال احقوق الولوج.  واإلدارة مكرس إلدارة 

 جامعتنا ".

 .محضر والتوقيع عليهاتسجيلها في بالمستوى لتقييمها و األساتذة المعنيينأخيًرا، يتم إجراء المداوالت من قبل 

 تسليم األساتذة لمجمل نسخ االمتحانات المصححة  عدم 

التوقيع على توصيل التسليم( ويقومون بتصحيحها وحفظها في مكاتبهم أوراق االمتحانات )بعد كان األساتذة يتوصلون ب

الموجودة في مقر الكلية لمعالجة أي شكاوى ممكنة بعد اإلعالن عن النتائج. بعد ذلك يقومون بتسليمها إلى قسم االمتحانات. 

 .2017لكنه لوحظ أن البعض يحتفظون بها في مكاتبهم. لهذا أصبح من الضروري إرجاعها منذ سنة 

 االحتياللحاالت غير عادلة  المعاملة 

محضر معاينة مستوف للشروط القانونية وموقع من  بناًء على الغشفي حاالت  اته بشكل عادلقرار يمجلس التأديباليتخذ 

طرف المشرف على حراسة االمتحان. في غياب هذه الشروط وحماية لحقوق الطلبة وللكلية يتعذر على المجلس التأديبي 

  المجازفة بقرارات تأديبية. وعليه تبقى المسؤولية البيداغوجية بيد األستاذ المصحح.  

 نات السجناء في تصحيح أوراق امتحا قصور 

 مراقبةنظًرا ألنه من الصعب تنظيم و النهائي. االمتحانالمراقبة المستمرة ومبني على  الوحدة ، كان تقييم2014سنة قبل 

على كال االختبارين  السجينيجيب الطالب سجناء. ختبارين في نفس الوقت للاال األساتذةفقد أجرى بعض  للسجناء،مستمرة 

هذا ما يفسر وجود نقطة االمتحان النهائي. مستمرة والمراقبة ال ت ورقة االمتحان تتضمن نقطةواحدة. وبه أصبحفي ورقة 

 .ورقة التحريرعلى نفس  نقطتين

أغفل كتابة النقطة المذكورة في  األستاذ أنفي حين  بالنقط عبر الملفات اإللكترونية اإلدارةامداد يتم أحيانًا  ذلك،باإلضافة إلى 

 لتالي فعدم وجود نقطة على ورقة االختبار ال يعني أن األستاذ لم يقم بتصحيح الورقة.وبا .ورقة االختبار

  ستر شهادات الما ضبط مدة إعدادعدم 

الماستر، يكون ذلك جزئيًا ويظهر أن لدى الفريق البيداغوجي متطلباته األكاديمية فيما يتعلق  شهادات إذا لوحظ تأخر في إعداد

بجودة التكوين )مستوى الطلبة، تأخر مباراة الولوج، الحاالت الخاصة، تأخير في تحضير بحث التخرج، ...( من جانب 

 ومكافحة الهدر وتحسين مؤشرات األداء من جانب أخر.

 والتأطير البيداغوجي  ةتيعابيضعف القدرة االس 

 ترشيد تدبيرتحاول الكلية  الكافية، الموارد البشرية والمبانيوفي غياب   .سنوياهذه المالحظة ب الجامعةتذكير رئاسة يتم 

 .بةطلمتطلبات األعداد المتزايدة لل مواردها لتلبية

 جازة حصة األساتذة الدائمين في عدد ساعات التدريس المبرمجة لسلك اال ضعف 

 الماسترفي  يتدخلون. كما لجامعيةا السنةدراسيين من الفصلين الخالل  اإلجازة سلكيتدخل جميع األساتذة الدائمين في 

  .اإلجازة والماستر والدكتوراه األسبوعي التوزيع الزمنيوالدكتوراه. يشمل 

 .قارينال األساتذةبشكل أفضل بين  الزمنيتوزيع ليتم بذل جهد إضافي ل

 الوسائل الدراسية االبتكار في إنتاج  ضعف 

من طرف  عبر اإلنترنت تم تطويرها درسا 12 انتاجتم ه وب .(MOOC) عبر اإلنترنت الدروسإلنتاج  الكلية األساتذةشجعت 

 كوينتحاليا  يتمو (.http://mooc.um5.ac.maالجامعة )انظر رئاسة  التي تديرها MOODLEفي منصة  أساتذة الكلية

 .أساتذة شباب إلنتاج دروس جديدة 10

 وسائل معلوماتية غير كافية لتكوين الطلبة 

، تم تنفيذ سياسة ترشيد الموارد 2014 في سنة االجازة األساسية بمسلك القانون من برامج وحدة المعلوماتية حذفمنذ أن تم 

 .المعلوماتيةجهزة األة دون زيادة االستثمار في المجهز القاعاتلتحقيق أقصى استفادة من 

http://mooc.um5.ac.ma/
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 يتمو والدكتوراه(.  ستر، الماالجازةللدراسات واألبحاث في المالية )ا 2016منذ عام  "األسواق المالية" قاعة إنشاءتم كما  

 اشتراك سنوي.( بشكل دائم عبر البيانات الماليةتحيين معطياتها )

  عدم كفاية تنسيق البرمجة بين دروس الماستر واإلجازة 

، يتم تنفيذ أداة "الجدول الزمني 2018. ولكن منذ عام الحالة هإن االفتقار إلى تطبيق متكامل إلدارة البرامج هو أساس هذ

 .المرئي" بواسطة رئاسة الجامعة من أجل اإلدارة الجيدة للجداول الزمنية

 حصص الدراسية المنجزة عدم ضبط الغالف الزمني لل 

المسالك منسقي طرف البرمجة وتلك المقدمة من  طرف مصلحةمن  ةالمقدم محاضرات اإلجازةتعتمد العمادة على متابعة 

 .المنجزةعدد الساعات  حتسابال

 .المنجزةعات من خالل تطبيق أداة "الجدول الزمني المرئي"، قامت الكلية بتحسين إدارة الجداول الزمنية وبالتالي عدد السا

  البحث العلمي .رابعا

 هيكلة البحث العلمي  .1

 مختبرات البحث: ثالثبإنشاء  2017في عام  بنيات البحثتم إجراء إعادة هيكلة 

 مختبر البحث في الدراسات القانونية والفقهية االقتصادية -1

 مختبر الدراسات واألبحاث في القانون العام والعلوم السياسية -2

3- Finance-entrepreneuriat- développement بحثية، يتكون من ثالثة فرق: 

- Management, Entrepreneuriat et Développement  

- Money Bank and Finance. 

- Macro Economie et Politiques Publiques 

يد أنشطة هذا الفريق في غياب تم تجم G.D.Dالمسؤولة عن فريق البحث   األستاذة ج. ش.  انتقالبعد  ذلك،باإلضافة إلى 

 أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل من هذا الفريق لتولي مسؤولية هذه البنية.

  بحث العلميللغياب سياسة  

 .تم تطوير سياسة البحث وفقًا لخيارات الهياكل البحثية واستراتيجية البحث بالجامعة

 على مستوى هيكلة وعمل بنيات ووحدات البحث  نقائص 

 متابعة أنشطة هياكل البحث.لوإدارة جديدة  ةجديد ةتم تنفيذ هيكل ،2018 سنةذ من

  دراسات الدكتوراه مركز .2

 صعوبات مرتبطة بالتسجيل األولي عبر االنترنيت  تسجيل 

لمساعدة على اإلنترنت محدودة ويتم تجاوزها بانتظام عن طريق إنشاء خلية محلية القبلي حاالت صعوبات التسجيل إن 

 عبر اإلنترنت. القبليمنصة التسجيل هي من تدير  رئاسة الجامعةكما أن  المرشحين.

  عدم توفر البنيات الخاصة بالمترشحين المسجلين عبر األنترنيت 

 اإللكترونية. المعلوماتد إلعداد إجراء ألرشفة وجهملقد تم بذل 

 لوبالمطالدراسي المستوى  غير متوفر علىطالب دكتوراه  تسجيل 

باألمر في  معنيللرغم التذكيرات المرسلة و المطلوب الدراسيلم يتم التسجيل النهائي لهذه الحالة في غياب المستوى 

 .لعدم تقديم معادلة الشهادة في اآلجال المحددةمركز دراسات الدكتوراه نظًرا بلم يعد الشخص مسجالً وبه  .الموضوع

  ير معترف بمعادلتها شهادات غالدكتوراه على أساس بسلك تسجيل 

فإن الوثيقة المذكورة التي توقف معادلة الدبلوم  ومن جهة أخرى، قرار المعادلة من جهة،قدمت الحالتان المذكورتان لقد 

 .ال ترقى لنص قانوني معتمدبيان صحفي هي فقط مصر مركز األبحاث والدراسات العربية بالصادر عن 

  مسطرة االنتقاء األولي  احترامعدم 

بحكم أنه يتم االعالن عنها منذ . إنها شفافة للولوج لمركز دراسات الدكتوراهمرشحين االختيار لليتم احترام تطبيق معايير 

 شكايةرشحين المختارين. باإلضافة إلى ذلك، يتيح الفرصة لغير المختارين لتقديم تالم طلب الترشيح وخالل االعالن عن لوائح
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 .المترشحين المختارينقدم المساواة مع  إلضافة اسمه علىالمطلوب  المعدلطالما أنه يعتقد أن لديه  أيام،في غضون ثالثة 

 .بعد التحقق %10أقل من  سنويا. وتقبل في المتوسط شكاية 60 لجن انتقاء الطلبة بدراسة لحواليتقوم 

، ندرك أن صيغة الحساب CR / CH3/  20بتطبيق معايير الفرز على المرشحين في جداول تقرير المالحظة المبدئي رقم 

يوضح تطبيق  المثال،المستخدمة في هذه الجداول ليست هي الصيغة المطبقة بالفعل والمعلنة في المالحظة. وعلى سبيل 

 .2011 معدل لفوج( يتمتعان بأفضل M.A.و  N,H.أن المرشحين اللذين تم اختيارهما مسبقًا )المعادلة على المرشحين 

المتخرجين القدامى ألن اللجنة فظلت  البحث وعدد المرشحين. لم يتم اختيار امكانيات التأطير لبنيةيعتمد هذا االختيار على 

الحال  نفس هوو. قدامى استفادوا فيما قبل من امكانية الترشحمنح الفرصة للمتخرجين الجدد واعتبار هذا شكل من العدل ألن ال

 بالنسبة للجداول األخرى.

 االسم
سنة 

 الباكالوريا

سنة 

 الماستر

ماستر 

أو د د 

 ع م

 المؤسسة التخصص
معدل 

 اإلجازة

كعدل 

 الماستر

  35% إجازة

 + 65% ماستر

عدد 

سنوات 

 التأخير

المعدل 

 المقوم

T. H. 1993 2011 M Ch. F. 12,41 14,21 13,58 13 12,70 

N. H. 2005 2011 M Ch. F. 12,9 14,09 13,67 1 13,60 

A. S. 2004 2010 M Ch. F. 12,41 14,02 13,45 1 13,39 

M.A. 2005 2011 M Ch. F. 12,44 13,95 13,42 1 13,35 

B.A. 2002 2010 M Ch. F. 12,34 13,29 12,95 3 12,76 

S. M. M'B. 2002 2011 M Ch. F. 12,57 12,90 12,78 4 12,53 

E.A. F.Z. 2006 2011 M Ch. F. 13,14 12,37 12,64 0 12,64 

 5 -سنة البكالوريا  -عدد السنوات المتأخرة = سنة الماستر 

 ٪(( 0.5× )تأخير  -1× )٪ ماستر(  65٪ االجازة +  35المعدل = )

  التأخر في إعادة ميثاق األطروحات من طرف الطلبة 

 .يتطلبه األمر لتسوية الوضعيةلقد تم القيام بما 

  إلحاق طلبة بأساتذة يقومون بتأطير عدد مهم من األطروحات 

بعد إعادة  ضعالوتم تجاوز هذا  المقدم، وقد الطلبة الملحقين أقل من العدد أن عددتبين ألساتذة لالدكتوراه  إن حالة إلحاق طلبة

 .2017هيكلة البحث في عام 

 التحكم في مدة تحضير األطروحات  عدم 

سنوات مع إمكانية تمديد من سنة إلى سنتين. تمت إضافة سنة إضافية  3المدة القانونية إلعداد أطروحات الدكتوراه هي إن 

م ــــبتتمي 2-15-159م ـــوم رقــــمرس) 2004يونيو  7لمرسوم المؤرخ المتم ل 2015 زيوليو 24في إطار المرسوم المؤرخ 

( بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية 2004يونيو  7) 1425من ربيع اآلخر  18الصادر في  2-04-89المرسوم رقم 

 .(وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة

 من أجل المناقشة خالل الثالثة أفواج األولى للمؤسسةطروحات في تقديم األتأخر تم تسجيل  تأخر نشر هذا المرسومنظرا ل

مناقشة لجنة  أجندة أعضاءالمقررين وإدارة  تفاقم في بعض الحاالت بسبب مدة تقييمالتأخر  هذا(. 2010و 2009و 2008)

 .األطروحة

  غياب خارطة لمجاالت البحث والمواضيع المقترحة 

سجيل أطروحة الدكتوراه، يتم توفير قائمة محاور البحث االعالن عن طلبات الترشيح لتوقبل  يةجامعفي بداية كل سنة 

 اإللكترونية التي تديرها رئاسة الجامعة. القبليرشحين عبر منصة التسجيل توالمواضيع المحدثة للم

 واقتراح مواضيع.ور البحث اد إضافي لتركيز هذه القائمة وجعلها أكثر دقة من خالل تجاوز منطق محوجهمتم بذل  

  مالئمة مواضيع األطروحات مع وحدات البحث الملحقة بها عدم 

سجيل أطروحة الدكتوراه، يتم توفير قائمة من محاور البحث االعالن عن طلبات الترشيح لتوقبل  جامعيةفي بداية كل سنة 

 .اإللكترونية القبليرشحين عبر منصة التسجيل توالمواضيع المحدثة للم

 لمسؤولين عن هياكل البحث المعنية، يمكن شرح الحاالت القليلة على النحو التالي:لفقًا و
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جامعتين  دمجتكوين هياكل بحثية جديدة )آثار  لإلعالن عنسنوات في إطالق رئاسة الجامعة  5تأخر أكثر من  - -

 سال(؛ -الرباط 

 خرى؛أ االنفتاح على حقول معرفية - -

 واالجتماعية؛في العلوم القانونية واالقتصادية  الحقول المعرفية عدم حصرمشاكل  - -

 .التدبيرالقانون الخاص / القانون العام أو االقتصاد /  بينلفصل في بعض األحيان ا صعوبة - -

 بحث متعدد التخصصات. - -

 العلمي؛جميع محاور البحث التي هي محور اهتمامه  شملطروحة ال تاأل على عضوية المشرف - -

 البحث؛هياكل  من طرفالبحث  ومواضيع المنتظم لمحاور حيينالت - -

 الفرنسية؛وخاصة باللغة  الخاص،في القانون  األساتذةعدد  محدودية - -

  غياب لوحة قيادة لتسيير وتتبع البحث على مستوى مركز دراسات الدكتوراه 

حول  تقرير تقديمبسبب عدم  الفريق ولم يتم تجديد 2010/2011 سنة في اديوح فوج." S.D.Hفريق البحث "لقد سجل  

للغاية  ةمحدود كانت." M.F.Pلفريق " التأطيرية. بينما القدرة بهذه البنية الدكتوراه طلبة. هذا ما يفسر العدد القليل من أنشطته

 لتأطير الدكتوراه.ن غير مؤهلين يأساتذة مساعدمكون في غالبيته من ألن هذا الفريق 

 من أجل تحسين مراقبة الوضع. المجلس الجهوي للحساباتيتم إنتاج المؤشرات اإلحصائية بعد المالحظات األولية لمستشاري 

  ضعف التأطير فيما يخص وسائل المساعدة على البحث 

 الدكتوراه المعتمدة من قبل الوزارة.لسلك  الملفات الوصفيةفي مفتوحة ملخصة ال تالتكوينامحتوى إن 

وضع تقوم الكلية ب الببليوغرافي،الدكتوراه في مجال أدوات البحث  تكوينية لطلبةلم أن الجامعة تنظم بانتظام دورات مع الع

مركز دراسات بفضل اإلدارة الجديدة لكما أنه . 2018 سنةالدكتوراه منذ  لصالح طلبة على أدوات دعم البحث تكوينيبرنامج 

الوثائق المتعلقة بتكوينات  وبأرشفة العلمية المختلفة لهذه الوحداتمكونات البيداغوجية ولتحديد الد دقيق وجهمتم بذل الدكتوراه 

 الدكتوراه من أجل تقييمها.

 غياب سياسة النشر الخاصة بالمؤسسة 

 نشر مجلتها. مسطرة بتفعيل بعد هذه المالحظة، قامت الكلية

  المكتبةعلى مستوى تدبير ضعف  

 الدكتوراه مزودة بوثائق متخصصة مع أطروحات لطلبةمكتبة الب قاعة تخصيص، قامت الكلية ب2016إلى عام  2008من عام 

لكل طلبة المخصصة مع القاعة الكبرى  القاعةبدمج هذه العمادة  ، قامتالطلبة. ولكن، نظًرا لتزايد عدد ومراجع علمية

 .لمكتبةمع كل مراجع االدكتوراه لطلبة المخصصة  مراجعدمج ال وبالتالي، تم. )كل المستويات( التدبيراالقتصاد و

قاعة و متخصصة،الدكتوراه )مكتبة  لطلبة خاصقراءة والبحث للمتر مربع  300ساحة لكن مع توفير فضاء جديد بم

 .بحث بالكليةظروف ال ت...( تحسن ،WIFI مربعة،أمتار  3فردية تبلغ مساحتها  مكاتبو المعلوميات،

  صعوبة تحديد المراجع على مستوى الفهرس االلكتروني 

شبكة اإلنترنت تغيير ألياف تم  ،2018. منذ عام واأللياف بجودة اتصال اإلنترنت جزئياً،يرتبط األداء اإلداري للمكتبة، 

 سمح بتحسين واضح لظروف البحث الببليوغرافي. مما ،(6إلى الفئة  5)االنتقال من الفئة 

 الرقمية للموارد ولوج غير معقلن  

شبكة تأهيل مع لكن  لوصول إلى الموارد الرقمية للجامعة.الصعوبة  جودة االتصال باإلنترنت السبب الرئيسي ضعف كانت

في  تكوينيةالدكتوراه ودورات  لطلبة مخصصوتوفير فضاء  WIFIوتوفير االنترنت عبر  2018االنترنيت بالمؤسسة منذ 

 الكلية المزيد من ظروف العمل.بالدكتوراه  الرقمية، توفر لطلبةالبيانات مجال البحث الرقمي واستغالل 


