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 الرئاسة - جامعة القاضي عياض

 محضر اجتماع مجلس الجامعة

 . 2003 دجنبر 25 الخميس : التاريخ

 . رئاسة الجامعة : المقر

 : الحاضرون

 - بديع الزمان المهاجي - محمد أرسالن - عبد القادر مخلص - ) رئيس المجلس ( أحمد الجبلي : السادة األعضاء بحكم القانون -

 - أحمد السويسي – احمد العلوي - ني المصطفى العدنا - عبد الجليل هنوش - أحمد الطراشن

 . عبد العالي دومو - محمد عز الدين المعيار

 . عبد العزيز المجدوبي - رشيد رحمون - الحبيب بنطالب : السادة األعضاء المعينون -

 - د اإلاله حكيم عب - بومدين التانوتي - ادريس كجدامي - المظفار الشرقاوي - عبد الرحمان عيادي : األعضاء المنتخبون السادة -

 عبد - محمد األكلع - موالي ادريس الجبلي - سعيد ايت بن علي - صباح فدواش - نجيب كنداني

 الحسين - ي و رشيد العمرا - محمد بن لحسن - خديجة مديح - محمد سجيع الدين - الواحد بن ياسر

 محمد محاسن - متصدق أحمد ال - الحبيب نيبو - سعيد شبار - محمد نجيمي - نادية شائبي - امنار

 . نجالء المحبوبي - الحسين ايت احسين - أحمد الجودي - مصطفى الشقرافي - محمد الخيار -

 . ) الدولة مراقب ( السيد بن براهيم - ) نائبة الرئيس ( الصايغ رشيدة السيدة - ) نائب الرئيس ( السيد عثمان البواب : األعضاء المدعوون -

 . ال أحد : األعضاء المعتذرون -

 في البداية، رحب السيد الرئيس باألعضاء الجدد ومنهم السيد رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز ورؤساء

 مراكش ب السيد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ( الغرف المهنية ورؤساء المؤسسات الجامعية المعينون

 . ) والسيد عميد كلية العلوم والتقنيات ببني مالل

 : دول أعمال المجلس في النقاط التالية بعد ذلك، حدد ج

 . التقرير السنوي للرئاسة ومجلس التدبير -

 تقارير اللجان -

 . دراسة مشاريع األنظمة الداخلية للمؤسسات ومجالسها -

 . معايير توزيع الميزانية -

 . التكوين المستمر -

 . معايير تقويم االمتحانات -

 ). 20 % حصة ( ترقية األساتذة -

 . لرياضية والثقافية األنشطة ا -

 . تجديد أعضاء مجلس التدبير -

. مختلفات -
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 محضر االجتماع السابق - 1

 . 2003 ز يوليو 17 أبدى بعض األعضاء مالحظات حول محضر االجتماع السابق لمجلس الجامعة المنعقد يوم

 : وهمت هذه المالحظات النقط التالية

 . الثقافية والرياضية واالجتماعية اإلشارة إلى إحداث لجنة الشؤون ن خلو المحضر م *

 . خلق مؤسسات جديدة داخل الجامعة في كل من بني مالل وآسفي *

 النقابة الوطنية للتعليم العالي عن المشاركة في برنامج إذاعي لما ل حذف الفقرة المتعلقة باعتذار ممث *

 وقد صودق على . تخبا تثيره من التباس،  حيث أن األستاذ المعني يشارك في المجلس بصفته عضوا من

 . حذف هذه الفقرة من المحضر

 . باإلجماع 2003 ز يوليو 17 وبعد ذلك تمت المصادقة على محضر اجتماع

 التقيد بالنظام الداخلي للمجلس - 2

 . أكد بعض الحاضرين على وجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي لمجلس الجامعة وخاصة انتظام انعقاد دوراته

 . القطاع السوسيو اقتصادي بذل مجهود أكبر لحضور دورات المجلس كما طلب من ممثلي

 التقرير السنوي للرئاسة - 3

 المنظم 01.00 قدم السيد الرئيس ملخصا للتقرير الذي سيعرض على مجلس الجهة طبقا لما ينص عليه القانون

 وقد تطرق في . اء من صياغته وسيتم توزيع هذا التقرير على أعضاء مجلس الجامعة بعد االنته . للتعليم العالي

 : عرضه إلى النقاط التالية

 . 01.00ـ  استكمال هياكل الجامعة عمال بمقتضيات القانون

 . ـ منجزات مجلس الجامعة

 .ـ  انطالق العمل باإلصالح الجامعي والمتميز بنظام الفصول والمسالك والوحدات والمراقبة المستمرة

 مالل لتقريب التعليم العالي من المواطنين، حيث كان لهذه ـ خلق مؤسسات جديدة بكل من آسفي وبني

 المؤسسات أثر إيجابي نظرا ألعداد الطلبة الذين سجلوا بها مما خفف من الضغط على مؤسسات

 . مراكش

 اإلنتاجية من ميزانية تسيير الجامعة بهدف تشجيع التفوق % 10 ـ دعم البحث العلمي بتخصيص

 . بالجامعة

 . احة لدعم البحث العلمي ـ جرد للوسائل المت

 . ـ تعزيز التعاون الدولي بتوقيع اتفاقيات جديدة

 . ـ عقد لقاء مهم مع القطب األوربي بتولوز لتقوية العالقات بين الطرفين

 . ـ توصل الجامعة بهبتين من ألمانيا وكوريا الجنوبية

التي تغطيها الجامعة والذي ـ انعقاد لقاء بين الجامعة والفاعلين السوسيو اقتصاديين للجهات الثالث
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 . أسفرت أشغاله عن توقيع عدة اتفاقيات تعاون

 . 2004ـ  انطالق العمل ببرنامج التكوين المستمر ابتداء من شهر يناير

 . الثقافي للجامعة من خالل تنظيم عدة محاضرات ومهرجانات ع االهتمام باإلشعا -

 . اتب المشرفة التي احتلتها فرق الجامعة الجامعية على المستوى الرياضي والمر ت ـ جرد العطاءا

 أشغال مجلس التدبير - 4

 قدم السيد رئيس الجامعة، بصفته رئيسا لمجلس التدبير، تقريرا حول أشغال هذا المجلس كما تنص على ذلك

 سخة رفقته ن ( وتطرق هذا التقرير إلى الجوانب المالية واإلدارية . من النظام الداخلي لمجلس الجامعة 21 المادة

 ). من التقرير

 تقارير اللجان - 5

 : وهمت هذه التقارير اللجان التالية قدمت كل لجنة تقريرا حول مدى تقدم أشغالها

 ). رفقته نسخة من التقرير ( لجنة البحث العلمي والتعاون *

 ). رفقته نسخة من التقرير ( لجنة الشؤون البيداغوجية *

 . ماعية لجنة الشؤون الثقافية والرياضية واالجت *

 . لجنة التواصل واألعالم والعالقات الخارجية *

 : وعند نهاية الفترة الصباحية، تقدم السيد رئيس الجهة بعرض تطرق فيه إلى النقاط التالية

 وسيتم إنجاز دراسة مشتركة لبرنامج . ضرورة وضع تصور جديد لتطوير الشراكة بين الجامعة ومحيطها -

 . الجهة

 لى إعادة النظر في سياسة الدعم المالي المقدم للمؤسسات، حيث ستعطى األولوية انكباب مجلس الجهة ع -

 . لبعض المجاالت مع التركيز على مفهوم الشراكة والعمل المؤسساتي

 ولهذه الغاية . وهذه األخيرة عليها أن تلعب دورها في خدمة المجال الجهوي . استعداد الجهة لدعم الجامعة -

 . مشترك بين الجامعة والجهة سيتم إعداد برنامج سنوي

 ترحيب رئيس الجهة بكل اقتراحات المشاريع التي تخدم الجهة على أساس أن تكون هاته االقتراحات -

 . منبثقة من مؤسسة جامعية

 . وقد استأنف المجلس أشغاله حوالي الثالثة زواال وتقرر استكمال عروض اللجان على أن تتم مناقشتها بعد ذلك

 ع الميزانية معايير توزي - 6

 وتعتبر عملية وضع ). رفقته نسخة من المشروع ( عرض مجلس التدبير مشروع معايير لتوزيع ميزانية التسيير
وستتم . 2004 توزيع ميزانية سنة ء وستطبق هذه المعايير أثنا . هذه المعايير سابقة أولى على الصعيد الوطني
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 وفي نهاية المناقشة صادق المجلس على هذه . ل مقب خالل دورة فبراير ال 2004 المصادقة على ميزانية سنة
 . % 10 المعايير بما فيها سقف

 التكوين المستمر - 7

 رفقته مشروع من النظام الداخلي للتكوين ( قدمت لجنة التكوين المستمر عرضا للنظام الداخلي للمجلس

 مجلس تدبير " م تغيير اسم وفي نهاية العرض صادق المجلس على هذا النظام مع إدخال تعديل يه ). المستمر

 . " مجلس إدارة التكوين المستمر " ب " التكوين المستمر

% 20 حصة ( ترقية األساتذة - 8  ( 

 لترقية % 20 قدمت اللجنة المكونة من عضو يمثل اللجنة العلمية لكل مؤسسة والتي كلفت بدراسة حصة
 : لس مايلي واقترحت هذه اللجنة على المج . األساتذة عرضا حول خالصة أشغالها

 . لكل مؤسسة % 20 تخصيص -
 . دراسة الكسور وتجميعها على صعيد الجامعة -
 وتتركب هذه اللجنة من ممثل عن اللجنة . خلق لجنة وظيفية على صعيد الجامعة لدراسة هذه الكسور -

 ب العلمية لكل مؤسسة ويترأسها السيد نائب الرئيس المكلف بالشؤون األكاديمية والبيداغوجية ويعتبر الكات
 . العام للجامعة مقررا لهذه اللجنة

 . أما فيما يخص مشكل ترقية األساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية فسيتم دراسته على مستوى الوزارة

 ملف كلية الطب - 9

 عبد الرحمان عيادي والشرقاوي المظفار أحدث مجلس الجامعة في اجتماع سابق لجنة، مكونة من األساتذة

 وقد قدمت هذه اللجنة تقريرا . ي، كلفت بالتحقيق في بعض المشاكل التي تعرفها كلية الطب وادريس كجدام

 اللجنة أمام مجلس الجامعة توصياتها من أجل حل المشاكل ت كما عرض . مفصال في الموضوع لرئاسة الجامعة

 : وتكمن هذه التوصيات في ما يلي . المطروحة وتصفية األجواء داخل المؤسسة

 . اب األعضاء المطعون في عضويتهم بمجلس الكلية ومجلس الجامعة إعادة انتخ . 1

 . إعادة انتخاب اللجنة العلمية وتعيين العضوين اإلضافيين مباشرة بعد االنتخاب . 2

 . استكمال هياكل المؤسسة وذلك بخلق الشعب . 3

 . العمل على تصفية األجواء . 4

 . رفع ملف المركز االستشفائي إلى الوزارة الوصية . 5

 شات المناق - 10

 بعد نهاية عروض مختلف اللجان، تم فتح باب المناقشات وتطرقت المداخالت إلى مختلف النقاط الواردة في

. العروض
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 المعايير البيداغوجية - 1.10

 : تمحورت تدخالت أعضاء المجلس حول النقاط التالية

 . وجوب تكثيف التواصل مع المؤسسات واللجان البيداغوجية المحدثة بداخلها -

 . التسجيالت بالوحدة وبالفصل عدد -

 يبت المجلس في النقاط التي أقر الدفتر الوطني للمعايير البيداغوجية أنها من اختصاص الجامعة، على أن -

 . تترك المعايير التي تخص المؤسسة للجنة البيداغوجية المحدثة على صعيد كل مؤسسة

 وصادق المجلس على هذه المعايير البيداغوجية . بعد هذه التدخالت، تبين أن التعديالت طفيفة وليست جوهرية

 . المكملة للدفتر الوطني للمعايير البيداغوجية

 معايير توزيع الميزانية - 2.10

 : تمحورت جل التدخالت حول النقاط التالية
 بالنسبة للسنة الماضية قد يكون عائقا في ± % 10 تحديد سقف تغيير الميزانية لكل مؤسسة في حدود -

 . توزيع موضوعي للميزانية
 . الفرق بين تكلفة طالب بالحقول المعرفية العلمية وطالب بالحقول األدبية أو القانونية مبالغ فيه -
 لمشاكل في تدبير األفضل أن يضاف بنذ بالميزانية إلعادة تأهيل بعض المؤسسات التي تعرف بعض ا -

 . شؤونها وخاصة منها المؤسسات الفتية
 . 2004 مراسلة الوزارة لتأخذ بعين االعتبار ارتفاع عدد مؤسسات الجامعة في توزيع ميزانية -
 . هناك ميزانيات أخرى تكميلية يمكن للمؤسسات أن تستفيد منها كميزانية البحث العلمي -

 بصفة تدريجية وسيتم تحيينها ير تعتبر مقاربة أولية يجب تطويرها وفي النهاية، اعتبر المجلس أن هذه المعاي

 على هذه المعايير بما فيها سقف المجلس وصادق . الميزانية التوازن المراد في السنوات المقبلة حتى تعرف

 . 2004 وستطبق هذه المعايير ابتدءا من ميزانية سنة ± % 10

% 20 حصة ( ساتذة ترقية األ - 3.10  ( 

 : تمحورت جل التدخالت حول النقاط التالية

 المطالبة بخلق إطار قانوني للجنة التي ستحدث على صعيد الجامعة لتجميع ودراسة الكسور المتبقية من -

 . كل مؤسسة مع وضع ميزان لتطبيق الكسور حتى تعطى أهمية للمؤسسة صاحبة أكبر كسر

 إلداريين المكلفين بتدبير شؤون األساتذة الباحثين حتى يكونوا على إلمام تخصيص دورات تكوينية لفائدة ا -

 . بهذا الموضوع

 تحت إشراف تعمل أن وفي النهاية، صادق المجلس على تكوين هذه اللجنة على صعيد الجامعة على أساس

. إلعطائها شرعية قانونية على صعيد الجامعة مجلس التدبير للجامعة
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 تمر التكوين المس - 4.10

 : تمحورت تدخالت األعضاء حول النقاط التالية

 وجوب الحفاظ على الجامعة كمؤسسة عمومية مفتوحة أمام كل من تتوفر فيهم المؤهالت لمتابعة دراساتهم -

 . العليا والحفاظ على القيمة العلمية للدبلومات الجامعية

 ة وخاصة منهم الموظفين التكوين المستمر سيمكن المستفيدين منه من تحسين وضعيتهم اإلداري -

 . والمستخدمين

 يعتبر هذا النوع من التكوين في بداية مشواره ويجب إنجاح هذه العملية األولى باتخاذ كل اإلجراءات -

 . الالزمة وتوخي الحذر حتى يكون مستقبل هذه التكوينات ناجحا

 يع من أساتذة ومؤسسات يمكن لهذا التكوين أن يأتي بمداخيل مالية مهمة للجامعة وسيخدم مصالح الجم -

 وقطاعات سوسيو اقتصادية ومتكونين وآباء حيث سيعفى هؤالء من إرسال أبنائهم لمتابعة دراستهم

 كما سيمكن الجامعة من منافسة القطاع الخاص الذي يستقطب جل . بالخارج لعدم توفر بعض التكوينات

 . أساتذته من الجامعة

 . ين األولى وذلك بهدف التحسين والرفع من جودة التكوينات يمكن للتكوين المستمر أن يتفاعل مع التكو -

 كما سيمكن من تسهيل . حاليا في التكوين األساسي س وسيمكن من فتح بعض التخصصات التي ال تدر

 . تحويل التقنيات والتكنولوجيا من الجامعة إلى القطاعات المنتجة

 : يلي وفي نهاية المناقشات صادق المجلس على ما

 مجلس إدارة التكوين " ب " مجلس تدبير التكوين المستمر " الداخلي للتكوين المستمر، سيغير في النظام -

 . " المستمر

 على أن يتم 2004 التكوين المستمر في يناير " مطوية " إعطاء انطالقة التكوينات األربعة موضوع -

 . إخضاعها للشروط الواردة في النظام الداخلي للتكوين المستمر

 حتى تتمكن من استكمال أشغالها 2004 المستمر على تركبتها الحالية إلى غاية فبراير إبقاء لجنة التكوين -

 ". للجامعة االفتراضية " بالنسبة

 يمكن اعتماده كتكوين مستمر ) CNAE ( كل مشروع حصل على اعتماد اللجنة الوطنية لالعتماد والتقييم -

 . تمر إذا توفرت كل الشروط الواردة في النظام الداخلي للتكوين المس

 . 2004 يناير 20 تنظيم يوم إخباري حول التكوين المستمر يوم -

 البرنامج الثقافي واالجتماعي والرياضي - 5.10

 : انصبت جل تدخالت األعضاء على النقاط التالية

 من المحبذ استشارة المجلس قبل إصدار أية وثيقة تتعلق بهذا المحور وذلك تفاديا لبعض المشاكل التي -

 . عة سابقا في هذا الميدان عرفتها الجام

. نشر العدد الثالث من نشرة التواصل للجامعة والتي أنجزت مواده من طرف لجنة التواصل السابقة -
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 . وجوب الحسم في الجامعة الشتوية -

 : وفي النهاية صادق المجلس على ما يلي

 بلة على أن يكون جاهزا مطالبة لجنة التواصل واألعالم والعالقات الخارجية بإعداد برنامجها للسنة المق -

 . 2004 في يونيو

 . إذا تبين أن هناك مشاكل تنظيمية تعترضها " نصف المراتون " التخلي عن التظاهرة الرياضية -

 . إعداد البرنامج الثقافي للسنة الجامعية الحالية من طرف لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية -

 جديد أعضاء مجلس التدبير ت - 6.10

 . ذ : وهم السابق لوالية ثانية تقرر تجديد الثقة في نفس األساتذة أعضاء مجلس التدبير : لألساتذة بالنسبة -

 . دريس كجدامي إ . الشرقاوي المظفار وذ . عبد الرحمان عيادي وذ

 . سيتشاور السيد الرئيس مع السادة رؤساء المؤسسات في هذا الموضوع : بالنسبة لرؤساء المؤسسات -

 . سيتم انتخاب عضو مجلس التدبير وموافاة مجلس الجامعة بمحضر في الموضوع : بالنسبة لإلداريين -

 . سيتم انتخاب عضو مجلس التدبير وموافاة مجلس الجامعة بمحضر في الموضوع : بالنسبة لممثلي الطلبة -

 مختلفات . 11

 دعم تفعيل اإلصالح - 1.11

 صالح وقد تقرر أن توزع هذه اإلعانة بناء على حاجيات توصلت الجامعة بإعانة استثنائية من الوزارة لتفعيل اإل

 ونظرا . كآخر أجل للمؤسسات لكي توافي الرئاسة بحاجياتها 2003 دجنبر 20 وكان قد حدد تاريخ . المؤسسات

 . لبعض الصعوبات في تحديد الحاجيات، سيتم تمديد هذا األجل

 اللجان المتساوية األعضاء - 2.11

 . اللجان المتساوية األعضاء وسيتم قريبا اقتراح ممثلي اإلدارة في هذه اللجان تمت عملية انتخاب أعضاء

 استكمال الهياكل - 3.11

 وتعمل رئاسة الجامعة بتنسيق . تم فتح باب الترشيح لشغل منصب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش

 2004 األولى في شهر يناير : مرحلتين مع الوزارة من أجل فتح باب الترشيح للمؤسسات المتبقية وذلك في

 . 2004 والثانية في شهر ماي

 تقرير كلية الطب والصيدلة - 4.11

 وفي هذا . حول ملف كلية الطب والصيدلة تمت المصادقة على التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق -

 . ا استقالتهم الصدد، أشار عميد كلية الطب والصيدلة أن األساتذة المطعون في عضويتهم قدمو

تقرر إرجاء انتخاب رؤساء الشعب إلى حين إعداد هيكلة الشعب وتوضيح مسطرة انتخاب الرؤساء -
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 . وأعطيت مهلة شهر إلدارة الكلية الستكمال مقترح لهيكلة شعب الكلية . وموافقة المجلس عليهما

 دارس المشاكل مع عميد طلب من اللجنة االستماع إلى جميع أساتذة الكلية للوقوف على معاناتهم وكذا ت -

 . الكلية واإلدارة وأخذ آرائهم في الموضوع

 االتفاقيات الدولية - 5.11

 وسيتم . حث المجلس على ضرورة تقليص الوقت والمراحل التي تستدعيها المصادقة على االتفاقيات الدولية

 وقد تقرر . االتفاقيات إصدار توصية إلى مؤسسات الجامعة من أجل التعجيل بمسطرة المصادقة الداخلية على

 . تخويل المصادقة إلى مجلس التدبير بناء على تقرير اللجنة المعنية

 مختلفات - 7.11

 : طالب المجلس بما يلي

 التعجيل بإصدار دليل الطالب -

 . إضافة األستاذ  المظفار إلى لجنة مراجعة محضر مجلس الجامعة -

 معة جرد للقرارات المصادق عليها من طرف مجلس الجا . 12

 : على مايلي 2003 دجنبر 25 صادق المجلس في اجتماعه ليوم

 . المعايير البيداغوجية المكملة للدفتر الوطني للمعايير البيداغوجية -

 . ± % 10 معايير توزيع الميزانية بما فيها سقف في -

 ). % 20 حصة ( اتذة ترقية األس بخصوص إحداث لجنة لدراسة الكسور المتبقية من المؤسسات -

 . النظام الداخلي للتكوين المستمر -

 ملف على على أساس اإلنكباب 2004 تمديد عمل لجنة التكوين المستمر بتركيبتها الحالية إلى غاية فبراير -

 . الجامعة االفتراضية

 فيه كل تكوين حصل على اعتماد اللجنة الوطنية لإلعتماد والتقييم يمكن سياقته كتكوين مستمر إذ توفرت -

 . الواردة في النظام الداخلي للتكوين المستمر كل الشروط الالزمة

 إعداد البرنامج السنوي لجنة التواصل واألعالم والعالقات الخارجية على أن يكون جاهزا في يونيو -

2004 . 

 . من طرف لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية 2004 / 2003 البرنامج الثقافي لسنة إعداد -

 الصياغة لجنة

 رشيد هالل . ذ : الكاتب العام للجامعة : المقرر *

 . موالي ادريس الجبلي . ذ ٬ عبد الرحمان عيادي . ذ ٬ الشرقاوي المظفار . ذ : المراجعة *

. 2004 مارس 05 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ


