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 األطر التعليم العالي و تكوين ة وزار

 ث العلمي ح و الب

 الرئاسة - جامعة القاضي عياض

 محضر اجتماع مجلس الجامعة

 . 2004 مارس 5 الجمعة : التاريخ

 . رئاسة الجامعة : المقر

 : الحاضرون

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

 - أحمد السويسي – احمد العلوي - ديلي عبد العزيز البوع – المصطفى العدناني - الجليل هنوش

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

 عبد - صباح فدواش - محمد الفائز – عبد اإلاله حكيم - بومدين التانوتي - عبد الرحمان عيادي : األعضاء المنتخبون السادة -

 - نجيب كنداني - المظفار الشرقاوي - محمد بن لحسن - جيع الدين محمد س - ر بن ياس ا الواحد

 ادريس - موالي ادريس الجبلي - سعيد شبار - محمد نجيمي - الحسين امنار - سعيد ايت بن علي

 - ي و رشيد العمرا - خديجة مديح - محمد األكلع - سلمى الحسني – أحمد المتصدق - كجدامي

 . نجالء المحبوبي - صفاء عريب - طفى الشقرافي مص – أحمد الجودي - محمد محاسن

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

 ميد كلية العلوم نائبا عن ع ( أمزيان الحسن لحسن - ) الخازن المكلف باألداء ( السيد شكراني الحسين – ) الدولة

 . ) السماللية

 . محمد عز الدين المعيار - عبد القادر مخلص : األعضاء المعتذرون -
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 : وبعده، حدد جدول أعماله في النقاط التالية . افتتح المجلس أشغاله بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا زلزال إقليم الحسيمة
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 . ملف كلية الطب والصيدلة - 2.7
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. على مناقشة كل تقرير مباشرة بعد انتهاء تقديمه اتفق المجلس
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 ) 2003 دجنبر 25 ( محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق - 1
 . 2003 دجنبر 25 قرر المجلس حذف الفقرة الخاصة بإنشاء لجنة الفحص الداخلي من محضر اجتماع مجلس الجامعة المنعقد يوم

 وقد طلب من . مباشرة مع رئيس الجامعة ويجب عليها أن تكون محايدة وقد اتخذ هذا القرار نظرا ألن هذه اللجنة لها عالقة

 وبعد هذا األجل سيعتبر . أعضاء المجلس موافاة الكتابة العامة للجامعة بمالحظاتها حول هذا المحضر في أجل ال يتعدى أسبوعين

 . المحضر مصادقا عليه

 تقارير اللجان - 2

لجنة الشؤون البيداغوجية - 1.2

 وتطرق هذا التقرير إلى ). الوثيقة رفقته ( 2004 الشؤون البيداغوجية تقريرا مقتضبا حول أشغالها خالل شهر فبراير قدمت لجنة

 : النقاط التالية

ü تقويم الفصل األول والمنهجية التي ستتبعها اللجنة للقيام بهذه العملية . 

ü عملية إفراغ الطلبة المكررين في النظام الجديد . 

ü لفصل األول جداول تحصيل نتائج ا . 

ü مساهمة الجامعة في المناظرة البيداغوجية الوطنية الثانية . 

 وقدم رؤساء مؤسسات الجامعة نظرة أولية حول نتائج الفصل األول بالمؤسسات ذات االستقطاب المفتوح والمناخ الذي مرت فيه

 . االمتحانات

 : لية وناقش المجلس هذه العروض حيث تمحورت جل التدخالت حول النقاط التا

ü كيفية اختيار أعضاء لجنة تقويم الفصل األول بالمؤسسات ذات االستقطاب المفتوح . 

ü إصدار الكتيب لفائدة الطلبة لشرح مضامين اإلصالح البيداغوجي وكيفية اختيار مضامينه وتوقيت إعداده وتوزيعه . 

ü نظام الجديد عند الدخول الجامعي المقبل كيفية وطرق إدماج الطلبة المكررين في السنة الثانية من النظام القديم في ال . 

ü المقاصة في الفصل األول وكذا إيجابياتها وسلبياتها . 

ü التنسيق بين المؤسسات فيما يخص المعايير التي هي من اختصاص المؤسسات والمكملة للدفتر الوطني للمعايير 

 . البيداغوجية

ü والتي تؤثر على المسار الدراسي للطالب القيام بحمالت إخبارية واسعة تفاديا لإلشاعات غير الصحيحة . 

 ومواكبة عملية التسجيل . وفي النهاية صادق المجلس على إعداد الكتيب لشرح مضامين اإلصالح وتوزيعه عند تسجيل الطلبة

 . بعملية واسعة للتحسيس

 لجنة البحث العلمي والتعاون - 2.2
 ). 2003 دجنبر 25 المنعقد يوم ( االجتماع األخير لمجلس الجامعة قدمت لجنة البحث العلمي والتعاون ملخصا عن أعمالها منذ

 ) : الوثيقة رفقته ( وتمحور هذا التقديم حول النقاط التالية

ü ميزانية دعم وحدات التكوين والبحث . 

ü ميزانية رئاسة الجامعة لدعم البحث العلمي . 

ü تهيئ قاعدة المعطيات حول البحث العلمي لخلق بنك المعلومات . 

ü عم البحث ميزانية د PSR 2003 والتي تقرر تخصيصها إلنشاء مركز التحليل (Centre d’Analyse) . 

ü وحدات التكوين والبحث الجديدة نتائج و إكراهات دراسة طلبات اعتماد .
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ü تنظيم يوم دراسي حول البحث العلمي بالجامعة وهيكلته واأليام الدراسية حول الجهوية والبحث العلمي . 

ü وفي هذا اإلطار، طلب من رؤساء مؤسسات الجامعة موافاة اللجنة . العلمي بين الجامعة والوزارة عقد برنامج البحث 

 . بنظرة موجزة حول سير البحث العلمي بمؤسساتهم وكذا إيالء أهمية أكبر عند ملء ملفات البحث العلمي

 : تالية وناقش المجلس هذا العرض حيث تمحورت جل تدخالت األعضاء حول النقاط األساسية ال

ü المعايير التي تم االرتكاز عليها عند اتخاذ قرار اللجنة القاضي بتخصيص ميزانية PSR 2003 إلنشاء مركز 

 . التحليل

ü بذل مجهود أكبر لعقد برنامج (Contrat Programme) وتحسين عمليات اإلخبار الخاصة بهذا البرنامج . 

ü يها أن تكون قاطرة لتنمية البحث العلمي والرفع من إن مهام اللجنة ال تقتصر على دراسة الملفات بل يجب عل 

 . داخل الجامعة ه مردوديت

ü طلب توضيحات حول ما خصص لكليات الحقوق واآلداب . 

ü إن مركز التحليل سيكون مهما ليس بالنسبة للجامعة وحدها وإنما بالنسبة للمحيط الجهوي ككل حيث سيمكن الجامعة 

 من دراسة و تحليل و مساهمة فعلية في اقتصاد الجهة، وكذا خلق فضاء من مداخيل هامة و تلبية حاجيات الجهة

 . تبادل ذات النفع المتبادل

ال يمكنها أن تستجيب لحاجيات المؤسسات إذا ما وزعت عليهم PSR 2003 وفي النهاية اتفق أعضاء المجلس على أن ميزانية

 كما أخبر المجلس بأن الوزارة ستقوم بتجهيز . فائدة أكبر ومن المستحب تخصيصها لفائدة إنشاء مركز التحليل حتى تكون ال

 . المركز بشرط أن تقوم الجامعة ببناء مقره وعلى الجامعة أن تستجيب لهذا االتفاق ألن المنافسة عليه بين جامعات المملكة قوية

 تتمكن كل المؤسسات من وصادق المجلس على خلق هذا المركز شريطة أن يكون تسييره وتدبيره من طرف رئاسة الجامعة حتى

 كما قرر المجلس أن تعطى األولوية في ميزانيات البحث المقبلة لكليات الحقوق واآلداب والمؤسسات الفتية . االستفادة من خدماته

 . ككلية الطب والصيدلة والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية شريطة أن تقدم مشاريع في هذا الباب

 والرياضية لجنة الشؤون الثقافية - 3.2
 وطلب من اللجنة أن تسرع في إنجاز هذا البرنامج . ستقوم اللجنة بإعداد برنامج ثقافي ورياضي بالنسبة للموسم الجامعي المقبل

 . حتى يتسنى عرضه على أنظار المجلس للمصادقة عليه في اجتماعه المقبل

 . ند متم السنة الجامعية كما تدارست اللجنة وضعية نادي الجامعة على أساس تسوية هذه الوضعية ع

 : كما قدم عرض مختصر حول التهيىء للمهرجان الدولي للموسيقى الجامعية، ومن أهم نقاط هذا العرض

ü فرقة موسيقية جامعية 25 المساهمة في المهرجان لعدد مهم من الفرق الجامعية الوطنية والدولية سيصل عددها إلى 

 ). طالب موسيقي 300 (

ü الجامعية والنادي والحي الجامعي وبعض القاعات بالمدينة والمسرح الملكي إقامة العروض بالمؤسسات . 

ü إنجاز موقع لألنترنيت يتضمن كل المعلومات حول هذا المهرجان (ucam.ac.ma/fimum) . 

ü موازاة مع المهرجان سيتم عقد ندوات حول موضوع الموسيقى . 

ü هة مراكش تانسيفت الحوز والمكتب الجهوي للسياحة سيعرف هذا المهرجان مساندة وزارة التعليم العالي ووالية ج 

 . وبعض الهيآت األخرى

 وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى بعض المشاكل التي تعوق سير أعمالها منها طبيعة الموضوع وعدم تنسيق بين الهيآت المكلفة

 " الشفاهية " مهرجان دا لتنظيم كما تم تكليف السيد ابن ياسير بتهيىء برنامج استعدا . بهذا القطاع على صعيد الجامعة

(Festival de l’Oralité) . 

. أما فيما يخص نادي الجامعة، فقد طلب من اللجنة المكلفة بدراسة وضعية النادي أن تسرع بمراجعة قانونه األساسي
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 لجنة التواصل - 4.2
 ألسف لم يحضر أعضاؤها مما أدى إلى منذ االجتماع األخير لمجلس الجامعة، تمت برمجة عدة اجتماعات لهذه اللجنة لكن مع ا

 ومن أسباب الغياب كذلك، عدم التنسيق معها للهيآت المكلفة بهذا القطاع على صعيد الجامعة وخصوصا . إلغاء هذه االجتماعات

 , الندوة الصحافية لبداية السنة الجامعية

 ، وقد تقرر نشره على نطاق محدود وذلك كذاكرة قد أصبح متجاوزا لتقادمه " التواصل " وأخبرت اللجنة أن العدد األخير من نشرة

 . لمجلس الجامعة

 " ونظرا للفراغ الحاصل فيما يخص إصدار مجلة للجامعة، فقد أخبر المجلس بأن رئاسة الجامعة قد أصدرت نشرة تحت عنوان

UCAMInfo " الرياضية تقوم بجرد لنشاطات الجامعة في مختلف الميادين البيداغوجية والعلمية والثقافية و . 

 وفي النهاية، حث المجلس أعضاء اللجان التي تعرف تأخرا في أشغالها على االنخراط الجدي والتكثيف من نشاطهم داخل هذه

 . اللجان

 التكوين المستمر - 5.2
 . المستمر قدمت اللجنة مدى تقدم أشغالها منذ اجتماع المجلس السابق والذي صودق فيه على النظام الداخلي للتكوين

 إلعداد تقرير حول مشروع هذه 2004 وطالبت لجنة الجامعة االفتراضية بتمديد المدة التي حددت لها في آخر شهر فبراير

 وستقترح هذه اللجنة في اجتماع مجلس الجامعة المقبل مشروعا حول ربط مؤسسات الجامعة بشبكة داخلية لألنترنيت . الجامعة

 . وكذا مشروعا للتكوين عن بعد

 مجلس التدبير - 3

 : قدم مجلس التدبير عرضا عن أشغاله ويمكن تلخيصه في النقاط التالية

ü توزيع ميزانية تفعيل اإلصالح . 
ü تخصيص بعض القاعات بملحق الجامعة لتدريس وحدات المعلوميات . 
ü تجهيز قاعة االجتماعات برئاسة الجامعة . 
ü لمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي فتح مباراة لتوظيف أساتذة لفائدة مركز الدراسات وا . 
ü تدعيم المصالح المالية لرئاسة الجامعة ببعض األطر من مؤسسات الجامعة . 
ü تجميع وسائل النقل التابعة للمؤسسات وتدبيرها على صعيد الجامعة . 
ü تفويض بعض المهام للقطاع الخاص كالحراسة والنظافة . 
ü المكتبية والمعلوماتية في صفقة واحدة على صعيد الجامعة تجميع صفقات المؤسسات فيما يخص التجهيزات . 
ü استكمال الهياكل الجامعية . 

 : وناقش أعضاء المجلس هذا العرض حيث تمحورت جل التدخالت في النقاط التالية

ü مساعدة المؤسسات من أجل تفعيل اإلصالح الذي يتطلب إمكانات هامة . 

ü لمجلس الجامعة تقارير مكتوبة م مطالبة مجلس التدبير بتقدي 

ü وضع آليات متينة للتواصل بين مجلس التدبير ومجلس الجامعة . 

ü توضيح المعايير المعتمدة عند توزيع الميزانية االستثنائية لتفعيل اإلصالح . 

ü مطالبة المؤسسات بوضع الئحة حول ما تم إنجازه من بنيات وتجهيزات وما هو مبرمج في المستقبل . 

ü مج حول حاجياتهم طلب من المؤسسات وضع برنا . 

ü توفير طاقات بشرية لتدريس وحدات المعلوماتيات . 

ü المفتوح من اإلصالح ب موقع المؤسسات ذات االستقطا .
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 : وفي النهاية، طلب من مجلس التدبير التفكير في النقاط التالية

ü كيفية توزيع الميزانية انطالقا من مشاريع المؤسسات . 

ü إعادة انتشار الموظفين اإلداريين . 

ü ديد اآلليات طبقا لمشاريع المؤسسات تج . 

ü االهتمام بإرضاء المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح . 

ü حل مشكل االكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات . 

 حصيلة الفصل األول من السنة الجامعية - 4

 بعد، فإنهم سيقدمون تقارير وبما أن مداوالت االمتحانات لم تنته . قدم رؤساء المؤسسات تقارير مقتضبة حول نتائج الفصل األول

 . مفصلة حول النتائج في االجتماع المقبل للمجلس

 2004 توزيع ميزانية التسيير لسنة - 5

 حسب المعايير المصادقة ) الوثيقة رفقته ( و التي تم توزيعها على المؤسسات . 2004 قدم مجلس التدبير ميزانية التسيير لسنة

 ). 2003 دجنبر 25 ( ابق عليها من طرف المجلس في اجتماعه الس

 لذا  قرر المجلس مكاتبة وزارة التعليم العالي لمطالبتها بالرفع من . وقد عرفت هذه الميزانية انخفاضا مقارنة مع السنة الماضية

الميزانية نظرا لإلكراهات التي تعرفها الجامعة كارتفاع عدد مؤسساتها وفتح سنوات وتكوينات جديدة ببعض المؤسسات وكذا

 . زيع الجغرافي للجامعة التو

 . وقد أكد أعضاء مجلس التدبير على أن التوزيع أخذ بعين االعتبار محتوى االستبيان الذي وزع على المؤسسات لتحديد حاجياتها

 . إال أن ممثلي كلية الطب والصيدلة أعلنوا بأن االستبيان ال يأخذ بعين االعتبار خصوصيات هذه الكلية

 وفي هذا الصدد طلب من المجلس أن يعيد . أن التوزيع ال يمكنه أن يستجيب لمتطلبات المؤسسات وأشار بعض األعضاء إلى

 . النظر في هذا التوزيع بإدخال تعديالت عليه

 األنظمة الداخلية للمؤسسات ومجالسها - 6

 : قدم أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة األنظمة الداخلية التوضيحات التالية

ü اريع أنظمة داخلية للمجالس تقدمت بها تسع مؤسسات وقد صودق على أربعة منها توصلت اللجنة بستة مش . 

ü منها وأصدرت مالحظات في الشكل والمضمون 4 مشاريع أنظمة داخلية للمؤسسات، تمت دراسة 6 توصلت اللجنة ب . 

ü إن بعض المؤسسات لم تراع المالحظات التي قدمتها اللجنة حول المشاريع التي صودق عليها . 

ü ليتمكن المجلس من دراستها والمصادقة عليها 2004 من المؤسسات موافاة اللجنة بأنظمتها قبل متم شهر مارس طلب 

 . في اجتماعه االستثنائي خالل شهر أبريل المقبل

 مختلفات - 7

 استكمال الهياكل الجامعية - 1.7
 رشيحات لتحمل مسؤولية عمادة كلية اآلداب أخبر رئيس المجلس أنه طلب من جامعة القاضي عياض إعادة اإلعالن عن فتح الت

 وقد سحب أربعة عشر مترشحا ملفات الترشيح مباشرة من رئاسة الجامعة بينما وضع تسعة مترشحين . والعلوم اإلنسانية بمراكش

 . ملفاتهم داخل اآلجال المحددة

نة عملت بالمعايير التي سطرها وذكر بأن اللج . المترشحين كما أعطى رئيس المجلس تركبة لجنة دراسة ملفات األعضاء
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 وبأنه إذا . مضيفا بأن المجلس مطالب بإبداء مالحظات تهم الجوانب العملية وليس المضمون العلمي ألشغال اللجنة . المجلس

 و إال فالمجلس سيعتمد نتائج أشغال اللجنة ويصادق . الحظ المجلس اختالالت في هذه العملية، يمكنه أن يتحفظ على نتائجها

 . ا عليه

 بعد ذلك دار نقاش حول كيفية تشكيل اللجنة واألساس الذي ستنبني عليه تزكية المجلس لنتائج دراسة الملفات دون أن يكون

 . وأوضح بعض األعضاء أن النص القانوني غامض وال يفسر هذه النقاط بوضوح . للمجلس حق االطالع على ملفات المترشحين

 . لجنة دراسة ملفات المترشحين هو من اختصاص رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي وأوضح رئيس المجلس أن اختيار أعضاء

 . 00 - 01 و قد تشبث المجلس بممارسة صالحيتهم المتمثلة بدراسة الملفات والبت في ثالثة مترشحين كما ينص على ذلك القانون

 لكل مترشح على أعضاء المجلس حتى يتمكنوا من وفي األخير، وكحل وسط قرر المجلس أن يتم مستقبال توزيع السيرة الذاتية

 . اقتناع ن إبداء رأيهم في نتائج لجنة االنتقاء ع

 : وأتت النتائج على الشكل التالي . بعد ذلك تم فتح ظرف نتائج اللجنة والذي كان مشمعا
 . عبد الحق ركام - 1
 . موالي أحمد بدري - 2
 . عبد الجليل هنوش - 3
 . بوسيف واسطي - 4
 . عمر حلي - 5
 . أحمد بوكاري - 6
 . د النبي ذاكر عب - 7
 . مراد خير الدين - 8
 . عبد الواحد ابن ياسر - 9

 السادة عبد الحق ركام وموالي أحمد بدري وعبد : وقرر المجلس أن يقترح على السلطة الحكومية ثالثة أساتذة دون ترتيب وهم

 . الجليل هنوش

 ملف كلية الطب والصيدلة - 2.7
 : ومن بين هذه المشاكل . حول المشاكل التي تعرفها الكلية قدم السادة األساتذة ممثلو كلية الطب بالمجلس عرضا

ü علما بأن هذه الدروس تشكل الحيز . معاناة طلبة الكلية فيما يخص الدروس التطبيقية بالمستشفى الجامعي 

 . األهم في التكوين نظرا لخصوصيات مهنة الطب

ü رة الصحة تجعلهم رهن إشارة معاناة أساتذة الكلية فيما يخص تسوية وضعيتهم األدارية خاصة وأن وزا 

 لكن جل األساتذة لم تسوى وضعيتهم رغم مرور . وزارة التعليم العالي على أن تسوى وضعيتهم بعد سنتين

 . ثالث سنوات أو أكثر

ü التحفظات بشأن مشكل األساتذة أعضاء المجالس التمثيلية . 

ü لي استكمال الكلية لهياكلها بعد مصادقة مجلس الجامعة على نظامها الداخ . 

 بعد ذلك، تدخل بعض أعضاء المجلس متسائلين حول مغزى إعادة طرح هذا الملف مجددا من طرف ممثلي كلية الطب

 . وطلب من الكلية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بناءا على توصية  اللجنة التي تكلفت بدراسة هذا الملف . والصيدلة

 التدبير المالي - 3.7
وطالب باإلسراع . ه أشغال الوكالة المحاسباتية للجامعة ومدى تأثيره على السير العادي للجامعة تدارس المجلس البطء الذي تعرف
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 بعملية تفويت الملفات بين الخازن اآلمر بالصرف القديم ونظيره الجديد، وقرر المجلس مراسلة وزارة المالية في هذا الصدد حتى

 . الوضعية ة يتم اتخاذ اإلجراءات الالزم

 المتساوية األعضاء اللجان - 4.7
 سيتم الشروع في دراسة ملفات الترقية فور توصل الرئاسة بتعيينات األعضاء ممثلي اإلدارة في حضيرة اللجان المتساوية

 . األعضاء

 . القاعات الموضوعة رهن إشارة بعض الجمعيات - 5.7
 ات التي كانت رهن إشارة بعض الجمعيات نظرا لحاجة الجامعة لقاعات للتدريس، فقد قرر مجلس التدبير استرجاع بعض القاع

 . بملحق الجامعة وتخصيصها لتدريس وحدات المعلوماتيات لفائدة طلبة السنة األولى من النظام التربوي الجديد

 وضعية النادي - 6.7
 . قرر المجلس أن يتم تعديل القانون األساسي لنادي الجامعة

 مساندة ضحايا زلزال إقليم الحسيمة - 7.7

 مجلس أن استضافة بعض أطفال مدينة الحسيمة لحضور المهرجان الدولي للموسيقى الجامعية المزمع تنظيمه من طرف قرر ال

 . قليم الحسيمة ‘ وتدخل هذه الدعوة في إطار التضامن مع ضحايا زلزال . 2004 جامعة القاضي عياض في أبريل

 مختلفات - 8.7

 . عدم دعوة ممثلي اإلداريين لحضور االجتماعات التمهيدية لمجلس الجامعة قدم السيد الشقرافي لرئيس المجلس استفسارا حول

 المجلس من واضع هذه الوثيقة سحبها وعدم طالب ونظرا لألسلوب الذي كتب به هذا االستفسار والذي ال يليق بمقام المجلس فقد

 . دراستها

 3 في االجتماع الذي ترأسه وزير التعليم العالي يوم وفي النهاية أخبر رئيس المجلس األعضاء حول النقاط التي تم تدارسها

 : ومن أهم هذه النقاط . بمقر الوزارة 2004 مارس

ü اللقاءات المبرمجة . 

ü االستقبال الذي سيخصه الوزير األول لرؤساء الجامعات . 

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

 عبد الرحمان عيادي . ذ : المراجعة

 الشرقاوي المظفار . ذ
 موالي ادريس الجبلي . ذ

. 2004 ماي 04 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ


