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 الرئاسة - جامعة القاضي عياض

 محضر اجتماع مجلس الجامعة

 . 2004 ماي 4 الثالثاء : التاريخ
 . رئاسة الجامعة : المقر

 . اجتماع استثنائي : الصفة

 : الحاضرون

 المصطفى - أحمد الطراشن - عبد القادر مخلص – ) رئيسا ( أحمد الجبلي السادة : األعضاء بحكم القانون
 . ب بنعجيبة عبد الوها – عبد العزيز البوعديلي – العدناني

 . عبد العزيز المجدوبي - رشيد رحمون - الحبيب بنطالب السادة : األعضاء المعينون
 عبد - محمد الفائز – صباح فدواش - عبد اإلاله حكيم - بومدين التانوتي السادة : األعضاء المنتخبون

 - نجيب كنداني - محمد سجيع الدين - - عبد الرحمان عيادي - ر بن ياس ا الواحد
 - اسماعيل الحسني – الحسين امنار - سعيد ايت بن علي - فار الشرقاوي المظ

 موالي ادريس الجبلي - سلمى الحسني – الحبيب نيبو – سعيد شبار - محمد نجيمي
 محمد الخيار – محمد محاسن - ي و رشيد العمرا - خديجة مديح - محمد األكلع -
 . مصطفى الشقرافي – حمودة موافق – أحمد الجودي -

 ). نائبة الرئيس ( السيدة رشيدة الصايغ بوستة : ضاء المدعوون األع
 المملكة مهمة في ( رؤساء مؤسسات الجامعة المتغيبون – محمد الحبيب البردعي السادة : المعتذرون

 ). السعودية العربية

******************************** 

 المنظم للتعليم 01 - 00 ن القانون م 11 بعد التأكد من النصاب القانوني طبقا لمقتضيات المادة
 افتتح السيد الرئيس أشغال المجلس ورحب بالسيد اسماعيل الحسني الممثل الجديد لألساتذة ، العالي

 : المؤهلين بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش ثم حدد المجلس جدول أعماله في النقاط التالية
 ؛ األنظمة الداخلية للمؤسسات ومجالسها . 1
 ؛ تعويضات المكلفين بالمهام لدى رئاسة الجامعة وكذا تعويضات باقي الموظفين حسب اإلستحقاق . 2
 : مختلفات . 3

 22 و 19 الجامعة ما بين نظمته الذي للموسيقى الجامعية األول المهرجان الدولي - 1.3
 ؛ 2004 أبريل

 ترقية الموظفين ؛ - 2.3
 ؛ 2003 ميزانية - 3.3
 ياض للترجمة ؛ جائزة القاضي ع - 4.3
 مسطرة دعم األنشطة العلمية بالجامعة ؛ - 5.3
. لكتاب العامين للمؤسسات الجامعية تعيين ا - 6.3
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 ملتمسا باسم األساتذة الجبلي إدريس والية المجلس الحالي، قدم السيد موالي نصف بمناسبة مرور
 . وإخفاقاته منجزات المجلس يتم فيها الوقوف على خالل شهر يونيو شفويا طلب فيه عقد دورة استثنائية

 . المقترح السيد الرئيس ب رحب وفي هذا الصدد

 األنظمة الداخلية للمؤسسات ومجالسها - 1

 في هذا اإلطار، قدم األستاذ الشرقاوي المظفار،  منسق لجنة صياغة األنظمة الداخلية المكونة من
 عبد العزيز - ادريس الجبلي - المظفار الشرقاوي - نجيب كنداني - عبد الرحمان عيادي األساتذة

 . المجدوبي والسيد مصطفى الشقرافي، تقريرا مركزا حول مختلف األنظمة الداخلية المعروضة للدراسة

 توصلت بمشاريع األنظمة الداخلية لمجالس كل مؤسسات ذكر منسق اللجنة بأنها ، في البداية
 17 الت في اجتماع مجلس الجامعة ليوم مشاريع منها أربعة كان قد صودق عليها بتعدي 9 الجامعة وعددها

 ، ويتعلق األمر بأنظمة مجالس كلية العلوم السماللية وكلية العلوم والتقنيات مراكش وكلية 2003 يوليوز
 . اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل

 : التالية كما توصلت اللجنة بمشاريع االنظمة الداخلية للمؤسسات
 ؛ كلية العلوم السماللية مراكش -
 ؛ كلية العلوم والتقنيات مراكش -
 ؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش -
 ؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل -
 ؛ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش -
 ؛ كلية الطب والصيدلة مراكش -
 . نية للعلوم التطبيقة مراكش المدرسة الوط -

 . فيما لم يتم التوصل بمشروعي كل من كلية العلوم والتقنيات بني مالل والمدرسة العليا للتكنولوجيا آسفي

 وقد ارتأت اللجنة التركيز في تقريرها على المالحظات الجوهرية األساسية على أساس أن تتم
 . اعات مع رؤساء المؤسسات المعنية أو من ينوب عنهم مناقشة المالحظات الشكلية بشكل مباشر عبر اجتم

 : ويمكن تلخيص المالحظات األساسية التي أبدتها اللجنة حول المضمون فيما يلي

 : التعديالت المقترحة بخصوص األنظمة الداخلية لمجالس المؤسسات
 : ك كالتالي انعقاد الدورات العادية لمجالس المؤسسات مباشرة قبل دورات مجلس الجامعة وذل . 1

 . دورة يونيو – دورة فبراير - دورة أكتوبر
 تحديد عدد اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجالس المؤسسات في اجتماع كل شهر على . 2

 . األقل
 تمثيلية النقابة األكثر تمثيلية لألساتذة والنقابة األكثر تمثيلية للموظفين اإلداريين والتقنيين داخل . 3

 . فة استشارية مجالس المؤسسات بص
 . حضور ممثلو األساتذة بمجلس الجامعة بصفة استشارية لمجالس المؤسسات . 4
: التنصيص على البنوذ التالية . 5
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 يقرر مجلس المؤسسة فيما يخص الحركات االنتقالية لألساتذة الباحثين واألساتذة " •
 . " والموظفين اإلداريين والتقنيين بالمؤسسة بعد استشارة الشعب والمصالح المعنية

 يبت مجلس المؤسسة في التقرير السنوي الذي يقدم له من طرف رئيس المؤسسة فيما " •
 ". يخص تدبير الكلية اعتمادا على أشغال اللجان الدائمة

 في نهاية السنة المالية، يقدم رئيس المؤسسة أمام مجلس المؤسسة تقريرا حول صرف " •
 ". س في هذا الشأن ميزانية المؤسسة ومدى تطبيق القرارات الصادرة عن المجل

 : التعديالت المقترحة بخصوص األنظمة الداخلية للمؤسسات

 . التنصيص على مهام مختلف المصالح اإلدارية الموجودة بالمؤسسة . 1
 . التنصيص على عدد اللجان الدائمة بمجلس المؤسسة وصالحياتها وتأليفها وكيفية سير اجتماعاتها . 2
 . ....) اإلطار، المدة، شغور المنصب ( يس الشعبة التنصيص بشكل دقيق على كيفية انتخاب رئ . 3
 أو هيئة الشعبة أو مكتب الشعبة ( التنصيص على صالحيات ومدة وكيفية انتخاب مجلس الشعبة . 4

 . وكذا هياكل الشعبة أو اإلشارة إلى تحديدها في النظام الداخلي للشعبة ) حسب المؤسسات
 : تعالج الشؤون التأديبية من طرف . 5

 لمتساوية األعضاء بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمؤسسة فيما يخص اللجنة اإلدارية ا •
 . األساتذة الباحثين

 اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المحلية أو الوطنية فيما يخص اإلداريين  والتقنيين حسب •
 . درجتهم

 . تحيين تسمية شواهد السلك الثالث 6
 ة لعمل المكتب المحلي للنقابة األكثر تمثيلية التنصيص على ضرورة توفير مقر واإلمكانات الالزم 7

 . لألساتذة

 : قانونية واالقتصادية واالجتماعية مالحظات اللجنة حول مشروع النظام الداخلي لكلية العلوم ال

 : إعادة صياغة المشروع من حيث الشكل والمضمون مع األخذ بعين االعتبار مايلي . 1
 بوية والعلمية الموجودة والهياكل اإلدارية والتر التنصيص بشكل دقيق على كل المكونات -

 . ...) أسماءها، التعريف بها، الصالحيات، الحقوق، الواجبات، العالقة فيما بينها ( بالمؤسسة
 . مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات لكل مكونات المؤسسة -

 : كما اقترحت اللجنة نقطتين للنقاش تتعلقان ب
 فيها وهل يجب توحيدها نظرا للحساسية من يبت : ن والتقنيين ظفين اإلداريي عطل المو -

 التي يثيرها الموضوع ؟
 ضرورة توفر المؤسسات على مصلحة إدارية خاصة بالبحث العلمي ومصلحة خاصة -

 . والتوجيه ومصلحة خاصة بالشؤون الثقافية والتواصل باإلعالم

 كل ل الدقيقة دراسة ال في لتي بذلتها الجبارة ا مجهودات ال شكر أعضاء المجلس لجنة األنظمة على
 . لمؤسسات الجامعة ومجالسها مشاريع األنظمة الداخلية

 األخرى المالحظات بداء إل كامل الصالحية لها خول ، صادق المجلس على تقرير اللجنة و ذلك بعد
أن تسلم ة أو من ينوب عنهم على أساس بشكل مباشر عبر اجتماعات مع رؤساء المؤسسات المعني
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 قصد دراستها وعرضها على مجلس الجامعة 2004 يونيو 20 اللجنة قبل إلى مشاريع في صيغتها المعدلة ال
 . للمصادقة خالل دورة يوليوز

 تعويضات المكلفين بالمهام لدى رئاسة الجامعة وكذا تعويضات باقي الموظفين حسب االستحقاق - 2

01 - 00 ا جاء به القانون الجديد استهل السيد الرئيس الحديث عن هذه النقطة باإلشارة إلى م
 المتعلق بتنظيم التعليم العالي حيث أعطى الصالحية للجامعات في صرف تعويضات لموظفيها من

 فأجمع المتدخلون على أن تحفيز الموظفين بنوعيه المادي بعد ذلك، فتح باب النقاش . مداخيلها الخاصة
 س ومتشعب ويجب التعامل معه بحذر وحزم والمعنوي محمود إال أن التعويضات المادية موضوع حسا

 مستأنسة بتجارب الجامعات التكميلية للتعويضات لوضع نظام المجلس تشكيل لجنة وقد قرر . وشفافية
 المشروع بعدها يمكن لمجلس الجامعة مناقشة الموضوع والمصادقة على . األخرى والقطاع الخاص

 - المظفار الشرقاوي - ) منسقا ( لمصطفى العدناني ا : وهكذا تم تشكيل لجنة تتكون من السادة . المقترح
 . رشيد رحمون - أحمد الجودي - نجيب كنداني

 مختلفات - 3

 المهرجان الدولي األول للموسيقى الجامعية - 1.3

 السيد رئيس المجلس أن مصاريف تنظيم هذا المهرجان كانت كلها خارجة عن ميزانية أكد
 معة إذ قدمت وزارة التعليم العالي وتكوين األطر والبحث فموارد التمويل كانت من خارج الجا . الجامعة

 العلمي إعانة خاصة وتكلفت والية مراكش تانسيفت الحوز مشكورة بمأكل ومسكن الفرق المشاركة
 ونظرا للنجاح الذي عرفه المهرجان فإن الجامعة بدأت تتوصل بوعود . باإلضافة إلى دعم الخواص

 . للمساهمة في تنظيم دورته الثانية

 بعد ذلك أثار أحد المتدخلين مسألة توقيت المهرجان وتزامنه مع أحداث مؤلمة وكان من المستحب
 . إدخال تعديالت على برنامجه

 السيد الرئيس بأن تقريرا مفصال عن المهرجان في طور اإلعداد وسيتم عرضه على وقد أشار
 . أنظار المجلس مستقبال

 ترقية الموظفين - 2.3

 ام للجامعة عرضا حول عملية ترقية السادة الموظفين أشار فيه بأن الرئاسة قدم السيد الكاتب الع
 في األمر ت استكملت الملفات الخاصة بكل المؤسسات وسيتم عقد اجتماعات اللجان المتساوية األعضاء لتب

 . المركزية وصدور قرارات التعيين بالجريدة الرسمية االنتخابات من االنتهاء حالما يتم

 3 200 ميزانية - 3.3

 بعد المؤسسات حيث لم تؤد أشار أحد أعضاء المجلس إلى المشاكل المالية التي تتخبط فيها بعض
 . ومجموعة من الممونين يشتكون من عدم التوصل بمستحقاتهم 2003 بعض ما عليها في إطار ميزانية

 للجامعة وأن أجاب السيد الرئيس بأن جوهر المشكل هو البطء الذي تعرفه أشغال الوكالة المحاسباتية
. األمور تأخذ طريقها نحو الحل حيث أن لرئاسة الجامعة غدا موعدا مع وزارة المالية
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 جائزة القاضي عياض للترجمة - 4.3

 استفسر المجلس عن مآل جائزة القاضي عياض المخصصة للمسابقة حول الترجمة التي نظمتها
 والتي حضرتها شخصيات مرموقة حيث أن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش شهر نونبر المنصرم

 أجاب السيد الرئيس بأن المصالح المالية لرئاسة الجامعة و . الطلبة الفائزون لم يتوصلوا بعد بجوائزهم
 . في هذا الباب ستتخذ التدابير الالزمة

 مسطرة دعم األنشطة العلمية بالجامعة - 5.3

 التي " جبران خليل جبران " ول تدخل أحد أعضاء المجلس حيث تطرق إلى ملف طلب دعم ندوة ح
 وقد تم تقديم ملف الطلب إلى . شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش نظمت ب

 . الشعبة لم تتوصل بأي جواب في هذا الشأن رئاسة الجامعة إال أن

 من أن الملفات يجب أن بالرغم ه نائبة الرئيس المكلفة بالبحث العلمي والتعاون بأن السيدة أجابت
 فإن هذا الملف لم يسجل متكامال برئاسة ، بالنسبة للنوع ب قبل الموعد ثالثة أشهر تصل إلى الجامعة

 أبريل أي في ظرف يومين علما بأن الندوة برمجت 15 وأجيب عنه في 2004 أبريل 13 الجامعة إال في
 . أبريل 16 يوم

 . االجتماع وقرر رفع ، ية في المختلفات للنقطة المتبق طرق من الت المجلس يتمكن لم

 لجنة الصياغة
 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

 : المراجعة

 عبد الرحمان عيادي . ذ •

 الشرقاوي المظفار . ذ •

 موالي ادريس الجبلي . ذ •

. 2004 يوليوز 19 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ


