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 األطر التعليم العالي وتكوين التربية الوطنية و ة وزار

 ث العلمي ح والب

 قطاع التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

 الرئاسة - جامعة القاضي عياض

 محضر اجتماع مجلس الجامعة

 دورة استثنائية

 . 2004 يونيو 30 األربعاء : التاريخ

 . رئاسة الجامعة : المقر

 : الحاضرون

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

 احمد - عبد العزيز البوعديلي – المصطفى العدناني - عبد الجليل هنوش - أحمد الطراشن

 - أحمد السويسي – العلوي

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

 - ر بن ياس ا عبد الواحد - صباح فدواش – عبد اإلاله حكيم - بومدين التانوتي - عبد الرحمان عيادي : األعضاء المنتخبون السادة -

 - إسماعيل الحسني – نادية شائبي – سعيد ايت بن علي - نجيب كنداني - لمظفار الشرقاوي ا

 رشيد - خديجة مديح - محمد األكلع - سلمى الحسني - ادريس كجدامي - موالي ادريس الجبلي

 . الحسين آيت حسين – مصطفى الشقرافي – أحمد الجودي - ي و العمرا

 . ) نائبة الرئيس ( السيدة رشيدة الصايغ بوستة - ) نائب الرئيس ( البواب السيد عثمان : األعضاء المدعوون - -

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

 حصيلة أعمال المجلس بعد نصف الوالية : جدول األعمال

 : في البداية اتفق أعضاء المجلس على

ü المنجزات المحققة خالل نصف واليته حصيلة تقديم . 

ü لتي حالت دون تحقيق بعض قرارات المجلس اإلخفاقات أو اإلكراهات ا . 

ü الخلل في أشغال المجلس و تحديد مواقع القوة ومواقع الضعف . 

 ولتسهيل أشغال هذه الدورة االستثنائية هيىء . استثنائية االجتماع ا وعبر بعض أعضاء المجلس عن رغبتهم في أن تكون أشغال هذ

 . السابقة جردا للنقاط الثالثة بعض أعضاء المجلس ورقة تتضمن

 تمهيد

 ويأتي هذا االجتماع في . أعلى هيأة تقريرية داخل الجامعة صالحيات تقريرية لمجلس الجامعة حيث يمثل 01.00 ى القانون أعط

 . منتصف الوالية الحالية لتقييم حصيلة أعمال المجلس

 منجزات ال أهم - 1
 . بلورة نظام داخلي لمجلس الجامعة . 1

 . مجالسها بلورة أنظمة داخلية للمؤسسات و . 2

 على الرغم من أن نظامه الداخلي يحدد عدد ( بلورة نظام داخلي لمجلس التدبير وتحديد صالحياته وكيفية اشتغاله . 3

). ، فإن دورية اجتماعاته تصل إلى اجتماع في كل أسبوع الشهر في 2 االجتماعات في
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 . رها وتكييفها حسب المستجدات والتي يجب تطوي تم التوافق بشأنها توزيع ميزانية الجامعة بناء على معايير . 4

 . حسب معايير محددة وواضحة من ميزانية الجامعة لدعم البحث العلمي والتي تتم االستفادة منها %10 تخصيص . 5

 . وضع نظام داخلي للتكوين المستمر . 6

 وبتشييد منجزات يستفيد منها أكبر عدد من العمل على ترشيد النفقات بتجميع بعض الصفقات على صعيد الجامعة . 7

 . ) مركز التحليالت على سبيل المثال ( مؤسسات الجامعة

 مواكبة اإلصالح البيداغوجي ؛ تكملة الضوابط البيداغوجية ؛ : عمل جبار للجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس الجامعة . 8

 .... إنجاز دليل الطالب ؛ تقييم حصيلة األسدس األول عبر استمارات
 وضع معايير لتوزيع ميزانية البحث العلمي ؛ مواكبة اللقاءات العلمية ؛ : اون عمل متميز للجنة البحث العلمي والتع . 9

 ... تشجيع حركية األساتذة والطلبة الباحثين

 النفقات ؛ تهيىء البنية التحتية ومواكبة تدريس وحدات توزيع الميزانية ؛ مواكبة : عمل جبار لمجلس التدبير . 10

 . .. ة هيكلته ؛ تدبير العديد من الملفات ؛ تحسين خدمات النادي وإعاد المعلوماتيات

 مرشحين لشغل مناصب عمداء أو مدراء مؤسسات 3 تعميق النقاش بخصوص صالحيات مجلس الجامعة في اختيار . 11

 . الجامعة

 واإلخفاقات اإلكراهات - 2
 : ، وخاصة منها بعض قرارات المجلس لم تخرج إلى حيز التطبيق . 1

ü والصيدلة مشكل كلية الطب . 

ü استكمال الهياكل . 

 . الثقافية واالجتماعية والرياضية انعدام أشغال لجنة الشؤون . 2

 . ضعف مردودية لجنة التواصل والعالقات الخارجية . 3

 تهم ضعف فعالي كثرة غيابهم عن اجتماعاته و وذلك ل عدم احترام النظام الداخلي للمجلس من طرف بعض أعضائه . 4

 . بأعماله مامهم وانعدام مواكبتهم واهت تهم ومردودي

 جتماعات سقف زمني ال أوقات اجتماعات المجلس جد طويلة، لذا يجب تفعيل مقتضيات القانون الداخلي وذلك بتحديد . 5

 . خالت ا د للم المجلس و

 : وخرج المجلس بالتوصيات التالية . بعد هذا الجرد، دار نقاش تمحور خصوصا حول اإلكراهات واإلخفاقات

 كلية الطب والصيدلة . 1

ü تمت إعادة انتخاب الممثلين المطعون في عضويتهم داخل مجلس الكلية وداخل مجلس الجامعة . 

ü ينظم االنتخابات بهذه اللجنة أما فيما يخص اللجنة العلمية للكلية، فقد كانت هناك قراءة غير كاملة للنص القانوني الذي . 

 : وفي هذا الباب تقرر مايلي

 من قبل مجلس الجامعة بدراسة ملف كلية الطب والصيدلة، وبناء على قرار مجلس الجامعة بناء على تقرير اللجنة المكلفة

 التي يعتبرها ، يؤكد المجلس على إعادة انتخاب اللجنة العلمية لكلية الطب والصيدلة 2003 دجنبر 25 الذي اتخد في اجتماع

. غير قانونية
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 استكمال الهياكل . 2

 لمشاورات متواصلة مع الوزارة في تحديد المؤسسات فا مؤسسات الجامعة، رؤساء صب فتح الترشيحات لشغل منا فيما يخص

 . المعنية

 نظرا لعدم الحسم الذي يحدد عددهم في أربعة يصعب حاليا 01.00 ، فإن تطبيق القانون يتعلق بنواب رئيس المؤسسة أما فيما

 . بعد في نظام التعويضات المتعلق بمهمتهم

 : جلس بما يلي وفي هذا الصدد يوصي الم

 وقد تعهد رئيس المجلس . فتح باب الترشيحات لدفعة أخرى من مؤسسات الجامعة في شهر شتنبر المقبل حث المجلس على

 . بتنفيذ هذا االقتراح بتنسيق مع الوزارة

 للمجلس الداخلي احترام النظام . 3

 طالب بإيجاد كما . فعاال لجان يجب أن يكون ذكر المجلس أن كل األعضاء ملزومين بحضور اجتماعاته، وأن عملهم داخل ال

 النظام إلدخال تعديالت في 2004 كما يقترح المجلس فتح نقاش خالل دورة يوليوز . حل للجان التي لم تشتغل لحد اآلن

 السوسيو اقتصادي للجامعة وخاصة مع الجهات المنتخبة وذلك محيط ال أوصى المجلس بتفعيل العالقات مع و . الداخلي للمجلس

 . هدف مد جسور صلبة بين الجامعة والفعاليات المنتخبة في محيطها ب

مختلفات . 3

ü للترقية في الدرجة لإلساتذة الباحثين أشغال اللجان المتساوية األعضاء خاصة بالنسبة تم تقديم المراحل التي وصلت إليها . 

ü بخصوص المهمة على تقديم تقرير كل من استفاد من دعم مالي من الجامعة حث . 

ü لقيام بتقييم لعملية تدريس المعلوماتيات في ظل النظام البيداغوجي الجديد ا . 

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

 عبد الرحمان عيادي . ذ : المراجعة

 الشرقاوي المظفار . ذ
 موالي ادريس الجبلي . ذ

. 2004 يوليوز 19 ريخ صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتا


