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 ) 2003 ماي 13 الثالثاء ( – الجزء الثاني  مجلس الجامعة

 : حضر هذا المجلس

 : عن السادة األعضاء بحكم القانون *

 األستاذ بديع - األستاذ محمد أرسالن - األستاذ عبد القادر مخلص - األستاذ أحمد الجبلي -

 - األستاذ محمد أنكريم - جليل هنوش األستاذ عبد ال - ن األستاذ أحمد الطراش - الزمان المهاجي

 . األستاذ أحمد السويسي –– أطلسي األستاذ احمد العلوي حسني

 : عن السادة األعضاء المعينين *

 . عبد العزيز المجدوبي السيد – عبد القادر النميلي السيد – موالي عبد العزيز السعدي : السادة

 : عن السادة األعضاء المنتخبين *

 عبد الواحد بن - محمد الفائـز - صباح فدواش - عبد اإلاله حكيم - مدين التانوتي بو - : السادة

 سعيد - المظفار الشرقاوي - عبد النعيم كلدي - محمد سجيع الدين - عبد الرحمان عيادي - ياسر

 ادريس - الحبيب نيبو - سعيد شبار - نادية شائبي - أحمد عيادي - الحسين امنار - ايت بن علي

 رشيد - خديجة مديح - محمد األكلع - موالي ادريس الجبلي - أحمد المتصدق - جدامي غ

 مصطفى الشقرافي - حمودة موافق - أحمد الجودي - محمد الخيار - محمد محاسن - العمراني

. الحسين ايت احسين -
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 تلفات في قرر المجلس في البداية استكمال مناقشة مشروع تنمية الجامعة وتم تحديد الئحة المخ

 : النقاط التالية

 الهيكلة اإلدارية للجامعة -

 األهلية -

 الترقيات -

 تقديم مذكرة بخصوص الخروقات الحاصل بكلية الطب والصيدلة -

 النادي الجامعي -

 عالقة مجلس الجامعة بالحي الجامعي -

 01.00 استكمال الهيكلة حسب القانون -

 معية السنة الجا استكمال اختيار رؤساء المؤسسات الجامعية عند نهاية -

 مشروع تنمية الجامعة استكمال مناقشة

 وفي هذا الصدد تمت اإلشارة . بعد حصر الئحة المختلفات توبعت مناقشة مشروع تنمية الجامعة

 واستكماال لما ورد . إلى إيجابية التنبيه لبعض النقط التي عرفت انطالقتها فعال في رحاب الجامعة

 : نوقشت األفكار التالية

 . اب األنشطة البيداغوجية في ب

 . إقامة خزانة متعددة التخصصات خاصة بالجامعة -

 . الرفع من ترسانة الحواسب واإلسراع بحل مشكلة قوة الربط لشبكة األنترنيت -

 إنشاء جامعة افتراضية باعتبارها جامعة المستقبل ومركز التكوين المستمر الذي يمكن أن -

 . امعة يصبح مصدرا لتحقيق مداخل مالية مهمة للج

 اقتراح توجه المؤسسات ذات االستقطاب المحدود للتكوينات التكنولوجية وتشجيع غيرها من -

 . المؤسسات األخرى لخلق مسالك متنوعة

 اقتراح إحداث خلية لتتبع خريجي الجامعة والتواصل مع عالم الشغل لتسهيل إمكانية مالءمة -

 . التكوين مع سوق العمل

. بمراكش إحداث مدرسة للتجارة والتسيير -
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 في باب البحث العلمي

 مراجعة قيمة منح السلك الثالث لضالتها ووضع ميكانزمات لتحفيز الطلبة ماديا لتمكينهم من -

 . تغطية بعض التكاليف أثناء دراستهم

 التفكير في معالجة النقص الحاد في التجهيزات المتعلقة بالبحث العلمي في بعض المؤسسات التي -

 ). كلية اآلداب ببني مالل ( عية والذي ترتب عنه إغالق بعض المختبرات تدرس العلوم االجتما

 فتح االنخراطات اإللكترونية في المجالت الجامعية لكونها قليلة التكلفة وسريعة المردودية بالنسبة -

 . لكافة األساتذة

 تشجيع حركة طلبة السلك الثالث داخل المغرب وخارجه اعتبارا لمجهودهم ومساهمتهم في أعمال -

 . البحث العلمي

 في باب األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية

 أكاديمية البحر األبيض المتوسط وإعادة النظر في برمجة إحداث لجنة تكلف بإحياء نشاط -

 . المحاضرات برحابها ووضع برامج بتنسيق مع وحدات البحث داخل الجامعة

 ر جامعة القاضي عياض مع تشجيع الفرق إنشاء جمعيات ونوادي ثقافية وعلمية ورياضية في إطا -

 . الرياضية للنهوض بهذا القطاع

 . إحداث خلية لتتبع الطلبة المتخرجين وذلك بتنسيق مع الفاعلين االقتصاديين -

 داخل مؤسسات الجامعة على غرار ماتعمل به Centres incubateurs قاوالت م خلق محاضر ال -

 . كلية العلوم السماللية مراكش

 : ذلك بعض المطالب تمثلت في ثم أثيرت بعد

 معالجة النقص الحاصل في تجهيزات كلية العلوم والتقنيات بني مالل وبناء ناد جامعي بهذه -

 . المدينة

 . إمكانية استغالل القاعة المغطاة التابعة للجامعة من طرف الطلبة -

 ظام الميزة عند التسجيل فتح باب استكمال التكوين والتسجيل بالسلك الثالث أمام الموظفين وإلغاء ن -

 . باعتبار الخدمات التي قدمها الموظف للجامعة

 . تدارس آلية لتقييم مردودية الموظف داخل الجامعة -

 خراط في النادي الجامعي ض فئات الموظفين اإلداريين من االن التراجع عن إقصاء بع -

 التكوين عبر وأخيرا كان هناك تساءل حول المعدات التي تسلمتها الجامعة في إطار تنمية

 . المحاضرات عن بعد وفي أمر استعمالها من طرف باقي المؤسسات

 بعد ذلك شكر السيد الرئيس السادة األعضاء على مداخالتهم التي عبرت فعال عن غيرتهم على مؤسستهم

 . معربا عن أمله في تحقيق أوفر قدر ممكن من المخطط

: وأشار جوابا عن ذلك إلى أن
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 كتيب مال من المناقشة والتوضيح في شكل ة سيصدر بعدما ينال حظه كا مشروع تنمية الجامع -

 . يبرز اإلطار االستراتيجي لهذا المشروع وسيوضع في موقع الجامعة على شبكة االنترنيت

 موضوع الخزانة يستلزم إمكانية مالية ضخمة ومفاوضات مع الوزارة خاصة وأنها منهمكة في -

 . ل على تطوير خزاناتها في الوقت الراهن وعلى المؤسسات العم . l'INIST إنشاء

 المجلس مستعد لتشجيع إحداث مركز الدراسات حول مراكش على أن يكون نشاطه منطلقا من -

 . المؤسسات الجامعية كما أنه سيعمل على تشجيع الفلسفة والعلوم االجتماعية

 ماعية والثقافية من الجامعة ستعمل على إبرام شراكة مع المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجت -

 . أجل النهوض بالشأن الرياضي

 . وفي النهاية صادق المجلس على هذا المشروع ووافق على نسخه في كتيب لتعميم نشره

 مختلفــات

 بالنسبة للهيكلة اإلدارية، أشار السيد الرئيس أن هناك تدارسا للموضوع مع وزارة المالية لتحديد -

 . المصالح واألقسام

 لمسالك والعمل قائم على تهيئها بالمؤسسات قصد تقديمها لالعتماد من طرف هناك مشاريع ا -

 . اللجنة الوطنية للتنسيق

 أما بخصوص الشهادة األهلية فيجب أن تحدث لجنة علمية لدى مجلس الجامعة لوضع آليات -

 ). ويمكن االستئناس بالمشروع المتوفر بكلية العلوم السماللية ( توحيد المسطرة

 . لى التعجيل بدراسة ملفات الترقية المعطلة تمت اإلشارة إ -

 وفي موضوع إحداث ناد جامعي بمدينة بني مالل فقد أوضح السيد الرئيس أن تحقيق ذلك ليس -

 متوفرا في الوقت الراهن ويمكن االستفادة من النوادي المتوفرة بالمدينة كما تفضل السيد الوالي

 االشتراك المعمول بها لدى عموم قيمة مشكورا بتوفيرها على أن يؤدي الراغبون في ذلك

 . المنخرطين

 أما بخصوص تسيير نادي الجامعة فسيتم اجتماع في شأنه بين مكتب تسييره وأعضاء مجلس -

 . التدبير الحقا

 أخيرا وفيما يخص عالقة الجامعة بالحي الجامعي فإن هذه األخيرة ستكون ممثلة في المجلس -

 . ية االجتماعية والثقافية الجهوي للمكتب الوطني لألعمال الجامع

 . واختتم المجلس أشغاله على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال

 المقرر عز الدين المختاري

. 2003 يونيو 27 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ


