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

 رحب المجلس بالسادة محمد العربي سيدمو الذي عين نائبا لرئيس الجامعة مكلفا في البداية،

 بتسيير المدرسة العليا الذي عين مكلفا فرم ل ا الشؤون البيداغوجية واألكاديمية والثقافية ويوسف ب

 . الجديدة ا التوفيق في مهامهم ا للتكنولوجيا بالصويرة، وتمنى لهم

 لحضور هذا وتم إخبار المجلس أن األعضاء المنتمين لجامعة السلطان موالي سليمان تم استدعاؤهم

. ين االجتماع كأعضاء مدعو
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 : ة وحدد المجلس جدول أعماله في النقاط التالي

 . 2007 يوليوز 25 محضر اجتماع المصادقة على – 1

 . 2008 - 2007 الدخول الجامعي – 2

 . واللجان المنبثقة عن المجلس تقارير مجلس التدبير – 3

 . تجديد أعضاء مجلس التدبير – 4

 : مختلفات – 5

 اتفاقيات تعاون وشراكة – 1.5

 Offshoring برنامج – 2.5

 شبكة األنترنيت بوابة الجامعة على – 3.5

 نادي جامعة القاضي عياض – 4.5

 ظاهرة العنف بالحرم الجامعي – 5.5

 الترخيص للموظفين لمتابعة الدراسة – 6.5

 . التصرف الغير الالئق الذي تعرضت له إحدى موظفات الرئاسة – 7.5

 2007 يوليوز 25 المصادقة على محضر اجتماع – 1

 كآخر أجل 2007 أكتوبر 31 يوليوز وحدد يوم األربعاء 25 تماع صادق المجلس مبدئيا على محضر اج

 أيام 3 كما طالب المجلس التوصل بالمحاضر على األقل . إلرسال المقترحات التعديلية إلى كتابة المجلس

 . قبل انعقاد االجتماع لدراستها وإبداء الرأي فيها

 2008 - 2007 الدخول الجامعي – 2
 : ضا حول الدخول الجامعي الحالي ومستجداته السيد رئيس الجامعة عر قدم

 . إحداث جامعة السلطان موالي سليمان -

 لتدريس مسلكين في افتتاح أول موسم جامعي بقلعة السراغنة وذلك في شكل مركز جامعي -

 مسلك الجفرافيا تابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش ومسلك العلوم االقتصادية : البداية

 ع لكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش في أفق خلق كلية متعددة والتدبير تاب

 . لتخصصات بالمدينة ا

 . طبيب 3.300 والمهن االجتماعية و Offshoring مهندس و 10.000 برامج التكوين -

 . نسب التأطير البيداغوجي واإلداري -

. إحصائيات حول تطور أعداد الطلبة -
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 اء مؤسسات الجامعة معطيات خاصة بمؤسساتهم وتطرقوا لبعض المشاكل التي وأضاف بعض السادة رؤس

 : وناقش أعضاء المجلس هذه النقطة حيث تمحورت جل التدخالت حول النقاط التالية . تعيشها

 كما أن بعض . في المؤسسات الحديثة تعرف نسبة التأطير البيداغوجي واإلداري عجزا -

 بشرية خاصة منها المعلوميات وتقنيات التعبير التخصصات تعرف خصاصا في الموارد ال

 ... والتواصل والقانون الخاص والمالية

 وال يمكن للموارد المخولة للجامعة أن تستجيب لمتطلبات . تعرف الموارد المالية خصاصا كبيرا -

 عند 2003 اإلصالح والنظام البيداغوجي الجديد علما أن الوزارة خصصت اعتمادات في

 . ولم تتوصل الجامعة بأي اعتماد بعد ذلك انطالقة اإلصالح

 % 10 إلى حاليا يجب الرفع من عدد الطلبة المسجلين بالمسالك المهنية حيث يصل هذا العدد -

 . من مجمل المسالك بالجامعة % 61 علما أن المسالك المهنية تكون نسبة

 اسة في موحدا على صعيد كل المؤسسات حيث تأخرت انطالقة الدر لم يكن الدخول الجامعي -

 رجع أ و . علما أن لجنة الشؤون البيداغوجية كانت قد حددت تواريخ الدخول الجامعي ها بعض

 . األسباب إلى تأخر افتتاح الحي الجامعي وتأخر توصل الطلبة بالمنح األعضاء بعض

 بطرق عرفت ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي تفاقما كبيرا ويجب التنديد بها ومعالجتها -

 كلية العلوم القانونية قد عرفت و . هذه الظاهرة مشكلة على الصعيد الوطني وتعتبر . فعالة

 تعرض أستاذ للضرب من طرف طالب أحداثا حيث واالقتصادية واالجتماعية بمراكش،

 وال يمكن للمجلس ولكل مكونات الجامعة . وتعرض عميد الكلية للضرب والشتم ومزقت مالبسه

 . تقبل هذه األمور

 عن بعد ذلك طبيب، تعلن الحكومة 3.300 ة في البرنامج الوطني لتكوين بعد انخراط الجامع -

 . قيامها بدراسة حول جدوى هذا البرنامج

 مهندس 10.000 و Offshoring أال تخالف وعدها فيما يخص برامج يجب على الجامعة -

 . طبيب 3.300 والتكوينات في المهن االجتماعية وبرنامج

 يز خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات البيداغوجية للدروس تعرف بعض المؤسسات مشاكل في التجه -

 وكان مجلس التدبير قد قام بزيارة . التطبيقية والتي تقادمت ولم تعد تساير التطور التكنولوجي

 هذه التقارير وقد حان الوقت لتحيين . للمؤسسات وأعد تقارير تحدد المشاكل التي تعاني منها

 . ة المؤسسات والقيام بالالزم إليجاد حلول لمعانا

 . يجب التعجيل بإخراج الموقع الجديد للجامعة على شبكة األنترنيت -

 . يين غالبا ما يتغيبون عن أشغال المجلس ج ، أعضاء المجلس الخار ن يالحظ أ -

 يجب على المجلس أن يطلع على مدى تقدم التكوين المستمر ومدى استفادة الجامعة من هذا -

. التكوين
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 ة تعقيدات التي تؤثر على مردودية العمل البيداغوجي والبحث تعرف طريقة صرف الميزانية عد -

 . لذا يجب إعادة النظر في هذه الطريقة . العلمي بالجامعة

 طالب بعض األساتذة من الرئاسة عرض مشروع تطوير الجامعة في المجلس -

 : بعد ذلك، قدمت توضيحات للمجلس حول بعض النقاط التي ناقشها أعضاؤه وأخبر كذلك بما يلي

 تقوم حاليا كلية الطب والصيدلة بمراكش باالستعداد لعملية تقييم سيقوم بها خبراء دوليون وذلك -

 . بطلب من عميد الكلية

 لبوابة الجامعة على شبكة األنترنت، قامت رئاسة الجامعة بإعداد دفتر للتحمالت حيث بالنسبة -

 . سيتم تفويت هذه العملية للقطاع الخاص

 صاالت من أجل خلق حي جامعي ثان بمراكش لالستجابة لمتطلبات قامت رئاسة الجامعة بات -

 . الطلبة خاصة في مدينة مراكش التي أصبحت فيها تكلفة العقار تفوق قدرات الطلبة وعائالتهم

 وقد وعد السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز الجامعة بتخصيص قطعة أرضية لهذا

 . المشروع

 نظامه الداخلي وذلك بإشراك أساتذة تقرر إعادة هيكلته وتحيين فيما يتعلق بالتكوين المستمر، فقد -

 . وسيتم طرح المشروع على أنظار المجلس في اجتماع مقبل . لهم خبرة في هذا الميدان

 سيتم تقديم مشروع تطوير الجامعة في اجتماع مقبل للمجلس لدراسته وإغنائه بمالحظات -

 . األعضاء

 : ثم بعد ذلك

 ندد المجلس بظاهرة العنف التي أصبحت تعرفها الجامعة خاصة بكلية العلوم القانونية -

 تعرض ان ذ ل واألستاذ ال وأعلن تضامنه مع السيد عميد الكلية . واالقتصادية واالجتماعية بمراكش

 وطالب كل المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ كل التدابير . للضرب والشتم من طرف الطلبة

 . كما طالب بمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مشكال وطنيا . نبين ذ في حق الم الجزرية

 . الب المجلس من رئاسة الجامعة مكاتبة الوزارة الوصية قصد طلب دعم إضافي للتكوينات ط -

 طالب المجلس من مؤسسات الجامعة توحيد الدخول الجامعي تطبيقا لقرارات لجنة الشؤون -

 . البيداغوجية

 يم شامل لنتائج اإلصالح الجامعي في شقه البيداغوجي وتنظيم يوم دراسي طالب المجلس بتقي -

. لذلك مع االستعانة بخبراء في مجال التقييم



5/8 

 تقارير مجلس التدبير واللجان المنبثقة عن المجلس – 3

 وطالب بضرورة توفر األعضاء على تقارير مجلس ) التقرير رفقته ( استمع المجلس لتقرير مجلس التدبير

 . ع عليها وإبداء مالحظاتهم بشأنها بير واللجان المنبثقة عن المجلس قبل انعقاده حتى يتسنى لهم االطال التد

 . وقدم السيد منسق لجنة الشؤون البيداغوجية البرنامج المستقبلي لعمل اللجنة

كما . كتوراه والمتعلق بإصالح نظام الد ) التقرير رفقته ( واستمع المجلس لتقرير لجنة البحث العلمي والتعاون

 استمع كذلك للبرنامج المستقبلي ألعمال لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية والمتعلق بمشروع النظام الداخلي

 . من عدد أعضائها لرفع با للجامعة، وطالبت منسقة اللجنة من المجلس تطعيم هذه اللجنة

 : النقاط التالية ويمكن تلخيص تدخالت األعضاء في . وناقش أعضاء المجلس هذه التقارير

 مجلس التدبير له صالحيات مهمة ويجب أن يكون هيأة قوية وأن تكون اجتماعاته تتم بشكل -

 . قانوني

 . يجب على مجلس التدبير تفعيل تقاريره التي أعدها حول المشاكل التي تعاني منها المؤسسات -

 ره ضمانا للشفافية يجب على النظام األساسي لنادي جامعة القاضي عياض أن يتطرق لهيكلة تدبي -

 وسجل المجلس التحسن الذي عرفته مرافق النادي وشكر الجامعة على مجهوداتها . في التسيير

 . لدعم النادي

 خاصة الشق المتعلق باقتناء سيارتين (Contrat Programme) يجب تفعيل البرنامج التعاقدي -

 . ذات الدفع الرباعي

 لبيداغوجي لذا يجب التسريع بتفعيل نظام يعاني منسقوا المسالك من مشاكل في التدبير ا -

APOGEE . 

 أن تأخذ بعين االعتبار التوصيات الصادرة في لقاء الصخيرات حول يجب على الوزارة الوصية -

 ويعرف إصالح سلك الدكتوراه ضغطا في مواقيت تفعيله مما قد يؤدي . إصالح نظام الدكتوراه

 وهذه منهجية قد تؤدي بهذا اإلصالح . اقشته إلى السرعة دون إشراك كل الهيآت الجامعية في من

 . إلى الفشل

 لكن الجامعات األخرى تالحقها رائدة في ميدان البحث العلمي تعتبر جامعة القاضي عياض -

 والجامعة مشكورة على الدعم الذي تقدمه للبحث رغم قلة الموارد غير أن الدعم . بسرعة أكبر

 يجب لذا . ختبرات المعتمدة ال يمكن دوامه كل سنة للفرق والم 2007 الذي قدمته الجامعة في سنة

 كما يجب توزيع اعتمادات البحث على . على الوزارة الوصية أن تقدم الدعم الكافي للبحث العلمي

. الهيآت المختصة بكل شفافية وموضوعية
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 يجب تحديد األولويات في ميدان البحث العلمي وكذا في الميدان البيداغوجي وذلك بهدف خلق -

 . قطاب االمتياز بالجامعة والذي سيسهل جلب موارد مالية إضافية أ

 ز وهذه المراك . تعتبر مراكز الدراسات في الدكتوراه مراكز مهمة أتى بها إصالح نظام الدكتوراه -

 ويجب تخصيص منح للطلبة المسجلين . هي في خدمة كل المؤسسات المنتمية لحقل معرفي محدد

 وأن دعم الدول األوروبية للطلبة الباحثين مغر بحث العلمي خاصة بهذه المراكز ضمانا لسيرورة ال

 . ويجدبهم أكثر من القيام بالبحث بالمختبرات المغربية

 كما أن هؤالء الطلبة يمكنهم مساعدة األساتذة خاصة في األعمال التطبيقية وفي بعض

 . التخصصات التي تعرف خصاصا في نسبة التأطير

 اء بعض المالحظات حول التقارير المقدمة للمجلس، طالب المجلس من كل وبعد إبد بعد هذا النقاش،

 المؤسسات التي يهمها األمر االنخراط في مشاريع بلورة مراكز الدراسات بالدكتوراه وطالب الوزارة الوصية

 : وقرر المجلسس ما يلي . بمزيد من الدعم للبحث العلمي

 . ة وتنظيم يوم دراسي لذلك القيام بتقييم شامل للبحث العلمي داخل الجامع -

 تطعيم لجنة الشؤون الثقافية والتواصل بمتخصصين من الجامعة وأسند تنسيق أعمالها للسيد نائب -

 . الرئيس المكلف بالشؤون الطالبية والثقافية والتواصل

 تجديد أعضاء مجلس التدبير – 4

 األعضاء الجدد لوالية السنة الجامعة بعد نهاية والية األعضاء المنتخبين بمجلس التدبير، أجريت انتخابات

 : وهكذا، فقد تم انتخاب السادة . 2008 – 2007

 . ممثال عن أساتذة التعليم العالي عبد الواحد أحماني، -

 . بوعبيد عباسي، ممثال عن األساتذة المؤهلين والمبرزين -

 . محمد الحمداوي، ممثال عن أساتذة التعليم العالي مساعدين -

 . عن اإلداريين والتقنيين أحمد الجودي، ممثال -

 مختلفات – 5

 تعاون وشراكة اتفاقيات – 1.5

 اتفاقية واحدة ( قدم السيد رئيس المجلس عرضا حول اتفاقيات شراكة وتعاون، وتخص كلية العلوم السماللية

 وطنية اتفاقيتين مع اللجنة اإلقليمية في إطار المبادرة ال ( ، والكلية المتعددة التخصصات بآسفي ) مع الوالية

 ). للتنمية البشرية واتفاقية مع المديرية الجهوية للعمران

. صادق المجلس على هذه االتفاقيات
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 Offshoring برنامج – 2.5

 وفتح Offshoring رؤساء المؤسسات بتساؤالت حول برنامج اقترح أحد األعضاء كما تقدم بعض السادة

 . المجلس نقاشا في الموضوع

 . صية باإلسراع في حل المشكل الذي يحول دون أداء مستحقات المكونين طالب المجلس الوزارة الو

 بوابة الجامعة على شبكة األنترنيت – 3.5

 تبعا لقرار مجلس التدبير، أخبر السيد رئيس المجلس بأن رئاسة الجامعة في طور إنجاز دفتر للتحمالت قصد

 . ة تفويت عملية تهييء تصميم جديد لهذا الموقع لشركة خاصة مختص

 نادي جامعة القاضي عياض – 4.5

 أخبر السيد رئيس المجلس أنه تبعا لقرار مجلس التدبير فإن لجنة لصياغة مشروع قانون أساسي جديد للنادي

 كما طالب المجلس بالرفع من جودة االستقبال والخدمات والسكن داخل نادي . شرعت في إعداد هذه األرضية

 . الجامعة

 الجامعي ظاهرة العنف بالحرم 5.5

 أدان المجلس العنف الذي أصبح ينمو داخل مؤسسات الجامعة وندد باالعتداءات التي تتعرض لها أطرها

 كما ذكر المجلس بقيم الحوار واالحترام . تعرض له أحد رؤساء المؤسسات والتي كان آخرها االعتداء الذي

 . التي يجب أن تسود داخل الجامعة بين جميع مكوناتها

 . اتخاذ بعض اإلجراءات األولية لمحاربة الظاهرة كمضاعفة الحراسة قرر المجلس

 الترخيص للموظفين اإلداريين والتقنيين لمتابعة الدراسة – 6.5

 بفتح الباب أمام الموظفين اإلداريين والتقنيين للتسجيل في سلك الدكتوراه، مع السماح لكل أحد األعضاء طالب

 لتكوين المستمر باإلضافة إلى مراجعة أثمنة التكوين المستمر إلى الحدود موظفين اثنين االستفادة مجانا من ا

 وأجاب السيد الرئيس شريطة احترام النصوص المطبقة عليهم في شأن متابعة . الدنيا لصالح الموظفين

. دراستهم الجامعية
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 التصرف غير الالئق الذي تعرضت له إحدى موظفات الرئاسة – 7.5

 كما ندد . المتجاوز الذي تعرضت له إحدى موظفات الرئاسة من طرف أستاذ سابق ندد المجلس بالتصرف

 بالتصرفات غير الالئقة أيا كان مصدرها وأوصى بمعالجة القضايا في إطار الحوار وفقا لمبادىء االحترام

 . المتبادل بين كل مكونات الجامعة

 لجنة الصياغة

 الل رشيد ه . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

 : المراجعة
 لطيفة الداودي : ذة •
 موالي الطيب لومي : ذ •

. 2008 فبراير 27 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


