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

 . 1429 والسنة الهجرية 2008 بمناسبة حلول السنة الميالدية افتتح المجلس بالتهاني

 ذ المظفار الشرقاوي اعترافا له باألعمال التي في بداية االجتماع، أقام المجلس حفال تكريميا على شرف األستا

 أسداها للجامعة كنائب سابق لرئيس الجامعة مكلفا بالشؤون الطالبية والثقافية والرياضية والتواصل والذي

. يعمل حاليا نائبا لعميد كلية العلوم والتقنيات بمراكش
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 : ثم رحب المجلس باألعضاء الجدد ويتعلق األمر بالسادة

 . أيت واحمان، الذي عين مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش عبد اهللا -

 . أحمد درجة، الذي عين مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي -

 . محمد بهير، الذي انتخب ممثال لألساتذة المؤهلين من كلية العلوم السماللية -

 من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية المؤهلين رشيد بنموسى، الذي انتخب ممثال لألساتذة -

 . بمراكش

 . اسماعيل صرف، الذي انتخب ممثال لألساتذة المبرزين من كلية الطب والصيدلة بمراكش -

 : وحدد المجلس جدول أعماله في النقطتين األساسيتين التاليتين

 . مشروع تطوير الجامعة – 1

 . مشروع النظام الداخلي للتكوين المستمر – 2

 مشروع تطوير الجامعة – 1

 تطبيقا وأشار إلى أنه ). الوثيقة رفقته ( امعة مشروعه لتطوير جامعة القاضي عياض ج السيد رئيس ال م قد

 المنظم للتعليم العالي، قدم هذا المشروع للجنة دراسة الترشيحات لشغل منصب 01.00 لمقتضيات القانون

 ن واقع الجامعة وكذا من إمكانياتها الحالية ويعتبر هذا المشروع مشروعا منبثقا م . رئيس الجامعة

 عرف تغييرات األصلي الذي المشروع المقدم للمجلس نسخة مختصرة من المشروع ويعتبر . وخصوصياتها

 وبهدف إشراك جميع الفاعلين بالجامعة، . عية الحالية للجامعة ض من أجل مالءمته للو % 5 طفيفة تقل عن نسبة

 حتى تتبناه لس الجامعة من أجل إغنائه وتطعيمه إذا دعت الضرورة لذلك يعرض هذا المشروع على أنظار مج

 . كل مكونات الجامعة

 : وتدخل بعض األعضاء حول مضامين المشروع، وكانت التدخالت حول النقاط التالية

 . يجب تعميم نشر مشروع تطوير الجامعة -

 عة معززا باألرقام في البداية، من األفضل إعطاء تشخيص واضح وشفاف للوضع الحالي للجام -

 التي تبين حجم الجامعة ووضعيتها الحالية مع جرد للطاقات والكفاءات الموجودة بالجامعة وتحديد

 . أهداف مرقمة

 كل طموحات المشروع متوقفة على توفر الموارد المالية علما أننا في السنة الثامنة من انطالق -

 . اإلصالح الجامعي

 بالنسبة للمؤسسات الحديثة العهد وهذا معيار يجب أخذه هناك نقص في الموارد البشرية خاصة -

. بعين االعتبار
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 مساطر التدبير اإلداري والمالي معقدة وطويلة، ويجب إعادة هيكلة المصالح اإلدارية والمالية مع -

 . تكريس الشفافية في التدبير

 . يجب تمتيع الجامعة باستقاللية أكبر كما ينص على ذلك القانون -

 . لى تأهيل البنيات التحتية للجامعة مع االهتمام بما هو متوفر وتنمية الباقي يجب العمل ع -

 . تخصيص نسبة من ميزانية التجهيز إلصالح بنيات الجامعة والقتناء المعدات -

 يجب النهوض بالبحث العلمي بالجامعة وإعطائه دفعة جديدة حتى تبقى جامعة القاضي عياض -

 . رائدة في هذا الميدان

 . أن تشجع التكوينات المهنية مع إيالئها الوسائل المالية الالزمة على الجامعة -

 . يجب أن تتوفر الجامعة على مطبعة وعلى مكتبة -

 . العمل على توفير شركاء اقتصاديين للجامعة لتوفير مداخيل خاصة بالجامعة، يجب -

 . لتتبع منجزات المشروع، يستحب تكوين لجنة لهذا الغرض -

 تتوفر في التدبير هي ترسيخ مسألة الحكامة الرشيدة وتأسيس من أهم األمور التي يجب أن -

 . وتكريس ثقافة الثقة بين كل مكونات الجامعة

 الجامعة تقديم تقرير حول صرف الميزانية أمام مجلس الجامعة بهدف يجب على كل مكونات -

 . الوقوف على مكامن الضعف في الميزانية

 المالية، من األفضل لحدود الموارد كن نظرا ل . ويرمي إلى تحقيق أهداف كثيرة المشروع طموح -

 . االقتصار على أهداف محددة مع توفير اإلمكانات المادية الالزمة إلنجازها

 . من األفضل عدم إغفال دور الطلبة في تنمية الجامعة -

 . من الضروري تنظيم مداخيل الجامعة مع إنجاز تقرير مالي للجامعة -

 الموارد البشرية، يجب التعامل بشفافية مع اإلداريين مع إسناد المهام حسب في باب تدبير -

 ، مع تخصيص حصص تكوينية في التدبير لفائدة الخبرات وليس حسب الدبلومات المتوفر عليها

 . اإلداريين

 الجامعة ال تتوفر على هيكلة مصادق عليها والوزارات المسؤولة لم تخرج الهيكلة اإلدارية -

 . ى حيز الوجود وذلك بهاجس مادي، كما يجب إعادة هيكلة إدارات المؤسسات للجامعات إل

. عقد ندوات سنوية من أجل تقييم الجامعة وحالتها -
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 بعد ذلك، قدم السيد رئيس الجامعة توضيحات حول الطريقة التي تم بها إنجاز المشروع، وتعهد بإنجاز ما جاء

 تنظيم ل ء علما أن عدة نقاط واردة في المشروع ال تحتاج إال فيه مع إدخال المقترحات التي قدمها األعضا

 كما أكد أن الجامعة تشجع كل المبادرات . من أجل إنجازها وال تتطلب موارد مالية هامة ين وترشيد محكم

 . لدعمها خاصة منها خلق شراكات مع المحيط الخارجي ومستعدة

 جامعة ال تتحكم في المداخيل وال يمكن ضبطها أما فيما يخص تحديد أهداف مرقمة، فهذا أمر صعب ألن ال

 . مسبقا

 كما أن مبدأ تكريس الثقة ضروري وهناك عدة إشارات تثبث ذلك منها المشاورات واللقاءات التي تعقد مع كل

 . الهياكل والتمثيليات داخل الجامعة

 كما . برنامج تدبير الجودة ر مهمة وقد بدأت الجامعة بهيكلة التدبير في إطا وتعتبر إعادة هيكلة المصالح مسألة

 . أن على رؤساء المؤسسات إعادة هيكلة مؤسساتهم حسب خصوصيات وبنيات كل مؤسسة

 . دراسية للنهوض به خاصة بكليات اآلداب والحقوق ا أما فيما يخص البحث العلمي، فستنظم الجامعة أيام

 . افات التي أشار إليها األعضاء وفي النهاية، تقرر إعداد صيغة محينة للمخطط التنموي بعد إدخال اإلض

 وتشكلت لجنة لتتبع تطبيق المشروع من السيدة لطيفة الداودي والسادة عبد الجليل هنوش والحسني لحسن

 . أمزيان والبشير سيف اإلسالم لخضر وعبد الواحد أحماني ومحمد بهير وعبد اللطيف كنيديري

 النظام الداخلي للتكوين المستمر – 2

 المنظم 01.00 وأكد أن القانون . يس الخطوط العريضة للنظام الداخلي الجديد للتكوين المستمر قدم السيد الرئ

 . ثالثة مبادىء أساسية هي التكوين األساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي للتعليم العالي يرتكز على

 التقليل من أهمية الوصول إلى أهداف مهمة دون نسيان أو وتحاول الجامعة، بواسطة المشروع المقدم،

 . كوين المستمر في ظرف سنة أو سنتين ي وذلك في أفق خلق مركز جامعي للت التكوين األساس

 التي رع العمل به على أساس تقييمه بعد سنة للوقوف على مواضع الخلل بعد الموافقة على هذا المشروع سيش

 ه أكثر مع خصوصيات هذا النوع قد تظهر في التطبيق وتصحيحها إذا دعت الضرورة إلى ذلك بهدف مالءمت

 . من التكوين

 كما أن المشروع يهدف إلى وضع نظام من الرقابة على التكوين المستمر تفاديا لكل ما يمكنه أن يخل بجودة

. التكوين المستمر وحفاظا على الشواهد والدبلومات المسلمة في إطاره
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 : وتمحورت التدخالت حول النقاط التالية . بعد ذلك، تدخل بعض األعضاء مبدين رأيهم حول المشروع

 . يعتبر المشروع المقدم لمجلس الجامعة نظاما أساسيا وليس نظاما داخليا -

 من األفضل طرح المشروع على أنظار مؤسسات الجامعة ألخذ آراء كل الفاعلين حوله وإدخال -

 . الجامعة للمصادقة عليه التعديالت الموضوعية قبل طرحه على أنظار مجلس

 . يكون المسؤول عن التكوين المستمر محور النظام األساسي جب أن ي -

 . يعرف تدبير التكوين المستمر حاليا عدة مشاكل إدارية ومالية التي يجب تداركها -

 خاصة التدبير المالي على اطالع بتطور التكوين المستمر في النظام القديم، لم يكن مجلس الجامعة -

 . والمداخيل المالية لهذا التكوين

 ونظرا لوفرة مواد االجتماع، وحتى يتمكن أعضاء المجلس من دراسة المشروع دراسة معمقة، أرجأ المجلس

 واتفق أعضاء المجلس على إرسال مقترحاتهم . مناقشة فصول هذا المشروع والمصادقة عليه إلى اجتماع مقبل

 . 2008 يناير 22 ء التعديلية للمشروع إلى مجلس التدبير عبر كتابة المجلس قبل يوم الثالثا

 تدخل عضو من المجلس، وأكد على وجوب احترام آراء أعضاء مجلس الجامعة خاصة بعد اجتماع بعد ذلك

 المجلس األخير حيث أساء موقع إلكتروني الذي انتقد تدخل عضو بالمجلس علما أن أعضاء المجلس يبدون

 . رام آراء وتدخالت األعضاء آراءهم كمنتخبين وممثلين لزمالئهم بالجامعة وعلى الجميع احت

 وفي هذا . وقبل اختتام أشغال المجلس، صادق على عدة نقاط مستعجلة والتي تتعلق بالتدبير المالي بالجامعة

 : الصدد

 عرضت على أنظار المجلس ورقة تقديمية حول المرسوم الجديد المتعلق بنظام الصفقات الخاص -

 . بالجامعات ووافق على تطبيقه

 لى التعويضات المخصصة للسادة أعضاء لجان دراسة ملفات الترشيحات لشغل صادق المجلس ع -

 خمسة ( درهم 5000.00 منصب رئيس مؤسسة جامعية والذي حدد في تعويض جزافي قدره

 . بغض النظر عن عدد الملفات المدروسة ) آالف درهم

 4000.00 بالخبراء األجانب وحدده في صادق المجلس على تعديل سقف التعويضات الخاصة -

 وتحفظ السيد موالي أحمد بومهدي على هذه . إجمالي عن كل يوم عمل ) أربعة آالف درهم ( درهم

 . النقطة

 صادق المجلس على تعديل قدر تعويضات نواب الرئيس للقيام بمهام بالخارج وتحديدها في -

. ة ي عن كل يوم إسوة برؤساء المؤسسات الجامع ) ألف وخمسمائة درهم ( درهم 1500.00
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 المجلس على إضافة بند بالميزانية يهدف إلى إمكانية إرجاع رسوم التسجيل المتعلقة صادق -

 . بالتكوين المستمر في حالة إلغاء التكوين

 . تم موافاة وزارة المالية بالنقاط التي صادق عليها مجلس الجامعة من أجل التأشير عليها ت س و

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

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

. 2008 فبراير 27 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


