
 المملكة المغربية
 مراكش - جامعة القاضي عياض

 الرئاسة

 عشر الرابع اجتماع مجلس الجامعة محضر

 2008 - 2006 برسم والية

 2008 يوليوز 24 الخميس : لتاريخ ا

 رئاسة جامعة القاضي عياض : المقر

 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة 17 دورة يوليوز المنصوص عليها في المادة : الصفة

 . دورة عادية : الصفة

 : رون ــ اض ــ الح

 عبد الحق علوي يزيدي – لح ا محمد أبو ص – الحسني لحسن أمزيان – محمد مرزاق : السادة : لقانون األعضاء بحكم ا

 المصطفى حدية – بشير سيف اإلسالم لخضر – الجليل هنوش عبد - امحمد األمراني زنطار –

 . نور الدين أسكور – يوسف الفرم - أحمد الدرجة - محمد العربي األشهب -

 . أحد ال : المعينون األعضاء

 مصطفى – حفيظ أحميد – أحمد أسحل – عبد الواحد أحماني – لطيفة الداودي : السادة و ة السيد : األعضاء المنتخبون

 عبد – موالي الطيب لومي - رشيد بنموسى – محمد موهوب – د و عبد الغني بوسع – رياح

 حسن اإلدريسي م ل – عبد الصمد بو الصلحي – محمد األكلع – محمد الحمداوي – النوري ناجي

 . أحمد الجودي – عبد اللطيف كنيديري – مبتسم

 . ادريس الغجدامي – محمد العربي سيد مو – بومدين التانوتي : السادة : األعضاء المدعوون

 . عبد الوهاب بنعجيبة - عبد العالي دومو : ين د ي الس : المعتذرون

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

 وسام - ع وشح السيد رئيس الجامعة بعض السادة األساتذة بأوسمة ملكية قبل بداية أشغال االجتما

 المنعمة عليهم من لدن صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا ويتعلق - العرش من درجة فارس

 : األمر بالسادة

 ؛ الحسين بن محمد بوتبيا، أستاذ مادة اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش -

 ؛ لحسن بن ناصر بنعاشر، أستاذ مادة اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش -

؛ عبد اهللا بن عالل السطوطي، أستاذ مادة اللسانيات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش -
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 . خير الدين بن محمد مراد، أستاذ مادة اللغة الفرنسية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش -

 . وقد أقام المجلس بالمناسبة حفال على شرفهم

 : وحدد جدول أعماله في النقاط التالية افتتح المجلس أشغاله بعدها

 ؛ على محضري االجتماعين االسابقين المصادقة – 1

 ؛ والتحضير للدخول الجامعي المقبل 2008 - 2007 حصيلة السنة الجامعية – 2

 ؛ قة عن المجلس تقارير مجلس التدبير واللجان المنبث – 3

 ؛ الترشيحات النتقاء مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة – 4

 : مختلفات - 5

 ؛ االحتفال بالذكرى الثالثين لتأسيس الجامعة - 1 - 5

 . تعيينات مسؤولين على رأس بعض المراكز - 2 - 5

 على محضري االجتماعين االسابقين المصادقة – 1

 ) مجلس عادي ( 2008 فبراير 27 ن السابقين المنعقدين بتاريخ صادق المجلس على محضري االجتماعي

 ). مجلس استثنائي ( 2008 ماي 12 و

 والتحضير للدخول الجامعي المقبل 2008 - 2007 حصيلة السنة الجامعية – 2

 المتعلقة رغم المالحظات التي تقدم بها بعض السادة رؤساء المؤسسات حول عدم اكتمال األرقام

 هذه النقطة في بداية كل موسم تناول نة الجامعية الخاصة بمؤسساتهم، ورغم أنهم يحبذون بنتائج نهاية الس

 قدم السادة رؤساء مؤسسات الجامعة ، حيث تكون النتائج قد اكتملت واالستنتاجات قد اتضحت جامعي

 ابير كما أطلعوا المجلس على بعض التد ، لسنة الجامعية الحالية ل األولية حصيلة ال عروضا للمجلس حول

 ويمكن تلخيص العروض المقدمة في النقاط . 2009 - 2008 المقبل المتخذة استعدادا للدخول الجامعي

 : األساسية التالية

 كاإلجازة المهنية بعض المؤسسات تخرج أول فوج في بعض المسالك عرفت §

Agent de développement social لكلية المتعددة وبا بكلية اآلداب والعلوم االنسانية مراكش 

 بالمدرسة العليا للتكنولوجيا آسفي وتخرج Offshoring في إطار DUT و التخصصات آسفي

. أول فوج للمهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية آسفي
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 بعض المؤسسات فتح مسالك جديدة كمسلك السياحة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا عرفت §

 . الصويرة

 . لية والمتوفرة على االطمئنان والرضى األو نسب النجاح تبعث §

 في ظروف عادية عدا بعض المشاكل التي عرفتها 2008 – 2007 مرت امتحانات نهاية السنة §

 . والتي تم التغلب عليها بتظافر الجهود بعض المؤسسات

 تمر في تتزامن مع موعد مجلس الجامعة و مباريات ولوج المؤسسات ذات الولوج المحدود §

 . ضغط الطلب عليها حيث عرفت أعداد الطلبات ارتفاعا ملحوظا رغم حسنة ظروف

 والمركز المؤسسات تشكو من قلة المناصب المالية كالكلية المتعددة التخصصات آسفي بعض §

 وبعضها يعاني من مشكل قلة القاعات كالمدرسة الجامعي المتعدد التخصصات قلعة السراغنة

 خر يشكو من تقادم تجهيزات التدريس ومرافق والبعض اآل الوطنية للعلوم التطبيقية مراكش

 . المؤسسة

 وأبدوا مالحظات حول بعض فتح المجلس باب النقاش فتدخل بعض السادة األعضاء بعد هذه العروض،

 : ويمكن تلخيص جل التدخالت في النقاط التالية . النقاط الواردة فيها

 ات حتى تسهل عملية المؤشر على مستوى وخاصة عروضها يجب على المؤسسات أن توحد §

 . المقارنة

 عرفت عملية خلق نواة جامعية بقلعة السراغنة استحسانا كبيرا من طرف ساكنة المنطقة إال أن §

 تحويل المشروع من كلية متعددة التخصصات كما كان مقررا له إلى مجرد مركز متعدد

 . يستدعي إعادة النظر التخصصات

 نكون في الموعد حتى إنجاح البرامج الحكومية و العمل على الرفع من مستوى المؤسسات يجب §

 . مع التزاماتنا

 التي جاءت في مشروع % 30 إلى ة حالي ال % 10 يجب الرفع من نسبة التكوينات المهنية من §

 . تطوير أرضيتها ثم المرور إلى مرحلة التفعيل عبر وذلك السيد رئيس الجامعة

 خول الجامعي المقبل سيسهل تناول الذي سيبدأ العمل به في مستهل الد APOGEE تطبيق نظام §

 . وتحليل المعطيات الخاصة بالتسجيل والنتائج وغيرها

 حول اإلصالح على مستوى الجامعة لتقييم النظام البيداغوجي بيداغوجي عقد يوم يكون مفيدا س §

 . الجديد

 بوابه في وجه الطلبة مع فتح وإغالق الحي الجامعي حتى يتزامن فتح وإغالق أ التنسيق مع يجب §

. أبواب المؤسسات الجامعية
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من المستحسن أن تتناول تقارير المؤسسات المعطيات الخاصة بالموظفين اإلداريين والتقنيين §

 . وكأنها ال تعترف بمجهوداتها في العمل اإلداري كل التقارير ال تشير إلى األطر اإلدارية ألن

 ق المجلس على رفع ملتمس لوزارة المالية قصد تخصيص خازن اتف " وفي نهاية التدخالت

 . " مكلف باألداء لجامعة القاضي عياض نظرا لكبر حجمها وبغية تسريع وتيرة عملها

 تقارير مجلس التدبير واللجان المنبثقة عن المجلس – 3

 أمام تقاريرهم APOGEE واللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة واللجنة المكلفة بنظام قدم مجلس التدبير

 السادة تمحورت تدخالت و رير ا التق ه ناقش المجلس هذ قد و ). ق رفقته ائ الوث ( مجلس الجامعة أعضاء

 : حول النقاط األساسية التالية األعضاء

 . يجب إيالء أهمية لمشكل تدبير حضيرة وسائل النقل بالجامعة •

 داب والعلوم االنسانية واألخرى السيارتين ذاتا الدفع الرباعي المخصصة واحدة منهما لكلية اآل •

 . Contrat Programme تم اقتناؤهما في إطار سي لكلية العلوم السماللية

 بين عموم موظفي الجامعة، يجب التخفيض من واجب ألجل تعميم االستفادة من خدمات النادي •

 . االنخراط بالنسبة للموظفين االداريين والتقنيين

 في مستهل السنة المقبلة سيحل مشاكل عديدة متعلقة بتناول الذي سيبدأ العمل به APOGEE نظام •

 . المعطيات الخاصة بالطلبة

 بتقني في االعالميات حتى تستفيد كليته طالب السيد عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية بتزويد •

 . APOGEE مؤسسته كما يجب من نظام

 مستوى اللغة الفرنسية لديهم يجب التفكير في كيفية تقديم مزيد من الدعم للطلبة للرفع من •

 وخصوصا بالنسبة لبعض المؤسسات التي يؤثر تدني مستواها على عملية التكوين ككلية الطب

 . والصيدلة

 . يجب وضع تواريخ محددة لعملية تحويل المسالك •

 تتوفر كلية اآلداب والعلوم االنسانية على مجموعات مهمة للبحث لذا يجب العمل على إعطائها •

 . بالكلية ث وفتح هياكل البحث أمامها وذلك ألجل تقدم البح يات إمكان

 المعروضة عليه كما صادق على بعض المشاريع الواردة فيها تقارير ال بعد ذلك، صادق المجلس على

: وذلك على الشكل التالي
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 فيما يخص تقرير لجنة الشؤون البيداغوجية، فقد أدخل المجلس بعض التعديالت على مشروع •

 تقييم المعارف والحراسة والغش والتأخر والتغيب عن الدراسة وإجراءات إطالع توحيد طرق "

 : حيث ارتأوا ما يلي " الطلبة على أوراق االمتحان

 تبليغ طالب عبر البريد المضمون وذلك جراء عرضه على أنظار المجلس حين نلزم •

 . التأديبي عقب غشه في امتحان، فإن في األمر تضييق على االدارة

 في مسألة عدم اتخاذ أي قرار في حق الطالب إلى حين عرضه على ة النظر عاد إ جب ي •

 . أنظار المجلس التأديبي

 العقوبة المتخذة في حق طالب على في مسألة اتخاذ قرار بشأن تدوين يجب التريث •

 . ظهر شهادة الباكالوريا األصلية

 . مدة العقوبة في مسار الطالب ال يجب احتساب •

 أوراق االمتحان سرية بحيث ال يعرف المصحح اسم ح يجب أن تكون عملية تصحي •

 صاحب الورقة التي أحيلت عليه للتصحيح وقد ارتأى بعض األعضاء اآلخرين بأن

 . هذه العملية صعبة التطبيق في المؤسسات الكبرى ذات االستقطاب المفتوح

 ل دفتر ضوابط فقد فوض المجلس للجنة مهمة تعدي بالنسبة لتقرير لجنة البحث العلمي والتعاون، •

 هيكلة البحث العلمي وطالبها بجاهزيته في نهاية شهر شتنبر المقبل مع فتح طلبات عروض

 . اإلعتماد بعدها مباشرة

 على مشروع النظام األساسي المجلس صادق فقد لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية أما فيما يخص •

 . راكش بم للعصبة الجهوية للرياضة الجامعية بجامعة القاضي عياض

 الترشيحات النتقاء مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة – 4

 النتقاء مدير المدرسة نظرا لكثرة أشغال أعضائها، لم تتمكن اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات

 من عقد اجتماع تحرر فيه محضرها قبل موعد اجتماع مجلس الجامعة العليا للتكنولوجيا بالصويرة

. " أجل المجلس النظر في هذه النقطة إلى اجتماع مقبل " قد وبالتالي ف
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 مختلفات – 5

 االحتفال بالذكرى الثالثين لتأسيس الجامعة - 1 - 5

 جامعة تحضير الحتفال في إطار ال المجلس ببعض ما تم إنجازه السيد الرئيس أعضاء أخبر

 . 2009 - 2008 نة الجامعية المقبلة الذي سيتم خالل الس و ها بالذكرى الثالثين لتأسيس القاضي عياض

 تعيينات مسؤولين على رأس بعض المراكز - 2 - 5

 المجلس بأسماء السادة المعينين إلدارة المراكز التي تم إنشاؤها السيد الرئيس أعضاء أخبر

 : ويتعلق األمر بالسادة بالجامعة

 مركز التحليل والتمييز؛ مديرا ل ، عبد الواحد أحماني -

 لمركز الوطني للدراسات واألبحاث في الماء والطاقة؛ ل ة مدير ، ليلى ماندي -

 موالي الحسن أحبيظ، مديرا للمركز الوطني للدراسات واألبحاث في الصحراء؛ -

 مركز دراسات الدكتوراه في العلوم والتقنيات؛ مديرا ل ، الحسني لحسن -

 علوم المهندس؛ محى تاوريرة، مديرا لمركز دراسات الدكتوراه في -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية؛ مديرا لمركز دراسات الدكتوراه في عبد اهللا كوش، -

 ابراهيم بوعياد، مديرا لمركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد والتسيير؛ -

 . شفيق بن الطالب، مديرا للتكوين المستمر -

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

 : المراجعة
 فة الداودي لطي : ذة •
 موالي الطيب لومي : ذ •

. 2008 أكتوبر 08 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


