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   عشرالخامس اجتماع مجلس الجامعة محضر

  2008-2006برسم والية 

  

  2008 أكتوبر 08 األربعاء: لتاريخ ا

  رئاسة جامعة القاضي عياض:    المقر

   من النظام الداخلي لمجلس الجامعة17 المنصوص عليها في المادة أكتوبردورة : الصفة  

  .دورة عادية: الصفة  

  

   :رونــاضــالح

بشير سيف اإلسالم  -عبد اهللا أيت واحمان  –الجليل هنوش عبد  - محمد مرزاق: السادة :  القانوناألعضاء بحكم

  .حمادي بوسلوس - أحمد الدرجة - محمد العربي األشهب - المصطفى حدية – لخضر

  . محمد فليو–موالي أحمد العمراني  السيدين : المعينون األعضاء

مصطفى  – حفيظ أحميد – أحمد أسحل –عبد الواحد أحماني  –لطيفة الداودي : السادة وةالسيد : األعضاء المنتخبون

 محمد –النوري ناجي   عبد–موالي الطيب لومي - رشيد بنموسى – محمد موهوب – رياح

خليد أحماني  – عبد الصمد بو الصلحي - صالح الهداج –يدير واسو  –محمد األكلع  –الحمداوي 

  . أحمد الجودي– اللطيف كنيديري  عبد–م لحسن اإلدريسي مبتسم  -

  . إدريس الغجدامي– محمد العربي سيد مو –بومدين التانوتي  : ادةالسالسيدة وداد البواب و: األعضاء المدعوون 

  . محمد بهير–  يوسف الفرم– امحمد األمراني زنطار – عبد الحق علوي يزيدي –محمد أبو صالح : ةداالس :المعتذرون 

  

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

  

ممثل التعليم العالي العمومي غير التابع  محمد فليورحب المجلس بالسيد قبل بداية أشغال االجتماع 

كلف بتسيير المركز الذي األستاذ حمادي بوسلوس وب للجامعة في حظيرة مجلس جامعة القاضي عياض

  .المتعدد التخصصات بقلعة السراغنة خلفا لألستاذ نور الدين أسكور

  

  :وحدد جدول أعماله في النقاط التاليةافتتح المجلس أشغاله بعدها 

  ؛المصادقة على محضر االجتماع االسابق – 1

  ؛2009-2008 والدخول الجامعي 2008-2007حصيلة السنة الجامعية  – 2

  ؛ الترشيحات لشغل مناصب رؤساء بعض مؤسسات الجامعة– 3
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  ؛ النظام الداخلي للجامعة– 4

  :مختلفات -5

  ؛نتائج االستمارة المتعلقة بتدبير الجودة -5-1

  .التكوين المستمر -5-2

  

  المصادقة على محضر االجتماع االسابق – 1

  

  .2008 يوليوز 24السابق المنعقد بتاريخ جتماع االصادق المجلس على محضر 
  
   والتحضير للدخول الجامعي المقبل2008-2007حصيلة السنة الجامعية  – 2

  

رئيس الجامعة عرضا تناول فيه بالمقارنة والتحليل نتائج نهاية السنة الجامعية قدم السيد 

  : ومما جاء فيه.2007-2008

تشكل نسبة االناث .  طالب32746مجموع طلبة الجامعة وصل خالل هذا الموسم إلى أن  -

 . موظف إداري767 أستاذ و 1132 ويؤطرهم 32 ,41 %فيهم 

في كلية الطب  طالب جديد 270 طالب فيهم 31369تسجل في التكوينات األساسية  -

طالب وفي  115مهن اجتماعية  وفي طالب 472وفشورين األوتسجل في . والصيدلة

 . طالب790مستمر التكوين ال

 . جنسية45 من طالب أجنبي 500  األجانبةصل عدد الطلبو -

)  طالب4911(وآسفي )  طالب25967(توزع طلبة الجامعة على أربع مدن هي مراكش  -

  ). طالب354(وقلعة السراغنة )  طالب137(والصويرة 

 طالب ووصلت نسبة النجاح العامة في مؤسسات االستقطاب 3924قدر الخريجون ب  -

 .%  68,91 إلى مؤسسات االستقطاب المحدود  وفي %36,27 المفتوح إلى

 

لف  ومخت2009-2008المعطيات المتعلقة بالدخول الجامعي عرض السيد الرئيس كما تناول 

  : حيث جاء في عرضهالتدابير المتخذة له وكذلك اآلفاق المستقبلية للجامعة

لتسجيل وانطالق ااقترحت اللجنة البيداغوجية، المنبثقة عن مجلس الجامعة، تواريخ  -

 .الدراسة

 في  في عملية تسجيل الطلبة APOGEEبرمجيةألول مرة بمؤسسات الجامعة و أدخلت -

 .وتعتبر العملية سابقة على المستوى الوطني. وح بمراكشالمؤسسات ذات االستقطاب المفت
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برامج تواصلية، خاصة بالجامعة والمؤسسات، للتعريف بآفاق   علىالدعائيةقامت الحمالت  -

المشاركة في برامج  وومسالك التكوين داخل كل مؤسسة، تشتمل على لقاءات مع الصحافة

التنسيق مع مختلف المتدخلين في  واتالموقع اإللكتروني للجامعة والمؤسس وإذاعية جهوية

 جمعية أطر التوجيه - مراكز إرشاد الطالب -األكاديميات الجهوية : العملية التربوية 

وشارك في هذه الحمالت، التي برمجت لكي ترافق الطلبة خالل .. والتخطيط التربوي،

 .مختلف مراحل عملية التسجيل، منسقو المسالك وأساتذة الجامعة واإلداريون

تم الحرص، خالل الدخول الجامعي الحالي، على توجيه الطالب الختيار المسلك الذي  -

 .طموحه الشخصي ومؤهالته المعرفيةيناسب 

، حيث تم اعتماد 2008قامت الجامعة بإعداد مجموعة مشاريع مسالك جديدة برسم دورة  -

.  التعليم العالي مسلكاً جديداً، تم اقتراحها على اللجنة الوطنية لتنسيق13 من أصل 12

إضافة إلى ما تقترحه من تكوينات تشمل مختلف الحقول المعرفية، وبالموازاة مع مواصلة 

 10000مبادرة  والمهن االجتماعية وألوفشوريناانخراطها في برامج التكوين الحكومية 

 .المهن الطبية ومهندس

 واالجتماعية والثقافية جرتْ العادة أن يتم التنسيق مع المكتب الوطني لألعمال الجامعية -

  ولهذا.وإدارة الحي الجامعي بمراكش، على مستوى توفير أفضل شروط اإليواء والتحصيل

تمت مراسلة المكتب الوطني لألعمال الجامعية واالجتماعية والثقافية في شأن فتح الحي أمام 

 متم –فاتح شتنبر (الطلبة، بشكل يأخذ بعين االعتبار خصوصيات التكوين في النظام الجديد 

 .)يوليوز

 767و أستاذاً 1132ينتظر أن يتعزز الطاقم اإلداري والبيداغوجي بالجامعة، البالغ حالياً  -

 منصباً 36 منصباً تربوياً و126 منصبا مالياً، تتوزع إلى 162إدارياً، من خالل إحداث 

 .إدارياً

التوجيه  وتعميق مهنية التكوينالمخصص للطلبة تضع الجامعة كآفاق لعملها من بين ما  -

 التقويم الذاتي للتكوين واالهتمام بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصةمزيدا من  وواالحتضان

  .تتبع ولوج الخريجين لسوق الشغلو

  

 : فتح باب المناقشة أمام السادة أعضاء المجلس الذين انصبت تدخالتهم حولثم بعد ذلك

لين للعمل به خصوصا في  وتوفير مزيد من الموظفين المؤهAPOGEEتحسين نظام  -

  .بعض المؤسسات ككلية اآلداب والعلوم االنسانية مراكش
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جامعة توحيد الدخول الجامعي تطبيقا لقرارات لجنة الشؤون طالب المجلس من مؤسسات ال -

 .البيداغوجية

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

 .لذلك مع االستعانة بخبراء في مجال التقييم

  

مل البيداغوجي داخل كلية قرر المجلس تكليف لجنة مكونة من مختصين بعملية تقييم معمق للع"وقد 

العلوم السماللية مراكش كما كلف لجنة البحث العلمي والتعاون باإلشراف على تقييم البحث العلمي 

  ."بالمؤسسة على أن يتم بعد ذلك تعميم تجربة التقييمين على جميع المؤسسات

  

  الترشيحات لشغل مناصب رؤساء بعض مؤسسات الجامعة – 3

  

عميد كلية العلوم والتقنيات مراكش وعميد كلية العلوم السماللية صب ال منفتح باب الترشيح لشغ  

  :وأتت النتائج على الشكل التالي  مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا الصويرة ومراكش

  

  :كلية العلوم والتقنيات مراكشلبالنسبة   

  .محمد أبو صالح.  ذ– 1    

  .مبارك بن الشانعة.  ذ– 2    

  .يقيعمر الصد.  ذ– 3    

  .محمد أحميدين.  ذ– 4    

  .خالد فارس.  ذ– 5    

  .محسن العلج.  ذ– 6    

  .عبد اهللا الغرض.  ذ– 7    

  . مومنينمحيي الدي.  ذ– 8    

  

قرر المجلس اقتراح الثالثة األوائل على السلطة الوصية وهم السادة  محمد أبو صالح ومبارك و

  .دراسة الترشيحاتابن الشانعة وعمر صديقي وفق محضر اللجنة المكلفة ب
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  :كلية العلوم السماللية مراكشلبالنسبة   

  .محمد لوديكي.  ذ– 1    

  .محسن بلكورة.  ذ– 2    

  .ليلى ماندي.  ذ– 3    

  .امبارك بن الشانعة.  ذ– 4    

  .محمد المهتدي.  ذ– 5    

  .عمر صديقي.  ذ– 6    

  .عبد الواحد أحماني.  ذ– 7    

  

ائل على السلطة الوصية وهم السيدين محمد لوديكي ومحسن قرر المجلس اقتراح الثالثة األوو  

  .بلكورة والسيدة ليلى مندي وفق محضر اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات

  

  :لمدرسة العليا للتكنولوجيا الصويرةلبالنسبة   

  

  .قررت اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات إعادة العملية

 

  النظام الداخلي للجامعة – 4

  

فتح   ثم النظام الداخلي للجامعةمشروع دة منسقة لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية عرضا حولقدمت السي
صادق " بعد ذلك .هم وتعديالتهمباب المناقشة وبدأ بعض السادة األعضاء في اقتراح بعض مالحظات

 البت في المجلس على مشروع النظام الداخلي للجامعة وفوض للجنة الشؤون القانونية والتنظيمية أمر
مجموع التعديالت المقترحة من طرف السادة أعضاء المجلس والتعديالت التي حدد المجلس أجل توصل 

  ." كآخر أجل2008 أكتوبر 23اللجنة بها يوم 
  

اعترض السيد عبد اللطيف كنيديري على المصادقة واعترض السيد أحمد الجودي على مشاركة و قد 
  .عوان في حراسة االمتحاناتالموظفين اإلداريين والتقنيين واأل

  
  مختلفات – 5

  

  نتائج االستمارة المتعلقة بتدبير الجودة -5-1

  

 على األسئلة التي لمستشفة من أجوبتهمالنتائج االمجلس السادة أعضاء إلى قدم السيد الرئيس 

النتائج ذه هتعكس  .2008 يوليوز 24تضمنتها االستمارة المتعلقة بتدبير الجودة الموزعة عليهم بتاريخ 
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ولمزيد من تحسين .  المجلسالطريقة التي تدبر بها اجتماعاتمجلس حول سادة أعضاء الالرضى العام لل

  : في أجوبتهم بعض التدابير من أهمهاالسادة األعضاء بعض اقترحجودة التدبير 

  

 . ال ينبغي تجاوزهه الجتماعاتا زمنياضع سقفعلى المجلس أن ي -

 .ة على السادة األعضاء وتوزيعها قبل اجتماعات المجلستجميع الوثائق الموزعيجب  -

 .همحاضر اجتماعاتأنشطة المجلس واستعمال وسائل االتصال الحديثة في نشر  -

 .تقليص عدد النقاط المقترحة في جدول األعمال -

 .وغيرها -

  

  التكوين المستمر -5-2

  

 والتي من س التكوين المستمرببعض القرارات المتخذة من طرف مجل المجلسالسيد الرئيس أعضاء أخبر 
  :أهمها

  

 . الدبلومات الوطنيةالجديدة التي تتوخى غعطاءتوقيف التكوينات  -

 الذين يرغبون التسجيل لمتابعة الدراسة في مسالك  بالنسبة لموظفي الجامعة30%تخفيض  -

 .التكوين المستمر

  
  
  
  
  

  لجنة الصياغة

   رشيد هالل. ذ- الكاتب العام للجامعة :المقرر

  :راجعة الم

  لطيفة الداودي: ذة  •

  موالي الطيب لومي: ذ  •

  
  .2008 دجنبر 24صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 

 


