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 السيد عبد العالي دومو.المعتذرون :

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

 قبل بداية أشغال الجتماع تقدم المجلس بأحر تعازيه للسيد رئيس الجامعة، رئيس المجلس، في فقدان والدته

سيد مولي إدريسوقرأ الفاتحة ترحما على روحها الطاهرة حة ترحما على روح أم ال قرأ المجلس الفات  . كما 

الجبلي وروح أخت السيد مولي أحمد بومهدي.

افتتح المجلس أشغاله وحدد جدول أعماله في النقاط التالية:بعدها 

– المصادقة على محضر الجتماع االسابق؛ 1

ية 2 سم ول مل بر صيلة الع مع ح لس  عن المج قة  جان المنبث تدبير والل لس ال قارير مج  – ت

؛2006-2008
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إخباريات.

– المصادقة على محضر الجتماع االسابق 1

 دون تعديل.2008 أكتوبر 08الجتماع السابق المنعقد بتاريخ صادق المجلس على محضر 

2008-2006– تقارير مجلس التدبير واللجان المنبثقة عن المجلس مع حصيلة العمل برسم ولية  2

 قدم مجلس التدبير واللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الجامعة أمام أعضاء المجلس عروضا مقتضبة حول

  (الوثائق رفقته). كما2008 و2006تقاريرهم التي تناولوا فيها حصيلة أعمالهم طيلة ولية المجلس الممتدة بين 

سيد في مخطط ال سطرة  شاريع الم قدم الم مدى ت حول  يرا  عة تقر ية الجام طة تنم بع خ فة بتت نة المكل  قدمت اللج

  (الوثيقتين رفقته). بعدها بدأ المجلس في مناقشة هذه التقارير2010-2007الرئيس الخاص بتنمية الجامعة لفترة 

وتمحورت تدخلت بعض السادة العضاء حول النقاط الساسية التالية:

.2008كان يستحسن أن يتطرق مجلس التدبير  لميزانية •

من• فع  جب الر ما ي يات المؤسسات ك قة لحاج سة معم لى درا ية ع صب المال يع المنا ستند توز جب أن ي  ي

مستوى تدبير عملية تنظيم مباريات التوظيف.

مالي.• تدبير الداري وال مة جيدة، من اللزم أن تخلق ميكانزمات للرفع من مستوى ال كون الحكا  حتى ت

كما على مجلس التدبير أن يتتبع صرف الميزانية.

ية المخصصة• في الميزان عة و سة الجام مالي برئا تدبير ال سم ال صفقات وق ستوى ال لى م شاكل ع ناك م  ه

للمختبرات ويجب العمل على حلها.

منذ انطلق الصلح هناك تراجع سنوي لمالية المؤسسات.•

 يجب تحديد من له الحق في السكن الوظيفي وتحديد هيكلة إدارية بنادي الجامعة وداخل الجامعة بشكل•

عام.
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يجب النظر في مشكل النتقالت في بعض المؤسسات.•

يجب العمل على تسريع وثيرة المسطرة المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات التعاون.•

 في الشق البيداغوجي يجب الوقوف على مشاكل الصلح، أين وصل وهل هو ماض كما أريد له؟ كما•

 يجب النظر في مشكل توقيف المتحانات من طرف الطلبة ورفضهم للصلح بعد مضي خمس سنوات

على انطلقته.

لق• صة لخ ضيع مخت يد موا سيتم تحد لة  لة المقب في المرح يدة و تائج ج مي الن حث العل ستوى الب لى م  ع

المراكز.

عة مة للجام بة العا عبر الكتا بة أو  جان كتا سقي الل ضاؤه من سادة أع مد ال لى أن ي لس ع فق المج ية ات في النها  و
بملحظاتهم حول هذه التقارير.

 بعد هذا النقاش، قدم رئيس المجلس معطيات حول التدبير والتي تبين بالرقام أن عدد الملفات في شق اللتزام
 % مقارنة مع39عرف ارتفتعا مهما. كما أن عدد الملفات التي تمت تصفية تأديتها المالية عرف ارتفاعا بنسبة 

السنة الماضية.

2012-2009– المخطط الستعجالي  3

ستعجالي  مج ال حول البرنا ضا  عة عر يس الجام سيد رئ هات2012-2009قدم ال لورته الج لذي ب   ا

ضة طوط العري يه الخ ناول ف قد ت يم. و طاع التعل صلح ق يرة إ من وت فع  لوطني للر صعيد ا لى ال سؤولة ع  الم

 للمشروع وأهم المحطات التي مر منها (الوثيقة رفقته). بعده تناول الكلمة السيد نائب الرئيس المكلف بالشؤون

قة قديمهما ور يس بت سيد الرئ عرض ال ما  عة وتم عام للجام كاتب ال سيد ال ثم ال صل  ية والتوا ية والثقاف  الكاديم

مقتضبة حول أهداف البرنامج وبعض التقنيات المتعلقة بأجرأته.

لذين اعتبروا هذا البرنامج فرصة للنهوض  وبعد ذلك فتح باب المناقشة أمام السادة أعضاء المجلس ا

قديم قرب الجال قصد ت لوطني في أ سقيه على الصعيد ا سادة من ستدعاء بعض ال  بأوضاع الجامعة وطالبوا با

شاريع. لورة الم ية لب سائل التقن حول الم حوله وخصوصا  سادة الساتذة  شروحات واليضاحات لل من ال يد   مز

لورة يات ب قدم عمل مدى ت حول  عة  عة للجام سات التاب ساء المؤس سادة رؤ تدخلت ال صبت  شة، ان ناء المناق  وأث

المشاريع بمؤسساتهم وانصبت تدخلت باقي السادة العضاء حول:

اللجنة المنسقة للمخطط على الصعيد الجهوي والتي تساءل المجلس عن الطريقة المعتمدة لنتقائها.-

الجال المحددة من طرف الوزارة لجرأة المخطط والتي ارتأى المجلس أنها جد قصيرة.-

 بعض المشاريع التي يمكن ادماجها ضمن المخطط الستعجالي كمشروع مطبعة خاصة بالجامعة-

ومركز خاص بالندوات وغيرها من المشاريع.
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فاة بل موا صادقة ق صد الم عة ق لس الجام لى مج شاريع ع عرض الم ضرورة  لى  لس ع فق المج ية ات في النها  و
لى ماني ع حد أوح بد الوا هدي وع مد بوم مولي أح مداوي و مد الح سادة مح عتراض ال مع ا هذا  ها.  لوزارة ب  ا

الطريقة التي تم بها انتقاء المنسقين الجهويين للمشاريع وكذا على الجال المحددة من طرف الوزارة.

 – مختلفات4

Programmes de formation conventionnées- برامج التكوينات المدعمة 4-1

يس نائب الرئ سيد  قدم ال نات المدعمة و مج التكوي ية لبرا عة المال سألة المتاب طة م قترح النق سيد م ثار ال  أ

لمر ية. ويتعلق ا مج الوطن هذه البرا قدم  ية والتواصل عرضا حول مدى ت ية والثقاف شؤون الكاديم  المكلف بال

  طبيب وبرنامج التكوين في العمل3300 مهندس وبرنامج تكوين 10000ببرنامج أوفشورين وبرنامج تكوين 

الجتماعي.

Règlement des marchés et des paiementsتصفية الصفقات والداءات - 4-2

 طرح السيد مقترح النقطة بعض المشاكل التي أصبحت تعرفها تأدية مستحقات بعض الصفقات وارتأى

سبق لمجلس لذي  عات وا خل الجام صفقات دا لق بال قانوني المتع نص ال في ال ظر  حان لعادة الن قد  لوقت   أن ا

 2008الجامعة أن تداوله في اجتماع سابق وأجاب السيد الرئيس بأن وتيرة تأدية المستحقات عرفت تحسنا سنة 

سنة  مع  نة  ية2007مقار عديلت عمل قتراح ت عة وا خاص بالجام صفقات ال ظام ال سة ن ستقبل درا سيتم م  . و

وسيعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليه.

تمويل وهيكلة البحث العلمي- 4-3

Financement et structuration de la recherche scientifique

نائب سيد  قدم ال مي و لة البحث العل ها تمويل وهيك لتي يعرف طة بعض المشاكل ا قترح النق سيد م ثار ال  أ

الرئيس المكلف بالشؤون الكاديمية والثقافية والتواصل عرضا حول مدى تقدم هذه البرامج.

وضعية مركب الجامعة الرياضي- 4-4

Etat des lieux du complexe sportif de l’université

 مركب الجامعة الرياضي كبعض التداريب التيأثار السيد مقترح النقطة بعض المشاكل التي يعرفها 

ية خاص بالجمع يد  ظام جد عداد ن تم إ نه  لى أ شارة إ مت ال مؤطرين فت طات ول  له دون انخرا جرى داخ  ت

.1997 فبراير 06الرياضية الجامعية بمراكش التي لم يعقد مجلسها أي اجتماع منذ خلقها بتاريخ 
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Etat des lieux du club de l’universitéوضعية نادي الجامعة - 4-5

عام كاتب ال سيد ال قدم ال نادي الجامعة ف حل أزمة  تة ل جاد صيغ ولو مؤق سيد مقترح النقطة بإي  طالب ال

للجامعة ورقة تقنية حول النادي.

ــــاتإخباري

الجتماع أخبر السيد الرئيس أعضاء المجلس ببعض المستجدات والتي من أهمها:في نهاية 

لذي - يدة وا ته الجد كتروني للجامعة في حل  تم انجازه من طرف شركة مختصةانطلق الموقع الل

.www.uca.ucam.ac.maويمكن تحميله مؤقتا على العنوان 

 تقنية متعددة وكتب ومجلت في ميدان البيولوجيابعض الهبات المقدمة للجامعة في شكل معدات -

والطب وقد وافق المجلس عليها (الوثيقة رفقته).

باحثون من الجامعة- ساتذة  ها أ لتي حصل علي بأهم الجوائز ا   ويتعلق المر بالستاذأخبر المجلس 

باحثين صنيفه ضمن ال تم ت لذي  سمللية وا لوم ال ية الع ياء بكل شعبة الكيم من  لزرق  هي ا  حسن بي

 العشر الوائل في المغرب والستاذين زهير بن خلدون ومصطفى محروز الذين حازا على التوالي

يات خص العمل ما ي في  سي  بي الفرن عاون المغر يم الت طار تقي في إ ثة  لولى والثال جائزة ا لى ال  ع

يه الستاذ محمدActions Intégréesالمدمجة ( فس الطار مشروع يشرف عل نال وفي ن  ) كما 

الشرقاوي في ميدان التنمية البشرية جائزة تشجيعية.

عة - سيس الجام ين لتأ لذكرى الثلث يدا ل لس وتخل خبر المج خاصأ يدي  طابع بر صدار  سيتم إ  بأنه 

بالجامعة.

لجنة الصياغة:
: الكاتب العام للجامعة - ذ. رشيد هللالمقرر

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

يعتبر مصادقا عليه بعد انصرام أجل أسبوعين كمدة محددة لكل أعضاء المجلس لبداء ملحظاتهم
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