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

 السليماني من كلية العلوم رشيد . حة على روحي المرحومين ذ في البداية، افتتح المجلس بقراءة الفات

 من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الصاحبي االجتماعية بمراكش والسيد الجياللي القانونية واالقتصادية و

 . بمراكش تغمدهما اهللا برحمته

 موالي أحمد بومهدي ممثال بعد ذلك، رحب المجلس بالسيد محمد مرزاق رئيسا للجامعة والسيد

 منتخبين الجدد وهم السادة مصطفى رياح وفؤاد للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمجلس وباألساتذة ال

. جامع بنكرام السفياني الكريزي و
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 . وقدم الرئيس كلمة للمجلس بمناسبة أول مجلس يترأسه في واليته كرئيسا للجامعة

 : وحدد المجلس جدول أعماله في النقاط التالية

 . 2007 ميزانية سنة – 1

 . تقرير مجلس التدبير – 2

 . تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة – 3

 . ة بالجامعة إلحاق المدرسة العليا لألساتذ – 4

 2007 ميزانية سنة – 1

 ). الوثيقة رفقته ( 2007 قدم للمجلس مقترح مجلس التدبير حول توزيع ميزانية التسيير لسنة

 تقرير مجلس التدبير – 2

 24 فبراير و 28 عنه خالل المدة المتراوحة بين مجلس التدبير تقريرا حول أشغاله والقرارات الصادرة قدم

 ). رفقته الوثيقة ( 2007 أبريل

 تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة – 3

 اغوجية ولجنة البحث العلمي والتعاون ولجنة الشؤون القانونية د استمع المجلس لتقارير لجنة الشؤون البي

 كما استمع المجلس لمنسق لجنة الشؤون الثقافية والتواصل الذي طالب بإعادة ). التقارير رفقته ( والتنظيمية

 . لجنة تشكيل ال

 : قارير حيث تمحورت التدخالت حول النقاط األساسية التالية ت قش أعضاء المجلس هذه ال بعد ذلك، نا

 تم بناء على المعايير القديمة علما أن مجلس الجامعة كان قد خلق 2007 إن توزيع ميزانية سنة •

 . لجنة إلعادة النظر في معايير التوزيع

 بات مؤسسات الجامعة فهناك عدة مؤسسات تقلصت متطل ال تستجيب ل 2007 إن ميزانية سنة •

 ميزانيتها سنة بعد سنة علما أن عدد الطلبة بها يرتفع سنة بعد أخرى فهذا تناقض خاصة مع

. اإلصالح الجامعي مستلزمات
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 إن الميزان الذي يستعمل في نهاية التوزيع كمقاصة إلعادة توازن الميزانية بين المؤسسات لم يعد •

 كان قد دراسة سبل أخرى لتعديل توازن ميزانية المؤسسات علما أن مجلس الجامعة صالحا ويجب

 . مقارنة مع السنة الماضية 10 % صادق على أال تتغير ميزانية السنة بأكثر أو أقل من

 المؤسسات التي استفادت من ميزانيات دعم مسالك الماستر والماستر المتخصص ومسالك اإلجازات •

 أخرى لنفس التخصصات من ميزانية التسيير لكن هناك مؤسسات ال يمكنها المهنية تستفيد مرة

 . بحكم القانون فتح هذه المسالك وميزانية تسييرها تقلصت وهذا يتعبر تناقضا

 ماليين درهم التي خصصها مجلس التدبير لدعم المختبرات المعتمدة بالجامعة لم يصادق 4 ميزانية •

 . دعم لفرق البحث أيضا كما يجب تخصيص . عليها مجلس الجامعة

 . شفافية أكبر يجب إيالء التدبير المالي •

 الجولة التي قام بها مجلس التدبير لمؤسسات الجامعة وقفت على عدة مشاكل تعاني منها المؤسسات •

 زيادة على تقلص ميزانية التسيير، فبعض . وال يمكن لهذه الميزانية أن تلبي أدنى الحاجيات

 . في الموارد البشرية التربوية واإلدارية حادا ا تعرف خصاص المؤسسات

 يجب الحد من خلق مؤسسات جديدة ألن الميزانية المخصصة للجامعة ال تفي بمتطلبات المؤسسات •

 . القديمة

 يجب البحث عن سبل أخرى للتمويل كتشجيع التكوين المستمر والتعاون والبحث وتقديم الخدمات •

 . جسور قوية مع محيط الجامعة السوسيو اقتصادي وربط

 . التوزيع المالي المقترح على مجلس الجامعة متضمنا في تقرير أكثر دقة ومهنية يلزم أن يكون •

 من المستحب أن يتوصل أعضاء المجلس بكل التقارير قبل انعقاد المجلس حتى يتمكن كل عضو •

 جتماع خاصة بالنسبة لالجتماعات العادية اال من دراستها ليتسنى لهم اتخاذ القرار الصائب خالل

 من تجنب اتخاذ القرارات يوما وهذا سيمكننا 15 للمجلس التي يكون تاريخها محددا على األقل قبل

 . في حينها دون دراسة معمقة

 9 موردا و 18 بها 01.00 من القانون 18 يجب عرض كل المداخيل على مجلس الجامعة فالمادة •

 . أبواب للنفقات

 فالتدريس . عتبار خصوصيات هذه المؤسسة يزانية المخصصة لكلية الطب ال تأخذ بعين اال الم •

 الجامعي، فقاعات التدريس بالمستشفى تعرف خصاصا حادا في والتأطير يتم بالكلية وبالمستشفى

التي تعتبرالدعامة والمكتبة . كما أن الكلية لم تتوصل بميزانية التجهيز منذ عدة سنوات . التجهيزات
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 نخراط في عرف نقصا في الكتب علما أن واجبات اال ، ت في علوم الصحة األساسية للتكوينات

 . المجالت المختصة ال يمكن تأديتها ألن الميزانية المخصصة للكلية ال تسمح بذلك

 تقتطع ELCEVIER إن واجبات الربط بشبكة مروان وواجبات اإلنخراط في المجلة العلمية •

 الماستر ( لمؤسسات علما أن البعض يستفيد من ميزانية التكوينات الجديدة مناصفة من ميزانية ا

 . ومن ميزانيات دعم وحداث البحث وهذا يعتبر تناقضا ) واإلجازة المهنية

 اغوجية ولها خصوصيات بيد ) عن مدينة مراكش بعيدة ( هناك مؤسسات لها خصوصيات جغرافية •

 والميزانية ) و الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا فقط من اختصاصها تسليم اإلجازة فقط أ ( بحكم القانون

 . المخصصة لها ال تفي بمتطلباتها

 مهندس في أفق سنة 10.000 ومبادرة تكوين offshoring إن الميزانيتين المخصصتين لبرنامج •

 مخصصة للمؤسسات التي ستنخرط في هذين البرنامجين ويجب توزيعها على المؤسسات ، 2010

 . ن االستجابة لمتطلبات هذين البرنامجين المعنية حتى تتمكن م

 يجب على رؤساء مؤسسات الجامعة أن يقدموا عند نهاية كل سنة مالية تقريرا حول صرف •

 الميزانية الذي سيمكن من الوقوف على اإلكراهات والحاجيات الحقيقية لكل مؤسسة كما سيمكن من

 . المعايير تقييم معايير توزيع الميزانية والوقوف على مدى نجاعة هذه

 إن ميزانية التسيير المخصصة لجامعة بمثل حجم جامعة القاضي عياض ضئيلة ويجب مراسلة •

 الوزارة من أجل التماس إعادة النظر في الميزانية التي خصصتها للجامعة نظرا لحجمها

 . وخصوصياتها

 والقاضي 2006 دجنبر 15 يجب تفعيل قرار مجلس الجامعة المتخذ في اجتماعه االستثنائي ليوم •

 . بخلق لجنة من رئاسة الجامعة للقيام بافتحاص مالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي

 : بعد ذلك، قدمت للمجلس توضيحات تركزت في النقاط التالية

 بالنسبة لميزانية مؤسسات بني مالل، فإن جامعة القاضي عياض لم تتوصل بميزانية هذه •

 تخص مؤسسات الجامعة بكل 2007 زارية أن ميزانية سنة المؤسسات، حيث أوضحت المذكرة الو

 وستطلب جامعة القاضي عياض من الوزارة الوصية التعجيل . من مراكش وآسفي والصويرة

 بإصدار ميزانية مؤسسات بني مالل في إطار جامعة السلطان موالي اسليمان علما أن جامعة

 . ات بني مالل لحل كل أمر مستعجل قد يعترض مؤسس القاضي عياض مستعدة

. إن إعادة التأهيل ضرورية ال بالنسبة للمؤسسات القديمة وال الجديدة •
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 ستعمل الجامعة على تقديم تقارير مفصلة ومدققة للمجلس فيما يتعلق بالميزانية حتى يتسنى له اتخاذ •

 القرارات بكل موضوعية علما أن هناك برنامج تنسقه الوزارة من أجل وضع نظام محاسباتي

 . معات والذي سيساعد الجامعة كثيرا في تدبير مواردها المالية للجا

 متطلبات ل ستقوم الجامعة بتقديم ملتمس للوزارة من أجل الرفع من الميزانية حتى تستجيب •

 وخصوصيات الجامعة لكن هناك عدة إمكانيات أخرى لتطوير مداخيل الجامعة نذكر منها على

 العلمي ومداخيل التعاون الدولي والوطني والمعاهدات الخصوص مداخيل التكوين المستمر والبحث

 بالماء ضبط المصاريف المتعلقة ك تفاقيات ؛ كما يجب االجتهاد من أجل تحسين التدبير واال

 . والكهرباء والهاتف وإعداد صفقات موحدة على صعيد الجامعة للحصول على أثمنة أكثر تنافسية

 : الي وفي النهاية، صادق المجلس على القرار الت

 على مختلف 2007 ميزانية التسيير لسنة عرض مجلس التدبير أمام أنظار مجلس الجامعة مشروع

 مؤسسات الجامعة بمراكش وآسفي والصويرة علما أن ميزانية مؤسسات بني مالل لم ترد ضمن ميزانية

 . وقد صادق المجلس على هذا المشروع باألغلبية . جامعة القاضي عياض

 باعتماد تقرير سنوي مفصل عن الميزانيتين القديمة والجديدة مستقبال، كما طالب كما طالب المجلس

 . اللجنة المكلفة بإعادة النظر في معايير توزيع الميزانية اإلسراع بوضع معايير جديدة

 المجلس باستصدار توصية للوزارة الوصية بغية الزيادة في الميزانية ألنها ال تكفي لتسيير جامعة وطالب

 . جم جامعة القاضي عياض من ح

 إلحاق المدرسة العليا لألساتذة بالجامعة – 4

 تطرق المجلس لموضوع إلحاق المدرسة العليا لألساتذة بمراكش بجامعة القاضي عياض وقرر عرض هذا

 . الموضوع في اجتماع استثنائي مقبل

 . وفي النهاية، ندد المجلس بالعنف الذي أصبحت تعرفه بعض مؤسسات الجامعة

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

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

. 2007 يوليوز 25 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


