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 رئاسة جامعة القاضي عياض : المقر

 . دورة عادية : الصفة

: رون ــ اض ــ الح

 امحمد – عبد الحق علوي يزيدي – الجليل هنوش عبد – محمد أبو صالح – محمد مرزاق السادة : األعضاء بحكم القانون

 عبد الرحمان – حدية المصطفى - العزيز البوعديلي عبد – المصطفى العدناني - األمراني زنطار

 بشير سيف اإلسالم – محمد العربي األشهب – محمد نجيب قديوي – سكوم و بناصر - عيادي

 . عبد الوهاب بنعجيبة – لخضر

 . موالي أحمد بومهدي – السيدين موالي أحمد العمراني : األعضاء المعينون

 - لطيفة الداودي – خديجة مديح – حفيظ أحميد – أحمد أسحل – عبد الواحد أحماني السادة السيدات و : األعضاء المنتخبون

 فؤاد السفياني – محمد العدناني – محمد التاقي - المعطي بن دادة – محمد رمزي – مصطفى رياح

 محمد - نور الدين أسكور – نادية شائبي – عبد اللطيف آيت عمي - بوعبيد عباسي – الكريزي

 محمد األكلع – محمد الحمداوي – النوري ناجي عبد – أمال سعيد – موالي الطيب لومي – المخفوق

 - اللة حسناء اإلدريسي – خليد أحماني – عبد الصمد بو الصلحي – صالح الهداج – سعيد أهادي -

 . أحمد الجودي – عبد اللطيف كنيديري

 . جدامي ك إدريس – وي مظفار الشرقا ال – بومدين التانوتي السادة : األعضاء المدعوون

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

 : حدد المجلس جدول أعماله في النقطتين التاليتين

 . إلحاق المدرسة العليا لألساتذة بالجامعة -

. خلق نواة جامعية بقلعة السراغنة -
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 إلحاق المدرسة العليا لألساتذة بالجامعة - 1

 أبريل 24 الثالثاء لس الجامعة المتخذ في اجتماعه ليوم في البداية ذكر رئيس المجلس بقرار مج

 . والذي وافق على المبدإ وقرر عرض هذا الموضوع في اجتماع استثنائي مقبل 2007

 الوثيقة ( وقدمت وثيقة للمجلس تتضمن إحصائيات ومعطيات حول المدرسة العليا لألساتذة بمراكش

 ). رفقته

 لجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز بعد ذلك، أعطى السيد مدير األكاديمية ا

 معطيات حول الوضعية الحالية التي تتواجد عليها المدرسة خاصة وأنها تحتضن األقسام التحضيرية

 زيادة وكذا المركز الجهوي البيداغوجي مع بناية إدارية له ، وإدارة خاصة بها ، وداخلية ٬ للثانوية التقنية

 هذه المؤسسات الثالثة هناك تعايش وانسجام تام بين أن و لألساتذة درسة العليا على بنايات خاصة بالم

 وأوضح بأن المركز الجهوي ال يخلق مشكال نظرا ألعداد الطلبة . داخل مؤسسة واحدة التي تشتغل

 وأضاف أن إشكالية التكوين بالمدرسة العليا . القليلة به بينما إفراغ الثانوية سيخلق مشكال يصعب حله

 خاصة وأن تكوين أساتذة السلك الثانوي يتم مبدئيا على أساس ، ب التطرق إليها ودراستها بكيفية دقيقة يج

 يجب التطرق كذلك إلى طريقة تكوين كما . فتح مناصب مالية مخصصة لهم من وزارة التربية الوطنية

 مدير أن األكاديمية مستعدة وفي النهاية أكد السيد ال ، ثانوي وكيفية توظيفهم بالثانويات أساتذة التعليم ال

 إليجاد الحلول والتعاون مع الجامعة حتى يتم التفويت في أحسن الظروف علما أن األكاديمية لها روابط

 متينة مع الجامعة والتعاون بينهما ليس حديث العهد وذلك في عدة مجاالت وخير مثال على ذلك هو

 . ة وطنية للتجارة والتسيير بشارع عالل الفاسي تفويت المركز الجهوي التربوي الذي أصبح اليوم مدرس

 : بعد ذلك، فتح باب النقاش وأتت جل تدخالت أعضاء المجلس حول النقاط التالية

 . مبدأ اإللحاق مبدأ وطني الرجعة فيه لكن يجب دراسة كيفية إلحاق المدرسة بالجامعة §

 لألساتذة كان يجب حلها سابقا والتي تراكمت إن المشاكل التي تعرفها المدرسة العليا §

 حاليا هو الموافقة على إلحاق المدرسة وليس إلحاق األساتذة فالنقاش المطروح . منذ مدة

 ). نصف أوربع إلحاق ( أواإلداريين أوالوعاء العقاري ويجب تفادي الحلول الوسطى

 لثانوي ال تطرح أي قضية المناصب المالية التي تخصص مسبقا لتكوين أساتذة التعليم ا §

. مشكل حتى بعد اإللحاق
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 اإلشكالية التي يجب حلها هي أوال إشكالية تربوية تتعلق بالتكوينات والخصوصيات §

 . البيداغوجية للمؤسسة وذلك لتحسين الجودة والمردودية وكذا دورها إذا ألحقت بالجامعة

 ى كذلك أكان تابعا لألكاديمية أما قضية العقار فيعتبر هذا الوعاء في ملكية الدولة وسيبق

 ال لقطاع التربية الوطنية وال لقطاع أوالجامعة ولحد اآلن لم تفوت الدولة أي عقار

 . التعليم العالي

 يجب التفكير في مصير األقسام التحضيرية بالثانوية والتي تتواجد حاليا داخل المدرسة §

 . العليا لألساتذة

 اصيل المتعلقة بعملية إلحاق المدرسة يجب تكوين لجنة من المجلس لدراسة التف §

 . بالجامعة

 : وفي النهاية، قرر المجلس مايلي

 صادق المجلس بإجماع أعضائه على إلحاق المدرسة العليا لألساتذة بأطرها التربوية واإلدارية

 وقرر تكوين لجنة من السادة . والتقنية وممتلكاتها العقارية وتجهيزاتها إلى جامعة القاضي عياض

 اء مجلس التدبير والسيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وممثل النقابة أعض

 . الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة

 وكلفت اللجنة بإعداد مشروع حول التفاصيل المتعلقة بعملية اإللحاق وعرضه على أنظار المجلس في

 . اجتماع مقبل

 لسراغنة خلق نواة جامعية بقلعة ا – 2

 وتمحور العرض حول . قدم رئيس المجلس عرضا حول مشروع خلق نواة جامعية بمدينة قلعة السراغنة

 : النقاط التالية

 . عدد الناجحين في البكالوريا والنسبة المئوية التي يكونونها في جهة مراكش تانسيفت الحوز -

 . تلبية متطلبات ساكنة المنطقة -

 . امعة بمراكش التخفيف من الضغط على مؤسسات الج -

 . المساهمة في تنمية المنطقة واإلقليم -

. لمدينة ل المساهمة في اإلشعاع الثقافي والعلمي والتربوي -
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 كما قدم رئيس المجلس توضيحات حول البعثة التي قامت بزيارة قلعة السراغنة والتقرير الذي أعدته في هذا

 المنتخبة لهذا المشروع والمتمثل خاصة في قطعة الشأن وكذا الدعم الذي قدمته السلطات المحلية والهيأة

 الالزمة من أجل خلق مدرسة عليا للتكنولوجيا هكتار ومركز تكوين المعلمين والتجهيزات 50 أرضية من

 . وتخصيص األرض إلنشاء كلية متعددة التخصصات

 : وتمحورت تدخالت أعضاء المجلس حول النقاط التالية

 احي اجتماعية وثقافية وعلمية واقتصادية ويجب دراسة القيمة يعتبر المشروع مهما من عدة نو -

 . المضافة التي سيأتي بها المشروع بالنسبة للجامعة وللمدينة والمنطقة والجهة

 يجب توفير كل الضمانات لخلق هذا المشروع خاصة من الوزارة الوصية فيما يتعلق بميزانيتي -

 . المالية االستثمار والتسيير وكذا فيما يتعلق بالمناصب

 نظرا لدعم الجهة واإلقليم لهذا المشروع وكذا الوزارة الوصية فال يمكننا سوى القبول، لكن -

 . يجب أن يكون دعم كل جهة مضمونا

 تعرف منطقة قلعة السراغنة خصوصيات اجتماعية واقتصادية ولربح رهان نجاح هذا -

 . المشروع، يجب دعمه بخلق حي جامعي ومطعم جامعي بالمدينة

 : النهاية، قرر المجلس مايلي وفي

 وافق المجلس على مشروع خلق نواة جامعية بإقليم قلعة السراغنة وقرر تكوين لجنة للنظر في

 التكوينات والتخصصات تضم السادة األساتذة المصطفى العدناني، عبد الواحد أحماني، نور الدين

 . يس الغجدامي أسكور، موالي أحمد بومهدي، محمد الحمداوي، محمد األكلع وادر

 . وطالب المجلس جميع األطراف بتوفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة إلنجاح هذا المشروع

 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


