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.2009 أبريل 29الربعاء  التاريخ :
الكلية المتعددة التخصصات بآسفي.المقر : 

دورة استثنائية.الصفة : 

 : الحاضرون
قانون : كم ال ضاء بح سادة  الع مرزاق ال مد  لوديكي – مح مد  سا) – مح نوش(رئي يل ه بد الجل مدع   – امح

صالح –  بو  مد أ طار – مح لمراني زن يديا لوي يز حق ع بد ال يتع ل آ بد ا   –– ع
واحمان – محمد العربي الشهب – أحمد الدرجة – المصطفى حدية.

. السيدان محمد فليوالعضاء المعينون :
 إسماعيل سعدون – عبد الغني- حسن المازوني –  عبد الواحد أحماني السيدات والسادةالعضاء المنتخبون :

يل شيقش –رشيد بنموسى – خل عزوز ق لد برادة – الحسين أعبوشي –   بوسعود – خا
هادي بد ال بونهير – ع يزة  مداوي – عز مد الح باش – مح يف خر بد اللط  مخلص – ع
عة بوستة – محمد يديري – ربي يد – عبد اللطيف كن لد بنحيدة – فريد خال شا – خا  البا

حمامو. 
مدعوون : ضاء ال سلوس –الع مادي بو فرم – ح سف ال سيدمو – يو بي  مد العر تانوتي – مح مدين ال سادة بو  ال

إدريس الغجدامي – مبارك بن الشانعة.
 السيدين بشير سيف السلم لخضر – سعيد أمال.العضاء المعتذرون :

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

 في البداية، شكر المجلس السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي وأساتذة المؤسسة وأطرها الدارية
لستضافتهم أشغال المجلس بمقر الكلية.

بعد ذلك، حدد المجلس جدول أعماله في النقاط التالية :

 المصادقة على محاضر الجتماعات الثلثة السابقة.-1
 اعتماد مسالك التكوين.-2
 تعويضات الخبراء الذين يعطون دروسا في ميداني الطب والمعلوميات.-3
 المصادقة على هيكلة رئاسة الجامعة.-4
 خلق مؤسسة جامعية بمدينة ابن جرير.-5
 النواة الجامعية بقلعة السراغنة.-6
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- المصادقة على محاضر الجتماعات الثلثة السابقة1

 6 مارس و6 دون تعديل وعلى محضري اجتماعي 2009 فبراير 18صادق المجلس على محضر اجتماع 
 بعد إدخال بعض التعديلت عليهما.2009أبريل 

- اعتماد مسالك التكوين 2

 قدم المجلس عرضا حول مشاريع مسالك الجامعة التي ستقترح للعتماد. وأخبر المجلس كذلك عن انطلق
 عملية التواصل والتعريف بالمسالك وذلك بجولة في ثانويات الجهة لخبار تلمذتها حول للتكوينات المفتوحة

بالجامعة.
وناقش أعضاء المجلس هذه النقطة حيث تمحورت جل التدخلت حول النقاط التالية :  

لى عدم-   عرفت عدة مؤسسات بعض المشاكل في بلورة المسالك ذات المقاربة الجديدة. ويرجع ذلك إ
وضوح طريقة إعداد دفاتر هذه المسالك كما أن الوقت كان غير كافيا لعدادها.

- كان من الفضل أن يكون تواصل بين المنسقين على الصعيد الوطني والفرق البيداغوجية بالمؤسسات.
عدم لى  يؤدي إ ما  تأخير م عض ال عرف ب سالك ي شاريع الم لورة م في ب ية  ستجدات الوطن بار بالم  - الخ

اللمام بالتوجهات الوطنية.
- يجب إرساء ميكانيزمات للتواصل مع الفرق البيداغوجية على صعيد الجامعة والمؤسسات.

توفرة نات الم بار المكا ين العت خذ بع سالك دون ال لف الم ين مخت شترك ب جدع الم لورة ال تم ب  - ي
بالمؤسسات.

- الجسور بين مختلف المسالك ليست واضحة.
 - يجب تجنب تعدد وتكرار المسالك وذلك لتجنب هدر الطاقات. لذا يجب التركيز أكثر على التنسيق بين

الهيآت البيداغوجية.
ستوى لى م صص ع قى التخ صص ويب من التخ طالب  كن ال جازة ليم ستوى ال من م كوين  صبح الت  - أ

الماستر.
- يجب التطرق أكثر إلى التدبير المعلوماتي للمسالك.

- من المستحب خلق خلية على صعيد الجامعة تتكلف بتدبير تدريس وحدة المعلوميات.
توفر على ماد ول ن سالك المقترحة للعت سة الم لت مطروحة تخص درا عددة لزا ية مت قاط تقن ناك ن  - ه

الوقت اللزم لدراستها وحلها.
 - يجب على رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والساتذة بصفة عامة النخراط في عملية التواصل لفائدة

تلميذ سلك البكالوريا.
 - هناك ازدواجية في الخطاب بين القطاع العام والقطاع الخاص علما أن القطاع الخاص يتمشى بأساتذة

القطاع العام وأن طريقة تعامل الساتذة مع الطلبة تختلف بشكل بيWن بين القطاعين.  

وفي النهاية، قرر المجلس مايلي :

ها لوزارة ب فاة ا ماد وموا بات العت في طل بت  ية ال شؤون البيداغوج نة ال عة للج لس الجام فوض مج  - ي
مباشرة.

 أيام إضافية.10- يمدد أجل وضع طلبات العتماد ب
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- تعويضات الخبراء الذين يعطون دروسا في ميداني الطلب والمعلوميات 3

عرف لتي ت مواد ا عض ال تدريس ب مون ب لذين يقو خبراء ا عويض ال سابق ت ماع  في اجت عة  لس الجام  قرر مج
 خصاصا في الطر على الصعيد الوطني. وكان هذا القرار مفتوحا دون تحديد التخصصات المعنية. وبما أن

هناك مشكل تعانيه بعض التخصصات كالطب والمعلوميات، ضمن المستحب تحديدها.  
 وقرر المجلس أن تنتظر الجامعة إصدار المذكرة المشتركة بين الوزارة الوصية ووزارة المالية قبل البث في

هذه النقطة. 

- المصادقة على هيكلة رئاسة الجامعة4

 اقترحت الوزارة الوصية هيكلة تخص رئاسات الجامعات بعد موافقة وزارة المالية عليها. وقدم منسق لجنة
الشؤون القانونية والتنظيمية ملحظات اللجنة حول المقترح بعد دراسته.

وتدارس المجلس هذه النقطة حيث أبدى العضاء الملحظات التالية :
 

- الهيكلة ل تلئم حجم الجامعة ومكانتها لكن يمكن تعديل الهيكلة بعد تطبيقها وتقييمها.
 - يجب على الهيكلة أن تكون متناسقة مع الهيكلة التي تم اعتمادها في برنامج تدبير الجودة الذي بموجبه

.ISOحصلت الجامعة على شهادة 
 - المهام المسطرة بالهيكلة غير محددة وغير واضحة.

 - كان يجب أن يتوصل العضاء بالمشروع لدراسته وإبداء ملحظاتهم ورأيهم في الموضوع قبل طرحه
على أنظار مجلس الجامعة.

- من الفضل أن ينبثق مشروع الهيكلة من مجلس الجامعة.
- يجب على الجامعة أن تكتسب شيئا ويمكن القيام بالتعديل بعد ذلك عوض النطلق من لشيء.

وفي النهاية قرر المجلس تعميق دراسة المشروع والبث فيه في اجتماع مقبل.

- خلق مؤسسة جامعية بابن جرير5

 قدم رئيس المجلس حيثيات المشروع وأهدافه حيث يدعم الستراتيجية العامة لتطوير المنطقة وتنميتها كخلق
.2010 مهندس في أفق 10.000قطب منجمي للفوسفات ويتماشى مع برنامج تكوين 

من كذلك  سيمكن  سفات. و شريف للفو تب ال طر المك عة وأ طر الجام ين أ مزدوج ب تأطير  كوين ب سيكون الت  و
التعاون بين الجامعة والمكتب.

  وأن2010-2009وتدخل بعض العضاء وأشاروا إلى أن يكون المشروع متضمنا في المخطط الستعجالي 
تتوفر له كل الضمانات لنجاحه.

وأعطى المجلس في النهاية، موافقته على خلق المشروع شريطة توفير كل الضمانات لنجاحه.

- النواة الجامعية بقلعة السراغنة6

 كانت التوصية الولى للوزارة هي خلق مدرسة عليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة. وانتدب مجلس الجامعة لجنة
عداد هدف إ لك ب نة والمنطقة وذ ية بالمدي ية للوقوف على المعطيات المحل يام بزيارة ميدان لف والق سة الم  لدرا
عددة التخصصات. وشروع العمل بمركز ية مت قتراح خلق كل لى ا سة اللجنة إ  مقترح للمجلس. وخلصت درا
لم لوزارة  ظور ا كن من ية. ل شروع الكل صية م لوزارة الو ماد ا ظار اعت في انت سلكين  صات بم عدد التخص  مت
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مالي يداغوجي وال تدبير الب في ال عرف المركز مشاكل  قترح مجلس جامعة القاضي عياض. وي طابق مع م  يت
وفي المناصب المالية الممنوحة له والمتوقفة بالوزارة.

 ونظرا للوضع الذي يعرفه مركز قلعة السراغنة، قرر المجلس تحويل المشروع إلى مدرسة عليا للتكنولوجيا
 بقلعة السراغنة مع القيام بحملة إخبارية لبناء المنطقة والمنتخبين والسلطات تبين فيها مزايا المدرسة العليا

للتكنولوجيا.

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

المراجعة: 
ذ.حسن المازوني 

ذ. الحسين أعبوشي

.2009 يوليوز 21صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 

4 4/


