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   العاشر محضر اجتماع مجلس الجامعة

  2011-2009برسم والیة 

  

  .2010 ماي 10 اإلثنین :التاریخ 

  .رئاسة جامعة القاضي عیاضالمقر : 

 :  الحاضرون

امحمد األمراني  – عبد الجلیل ھنوش – محمد لودیكي –(رئیسا) محمد مرزاق السادة  : األعضاء بحكم القانون
بشیر   – عبد هللا آیت واحمان –بد الحق علوي یزیدي ع -  محمد أبو صالح – زنطار

 –محمد فلیو  – المصطفى حدیة –محمد العربي األشھب  -  سیف اإلسالم لخضر
  .حمادي بوسلوس –یوسف الفرم 

  .بومھديالسید موالي أحمد  األعضاء المعینون :
 – نادیة شائبي –ابراھیم بوعیاد  -حسن المازوني – عبد الواحد أحماني السادةالسیدات و األعضاء المنتخبون :

عزیزة  - محمد الحمداوي - سعید أمال – الحسین أعبوشي – خالد برادة - محمد المخفوق 
 –اللطیف كنیدیري عبد  –محمد بوریش  – خالد بنحیدة –عبد الھادي الباشا  – بونھیر

   .أسماء الفرقاني – محمد حمامو –ربیعة بوستة 
  .مبارك بن الشانعة –إدریس الغجدامي  -محمد العربي سیدمو  – بومدین التانوتيالسادة  األعضاء المدعوون :
  .السید أحمد الدرجة األعضاء المعتذرون :

  

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

  

مزیان بلفقیھ،  العزیز قرأ المجلس الفاتحة ترحما على روح المرحوم السید عبد ،االجتماع أشغالبدایة  قبل

السادس نصره هللا والمرحوم األستاذ محمد عابد الجابري الفیلسوف الجاللة الملك محمد  مستشار صاحب

  .والمفكر المغربي الكبیر

  

بعدھا، وشح السید رئیس الجامعة بعض الموظفین الذین أنعم علیھم صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره 

  : هللا بأوسمة ملكیة. ویتعلق األمر بالسادة

  لكبیر، أستاذ اللغة العربیة بكلیة األداب والعلوم اإلنسانیة، وسام العرش من درجة فارس.عبد الصمد ب -

ابراھیم ایت امحند، متصرف بكلیة العلوم والتقنیات وكاتب عام سابق للكلیة، وسام االستحقاق من  -

  الدرجة الممتازة.

  االستحقاق من الدرجة الممتازة. الشافعي بن احمدرفیق، أستاذ اإلعالمیات بكلیة العلوم السماللیة، وسام -

  .وقدمت الجامعة حفل شاي على شرف المنعمین علیھم
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كما سلم السید رئیس الجامعة لعمید فریق منتخب الجامعة في كرة القدم داخل القاعة كأس الرتبة األولى ذكورا،  

الذي نظم من طرف الجامعة التي حصل علیھا الفریق في الدوري الوطني الجامعي األول لكرة القدم داخل القاعة 

  برحاب جامعة محمد األول بوجدة. 2010مارس  18و  17كیة المغربیة للریاضة الجامعیة یومي لالم

  

كما أخبر المجلس بتعیین األستاذ بوشعییب المرناري الذي حضي بالثقة المولویة السامیة، رئیسا لجامعة السلطان 

ئیس الجامعة جزیل شكره لكل ھیاكل ومكونات جامعة القاضي عیاض موالي سلیمان. وبھذه المناسبة، قدم السید ر

  خاصة منھم إداریي رئاسة الجامعة على كل األعمال التي أسدوھا لھذه الجامعة الفتیة.

  

موالي أحمد بومھدي الذي عین ممثال للنقابة الوطنیة وقبل تحدید جدول أعمالھ، قدم المجلس ترحیبھ باألستاذ 

  لس جامعة القاضي عیاض.للتعلیم العالي بمج

  

من المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة كما تطرق المجلس لالعتداء الذي تعرضت لھ السیدة إلھام الشیشاوي (

) من طرف شخص من خارج الجامعة. وتمنى المجلس أن تنصف السیدة طبقا للمقتضیات القانونیة بماركش

  الجاري بھا العمل.

  

  لنقاط التالیة :وحدد المجلس جدول أعماه في ا

  .2010فبرایر  12المصادقة على محضر  - 1

 .2010- 2009حصیلة األسدس األول للموسم الجامعي  - 2

 تقریر المجلس األعلى للحسابات. - 3

 .2012- 2009البرنامج االستعجالي  - 4

 تقاریر مجلس التدبیر واللجان المنبثقة عن المجلس. - 5

 مختلفات : - 6

  رك بألمانیا.ودفعة ثانیة لھبات عینیة من جامعة كوتنب -1.6

  تعقید المساطر اإلداریة والمالیة. -2.6

  التسییر اإلداري والتدبیر المالي لنادي الجامعة. -3.6

  دعم تنقالت األساتذة الباحثین. -4.6

  حثین.اتعثر ترقیات األساتذة الب -5.6

  جتماعات اللجان اإلداریة المتساویة األعضاء.تنقیط الموظفین اإلداریین وا -6.6

  لترخیص لموظفي الجامعة من أجل متابعة الدراسة.ا -7.6

  التأشیر على دبلومات الموظفین. -8.6

 

********************************  
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  2010فبرایر  12المصادقة على محضر  - 1

  بعد إدخال بعض التعدیالت علیھ. 2010فبرایر  12صادق المجلس على محضر اجتماعھ التاسع المنعقد بتاریخ 

  

  2010- 2009س األول للموسم الجامعي حصیلة األسد - 2

قدم السد نائب الرئیس المكلف بالشؤون األكادیمیة والثقافیة والتواصل عرضا حول حصیلة األسدس األول 

الوثیقة رفقتھ) . وتناول في عرضھ النسب والمؤشرات المتعلقة بالحصیلة ( 2010-2009للموسم الجامعي 

حیث أن رئاسة الجامعة لم تتوصل بكل النتائج من باقي المؤسسات. األولیة لألسدس في بعض مؤسسات الجامعة 

وقارن أرقام ھذه الحصیلة األولیة بأرقام األھداف التعاقدیة التي تعھدت بھا الجامعة في البرنامج  االستعجالي 

مج. واقترح حیث أشار إلى أن النتائج األولیة تبین أن الجامعة لم تصل بعد إلى بعض األھداف المسطرة في البرنا

بعض اإلجراءات التي ینبغي اتخادھا لتحقیق األھداف المسطرة وااللتزامات  السید نائب الرئیس في عرضھ

المتعھد بھا في البرنامج االستعجالي. كما أضاف بعض أعضاء المجلس إجراءات أخرى تھدف إلى الوصول إلى 

  األھداف المحددة في البرنامج اإلستعجالي.

  

ه المعطیات وكذا اإلجراءات المقترحة وبعض المشاكل سواء المرتبطة بطریقة جمع وناقش المجلس ھذ

المعلومات أو المتعلقة ببعض التكوینات وذلك بھدف الوصول إلى األھداف المحددة في البرنامج اإلستعجالي. 

  : ویمكن تلخیص تدخالت األعضاء في النقاط التالیة

 ھداف التي من أجلھا تعاقدت الجامعة في البرنامج االستعجالي كل فعالیات الجامعة مسائلة حول تحقیق األ

  لمؤسسات بالبیانات والمعطیات في حینھا.والیمكن القیام بالتقویمات الالزمة إال إذا توصلت الجامعة من كل ا

  وحدات الذي یطرح مشكال خاصة في المسالك ذات االستقطاب  4الضعف جد بین بالنسبة لنسب النجاح في

. لكن، في الوقت الحالي، الیمكن الكالم عن عدم تحقیق األھداف المسطرة وعن إمكانیة تحسین المفتوح

خاصة   2010-2009النسب والمؤشرات ألن التفعیل الفعلي للبرنامج ال ینطلق في األسدس األول من سنة 

 وأن جل األوراش التي تمكن من الوصول إلى األھداف لم تفعل بشكل كلي.

 ى مرحلة تقییم البرنامج بینما أن جل األوراش لم تفعل بشكل كلي. لذا یجب الوقوف على وصلت األمور إل

 الصعوبات التي یواجھھا المخطط للوصول إلى المؤشرات.أسباب تأخر التفعیل وكذا 

  یجب احتساب نسب الذین لم یتمكنوا من متابعة الدراسة والتركیز كذلك على عدد الطلبة الذین یغادرون

 ون دبلوم.الجامعة د

 .ال یجب على المعطیات أن تكون موسمیة الستخالص بیانات ومؤشرات منھا 

  ولیس المسجلین.یجب التطرق إلى أعداد الطلبة الذین اجتازوا االمتحانات لمقارنتھا مع أعداد الناجحین 

  مؤسسات التي ھي بدورھا غیر كاملة.  4ال یمكن استنتاج خالصات من نتائج أولیة التھم سوى 

 حول التوجیھ بین اإلعدادي والثانوي والتي بینت أن ما یقارب في بعض المؤسسات ناك دراسة تمت ھ

لكن بعد حصولھم على شھادة  .من التالمیذ یفضلون متابعة دراستھم بمیدان العلوم والتكنولوجیا 100%
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أو الحقوق أو االقتصاد. أو العلوم اإلنسانیة  اآلدابمتابعة دراستھم بحقول  یضطرون إلىفإنھم  ،البكالوریا

 وھذا یعزى إلى المشاكل التي یعانیھا الطلبة في لغة التدریس.

  الالزمة من المؤسسات وفي النقطة األساسیة التي یجب التطرق إلیھا ھي توفر الجامعة على المعطیات

كراھات حینھا. ویجب وضع مقترحات عملیة لحل المشاكل وكیفیة معالجة المعطیات وكذا الوقوف على اإل

التي ال تمكن من التوصل بالمعطیات والنتائج في الوقت الالزم. كما أن على رؤساء المؤسسات إعطاء 

توضیحات حول تأخر معطیات مؤسساتھم بما في ذلك وجوب تفعیل ھیاكل المؤسسات للوقوف على مكامن 

 الخلل.

 تي تحتلھا.الجامعة بكل مكوناتھا مطالبة للعمل حتى تحافظ على مكانة الصدارة ال 

  إن تفعیل النظام المعلوماتيAPOGEE  سیمكن من حل عدة مشاكل تعاني منھا المؤسسات. ویعتبر ھذا

النظام جاھزا كما أن التكوینات الالزمة قد أعطیت لممثلي المؤسسات والمسؤولین على المصالح البیداغوجیة 

 وتفعیل النظام مرھون بمدى انخراط المؤسسة فیھ.

  

أسبوعین لتوصل الرئاسة بكل معطیات األسدس األول كاملة من كل المؤسسات  سقفحدد المجلس وفي النھایة، 

  وفق النموذج المحدد.

   
  تقریر المجلس األعلى للحسابات  - 3

المتعلق بجامعة القاضي عیاض  شقھقدم السید رئیس المجلس ورقة حول تقریر المجلس األعلى للحسابات في 

میة. وذكر في عرضھ مختلف المراحل التي مرت منھا عملیة افتحاص الجامعة الذي نشر مؤخرا بالجریدة الرس

  إلى حین صدور التقریر.من طرف قضاة المجلس األعلى للحسابات 

  

  : وشرع أعضاء المجلس في مناقشة مالحظات التقریر حیث انصبت التدخالت في النقاط التالیة

 .من المفضل تخصیص لقاء خاص لدراسة التقریر  

  بجامعتنا.إدراج جواب الجامعة لمن شأنھ أن یضر إن عدم 

  المالحظات التي أتى بھا التقریر ھي مالحظات ال تمس عمل الجامعة في العمق. لكن یجب التنبھ إلى ھذه

 المالحظات والعمل على تصحیحھا.

 جاب مع یعتبر المجلس األعلى للحسابات مؤسسة دستوریة والجامعة تعتبر مؤسسة عمومیة ویجب التعامل بإی

 ھذا التقریر بالوقوف على كل المالحظات والعمل على تصحیحھا وتجنبھا.

  

وتدخل السید رئیس المجلس الذي أكد أن التقریر الصادر عن المجلس یعتبر حكما نھائیا یتضمن مالحظات 

صحیح بعض االختالالت موضوعیة وأساسیة. وقد تم إصدار عدة مذكرات من رئاسة الجامعة إلى المؤسسات لت

وتفعیل توصیات التقریر  المستقبلویجب على الجامعة أن تتطلع في الوقت الراھن إلى  تفعیال لمالحظات التقریر.

المقبل على مدى تفعیل مالحظات قضاة المجلس األعلى وتصحیح ألن الجامعة ستحاسب في االفتحاص 

  االختالالت التي أتى بھا التقریر.
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  نتین كالتالي :وشكل المجلس لج

  لجنة بیداغوجیة وعلمیة متكونة من السادة محمد العربي سیدمو (منسقا) وبومدین التانوتي وعبد الواحد

  أحماني والحسین أعبوشي وعبد الھادي الباشا.

  لجنة الحكامة الجامعیة متكونة من السید بومدین التانوني (منسقا) والسیدتین عزیزة بونھیر وربیعة بوستة

 بومھدي وابراھیم بوعیاد وحسن المازوني ومحمد الحمداوي وعبد اللطیف كنیدیري.موالي أحمد  والسادة

الموضوعیة في التقریر على أن ترفع نتائج أعمالھا وفوض المجلس لھتین اللجنتین تفعیل وتتبع المالحظات 

لمالحظات ولیست في القیام لمجلس الجامعة المقبل. وتمت اإلشارة إلى أن مھام اللجنة حددت في تفعیل وتتبع ا

  اختصاصات المجلس األعلى للحسابات.بافتحاص للجامعة ومؤسساتھا الذي یدخل في 

  

  2012- 2009البرنامج االستعجالي  - 4

ذكر السید رئیس المجلس ببعض المحطات التي مر منھا المخطط االستعجالي وشرع بعض أعضاء لجنة تتبع 

  . 2010شاریع الجامعة في إطار البرنامج وكذا حول برنامج العمل لسنة البرنامج في تقدیم عروض حول مدى تقدم م

وأرجأ المجلس دراسة ھذه العروض إلى اجتماع مقبل بعد أن یتوصل أعضاء المجلس بكل التقاریر التي تھم مدى 

التقریر حول تقدم كل مشاریع الجامعة في إطار البرنامج االستعجالي، وأكد المجلس على أن یطلع مجلس التدبیر على 

تعرض نسخة من تقریر التقییم المرحلي على  أن یرفع للوزارة الوصیة على حصیلة البرنامج االستعجالي قبل أن

  مجلس الجامعة قصد المصادقة.

  

  تقاریر مجلس التدبیر واللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة - 5

  أرجأ المجلس ھذه النقطة إلى اجتماع مقبل (التقاریر رفقتھ).

  

 تمختلفا - 6

  دفعة ثانیة لھبات عینیة من جامعة كوتنبورك بألمانیا  -1.6

 

وافق المجلس على دفعة ثانیة لھبات عینیة من جامعة كوتنبورك األلمانیة تسلمتھا كلیة العلوم السماللیة وتجدر 

 21تاریخ اإلشارة إلى أن المجلس سبق أن وافق على الدفعة األولى من ھذه الھبة خالل اجتماعھ السادس المنعقد ب

  .2009یولیوز 

  

  اإلداریة والمالیةتعقید المساطر  – 2.6

أشار العضو مقترح ھذه النقطة في جدول األعمال أن ھناك مصالح تستجیب بسرعة في معالجة الملفات بینما مصالح 

قید المساطر أخرى تعرف تأخیرا في معالجة ملفاتھا خاصة منھا الملفات المتعلقة بالتدبیر المالي وذلك راجع إلى تع

 .اإلداریة والمالیة بالجامعة. ومن أھم المشاكل التأخیر الذي تعرفھ التأشرة على اآلداءات من طرف المراقبة المالیة

على أن بعض أعضاء المجلس یتوفرون على وثائق من جامعات أخرى (شیكات تم صرفھا) تبین سرعة خیالیة وأكد 

اغوجیة والبحث العلمي. وھذا التأخیر یؤدي إلى مشاكل كبیرة تعیق اشتغال في التأشیر علیھا والتي تھم األمور البید
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األساتذة الباحثین. كما تمت اإلشارة إلى أن من بین األسباب الرئیسیة التي تؤدي إلى عدم فتح مسالك التكوین ھي 

لى اجتھادات مشاكل آداء الساعات اإلضافیة والعرضیة التي تعرف عدة عراقیل بجامعة القاضي عیاض تعزى إ

  خارجة عن محلھا من طرف المراقبة المالیة للجامعة.

  

وقدمت للمجلس توضیحات تبین أن إصالح بعض األخطاء مع المراقبة المالیة تتم بالتواصل في ظل احترام المساطر 

س المجلس أن القانونیة المعمول بھا. كما أن ھناك أخطاء ترتكب من طرف الجامعة ال یجب التمادي فیھا. كما أكد رئی

  المسؤولین بالجامعة یحاولون تحسین التدبیر اإلداري والمالي مع احترام القانون.

  

  التسییر اإلداري والتدبیر المالي لنادي الجامعة  -3.6

مؤخرا سرقة مبلغ مالي. ویرجع ھذا إلى عدم  فأشار العضو الذي اقترح ھذه النقطة إلى أن نادي الجامعة عر

  ر اإلداري والتدبیر المالي بالنادي كما أن نادي الجامعة ال یتوفر على أطر كفأة لتسییره.التفریق بین التسیی

وقدمت للمجلس توضیحات بأن قضیة البحث حول السرقة من اختصاص مصالح األمن حیث تم وضع شكایة بالدائرة 

وتمت اإلشارة إلى أن نادي األمنیة المختصة والتي بادرت بتحریاتھا حول الموضوع بإشراف من النیابة العامة. 

الجامعة یتوفر على نظام أساسي صادق مجلس الجامعة علیھ والذي ینص على عدة تدابیر إداریة من اختصاص 

ھیآت تنبثق منھ لجنة مالیة تشرف على التدبیر المالي بھ. كما أن توفیر األطر الكافیة  5تمثل فیھ  الذيمجلسھ اإلداري 

و توفیر أجور ومستحقات المستخدمین الغیر الموظفین. كما یجب أبالجامعة إضافیة مالیة مناصب  تلزمھبالنادي 

  االعتراف في ھذه المناسبة للمجھودات الجبارة والخدمات التي یسدیھا السید مدیر نادي الجامعة لھذه المؤسسة.

  

   دعم تنقالت األساتذة الباحثین -4.6

 یتملسفر إلى الخارج والتي تدخل في إطار دعم البحث العلمي كان اأشار مقترح ھذه النقطة أن تدبیر طلبات تذاكر 

  إلى المؤسسات. دون مشاكل. لكنھ مؤخرا نجمت عدة مشاكل بعد تحویل التدبیر المالي القتناء وأداء التذاكر 

تذكرة كمعدل سنوي في السنة والتي یقوم  400وقدمت توضیحات للمجلس بأن عدد التذاكر یصل إلى ما یناھز 

دبیرھا موظف واحد برئاسة الجامعة. وأن قرار تحویل التدبیر المالي إلى المؤسسات ھو ناجم عن محاولة التسریع بت

في وثیرة تدبیرھا وذلك بإیالئھا إلى كل مؤسسة عوض تمركزھا بالرئاسة خاصة وأن بعض األساتذة اشتكوا من 

التحویل إلى المؤسسات ھو قید الدرس بلجینة مع المكتب التأخیر الذي یعرفھ تدبیر ھذا الملف بالرئاسة. كما أن مشكل 

  الجھوي للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي.

  

  تعثر ترقیات األساتذة الباحثین  -5.6

تمت اإلشارة إلى أن قد . و2009الباحثین في الدرجة لسنة  األساتذةقدمت للمجلس توضیحات حول مدى تقدم ترقیات 

الوزارة الوصیة بمقترحات الترقیة في الدرجة عن سنة ھذه األخیرة قد وافت  ولجامعة تعاد باھاتھ عملیة الترقیات 

املین للدكتوراه الفرنسیة. غیر أن ح. وأن ھذه اإلعادة تمت بناء على تسویة وضعیة األساتذة الباحثین ال2007

اور مع الوزارة الوصیة تسویة وضعیتھم. وتم مؤخرا حل ھذا المشكل بتش مؤسسات الجامعة لم تتوصل بكل قرارات

الفرنسیة عوض قرارات  الدكتوراهلوائح تسویة الوضعیة لألساتذة الباحثین (لوائح جماعیة) حاملي بوذلك بالعمل 



 7  7/

كانوا مقترحین للترقیة في الدرجة برسم سنة كما تمت اإلشارة إلى أن بعض األساتذة الباحثین الذین  .تسویة الوضعیة

ال یتم اقتراحھم في العملیة الثانیة وذلك راجع إلى إضافة أسماء األساتذة الذین تمت  في العملیة األولى قد 2007

   تسویة وضعیتھم مؤخرا.

  

  تنقیط الموظفین اإلداریین واجتماعات اللجان اإلداریة المتساویة األعضاء  -6.6

السبورات المخصصة  على نییناإلداریین والتقأشار مقترح النقطة أنھ یجب نشر اللوائح الخاصة بترقیات الموظفین 

اللجان اإلداریة بمقر رئاسة الجامعة. وأشار لذلك قبل اجتماع اللجان اإلداریة. كما طالب بتحسین ظروف اجتماعات 

  .ببعض المؤسساتكذلك إلى أن ھناك مشاكل في تنقیط بعض اإلداریین والتقنیین 

  

قیط الموظفین اإلداریین والتقنیین من اختصاصات وقدمت توضیحات حول ھذه النقطة حیث تم التأكید على أن تن

رئیس المؤسسة. كما ستعمل اإلدارة على تحسین عملیة دراسة اقتراحات الترقیة وظروف اشتغال اللجان اإلداریة 

  المتساویة األعضاء.

  

  الترخیص لموظفي الجامعة من أجل متابعة الدراسة  -7.6

من أجل متابعة الدراسة (الوثیقة رفقتھ) والتي تشیر إلى أن قدمت للمجلس معطیات حول الترخیص للموظفین 

  الجامعة استجابت لجل طلبات الترخیص في إطار النصوص القانونیة المنظمة لھذه العملیة.

  

  التأشیر على دبلومات الموظفین -8.6

توفرھم على  یعزى إلى عدمتمت اإلشارة إلى أن التأخیر الذي یعرفھ التأشیر على دبلومات بعض الموظفین  

تراخیص لمتابعة دراستھم. وسیتم حل ھذا المشكل قریبا بصفة استثنائیة مع العلم أنھ یستوجب على كل الموظفین 

ترخیص لمتابعة الدراسة قبل الشروع احترام اإلجراءات القانونیة المعمول بھا والتي تنص على وجوب التوفر على 

  فیھا.
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