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   العاشر  الثانيمحضر اجتماع مجلس الجامعة

  2011-2009برسم والیة 

  

  .(10h30) 2010 یولیوز 21 األربعاء :التاریخ 

  .المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بآسفي: المقر 

   دورة عادیة:الصفة 

  : الحاضرون

 امحمد – لجلیل ھنوشعبد ا – محمد لودیكي –) رئیسا(محمد مرزاق السادة  : األعضاء بحكم القانون
محمد العربي  –عبد الحق علوي یزیدي  - محمد أبو صالح – األمراني زنطار

حمادي – محمد فلیو - بلعید بوكادیر –  المصطفى حدیة- أحمد الدرجة –األشھب 
  .بوسلوس

  .بومھديالسید موالي أحمد  :األعضاء المعینون 
 محمد – اسماعیل سعدون – ابراھیم بوعیاد -يحسن المازون السادةالسیدات و :األعضاء المنتخبون 

الحسین  - محمد المصطفى لعریسة – خالد برادة -  عبد الغني بوسعود –المخفوق 
محمد  – عبد الجلیل لكریفة – خلیل مخلص -سعید أمال – عزوز قشیقش – أعبوشي

د  عب– فرید خالید – محمد بوریش - عبد الھادي الباشا – عزیزة بونھیر – الحمداوي
   . محمد حمامو– ربیعة بوستة -اللطیف كنیدیري 

  .محمد العربي سیدمو دیالس :األعضاء المدعوون 
 – بومدین التانوتي – خالد بنحیدة – عبد الواحد أحماني –السادة عبد هللا آیت واحمان  :األعضاء المعتذرون 

  .مبارك بن الشانعة
  

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

  

أب األستاذة نادیة شائبي عضوة بالمجلس  الفاتحة ترحما على روح األعضاءقرأ  ،المجلس غالأشبدایة  قبل

و أب األستاذ عبد اللطیف العطروز نائب عمید سابق بكلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة وأب 

ندس دولة بكلیة الطب األستاذ علي واسو من كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ووالدة السید عزیز قبوا مھ

 برحمتھ وأسكنھم فسیح امدھم هللا جمیعغوالصیدلة وأخ األستاذ محمد األزھري من كلیة العلوم والتقنیات ت

  .جناتھ

المجلس بالعضوین الجدیدین السیدین محمد المصطفى لعریسة وعبد الجلیل لكریفة، أستاذین منتخبین ورحب 

   .انیة خلفا لألستاذین حمید الصولبي وعبد اللطیف خرباش بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسھمائرمن نظا

  

 أطلع السید الرئیس المجلس على مجموعة من اإلخباریات والمشاریع والمستجدات التي عرفتھا ، ذلكبعد

  :الجامعة مؤخرا ومن أھمھا 
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 ألولى في تمیز طلبة الجامعة في میدان البحث والتنمیة وذلك بحصول الطالبة نھا سمیر على المرتبة ا

  .2010 یولیوز 21حفل أقامتھ الجمعیة المغربیة للبحث والتنمیة بالدار البیضاء یومھ األربعاء 

  حصلت الجامعة على كرسي الیونسكوChaire UNESCOویھم .  والذي یعتبر أول كرسي بإفریقیا

 .امج وطنيوقد اعتمد ھذا البرنامج من طرف الوزارة كبرن. ھذا الكرسي تدریس الفیزیاء بالتطبیق

  نالت الجامعة برنامجTEMPUS مع جامعات موالي اسماعیل والحسن األول وبولونیا بإیطالیا 

ویھدف ھذا البرنامج إلى وضع بنك معلومات . «GRINSA»ھ اسم یوساراغوسا بإسبانیا أطلق عل

 .حول خریجي الجامعة كما یسھل إدماجھم في سوق الشغل وتتبع مسارھم المھني

 ى مشروع مع وكالة الجامعات الفرنكفونیة لحازت الجامعة عAUFیھدف إلى خلق شواھد  C2I 

Certificat Informatique et Internetو CMI Certificat du Métier de l’Ingénieur و 

CME Certificat du Métier de l’Enseignement.  

  توفقت الجامعة في تجدید وتمدید مدة برنامج ابن رشدAveroesة الطلبة واألساتذة لدعم حركی. 

  بمركز جابر ابن حیان لتھنئة الطلبة المتفوقین بمؤسسات الجامعة برسم 10سیقام حفل التفوق بمدرج 

 .2010 یولیوز 22 وذلك یوم الخمیس 2010-2009السنة الجامعیة 

  وقد وافت الجامعة 2007الجامعة من عملیة ترقیة األساتذة الباحثین في الدرجة برسم سنة انتھت 

 .الوزارة الوصیة بلوائح الترقیة

  لتقدیم عرض حول استراتیجیة 2010 یولیوز 12عقد بالوزارة لقاء مع مسؤولین مركزیین یوم اإلثنین 

وقد نوھت الوزارة بجمیع مكونات الجامعة فیما یخص المجھودات التي . الجامعة فیما یخص التكوینات

  .تقوم بھا في مجال التكوین

  

  :ھ في النقاط التالیة لجلس جدول أعماحدد الم بعد ذلك و

  .اإلجتماعین السابقین يالمصادقة على محضر - 1

 .2011-2010 والتحضیر للدخول الجامعي 2010-2009النتائج األولیة لنھایة السنة الجامعیة  - 2

 .تقاریر مجلس التدبیر واللجان المنبثقة عن المجلس - 3

 .2012- 2009المخطط اإلستعجالي  - 4

 .2010 ماي 10ین الوظیفیتین المنبثقتین عن مجلس الجامعة بتاریخ التقریر الموحد للجنت - 5

 :مختلفات  - 6

  .مشكل المعاییر المتبعة في انتقال األساتذة - 1.6

  .تدقیق المعطیات الواردة من المؤسسات - 2.6

  .2009- 2008التقاریر السنویة للنادي والتكوین المستمر لسنوات  - 3.6

  .لتعلیم العالي وتوفیر مناصب مالیةفتح مباریات في إطار أساتذة ا - 4.6

  .وضعیة كلیة الطب والصیدلة - 5.6
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  .التعویض والتحفیز الخاص بالموظفین - 6.6

  .شركة الحراسة الخاصة للبستنة والنظافة - 7.6

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

لخاصة قبل الشروع في جدول األعمال، طرح عضو من المجلس تساؤال حول مدى تقدم الدراسة ا

 الخاصة بالتعلیم العالي خاصة وأن الجامعة تنوي خلق مؤسسة Schéma Directeurبالخطة المدیریة 

 5وقدمت توضیحات في الموضوع تتلخص في أن المكتب المكلف بالدراسة، عرض یوم . بقلعة السراغنة

سؤولون مالحظاتھم وعلى ضوء ھذا العرض، قدم الم.  النتائج األولیة حول الخطة المدیریة2010یولیوز 

  .بناء على دفتر التحمالت الخاص بالدراسة

  

  االجتماعین السابقین يالمصادقة على محضر -1

. 2010 یونیو 17 و الخمیس 2010 ماي 10ناقش أعضاء المجلس محضري اجتماعیھ یومي اإلثنین 

  :وانصبت تدخالت األعضاء حول النقاط التالیة 

  یعكس المحضر حیویة النقاشال.  

  صیاغة المحضر بكل أمانة و حیاد و موضوعیة ینبغي. 

 بكل أمانة تدخالت أعضاء المجلسیجب أن یدون المحضر . 

 تعتبر محاضر مجلس الجامعة محاضر أساسیة. 

 ھناك نقاط تم تداولھا ال یجب تضمینھا بالمحضر. 

 ین یعتبر خلال في سیر أشغال المجلسغیاب األعضاء الخارجی.   

 م الداخلي للمجلس فیما یخص غیابات بعض األعضاء دون اعتذار یجب تفعیل مقتضیات النظا

 .مقبول

 النقابة لھا مكانتھا ولھا دور یجب أن تلعبھ داخل الھیاكل. 

  . وقدمت توضیحات حول المحاضر وصعوبة صیاغتھا وتدویین ما جاء في النقاشات خالل االجتماعات

  

  :وفي النھایة 

 مع اقتراح 2010 ماي 10امعة العاشر المنعقد بتاریخ صادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الج

 دون 2010 یونیو 17تعدیالت علیھ وعلى محضر اجتماع مجلس الجامعة الحادي عشر المنعقد بتاریخ 

  .تعدیل

  

  2011-2010 والتحضیر للدخول الجامعي 2010-2009النتائج األولیة لنھایة السنة الجامعیة  -2

 للحصیلة  فیھتطرقالشؤون األكادیمیة والثقافیة والتواصل عرضا نائب الرئیس المكلف ب دیقدم الس

 مستحضرا البرنامج التنظیمي العام الخاص باإلجراءات 2010-2009البیداغوجیة األولیة للسنة الجامعیة 

  .البیداغوجیة المتخذة خالل السنة
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تحضرا برنامج اإلعالم  مس2011- 2010كما تناول في عرضھ التدابیر المتخذة استعدادا للدخول الجامعي 

 وكذا مشاریع المسالك المقترحة لالعتماد برسم دورة 2010والتوجیھ وتواریخ انطالق الدراسة في شتنبر 

  . وكذا بعض التدابیر البیداغوجیة الموازیة2010

  

  :وناقش المجلس ھذا العرض حیث یمكن تلخیص تدخالت األعضاء في النقاط التالیة 

 ء النتائج في نھایة یونیو ألن الدورة الثانیة ال تستكمل إال في نھایة یصعب على المؤسسات إعطا

  .الطلبة بالمقاوالتیولیوز خاصة فیما یتعلق بالمداوالت التي ھي مرھونة بانتھاء تداریب 

  یجب التفكیر في تكوینات أفشورینOffshoring والدبلوم الجامعي للتكنولوجیا خاصة منھا 

ة التي تعمل في میدان الخدمات عن بعد والتي ستعید النظر في المتعلقة بالشركات الفرنسی

 .فروعھا المتواجدة بالمغرب

  یجب تفعیل البرنامج المعلوماتيAPOGEE وبأسرع وقت حتى یتمكن من الحصول على 

 .المعلومات في حینھا وبطریقة سھلة

  لمالیة المناصب اضروري من أجل رفع المردودیة لكن شریطة توفیر وضع مسالك مھنیة

 .والقاعات الالزمة

  زیادة مھمة ویجب أخذ كل االستعدادات الالزمة سیعرف عدد الطلبة الحاصلین على البكالوریا

 .لذلك كما یجب توجیھ عدد كبیر منھم نحو حقول العلوم والتقنیات

  یصعب االلتزام بالتواریخ المحددة للدخول الجامعي خاصة في بعض المؤسسات ذات االستقطاب

 .كما یستحب أن یكون تسجیل الطلبة الجدد في نھایة السنة الجامعیة. وحالمفت

 تطرح المسالك ذات االستقطاب المحدود بالمؤسسات ذات االستقطاب المفتوح بعض المشاكل 

 .یجب التطرق إلیھا

 یجب احترام الجدول البیداغوجي المحدد في دفاتر الضوابط. 

 جب تحمیل المسؤولیة لإلداریین في إطار ھیكلة یلمؤسسات أساسیة ومھمة لذا تعتبر ھیكلة ا

 . ستعطي ثمارھا فیما یخص التنظیم والتسریع في تدبیر البرنامج االستعجاليحتىمحكمة 

  أن تعمل على بند التوجیھ لذا من المستحب تطعیم ھذه اللجنة بأعضاء 21یطلب من لجنة برنامج 

 .آخرین

 مخطط مدیري بیداغوجي كما بمثابة كون أصبح ضروریا وضع مخطط استراتیجي بیداغوجي ی

 .یجب تجمیع كل المعطیات البیداغوجیة في مخطط واضح المعالم

  :بعد ذلك قدمت توضیحات وشروحات حول مختلف النقاط الواردة في تدخالت أعضاء المجلس 

  المتعاقد بشأنھا في البرنامج االستعجاليیجب تحقیق المؤشرات.  

 عملیة صعبة خاصة بالمؤسسات العمومیة لذا وجب القیام بعملیة یعتبر اإلخبار وجمع المعطیات 

 .تحسیسیة حولھما لتفادي التأخیر
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 على المسالك أن تالئم متطلبات سوق الشغل وأن تتبع تغیراتھیجب . 

 یجب وضع آلیات تلزم كل الفاعلین بالجامعة على احترام االلتزامات المسطرة. 

 نة في البرنامج االستعجالي ألن المؤشرات التعاقدیة تعتبر السنة الجامعیة المقبلة أصعب س

وفي نفس الوقت، ھناك ارتفاع مھم في الحاصلین على شھادة البكالوریا مما . ستصل إلى دروتھا

 .یجعلھا سنة حرجة وصعبة وجب معھا حشد كل الجھود

 كما أن . انویات واألقسام التحضیریةیجب إیالء عملیة التوجیھ أھمیة كبرى على مستوى الث

 .التسجیل المبدئي سیمكن من توجیھ الطلبة في الوقت المناسب إذا تم احترامھ واعتماده بحماس

  االستثمار فيAPOGEEحالیا، ال یغطي .   واجب ألن بإمكانھ حل عدة مشاكلAPOGEE 

لشروع  خالل شھر غشت بھدف اAPOGEE وسیعمل فریق 140 مسلكا من أصل 33سوى 

 .فیھ في شھر شتنبر المقبل

  تحمل یجب احترام التواریخ المحددة النطالقة الدروس في الدخول الجامعي المقبل وعلى الجمیع

 . مسؤولیاتھ في ھذا الباب

  عملت الدولة مجھودا جبارا فیما یخص توفیر مناصب مالیة وجب معھا الوصول إلى المؤشرات

 .الملتزم بھا

 

  :مجلس بما یلي وفي النھایة أوصى ال

 یجب على كل المؤسسات احترام المؤشرات الملتزم بھا في البرنامج االستعجالي.  

 یجب على الجمیع احترام البرنامج البیداغوجي المحدد للدخول الجامعي المقبل. 

  تفعیل و تعمیم نظامAPOGEE 2010 على كل المؤسسات المتواجدة بمراكش في شتنبر 

 .دادا لھذه العملیةوالعمل خالل شھر غشت استع

 ف التدابیر المسطرة استعدادا للدخول الجامعي المقبلأن یتتبع مجلس التدبیر أجرأة مختل. 

  

  تقاریر مجلس التدبیر واللجان المنبثقة عن المجلس  -3

واطلع على تقاریر لجنة الشؤون البیداغوجیة ولجنة ) یر رفقتھرالتق(استمع المجلس لتقریر مجلس التدبیر

) التقاریر رفقتھ(مي والتعاون ولجنة الشؤون الثقافیة والتواصل ولجنة الشؤون القانونیة والتنظیمیة البحث العل

وناقش مجلس الجامعة ھذه التقاریر وأبدى أعضاءه مالحظات بشأنھا یمكن . المنبثقة عن مجلس الجامعة

   :تلخیصھا في النقاط التالیة

 لبرنامج االستعجالي كان یجب أن یوافق علیھا موافقة مجلس التدبیر على تعدیالت مالیة في ا

  .فأي تغییر في توزیع اعتمادات البرنامج تحتاج إلى مصادقة مجلس الجامعة. مجلس الجامعة

  البرنامج االستعجالي بناء على االعتمادات الحقیقیة المخولة للجامعة یجب تحیین توزیع میزانیات

 .2010-2009لسنتي 
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 داخل السنة المالیة تؤثر على المشاریع مادات البرنامج االستعجالي إن التغییرات في توزیع اعت

 .المحددة في بنود المیزانیة

 وضع استراتیجیات فیما یخص التوظیفات الجدیدة، فیجب أن  منحتى تتمكن مؤسسات الجامعة 

تتوصل بتوزیع المناصب المالیة المخولة في إطار البرنامج االستعجالي والتي قام بھا مجلس 

 .تدبیر مشكورا بناء على دراسة تمحورت حول الموارد البشریة بمكونات الجامعةال

 لكن یجب أن تبنى . ر نقطة إعادة انتشار الموظفین التي جاءت في تقریر مجلس التدبیر مھمةتعتب

ھذه النقطة على كل اإلحصائیات المتوفرة بمؤسسات الجامعة وكذا خصوصیاتھا قبل الشروع في 

 .نتشار الذي یجب أن یكون مبنیا على الطوعیةدراسة إعادة اإل

  إن مقترح مجلس التدبیر الذي وافق فیھ على تحویل مبالغ مالیة في البرنامج االستعجالي لدعم

 . تحقیق مؤشرات مھمة منالتجھیزات والترمیمات یعتبر مھما وإیجابیا حیث سیمكن

  طبیب في 3.300س و  مھند10.000برنامجي عدة مؤسسات من إدماج اعتمادات تضررت 

البرنامج االستعجالي، لذا فإن التحویالت التي وافق علیھا مجلس التدبیر جد إیجابیة ویجب أن 

 .تعطى األولویة للمؤسسات المتضررة

 

 01.00بعد ذلك قدمت توضیحات للمجلس تعلقت أساسا باختصاصات مجلس التدبیر الذي خول لھ القانون 

  .التدبیر اإلداري والمالي

  

  :ي النھایة وف

كتابة المجلس مالحظات إلى وافق المجلس على ھذه التقاریر على أن یبعث السیدات والسادة األعضاء 

  .بعد ھذا التاریخ، تعتبر التقاریر مصادق علیھا. 2010 یولیوز 23أخرى حدد لھا كآخر أجل یوم الجمعة 

  

  2010-2009لي المخطط االستعجا -4

ستعجالي، أمام أنظار المجلس، عرضا للتقریر المرحلي في صیغتھ األولى تناولت لجنة تتبع البرنامج االممثل قدم 

فیھ باألرقام مختلف مشاریع المخطط مقارنة في ذلك بین الوضعیة الراھنة واألھداف المسطرة وما تم التوصل 

  .ه بمجھوداتھموشكر المجلس السادة أعضاء لجنة التتبع والسادة منسقي المشاریع وفرقھا ونو. إلیھ من مؤشرات

  

  :وناقش المجلس ھذا العرض حیث انصبت تدخالت أعضاءه حول النقاط التالیة 

 ھناك مشكل التوصل بالمعطیات ألنھا تأتي إما متأخرة عن حینھا أو خاطئة أو غیر متكاملة.  

  وكذا التكوینات المرافقة كاللغات ومناھج15التسریع في تفعیل التكوینات المتعلقة بالمشروع یجب  

 .التدریس حتى تصل إلى األھداف المسطرة في البرنامج
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  یجب على رؤساء اإلدارات أن یكونوا صارمین في صرف المیزانیات حتى تكون نسبة تفعیل

المیزانیات مرتفعة مع حل المشاكل التي تعوق صرفھا علما أن مناقشة المیزانیات في السنوات المقبلة 

 .عاقد بشأنھا بمدى تحقق المؤشرات المتةرھینستكون 

  یجب التدقیق في المعطیات ألن عدة مبالغ مالیة تم توزیعھا بناء على أعداد الطلبة خاصة في المسالك

 .الممھننة حتى تكون ھذه المبالغ مستحقة خاصة وأننا بصدد تقریر مرحلي

 ة التتبع مع سیتم موافاة الوزارة الوصیة یوم اإلثنین المقبل بجداول المیزانیات التي ستعمل علیھا لجن

 .المصالح المالیة بناء على مالحظات الوزارة

  .وطالب المجلس من كل المتدخلین في البرنامج االستعجالي بتسریع وثیرة تفعیل بنوده

  

  2010 ماي 10التقریر الموحد للجنتین الوظیفیتین المنبثقتین عن مجلس الجامعة بتاریخ  -5

 عن مجلس الجامعة بتاریخ  الجامعیة، اللجنة الوظیفیة المنبثقةاستمع المجلس لتقریر حول أشغال لجنة الحكامة

  :وناقش األعضاء أشغال ھذه اللجنة وتمحورت تدخالتھم حول النقاط التالیة . 2010 ماي 10

  إن جل أعضاء لجنة الحكامة یطالبون باألسئلة التي وجھھا المجلس واألجوبة التي وافتھ الجامعة بھا

  .بھ مجلس الجامعة كلفھا حتى تتمكن من القیام بما

  تفعیل "یجب اإلشارة إلى أن محضر اجتماع مجلس الجامعة عند تكلیف اللجنتین حدد مھامھما في

 ".وتتبع المالحظات الموضوعیة في تقریر المجلس األعلى للحسابات

 فتحاص إال إذا خولت لھ الصالحیات القانونیةإلال یمكن ألحد أن یقوم با. 

 في إخراج األجوبة للعموم أم ھي من صالحیات المجلس األعلى للحسابات؟ھل للجامعة الصالحیة  

  ھناك مشاكل أثارتھا الصحافة حول المساكن الوظیفیة ویجب أن یكون تدبیرھا مطابقا للقوانین المعمول

 .بھا

 یجب العمل على تصحیح األخطاء التي أثبتھا المجلس األعلى على الجامعة. 

 للحسابات تقریرا مھما حیث أن المالحظات الواردة فیھ وجیھة ومھمة، یعتبر تقریر المجلس األعلى 

ویجب اآلن تفعیل كل بنود القوانین واألنظمة المعمول بھا في كل عملیة تدبیریة خاصة منھا المتعلقة 

 .بالمالحظات الواردة في التقریر

لكن . ول استقالتھم من اللجنةبعد نقاش طویل، طالب بعض أعضاء لجنة الحكامة إعفاءھم من ھذه المھمة وقب

طالب من السیدات والسادة أعضاء الحكامة تجاوز المشاكل التي تعترض أعمالھم والقیام بما كلفھم بھ المجلس 

  . مجلس الجامعة

  :وفي النھایة 

طالب المجلس من أعضاء لجنة الحكامة باالستمرار في عملھم وتجاوز بعض المشاكل التي تعترض أشغال 

  بإعداد توصیاتھا معتمدة على تقریر المجلس األعلى للحسابات المنشور في الجریدة سراعواإلاللجنة 

 الرسمیة
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 مختلفات  -6

  :نافش المجلس النقاط المدرجة في المختلفات والتي ھمت 

 .المعاییر المعتمدة في انتقال األساتذة - 1.6

لمؤسسة األصلیة وموافقة عندما تتوصل رئاسة الجامعة بطلب انتقال تراعي في ذلك موافقة رئیس ا

بعد . ویجب على الموافقتین أن تكونا مبدیتین صراحة على طلب المعني. رئیس المؤسسة المستقبلة

توافق الرئاسة على االنتقال ویبدي السید رئیس الجامعة برأیھ على طلب المعني التأكد من ذلك، 

 .رة الوصیةوال یتم االنتقال إال بعد توصل المعني بموافقة الوزا. باألمر

  .مباریات أساتذة التعلیم العالي وتوفیر المناصب لذلك ووضع معاییر لھا - 2.6

كما أن مجلس الجامعة یحث مكونات . یمكن لكل مؤسسة البث في مباریات أساتذة التعلیم العالي

 .الجامعة على تخصیص مناصب أساتذة التعلیم العالي لحل مشكل األساتذة المؤھلین

  .والتحفیز الخاص بالموظفینالتعویض  - 3.6

یكون التعویض للموظفین الذین أسدوا خدمات إلدارتھم خارج أوقات العمل المحددة قانونا أما 

وتبقى ھذه النقطة . التحفیز فیعتبر كجزاء لموظف لھ مردودیة وعطاء كبیرین أثناء مزاولتھ لمھامھ

 .01.00 من القانون 17متعلقة بمدى تفعیل المادة 

  .والنظافة الحراسة الخاصة للبستنة شركة - 4.6

یجب على المؤسسات أن تلراعي احترام دفتر التحمالت لھذه الشركة ویجب أن تحترم مدونة الشغل 

 .ھذا البابفي 

 

  .وقد أعطیت أجوبة وشروحات وتوضیحات حول ھذه النقاط

  

المعلومات ھمت الشركة وفي نھایة المجلس تقدم السید الرئیس أمام األعضاء بمجموعة من اإلخباریات و

Green Technology و Green Industryوالمدرسة العلیا للفنون البصریة ووضعیتھا القانونیة والمالیة .  

  

وفي الختام، قدم المجلس حار تشكراتھ للسید مدیر المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بآسفي والسیدات والسادة 

  .ه الدورة للمجلسأساتذتھا وإدارییھا الستضافتھم أشغال ھذ

      
  :لجنة الصیاغة

  رشید ھالل. ذ– الكاتب العام للجامعة :المقرر
 الحسین أعبوشي.  ذ،حسن المازوني.ذ: المراجعة
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