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  .الشانعة

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

  :قبل بدایة أشغال االجتماع 
 بكلیة الطب والصیدلة بمراكش، قرأ المجلس الفاتحة ترحما على روح المرحومة غزالن ابن فلوطي، تقنیة 

 امبارك بن الشانعة، مدیر حاضن الجامعة، والمرحومة زوجة السید یشو عیسى من كلیة السیدوالمرحوم أب 
 الحداد محمدین من الكلیة المتعددة التخصصات السیدالعلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بمراكش، وأب 

  .وأسكنھم فسیح جناتھبآسفي، تغمدھم هللا جمیعا برحمتھ 
  رحب المجلس باألعضاء الجدد في حظیرتھ وھم السیدة وداد التباع، العمیدة المعینة بكلیة اآلداب والعلوم

اإلنسانیة بمراكش خلفا للسید عبد الجلیل ھنوش، والسید محمد المعزوز، المدیر المعین باألكادیمیة الجھویة 
لشلي، والسید الحسان بومكرض، العمید المعین بالكلیة المتعددة للتربیة والتكوین خلفا للسید محمد خالد ا

التخصصات بآسفي خلفا للسید المصطفى حدیة والسید حسن فرحات، األستاذ المنتخب من طرف أساتذة التعلیم 
كما ھنأ المجلس . العالي المساعدین والمساعدین بالكلیة المتعددة التخصصات بآسفي خلفا للسید محمد بوریش

د عبد الحق علوي یزیدي على إعادة تعیینھ عمیدا لكلیة الطب والصیدلة بمراكش، وشكر السیدات والسادة السی
  .أعضاء المجلس األعضاء المنتھیة والیتھم على المجھودات والخدمات التي أسدوھا للمجلس وللجامعة

  محمد السادس نصره هللا ھنأ المجلس بعض السادة موظفي الجامعة الذین أنعم علیھم صاحب الجاللة الملك
  :ویتعلق األمر بالسادة .  على إثر توصل الجامعة برسائل التبلیغبأوسمة ملكیة

  .محمد بن امبارك آیت الفران، أستاذ التعلیم العالي بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش -
  .نجیب بن محمد الزھیري، محرر ممتاز بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش -
  .محمد بن محمد السبعاوي، عون خدمة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش -
  . بمراكشالحقوقعبد الرحمان بن المعطي الشكدالي، مساعد تقني من الدرجة األولى بكلیة  -
  .عبد الرحیم بن محمد السمییج، ممون بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بمراكش -
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 وبعض الطلبة حاملي  األساتذة على إنجازاتھم في میدان البحث العلمي واالبتكارھنأ المجلس بعض السادة 
مشاریع خلق مقاوالت والذین أحرزوا على جوائز عالیة على الصعید الوطني، حیث سلھم السید رئیس الجامعة 

  :ویتعلق األمر ب . میدالیات وشھادات تقدیریة على إنجازاتھم
  .علیم العالي بكلیة العلوم السماللیة السید أمین بنونة، أستاذ الت-
  . السید محمد الزینبي، أستاذ التعلیم العالي بكلیة العلوم السماللیة-
  . السید إسماعیل سعدون، أستاذ التعلیم العالي بكلیة العلوم والتقنیات بمراكش-

  

ام الداخلي للمجلس فیما قبل تحدید جدول األعمال، تدخل بعض أعضاء المجلس وطالبوا بتفعیل بعض مقتضیات النظ
یخص تحدید سقف زمني لكل نقطة وفتح الئحة التدخالت عند مناقشة كل نقطة وكذا السقف الزمني لكل تدخل 

  . یوما بعد انعقاد المجلس15والتوصل بمحضر االجتماع في أجل 
  

  :وحدد المجلس جدول أعمالھ في النقاط التالیة 
  .2010  یولیوز21 المصادقة على محضر اجتماع -1
  .2011- 2010 والدخول الجامعي 2010-2009 نتائج السنة الجامعیة -2
  .2012-2009 المخطط االستعجالي -3
  . تقاریر مجلس التدبیر واللجان المنبثقة عن المجلس-4
  . تجدید أعضاء مجلس التدبیر-5
  : مختلفات -6

  . ھبة عینیة-1.6
  .ي إطار أساتذة التعلیم العالي المعاییر المعتمدة في فتح المناصب المالیة ف-2.6
  .معاییر صرف التعویضات لبعض المتدخلین في أجرأة البرنامج االستعجالي -3.6
  .الھیكلة اإلداریة ومسؤولیة التوقیع -4.6
  .تقاریر حول التدبیر المالي لمیزانیتي كرسي ابن رشد والبنك الدولي -5.6
  .التعویض والتحفیز بمؤسسات الجامعة -6.6
  ).ISO(بیر الجودة تد -7.6
  . الحصول على الوثائق الخاصة باألسئلة الثانیة للمجلس األعلى للحسابات وأجوبة الجامعة علیھا-8.6
  . وضعیة المدرسة العلیا لألساتذة بمراكش داخل الجامعة-9.6
 تساؤالت الرأي الجامعي حول بعض المباریات المتعلقة بتوظیف أساتذة التعلیم العالي -10.6

  .عدین ببعض المؤسسات بآسفيالمسا
**************************************************************** 

  2010 یولیوز 21 المصادقة على محضر اجتماع - 1
  

 بعد إدخال تعدیالت 2010 یولیوز 21صادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الجامعة الثاني عشر المنعقد بتاریخ 
  .علیھ

  

  2011-2010 والدخول الجامعي 2010-2009 الجامعیة  نتائج السنة-2
  

قدم السید نائب الرئیس المكلف بالشؤون األكادیمیة والثقافیة والتواصل عرضا حول الحصیلة البیداغوجیة للموسم 
وناقش .  ومختلف التدابیر المتخذة إلنجاح ھذا الدخول2011- 2010 ومعطیات الدخول الجامعي 2010-2009الجامعي 
 معطیات العرض واستعرض مختلف الظروف التي عرفھا الدخول الجامعي وقدم اقتراحات لتحسین ظروف المجلس

  :وتمحورت تدخالت أعضاء المجلس حول النقاط التالیة . التحصیل البیداغوجي واستقبال الطلبة الجدد
 اقاتھا االستیعابیة مشكل االكتظاظ الذي عرفتھ بعض مؤسسات الجامعة في الدخول الجامعي الحالي مقارنة بط

 .وذلك راجع لالرتفاع الكبیر في أعداد الطلبة الجدد المسجلین
  
 عرفت عملیة التسجیالت في بعض المؤسسات )%30زیادة تقارب  (نظرا لألعداد الكبیرة للطلبة الجدد ،

اك طلبة ویجب تفادي ھذه المشاكل في الدخول المقبل كإشر. مشاكل راجعة للنقص في اإلمكانات واللوجیستیك
 ،الدكتوراه والماستر في عملیة التسجیل وتدبیر جید لھذه العملیة لتفادي الصفوف الطویلة أمام مكاتب التسجیل
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أعداد عرف تومن المرتقب أن . ما أن ھذا االرتفاع أربك الجدولة الزمنیة للدخول الجامعي التي كانت محددةك
  . الجمیع تحمل مسؤولیاتھ فیھالطلبة ارتفاعا كبیرا في السنوات المقبلة وجب على

  إن النظام المعلوماتيAPOGEEلذا وجب على كل .  یمكنھ حل عدة مشاكل في تدبیر الملفات البیداغوجیة
 أن كلیة إلىتمت اإلشارة قد و. المؤسسات الجامعیة تفعیلھ مع توفیر اإلمكانات اللوجیستیكیة الالزمة لذلك

بیر الشؤون الطالبیة مما یثقل كاھل الكلیة وجب معھ اختیار نظام اآلداب تتوفر على نظامین معلومیتین لتد
  .APOGEE نظام المتمثل فيواحد 

 لذا وجب إیجاد حلول للمشاكل . تعتبر المسالك الممھننة مسالك مھمة ترفع من مردودیات نظام التعلیم العالي
  وكذا توفیر التجھیزات األساسیةالتي تعاني منھا خاصة تعویضات األساتذة الخارجیین من المحیط االقتصادي

  .والمناصب المالیة الالزمة
  في مؤسسات أخرى حیث لم تتدارس لجنة  بمؤسساتھادااعتمتم التي الممھننة تم مؤخرا فتح بعض المسالك ،

  .كما یجب تتبع تفعیل ھذه المسالك بالمؤسسات لضمان نجاحھا. الشؤون البیداغوجیة ھذا النقل وكیفیات تفعیلھ
 فھناك طلبة یطردون لعدم تمكنھم من متابعة الدراسة بھذا المسلك دون تمكینھم . سة في مسلك الطب منغلقةالدرا

  .من جسور تفتح لھم إمكانیة متابعة دراستھم بمسالك أخرى
 ویجب . یجب إیالء عملیات اإلخبار والتوجیھ واالستقبال عنایة كبیرة كما حث على ذلك البرنامج االستعجالي

ه العملیة قبل انقطاع الطلبة عن متابعة دراستھم خاصة بالمؤسسات ذات االستقطاب المحدود وذلك أن تتم ھذ
 كما یجب تفعیل .صدور نتائج أول امتحانات السنة األولى خاصة بعد  الذي تعرفھ بعض المسالكردالھللحد من 

  ).Tutorat(برامج المصاحبة الخاصة بالطلبة 
 أو اقتناء المعدات  الطاقة االستیعابیة أو المتعلقة بإعادة تأھیل البنایات إن البرامج المتعلقة بالرفع من

عرفت تأخرا في انطالقتھا وتعثرات في تفعیلھا مما أدى إلى االكتظاظ في حجرات البیداغوجیة والعلمیة 
  . أو إلى إغالق بعض المسالكالتدریس ببعض المؤسسات

 ستعجالي فكمثال، قامت بعض الجامعات بتوقیع اتفاقیات التزام یجب إعادة النظر في آلیات تفعیل البرنامج اال
  .بین رئیس الجامعة ورؤساء مؤسساتھا حتى یتحمل الجمیع مسؤولیاتھ

 لذا وجب الحسم صراحة في ھذه النقطة. ر المرتفع الذي تعرفھ الجامعات یعود أساسا إلى لغة التدریسدإن الھ.  
  لمستوى الطالب للوقوف على مكامن الخللیجب القیام بعملیة تقییم.  
  یجب تفعیل آلیات التنسیق بین المؤسسات والمحیط الخارجي فیما یخص تأطیر التداریب وتتبع سوق الشغل

  .وفرص العمل المتاحة بھدف الرفع من نسب إدماج الخریجین
  

  2012-2009المخطط االستعجالي  -3
  

المرحلة إلى  (2012- 2009رحلیا خاصا بمختلف مشاریع المخطط االستعجالي الكاتب العام للجامعة تقریرا مقدم السید 
تناول فیھ باألرقام مؤشرات مشاریع المخطط مقارنا بذلك بین الوضعیة الراھنة واألھداف وما تم ) 2010غایة ماي 

بنسب تحقیق كما قارن وضعیة جامعة القاضي عیاض مع وضعیة مختلف جامعات المملكة فیما یتعلق . التوصل إلیھ
  .المؤشرات المسطرة في البرنامج

  :وناقش أعضاء المجلس معطیات العرض حیث أتت التدخالت حول النقاط التالیة 
  یجب إعطاء أھمیة أكبر للتكوینات الخاصة باألساتذة واإلداریین لتدارك النقص الحاصل في تفعیل مؤشرات

  .مستحقات األساتذةمع حل مشكل اآلداءات الذي یعرف تأخرا في  15المشروع 
  یجب على الوزارة الوصیة التحقق من المعطیات الواردة من مختلف الجامعات حتى تكون مقارنة تحقیق

  . وتجنب المعطیات المغلوطةالمؤشرات جد حقیقیة
 من المستحب التوصل بالتقاریر قبل انعقاد المجلس لیتمكن األعضاء من دراستھا وإبداء رأیھم حولھا.  
 ور بین المسالك حتى تكون االستفادة أكبریجب شرح الجس.  
  یجب وضع معاییر للمسالك المتمیزةFilières d’Excellence 12 بالمشروع. 
  یجب التسریع في المساطیر المالیة خاصة منھا التعھداتEngagementsواآلداءات  Emissions  للرفع من 

  .مؤشرات استھالك المیزانیة
 اقتناء المعدات، البنایات، الترمیمات ( مشاریعھا في میزانیة االستثمار إن مؤسسات الجامعة مطالبة بتتبع.(...  
 ننوه ببعض الموظفین بقسم تدبیر الشؤون المالیة على مردودیتھم العالیة.  
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  من المستحب إعادة النظر في طریقة تدبیر البرنامج االستعجالي وكیفیة اشتغال اللجان المتدخلة فیھ والمكلفة
  .الرفع من وتیرة تفعیلھ ومن تحقیق مؤشراتھبالتتبع بھدف 

 واختیار ھذا التوقیت لعرضھ ومناقشتھ . كان من المفروض أن یعرض ھذا التقریر في اجتماع المجلس السابق
  .غیر مفھوم

 لذا یجب إشراك الھیاكل في . إن تدبیر البرنامج خارج الھیاكل غیر صحي ألن ھذا قد یؤدي إلى نتائج ضعیفة
  . مع مجلس التدبیر خاصةالتفعیل

 یجب على مجلس الجامعة أن یناقش میزانیة البرنامج لسنة ما في نونبر من السنة الفارطة.  
 یجب تفادي رھن مؤسسات بمؤسسات أخرى متأخرة.  
 إن وثیرة سیرورة البرنامج معاقة بسبب تمركز الصفقات برئاسة الجامعة.  
 مقاربة تشاركیة ودیمقراطیةالمقاربة التي اعتمدتھا الجامعة في تفعیل البرنامج .  

  

ونوه المجلس بأعمال مجلس التدبیر ولجنة تتبع البرنامج االستعجالي وطالب بتواصل وتعاون أكبر بینھما وإشراك 
  .مجلس التدبیر أكثر فأكثر في تتبع أشغال لجنة التتبع

  

  تقاریر مجلس التدبیر واللجان المنبثقة عن المجلس -4
  

 وناقش المجلس ھذا . عضو بمجلس التدبیرلس التدبیر الذي قدمھ السید الحسین أعبوشياستمع المجلس لتقریر مج
  :ویمكن تلخیص تدخالت األعضاء في النقاط التالیة . التقریر
 تتعلق بتعدیل میزانیة البرنامج ومباریات أساتذة التعلیم العالي والتعویضات  نقاط أساسیة 3 في التقریر وردت

  .ء لجنة تتبع البرنامجالتي استفاد منھا أعضا
 سیطرح مجلس التدبیر على مجلس الجامعة مقترح تعدیل میزانیات البرنامج االستعجالي للمصادقة.  
  إن منصبي أستاذي التعلیم العالي اللذان افتتحا مؤخرا من طرف رئاسة الجامعة بكل من المدرسة الوطنیة

ة ینتمیان لرئاسة الجامعة وذلك بھدف دعم ھیئة التدریس للتجارة والتسییر والمدرسة العلیا للتكنولوجیا بالصویر
  .بھاتین المؤسستین

  لقاء مع عضوین من النقابة الوطنیة للتعلیم العالي تم التطرق خاللھ لعدة نقاط تھم 2010 شتنبر 27عقد یوم 
مؤسسات وترمیم تفعیل البرنامج االستعجالي خاصة اقتناء المعدات ومشاریع توسیع الطاقة االستیعابیة ببعض ال

 وبناء مدرج بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بمراكش ومدرجین ومرافق بیداغوجیة وریاضیة البنایات
كما تم التطرق لضرورة . وصحیة بكلیة الطب والصیدلة والتأطیر بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بآسفي

 وحث المؤسسات على بدل جھد أكبر لحل م العاليأخذ رأي رؤساء المؤسسات في فتح مباریات أساتذة التعلی
معضلة األساتذة المؤھلین الذي أصبح عددھم یعرف تزایدا كل سنة خاصة بعد حل مشكل األساتذة الحاصلین 

 كما طالب العضوین إطالع مجلس الجامعة على تقریر مجلس التدبیر المتعلق بتوزیع .على الدكتوراه الفرنسیة
  .2012-2009لة في إطار البرنامج االستعجالي المناصب المالیة المخو

  طالب بعض األعضاء بتوقیف مسطرة مبارتي أستاذي التعلیم العالي ألنھ یتبین أن المبارتین تم فتحھما بطریقة
مقصودة حتى یستفید منھما أستاذین مؤھلین معروفین، كما اعترض البعض عن ھذا المقترح وطالب آخرون 

  .بتفادي ضیاع المنصبین
  .في النھایة، صادق المجلس على تقریر مجلس الجامعةو
  

أما فیما یخص تقاریر اللجان المنبثقة عن المجلس، فقد تقرر أن یدرسھا أعضاء المجلس خاصة أنھا لم تتضمن جدیدا 
 وأرجأھا إلى اجتماع 2010 یولیوز 21عھ األخیر بتاریخ یذكر مقارنة مع التقاریر التي تدارسھا المجلس في اجتما

  .مقبل
  

   تجدید أعضاء مجلس التدبیر-5
  

 والمتعلق بتحدید كیفیات تعیین أعضاء 2002 یونیو 4 الصادر في 2.01.2327طبقا لمقتضیات المرسوم الوزاري رقم 
مجلس التدبیر، وتطبیقا للفصل السادس من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، انتخبت كل فئة ممثلھا في حضیرة مجلس 

  :النتائج على الشكل التالي وكانت . التدبیر
  . السید ابراھیم بوعیاد، ممثل أساتذة التعلیم العالي-
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  . السید عزوز قشیقش، ممثل األساتذة المؤھلین-
  . السید عبد الھادي الباشا، ممثل أساتذة التعلیم العالي المساعدین-
  . السید عبد اللطیف كنیدیري، ممثل الموظفین اإلداریین والتقنیین-

  

  ختلفاتم. 6
  

   ھبة عینیة-1.6
بمدینة لورین الفرنسیة لفائدة جامعة القاضي عیاض وافق المجلس على ھبة عینیة من المعھد الوطني المتعدد التقنیات 

وتأتي ھذه الھبة في . متمثلة في مكونتیھا المدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر والمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بمراكش
  .Projet i-Créa n°144931- Tempus - 2008 -FR-JPHES: إطار المشروع 

  

   المعاییر المعتمدة في فتح المناصب المالیة في إطار أساتذة التعلیم العالي-2.6
كما جاء في مناقشة أعضاء المجلس لتقریر مجلس التدبیر حیث أعطى السید رئیس المجلس أجوبة وشروحات 

  : أساتذة التعلیم العالي، قرر المجلس ما یلي بخصوص المبارتین اللتین فتحتا في إطار
علیم العالي حین في إطار أساتذة التفوض مجلس الجامعة لمجلس التدبیر إعادة النظر في المنصبین المالیین المفتو

ووضع معاییر لمناصب أساتذة التعلیم العالي مع الحرص على أال تفقد الجامعة المنصبین المفتوحین والبث في 
  .والتخصصات التي ستفتح بھاالمؤسسات 

  

  ین في أجرأة البرنامج االستعجالي معاییر صرف التعویضات لبعض المتدخل-3.6
وناقش . تسائل العضو مقترح النقطة عن معاییر صرف التعویضات لبعض المتدخلین في أجرأة البرنامج االستعجالي

  :حیث تمحورت التدخالت حول النقاط التالیة المجلس ھذه النقطة 
 تبین أن الھیاكل لم تبث في صرف ھذه التعویضات.  
  یجب تحفیز األساتذة واإلداریین الذین یعملون بجد ولھم مردودیة عالیة ویجب أن یطلع المجلس على

  .األشخاص الذین استفادوا من التعویضات وكذا مقادیرھا
 لبرنامج االستعجالي للمكلفین تقرر في السابق أن یطلع مجلس التدبیر على التعویضات التي ستخول في إطار ا

 دون أن تحض بموافقة 2010-2009وقد صرفت ھذه التعویضات في نھایة السنة الجامعیة  .بتتبع مشاریعھ
  .مجلس التدبیر

  یجب على مجلس التدبیر أن یحدد المعاییر التي على أساساھا سیتم تعویض أعضاء لجنة تتبع البرنامج مع العلم
 .عویض أعضاء لجنة التتبع وصادق مجلس الجامعة على بنود میزانیات البرنامجعلى أن البرنامج أوصى بت

  تقدیم دعوى ضد الجامعة على قدم بعض أعضاء لجنة التتبع استقالتھم من اللجنة كما صرح عضو بأنھ بإمكانھ
  .ھزالة التعویض

  

ستعجالي كما نوه بعمل لجنة تتبع وفي النھایة، طالب المجلس برد االعتبار لكل المتدخلین في أجرأة البرنامج اال
  .البرنامج وفوض لمجلس التدبیر وضع معاییر لتعویض أعضاء اللجنة

  

  .ونظرا لضیق الوقت، فقد أرجأ المجلس النقاط المتبقیة إلى االجتماع المقبل

  
  :لجنة الصیاغة

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