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  المملكة المغربیة
   مراكش-جامعة القاضي عیاض 

  الرئاسة

  

   عشررابعمحضر اجتماع مجلس الجامعة ال
  2011- 2009برسم والیة 

  

  2010  نونبر 11الخمیس    :التاریخ

  .رئاسة الجامعة :المقر

  .اجتماع استثنائي :الصفة

  :الحاضرون
  

 عبد - صالح  محمد أبو-وداد التباع -  محمد لودیكي- )سارئی(محمد مرزاق  السید والسادة   :القانوناألعضاء بحكم 
ن االحس - محمد فلیو-بوكادیر بلعید -العربي األشھب  محمد-الحق علوي یزیدي

 .ضبومكر
  .السید موالي أحمد العمراني      :وناألعضاء المعینــ

 -سعدون اسماعیل  - ابراھیم بوعیاد - حسن المازوني- عبد الواحد أحماني السیدات والسادة    :ون األعضاء المنتخ    
 سعید - عزوز قشیقش-سین أعبوشي الح-خالد برادة - محمد المخفوق -نادیة شائبي 

 عبد -مداويمحمد الح - عبد الجلیل الكریفة - الطالب  شفیق بن- رشید بنموسى- أمال
د عب -  فرید خالید-حسن فرحات -حیدة خالد بن- بشرى لبزار- سعید أھادي-الباشا الھادي

  .بوستة   ربیعة -اللطیف الكنیدري

  .الشانعة  مبارك بن- ادریس الغجدامي - حمادي بوسلوس- محمد العربي سیدمو  السادة     :األعضاء المدعوون 

  . بومدین التانوتي. موالي أحمد بومھدي- أحمد درجة-امحمد األمراني زنطارالسادة     :األعضاء المعتذرون  
  

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

 
  :قبل بدایة أشغال االجتماع 

قرأ المجلس الفاتحة ترحما على روح المرحوم السید عبد الرحیم  الزربان عون خدمة ممتاز بكلیة العلوم  -
   مراكش؛-والتقنیات

تكریمھ خالل الدورة الثالثة  مراكش، ل- ھنأ المجلس األستاذ اسماعیل سعدون أستاذ بكلیة العلوم والتقنیات -
  لالبتكار بالرباط؛

أطلع السید الرئیس السادة أعضاء المجلس على مجموعة من اإلخباریات والمستجدات التي عرفتھا  -
 2011 نونبر 22یوم ومنھا حضور الجامعة في مؤتمر دولي تنظمھ وزارة الصناعة الحدیثة،  ،الجامعة

اللقاء نھا جائزة لجامعة القاضي عیاض وسیمثل الجامعة في ھذا بالداخلة ستمنح خاللھ ثالث جوائزمن بی
  . مدیر حاضن الجامعة بن الشانعةمبارك دالسی

  

 : ة التالیالنقاطو حدد المجلس جدول أعمالھ في       
  

 .تعدیالت میزانیة البرنامج االستعجالي -1

 .مقبل اجتماع إلى المجلس أرجأھا والتي السابق االجتماع أعمال جدول في العالقة النقاط  -2

 .عیاض القاضي لجامعة التابع الطبیعیة  العلوم لمتحف األساسي النظام 2-1

 .الجامعة مجلس عن المنبثقة اللجان تقاریر 2-2

 .ـــــاتمختلفـ 2-3
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  .الھیكلة اإلداریة ومسؤولیة التوقیع -3-1- 2

 . تقاریر حول التدبیر المالي لمیزانیتي كرسي ابن رشد والبنك الدولي-2- 2-3

 .مؤسسات الجامعیةالتعویض والتحفیز ب -2-3-3

  .(ISO)تدبیر الجودة  -2-3-4

        وأجوبة للحسابات للمجلس األعلى الثانیة باألسئلة الخاصة الوثائق على الحصول -2-3-5

             .علیھاالجامعة           

 .الجامعة داخل بمراكش لألساتذة العلیا المدرسة وضعیة -2-3-6

     التعلیم أساتذة بتوظیف المتعلقة المباریات بعض حول الجامعي العام الرأي تتساؤال -2-3-7

                                                    . المؤسسات بأسفي  ببعضالعالي المساعدین           

 . مناصب أساتذة التعلیم العالي-8- 2-3  

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

  
 

  تعدیالت میزانیة البرنامج االستعجالي - 1
  

 مشاریع المخطط تتبع لجنة عضو برادة، خالد واألستاذ التدبیر، مجلس عضو بوعیاد، ھیمإبرا األستاذ قدم
اإلستعجالي  میزانیات المخطط في المقترحة التعدیالت أھم حول عرضین المجلس، أنظار  أمام،االستعجالي

  .االستثمار  ومیزانیةمیزانیة التسییر بشقیھا
  

اإلشارة إلیھا في تقریر مجلس التدبیر الذي عرض في االجتماع  توتجدر اإلشارة إلى أن ھذه التعدیالت قد تم

س التدبیر مع لجنة لوتدارس مج. كما قدمت للسیدة والسادة رؤساء المؤسسات الجامعیة  الجامعةلمجلسالسابق 

 ووافق  تتبع البرنامج االستعجاليلجنة خالل اجتماعات جمعتھ مع أعضاء ھذه المیزانیاتالتتبع التعدیالت على 

  .علیھا

  
عضاء على أنھ ینبغي إتخاذ تدابیر جدیدة فیما یرتبط بمیزانیة األشدد السادة وناقش المجلس ھذه التعدیالت و

  : االستثمار والتسییر وذلك من خالل

  .انیة االستثمار والتسییرتبني آلیات جدیدة في التعامل مع میز -

           بھذه المعنیة ، أو المؤسسات من طرف منسقیھامعالجة جمیع المشاكل التي تعرقل تقدم المشاریع  -

  .2011المشاریع، ومحاولة تجاوز ھذه المشاكل خالل سنة     

  .متابعة مجلس التدبیر لتفعیل میزانیة التسییر التي تھم المؤسسات  -

          یع منسقي المشاریع للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض تقدم ھذه عقد لقاءات مع جم -

 .المشاریع         

  .تفعیل إنجاز المشاریع المبرمجة في أقرب اآلجالبالتسریع في وثیرة وضع اآللیات والمیكانزمات الكفیلة  -

  .عاقد علیھا مع الوزارة المتالمؤشراتضرورة انجاز ما تم التوافق علیھ، والعمل على تحقیق  -
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     المؤشرات المتعلقة بالبرنامج االستعجالي، وكذا مدى تحقیقتقدیم السادة رؤساء المؤسسات لتقاریر حول  -

 .طریقة التعامل مع ھذه المؤشرات بناء على التقاریر السابقة     

  . التدبیرھا مجلسوافق علی المجلس الموافقة على ھذه التعدیالت كما النھایة قــــــــــرروفي 

  

 مقبل اجتماع إلى المجلس أرجأھا والتي السابق االجتماع أعمال جدول في العالقة  النقاط-2

  عیاض القاضي لجامعة التابع  الطبیعیةالعلوم لمتحف األساسي  النظام-2-1
  . نظرا لعدم جاھزیة مشروع النظام األساسيمقبل اجتماع إلى النقطة ھذه المجلس     أرجأ

  
  الجامعة مجلس عن المنبثقة اللجان  تقاریر-2-2

  
 الثقافیة الشؤون  ولجنةوالتعاون العلمي البحث لجنة والبیداغوجیة الشؤون لجنة یرارتق على المجلس اطلع

  .والتواصل
 

 عن اللجان الصادرة القرارات مشاریع لتفعیل میكانیزمات وضع على العمل التدبیر مجلس من المجلس طالب
 اللجان وإن لتحسین أداء آلیات وكذا الجامعة مجلس بمصادقة حظیت والتي الجامعة مجلس عن بثقةالمن الدائمة

  . من طرف لجنة الشؤون القانونیة والتنظیمیةللمجلس الداخلي النظام مراجعة اقتضى الحال
 
  .التقاریر ھذه على المجلس صادقو
 

  
 على ضرورة تفعیل مشروع مرانيسید موالي أحمد العأكد ال، وحول عالقة الجامعة بقطاع التعلیم العالي الخاص

وفي نفس السیاق، . االعتماد وتوظیف أساتذة قارین ضمن الفریق البیداغوجي بمؤسسات التعلیم العالي الخاص

أشار السید الرئیس إلى أنھ في إطار عالقة الجامعة بالتعلیم العالي الخاص، انتقلت لجنة إلى بعض مؤسسات التعلیم 

لعالي الخاص من أجل ھذه العملیة بناء على مقتضیات القانون المنظم لعالقة الجامعة بقطاع التعلیم العالي ا

  . ینبغي العمل على تعمیق الشراكة مع ھذه المؤسسات من أجل تحقیق الغایة المرجوةوعلیھ. الخاص

  
 مختلفــــــات - 2-3

 الھیكلة اإلداریة ومسؤولیة التوقیع -2-3-1

ذلك عالقة والتعویضات ومسؤولیة التوقیع وتحدید االختصاصات جلس مسألة الھیكلة اإلداریة انطالقا من ناقش الم

   .المجلس األعلى للحساباتب

 مقترح من طرف الوزارة الجامعة مشروع ھیكلةمجلس أكد السید الرئیس أنھ قد عرض على وفي ھذا اإلطار 

  .لمشروع ألنھ ال یستجیب وخصوصیات جامعة القاضي عیاض المجلس ھذا ا رفضوقد .الوصیة ووزارة المالیة

، وتھیئ مشروعا لمناقشتھ 01.00 من القانون 24كلف المجلس لجنة الشؤون القانونیة والتنظیمیة لتنظر في المادة 

  .وزارة المالیةالوزارة الوصیة ومع 

   تقاریر حول التدبیر المالي لمیزانیتي كرسي ابن رشد والبنك الدولي-2- 2-2

السید أ وضح وفي ھذا الصدد . ر المالي لمیزانیة كرسي ابن رشد، ومیزانیة البنك الدوليبیناقش المجلس التد

.  وكرسي للیونسكو كرسي ابن رشدرئیس الجامعة أن جامعة القاضي عیاض ھي الجامعة الوحیدة التي تحتضن
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. 2007 درھم سنة 100.000 بمبلغ وأشار إلى أن كرسي ابن رشد تدعمھ منظمة البحر األبیض المتوسط وذلك

  . ومنذ ذلك التاریخ لم تقدم المنظمة أي دعم إضافي

عة والتي كما قدم السید الكاتب العام للجامعة، توضیحات حول سیر أعمال أشغال التھیئة والترمیم بمؤسسات الجام

ار إلى الطریقة التي وأش. ن طرف البنك الدولي بھدف وضع نظام لتدبیر صیانة الممتلكات العقاریةدعمت م

نھجتھا الجامعة في تدبیر ھذا الملف والتي حصلت على تنویھ مفتشي البنك الدولي وكذا مفتش من وزارة المالیة 

 مدى تقدم المشروع وكذا مسؤولین بالوزارة الوصیة عند زیارتھم للجامعة للوقوف على طریقة الذي قام بمعاینة

 .تدبیر ھذا الملف

  

  التحفیز بمؤسسات الجامعیةالتعویض و  -2-3-3

 

  : نقطة حیث انصبت التدخالت حول المحاور التالیةناقش المجلس ھذه ال  

 .العمل على تحسین وضعیة الموظفین واألعوان -

 .تعویضات الموظفین حول األعمال اإلضافیة -

یل المادة ، ولیس واجبا أن یكون نقدا خصوصا في غیاب آلیات لتفعالتحفیز والتعویض یرتبط بالمر دودیة -

 .01.00من القانون     17

 .وضع ضوابط لنظام التكوین المستمر -

   (ISO)تدبیر الجودة  -2-3-4

  

في ھذه النقطة  الواردة لتساؤالتلأجوبة  والتواصل والثقافیة األكادیمیة بالشؤون المكلف الرئیس نائب السید قدم
  :  والتي جاءت كاآلتي

 .معین انتظارا النتقال مرحلي لھذا المستوى العمل بنظام الجودة انطلق من مستوى  -
 .جدري وستظھر ثماره في المستقبل التغییر  -
 .ال یمكن أن یأتي بالمجان بل بافتحاص داخلي وخارجي (ISO) االعتراف ب  -
 .مؤسسات الجامعة انتقلت من نظام الجودة غیر المخطط لھ إلى مؤسسات لنظام جودة مخطط لھ -

 

  الجامعة علیھا وأجوبة للحسابات للمجلس األعلى الثانیة باألسئلة الخاصة الوثائق على الحصول -2-3-5

  

 وكذا حول الوثائق ،ى للحساباتقدمت توضیحات حول عملیة افتحاص الجامعة من طرف قضاة المجلس األعل   

لحسابات  إلى أن األسئلة الثانیة للمجلس األعلى لاإلشارةوتمت   بخصوصھا،واألجوبةالتي توصلت بھا الجامعة 

والتي تھم مھام االفتحاص التي قام بھا  2010ھي التي تضمنتھا الوثیقة التي تم نشرھا في تقریر المجلس بمارس 

 كما أن أجوبة الجامعة تعتبر في ملكیة المجلس األعلى علما أن متابعة ھذا الملف من طرف 2008المجلس خالل ،

  .قضاة المجلس لم تنتھ بعد
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  الجامعة داخل بمراكش لألساتذة العلیا ةالمدرس وضعیة -2-3-6

 

  حیت أن، أدرج المجلس وضعیة المدرسة العلیا لألساتذة بمراكش، وذلك فیما یرتبط بإلحاق ھذه المؤسسة بالجامعة

القانون الذي یلحق ھذه المدرسة بالجامعة ال زال لم یدخل حیز التطبیق، كما أن ھناك نصوصا قانونیة تتعلق 

 الحصول على الموارد  المالیة -  في انتظار تفعیل ھذه القرارات- ید اإلصدار، وتتوخى الجامعةبالممتلكات ھي ق

  .لتدبیر المرحلة

 

العالي المساعدین  التعلیم أساتذة بتوظیف المتعلقة المباریات بعض حول الجامعي العام الرأي تساؤالت -2-3-7

    المؤسسات بأسفي ببعض

 

 بأسفي، التي تعرضت لمجموعة من -ي وظفت بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیةناقش المجلس حالة األستاذة الت

 ملف الشكایاتأوصى المجلس بوضع التوظیف ولجنة قرار دعم مجلس الجامعة و ،الشكایات تطعن في توظیفھا

 . للبت فیھـةی العلمأمام أنظار اللجنة

   مناصب أساتذة التعلیم العالي-8- 2-3
  
  

 بالقرار الذي اتخذه مجلس التدبیر حول مناصب أساتذة التعلیم العالي والذي فوض لھ معة مجلس الجاإخبارتم 

إعادة النظر في المنصبین المالیین المفتوحین في إطار أساتذة  : " 2010 أكتوبر 25مجلس الجامعة في اجتماع 

مؤسسات والتخصصات التي  المنصبین المفتوحین والبث في الجامعةفقد الالتعلیم العالي مع الحرص على أال ت

  : وقد قرر مجلس التدبیر مایلي ".ستفتح فیھما 

تحویل كافة مناصب أساتذة التعلیم العالي السبعة إلى توظیفات مباشرة على أن تنطلق مباریات ؟أساتذة التعلیم 

ظافر وأجمع أعضاء المجلس على ضرورة ت.  بمجرد أن یحدد مجلس التدبیر معاییر لھا2011العالي في سنة 

  .الجھود لحل مشاكل األساتذة المؤھلین وكل ما یخدم المصلحة العامة

  
  :لجنة الصیاغة

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

 

  .2011 فبرایر 28صودق علیه في اجتماع مجلس الجامعة بتاریخ 
  

 یر الجودة، یھمنا أن نعرف رأیكم في الخدمات التي تقدمھا جامعتنا،في إطار انخراطنا في نظام تدب
  www.ucam.ac.ma/smq/questionnaire.htm:  وسنكون شاكرین لتفضلكم بإبداء رأیكم عبر الموقع اإللكتروني

  0524434494:  فاكس 0524434813/14:   مراكش الھاتف 511: ب.شارع األمیر موالي عبد � ص

  ma.ac.ucam.www: الموقع اإللكتروني  ma.ac.ucam@presidence:  رونيالبرید اإللكت

  
 


