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  المملكة المغربیة
   مراكش-جامعة القاضي عیاض 

  الرئاسة

  
   عشرسابعمحضر اجتماع مجلس الجامعة ال

  2011- 2009برسم والیة 
  

  2011 فبرایر  28 اإلثنین  :التاریخ 
  . رئاسة الجامعة:المقر

  . من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الثامنة والنصف مساءااجتماع استثنائي :الصفة
  :الحاضرون

  
محمد -امحمد األمراني زنطار -وداد التباع -  محمد لودیكي- )رئیسا(محمد مرزاق  والسادةةالسید :القانوناألعضاء بحكم 

العربي محمد  - سیدي محمد ریكار–عبدهللا أیت واحمان  - الحق علوي یزیدي عبد - صالح أبو
 .وـــــ محمد فلی-بلعید بوكادیر - الحسان بومكرض -درجةال أحمد - األشھب

  . موالي أحمد بومھدي- موالي أحمد العمرانيانالسید :وناألعضاء المعینــ  
نادی��ة  -س��عدون اس��ماعیل - اب��راھیم بوعی��اد- ح��سن الم��ازوني-ال��سیدات وال��سادة عب��د الواح��د أحم��اني :ون األع��ضاء المنتخ��

سین الح�� -محم��د الم��صطفى لعری��سة  -خال��د ب��رادة -محم��د المخف��وق -عب��د الواح��د طلیم��ات  -ش��ائبي
محم�د  -عب�د الجلی�ل لكریف�ة - خلی�ل مخل�ص -  رش�ید بنموس�ى- سعید أم�ال- عزوز قشیقش-أعبوشي

 - م�صطفى ب�داق  -حی�دةخال�د بن - عل�ي إد اإلم�ام -الباش�ا عب�د الھ�ادي -یمین�ة برج�واني  -م�داويالح
  . محمد احمامو-بوستة  ربیعة-ريیعبد اللطیف كنید - فرید خالید-حسن فرحات

  .ادریس الغجدامي -  سعید بنجلون – مصطفى بھالي  - محمد العربي سیدموالسادة  :عوون األعضاء المد  
  .ال أحد :األعضاء المعتذرون 

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

  :قبل بدایة أشغال االجتماع 

  التعلیم العالي بكلیة العلوم أستاذعلمي المباركي، قرأ المجلس الفاتحة ترحما على روح المرحوم السید 

  .تغمده هللا برحمتھ وأسكنھ فسیح جناتھ السماللیة مراكش،

 أطلع السید الرئیس السادة أعضاء المجلس على مجموعة من اإلخباریات والمستجدات التي عرفتھا الجامعة 

  : ومنھامؤخرا

  ش تانسیفت الحوز والمجلس بتعاون مع جھة مراكالجامعي تنظیم الدورة الثانیة لمعرض الكتاب

 بفضاء عرصة موالي عبد 2011 فبرایر 6 إلى 1الجماعي ومجلس مقاطعة جلیز، وذلك من 

  .)الوثیقة رفقتھ (السالم

 م جامعة القاضي عیاض بتنسیق مع األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش تانسیفت یتنظ

  . حول اإلعالم والتوجیھ مراكشوم السماللیة بكلیة العل2011 فبرایر 8 لقاء تواصلیا یوم ،الحوز

 م جامعة القاضي عیاض بتنسیق مع األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش تانسیفت یتنظ

 2011 فبرایر 20و 19و 18وذلك أیام عالم والتوجیھ،  لإليالجامعمنتدى لالدورة األولى ل ،الحوز

 .)الوثیقة رفقتھ (كشلوطنیة للعلوم التطبیقیة بمرابرحاب المدرسة ا

  على ھامش األیام الدولیة تم توقیع اتفاقیة شراكة بین الجامعة والمجلس اإلقلیمي لمدینة السمارة

  .للتسویق التي نظمتھا كلیة الحقوق بشراكة مع الجامعة بمدینة السمارة
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 : ة التالیالنقاطوحدد المجلس جدول أعمالھ في 

 .سابقةادقة على محاضر االجتماعات الصالم  - 1
 .تقاریر مجلس التدبیر والمجالس المنبثقة عن المجلس  - 2
 .2010صرف میزانیة سنة  - 3
  :ـــــاتمختلفـ - 4

  .لمدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر لشغل منصب مدیر االترشیحات -1.4
 .مراكشبوضعیة المدرسة العلیا لألساتذة  -2.4
 .2011 -2007تقییم مشروع تطویر الجامعة برسم سنوات  -3.4
  .فتح المناصب المالیة الالزمة في إطار أساتذة التعلیم العالي -4.4
   .وضعیة كلیة الطب والصیدلة مراكش -5.4
 .الحراسة في االمتحانات -6.4
  .السكن الوظیفي -7.4

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

 

  لسابقةاعات اادقة على محاضر االجتمصالم - 1

  :وھي مجلس الجامعة السابقة لجتماعات االصادق المجلس، مع اقتراح تعدیالت، على محاضر 
  2010 أكتوبر 25االجتماع الثالث عشر بتاریخ. 
  2010 نونبر 11االجتماع الرابع عشر بتاریخ. 
  2010 دجنبر 29االجتماع الخامس عشر بتاریخ. 
  2011 ینایر 12االجتماع السادس عشر بتاریخ. 

  
 القانون والتي یجب وكل مجالس المؤسسات لھم صالحیات حددھا لھم إلى أن مجلس الجامعة أشار بعض األعضاءو

یعد فإن أي تدخل من جھات خارجة عن الجامعة خاصة في األمور البیداغوجیة فھو لذا .  بكل استقاللیةھاوأن یمارس
  .امرفوض

یة وضع آلیات جدیدة فیما یتعلق بمحاضر اجتماعات المجلس طالب المجلس من لجنة الشؤون القانونیة والتنظیمو
كما طالبھا كذلك بمراجعة بعض األنظمة .  وذلك في أفق شھر على أبعد تقدیروكذا مھام لجنة مراجعة ھذه المحاضر

ھدف إعطاء دینامیة جدیدة كل ھذا ب. اجتماعات اللجان المنبثقة عنھالداخلیة وإعادة النظر في طریقة عمل وفي 
 .ألشغال المجلس ولجانھ

  
  

   الجامعةالمنبثقة عن مجلسلجان تقاریر مجلس التدبیر وال - 2
  

 مجلس التدبیرریر تق - 1.2
  :تمحور حول النقاط التالیة  الذي )التقریر رفقتھ (استمع المجلس لتقریر مجلس التدبیر

 مناصب أساتذة التعلیم العالي. 
 تعویضات لجنة تتبع البرنامج االستعجالي. 
 دیالت میزانیات البرنامج االستعجاليتع. 
 توزیع اعتمادات الساعات اإلضافیة والعرضیة المخصصة في البرنامج االستعجالي. 
 الحملة التواصلیة بمؤسسات الجامعة. 
  2011میزانیة التسییر العادیة لسنة. 
  2010صرف میزانیة. 
 انتداب ممثلین عن مجلس التدبیر ببعض الھیاكل. 
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وتمحورت مداخالت األعضاء حول .  تساؤالت في شأن معطیاتھوابیر وطرحمجلس تقریر مجلس التدال أعضاء ناقش

  :النقاط التالیة 
  فوض مجلس الجامعة لمجلس التدبیر البت فقط في منصبي أستاذي التعلیم العالي ووضع معاییر لفتح مباریات

 مناصب أخرى وردت علیھ مع العلم 5 وكذا لكن مجلس التدبیر اتخذ قرارا بإلغاء ھاذین المنصبین. ھذه الفئة
 مناصب من كلیة الحقوق ومنصب 4(تین اقترحتھما لأن المناصب الخمس قد مرت عبر ھیاكل المؤسستین ال

أساتذة المعاییر التي سیضعھا فیما یخص فتح مباریات كما أن ). من المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بمراكش
ھیاكل المؤسسات المخولة لمھام الي النصوص التنظیمیة في ھذا الباب ویجب أن تراعالتعلیم العالي 
  . فال یمكن لقرارات مجلس التدبیر أن تكون معارضة لقرارات ھیاكل المؤسسات.وخصوصیاتھا

  یعتبر مطلب تخصیص مناصب مالیة لفتح مباریات أساتذة التعلیم العالي مطلبا إلحاحیا من النقابة الوطنیة
 ألن من حق األساتذة المؤھلین الذین استوفوا الشروط الالزمة الترقیة إلى إطار أساتذة التعلیم للتعلیم العالي

  .العالي
  إن عددا من المناصب المالیة التي تم فتحھا للتوظیف ال نعرف مصادرھا خاصة منھا منصبي أستاذي التعلیم

تدبیر المناصب ال تتم بالشفافیة الالزمة فعملیة .  منصبا تم التوظیف فیھا30العالي الذین فتحا مؤخرا وكذا 
  .ویجب أن تمر عبر مجلس التدبیر ومجلس الجامعة

  یجب توضیح الطریقة والمعاییر التي اعتمدھا مجلس التدبیر في توزیع المناصب المالیة المخولة في إطار
  .البرنامج االستعجالي

 دریس بالكلیة ومتطلبات التأطیر تعرف كلیة الطب خصاصا في المناصب المالیة نظرا لمتطلبات الت
ولوال المبادرة الوطنیة لتكوین . ومنذ سنوات لم یتم إیالء الكلیة مناصب جدیدة لسد حاجیاتھا. بالمستشفیات

 إداریا لما تمكنت المؤسسة من سد بعض حاجیاتھا علما 30 أستاذا و65تم توظیف موجبھا  طبیب التي ب3.300
  .البرنامج االستعجاليأنھ لم یخصص لھا مناصب في إطار 

  تم تحویل عدة مناصب مالیة إلى توظیفات إداریة 2010نظرا للضغط في استغالل المناصب قبل نھایة دجنبر ،
  . لمناصب بیداغوجیة2012 و2011لذا وجب تخصیص كل مناصب . مباشرة

  ریر ال یتوقف علما على أن ھذا التق. 2010لم یعرض بعد على مجلس الجامعة التقریر حول صرف میزانیة
  .على مجلس التدبیر وحده بل على مؤسسات الجامعة كذلك

 یجب على مجلس التدبیر أن یبت في الملفات والنقاط التي كلف بھا واإلسراع بقراراتھ فیما یخصھا.  
  المؤسسات تعاني من ضغط میزانیة الساعات اإلضافیة والعرضیة وذلك راجع إلى تدریس مواد المعلومیات

 .تواصل ومتطلبات المسالك الممھننةواللغات وال
  كما أشارت بعض المداخالت إلى كثرة األعباء المنوطة بمجلس التدبیر وذلك لكونھ یعالج ویتابع مجموعة من

تقاریر صرف الملفات والقضایا، منھا، المناصب المالیة، البرنامج االستعجالي، الساعات اإلضافیة، 
  .منھجیة اشتغال مجلس التدبیري إعادة النظر فمما یطرح ... المیزانیة

  
  :بعد ذلك قدمت التوضیحات التالیة لألعضاء 

 ویجب توضیح ما ھو مرتبط بوزارة التعلیم . كلیة الطب والصیدلة لھا خصوصیات مختلفة عن باقي المؤسسات
  .العالي وما ھو مرتبط بوزارة الصحة

 ق المحدد لھا وھو تحقیق اخولة في السییجب وضع المناصب المالیة والساعات اإلضافیة أو العرضیة الم
فھناك عدة مؤسسات تعاني من المدیونیة الثقیلة . أھداف البرنامج االستعجالي بناء على المعاییر المحددة

  .للساعات اإلضافیة وجب معھ تقنینھا بوضع معاییر واضحة
 كن من اختصاص مجلس التدبیر ل. یجب على مباریات أساتذة التعلیم العالي احترام بنود النصوص المنظمة لھا

كما أن مشكل الترقي . رأي ھیاكل المؤسساتتحدید أعدادھا والبت في التخصصات المراد فتحھا مع احترام 
 ویبقى إلى إطار أستاذ التعلیم العالي ال یمكن تسویتھ على صعید الجامعة نظرا لقلة أعداد المناصب المخولة

 مع اإلشارة إلى أن الجامعة لم تتوصل بعد بمناصب السنة .ید الوطني ینبغي أن یكون لھ حل على الصعاستثناء
كما أن مجلس التدبیر قرر إلغاء المناصب .  فیھا مجلس التدبیر حالما تتوصل بھا الجامعةث وسیب2011المالیة 

لمباریات السبعة المتعلقة بمباریات أساتذة التعلیم العالي ألنھ في الوقت الذي طلب منھ تحدید معاییر لھذه ا
وھذا القرار تم إطالع مجلس الجامعة علیھ الذي تدارسھ ووافق . وردت علیھ طلبات أخرى قبل أن یتم أشغالھ

  .علیھ في االجتماع السابق
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  فھي مناصب شغرت إما بسبب وفاة أو انتقال شریطة احتفاظ ) منصبا32(أما فیما یخص المناصب األخرى ،
ونظرا . وھذه المناصب محجوزة للمؤسسات التي تنتمي إلیھا... اع المؤسسة بمنصبھا أو إما بسبب استید

حدد المعاییر في إطار ت ، التيالمؤسسات الجامعیة، فإن 2010للضغط من أجل استغاللھا قبل نھایة دجنبر 
  .، قامت باستغاللھا حسب متطلباتھا وخصوصیاتھانوعیة التخصصات المرغوب فیھا

 على مجلس التدبیر للبت فیھا2011بالبرنامج االستعجالي لسنة لتسییر یتي االستثمار وانسیتم عرض میزا .  
  

طالب المجلس من مجلس التدبیر القیام بزیارات میدانیة لمؤسسات الجامعة وذلك للوقوف على خصوصیة وفي النھایة، 
  .كل مؤسسة

 بعد یات ألنھا ال تتسم بالشفافیة والمبارالمناصب المالیةطریقة تدبیر سجل السید موالي أحمد بومھدي اعتراضا حول و
  .المجلس، وانسحب من اجتماع استفساره عن مناصب مالیة شاغرة

  
  

 ریر لجنة الشؤون البیداغوجیةتق -2.2
، حیث طرح السید منسق اللجنة المشكل الذي تعاني )التقریر رفقتھ(استمع المجلس لتقریر لجنة الشؤون البیداغوجیة 

عضائھا مما نتج عنھ التأخر في الحسم في العدید من اب المتكرر لعدد مھم من السادة أیمنھ اللجنة والمتمثل في الغ
  ...).مشكل اللغات، الشھادات المؤمنة(.القرارات والتوصیات والقضایا المرتبطة بالشؤون البیداغوجیة 

  
  

 ریر لجنة البحث العلمي والتعاونتق -3.2
 حیث قدم السید منسق لجنة البحث العلمي ،)التقریر رفقتھ (عاوناستمع المجلس لتقریر لجنة البحث العلمي والت

المختبرات العلمیة وحدات البحث و والتعاون أمام أنظار المجلس عرضا حول نتائج تقییم ھیئات البحث، والتي شملت
 . والمعاییر المعتمدة في تقییم واختیار ھذه الدراسات العلمیة، المخصصة لھاالجوائزكذا الجامعیة والبحوث والرسائل و

كما عرض على المجلس وثیقة تتعلق باعتماد ھیآت . وقدم كذلك المقترحات المتعلقة بمراجعة دفتر ضوابط البحث
 .غتھاالبحث وطالب من المجلس تفویض المصادقة علیھ للجنة البحث العلمي والتعاون ألنھا لم تنتھ بعد من صی

  
  .)الوثیقة رفقتھ (دخال بعض التعدیالت علیھإمع ) االعتماد(صادق المجلس على دفتر ضوابط ھیكلة البحث العلمي 

  
  

 ریر لجنة الشؤون الثقافیة والتواصلتق -4.2
 أھم األنشطة الثقافیة التي ت لھ، حیث قدم)التقریر رفقتھ( استمع المجلس لتقریر لجنة الشؤون الثقافیة والتواصل

 : ھا الجامعة خالل ھذه الفترة ومنھاعرفت
 والمجلس الجماعي ومجلس لدورة الثانیة لمعرض الكتاب بتعاون مع جھة مراكش تانسیفت الحوزتنظیم ا 

  . بفضاء عرصة موالي عبد السالم2011 فبرایر 6 إلى 1لیز، وذلك من مقاطعة ج
  والتكوین مراكش تانسیفت الحوز، الدورة جامعة القاضي عیاض بتنسیق مع األكادیمیة الجھویة للتربیة تنظیم

 برحاب المدرسة الوطنیة 2011 فبرایر 20و 19و 18إلعالم والتوجیھ، وذلك أیام الجامعي لمنتدى لاألولى ل
  .للعلوم التطبیقیة بمراكش

 منارة الجامعة. 
  
  

 ریر لجنة الشؤون القانونیة والتنظیمیةتق -5.2
  :ما یلي نونیة والتنظیمیة، حیث قرر المجلس استمع المجلس  لتقریر لجنة الشؤون القا

، قبل توصلھم بشواھد التخرج، وذلك ضرورة تعبئة استمارة إلكترونیة من طرف كافة طلبة جامعة القاضي عیاض
الذي انخرطت فیھ الجامعة ضمن مجموعة من الجامعات الوطنیة والذي  "Grinsaغرینزا  "في إطار مشروع  

 مع ،ت خاص بخریجیھا لیكون رھن إشارة المقاوالت والمؤسسات المعنیة بالتشغیلیھدف إلى إعداد بنك معطیا
اإلشارة إلى أنھ یمكن للطلبة الذین ال یرغبون في أن تكون المعطیات الخاصة بھم مضمنة في بنك المعطیات أن 

  .یعبئوا طلبا في الموضوع
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 وتمحورت تدخالت األعضاء .ؤالت أجیب عنھاناقش المجلس ھذه التقاریر وأبدى بشأنھا مالحظات وتسابعد ذلك، 

  :حول النقاط التالیة 
  یجب التطرق للغة التدریس التي یعاني منھا عدد كبیر من الطلبة والتي تؤدي إلى ھدر كبیر خاصة في الحقول

  .العلمیة والتقنیة
 وفر عدد كاف من الطلبة بحجة عدم ت الماستر بالمدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر ھذه السنة تم إلغاء فتح مسلك

 اإلشارة ھنا إلى أن عددا من مسالك الماستر بالجامعة تتوفر على أعداد ضعیفة من الطلبة وتجدر. المسجلین
  فكان من األجدر اإلبقاء علیھ وتدارك النقص في األعداد السنة المقبلة . المسجلین بھا ولم یتخذ قرار إغالقھا

 ن تنكب على دراسة المشاكل التي تعاني منھا وحدات التدریب یجب على لجنة الشؤون البیداغوجیة أ
 ومن المستحب وضع ھیاكل بالمؤسسات والجامعة .والخرجات المیدانیة نظرا ألھمیتھا في مسار التكوین

 مما سیمكن كذلك لتوفیر تداریب نھایة المسار التكویني بالبحث على شركاء من المحیط االقتصادي والصناعي
  . مھن جد استراتیجیة واالستجابة بسرعة لمتطلبات سوق الشغلمن تكوینات في

  قامت ھیأة تقییم البحث العلمي(Instance d’Evaluation de la Recherche - IER) بأعمال تتعلق 
لكن مجلس الجامعة . والمجلس ال ینقص من عمل خبرائھا. بتقییم وحدات ومختبرات البحث المعتمدة بالجامعة

كما أن جل خبراء ھذه .  قد یسقط مصداقیة عملھا ھذه الھیأة مما یضع إشكاال قانونیاةیبتركلم یصادق على 
. الھیأة یطغى علیھم انتمائھم لحقل العلوم والتقنیات بینما یغطي الحقول المعرفیة األخرى عدد قلیل من األعضاء

  .فكان من المستحب فتح باب الترشیحات للعضویة بھیأة تقییم البحث العلمي
 كان مجلس التدبیر یشتغل بصفة عادیة فإن اللجان األخرى المنبثقة عن مجلس الجامعة تعرف خلال في إذا 

فلجنة الشؤون البیداغوجیة ولجنة . ویرجع ھذا إلى غیاب ممثلي المؤسسات في أشغال ھذه اللجان. أشغالھا
ورة إعادة النظر في األنظمة كل ھذا یدفع إلى ضر.  أعضاء5 أو 4البحث العلمي والتعاون ال یشتغالن إال ب

  . لتفعیل أكبر لطرق وكیفیات االشتغالالداخلیة
  كما تتم في مرات .  من القرارات التي تصدر عن اللجان المنبثقة ال یتم تفعیلھا داخل المؤسساتعدد كبیرھناك

. دى أعضاء اللجانكل ھذا یعطي انطباعا بالملل ل. عدیدة إعادة مناقشة القرارات الصادرة والتي تم البت فیھا
القرارات طریقھا إلى تجد فمن المستحب حضور نواب العمداء والمدیرین المساعدین أشغال اللجان حتى 

التفعیل داخل المؤسسات وأن تتوفر اللجنة على مخاطب مسؤول داخل كل لجنة مما سیسھل معھ التجاوب 
  .السریع

 ھا القیام بتقییم مراحل ھذه العملیة للوقوف على تعرف عملیة اقتناء المعدات العلمیة عدة مشاكل وجب مع
  .مكامن الخلل واقتراح حلول للتسریع بوثیرة االقتناء

  یجب أن یتوفر مجلس الجامعة على معطیات حول مدى تقدم إعداد اإلطار القانوني لنادي الجامعة، ومعطیات
 الذي صرفت علیھ أموال CNEREEحول اشتغال المركز الوطني للدراسات واألبحاث في الماء والطاقة 

  .كبیرة وكذا أشغال المراكز األخرى
  

  :وفي النھایة 
  وخاصة منھا ما األعضاءصادق المجلس على ھذه التقاریر شریطة األخذ بعین االعتبار مالحظات السادة 

  .اون وتحفظ األستاذ محمد الحمداوي على تقریر لجنة البحث العلمي والتع.یتعلق بھیئة تقییم البحث العلمي
  طالب المجلس مجموع اللجان ببلورة تصور واضح فیما یتعلق بطرق وآلیات اشتغالھا وإحالتھ على لجنة

 .الشؤون القانونیة والتنظیمیة لبلورتھ في شكل نص تنظیمي
 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 بثقةالدائمة المن
  .للمجلس الداخلي النظام ل مراجعةااقتضى الح

  اقترح المجلس تخصیص اجتماعات مقبلة لكل لجنة منبثقة عنھ على حدة وذلك لتعمیق النظر في نتائج أشغالھا
  .وتدارس مشاكلھا

  
  

  2010یة سنة  صرف میزان- 3

  .الخاص بھا التقریر نظرا لعدم جاھزیة مقبل اجتماع إلى النقطة ھذه المجلس أرجأ
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  مختلفــــــات - 4

  
 ة المدرسة العلیا لألساتذة مراكشوضعی - 1.4

انتقلت  حیث، أدرج المجلس وضعیة المدرسة العلیا لألساتذة بمراكش، وذلك فیما یرتبط بإلحاق ھذه المؤسسة بالجامعة
درسة العلیا لألساتذة بشكل رسمي وبصفة نھائیة إلى جامعة القاضي عیاض، أما عملیة نقل الوعاء العقاري الم

 كما قامت الجامعة بتسویة . بالجریدة الرسمیة المراسیم المنظمة لم تنشر بعدألن والموارد البشریة فھي لم تتم بعد
  .اف وزارة التربیة الوطنیة الجامعة بمنحھممشكل منح الطلبة األساتذة بھذه المدرسة في انتظار أن تو

تختص في تكوین المدرس وكان من المفروض أن وصرح مقترح ھذه النقطة في مختلفات أن المدرسة العلیا لألساتذة 
وفعال تم إلحاق المدارس العلیا لألساتذة لكن العملیة توقفت بالنسبة .  مؤسسة للتكوین البیداغوجي بالجامعات58تلتحق 

  . المؤسسات بحجة أن قطاع التكوین المدرسي یحتاج إلیھالباقي
طر تفاجأت بتوصل المدرسة كما أن األطر البیداغوجیة واإلداریة قررت باإلجماع االلتحاق بالجامعة لكن ھذه األ

ع بمراسلة مباشرة من قطاع التكوین المدرسي إلى السید مدیر المدرسة تطلب من أطرھا االختیار بین البقاء بالقطا
المدرسي أو االلتحاق بالجامعة علما أن بعض الجھات ربطت اتصاالت ھاتفیة مع أطر من المدرسة لثنیھم عن 

لذا یجب على .  أنھ سیتم تحول المدرسة من مقرھا الحالي إلى ثانویة بحي الداودیاتیروجكما . االلتحاق بالجامعة
 ةة واإلداریة والتقنیة للمدرسة باعتبارھا إغناء للجامعالجامعة أن تدافع على الممتلكات العقاریة واألطر التربوی
  .والتصدي لكل ھذه المناورات التي ال تخدم الجامعة والمدرسة

  
  

 2011-2007تقییم مشروع تطویر الجامعة برسم سنوات  - 2.4
وسیتم . على ذلك كما أن النصوص القانونیة والتنظیمیة ال تحث .لم تكتمل بعدالمحددة في أربع سنوات ال زالت المدة 

  .تدارس النقطة في لجنة تتبع برنامج تطویر الجامعة
  

  فتح المناصب المالیة الالزمة في إطار أساتذة التعلیم العالي - 3.4
  .أعطیت أجوبة عن التساؤالت التي طرحت في شأنھا خالل مناقشة تقریر مجلس التدبیر

  
  

 وضعیة كلیة الطب والصیدلة مراكش - 4.4
   :تدخلین حول ھذه النقطةجاء حسب بعض الم

  إذا تعذر إیجاد حلول داخل إدارة المؤسسة، وجب طرح المشكل على مجلس الكلیة الذي یعتبر أعلى سلطة
  .تقریریة بالمؤسسة وإذا صعب علیھ ذلك، وجب رفع المشكل إلى مجلس الجامعة للبت فیھ

 كما أن إدارة المؤسسة تراجعت عن . یینالممثلین النقابظفین بالكلیة كان جائرا خاصة في حق وإن تنقیط الم
  .كل ھذا أدى إلى تدھور في العالقات بین إدارة المؤسسة وموظفیھا. بعض االتفاقیات مع المكتب المحلي

 كما تعاني المؤسسة من مشاكل مع الطلبة أدت إلى تظاھرھم بالشارع العمومي.  
  

  :كن تلخیصھا فیما یلي وتدخل بعض أعضاء المجلس إلبداء رأیھم في الموضوع والتي یم
 كما یجب فتح نقاش . یجب على الجمیع أن یحرص على االحترام المتبادل بین كل مكونات الكلیة والجامعة

شفاف وواضح وھادف ألن الحقوق واضحة والواجبات واضحة والحفاظ على السلم االجتماعي داخل كل 
  .مؤسسة واجب

  مشاكل خاصة وأن الطاقة االستیعابیة للكلیة وللمركز  طبیب خلقت عدة3.300المبادرة الوطنیة لتكوین 
  .لكن الطلبة استغلوا ھذه األوضاع وقاموا بضغوطات لتحقیق مكاسب. االستشفائي الجامعي ال تحتمل

 یجب على رئیس الجامعة أن یمارس ضغطھ وثقلھ وصالحیاتھ لحل ھذه المشاكل. 
  طبیب 3.300یجب على مجلس الجامعة أن یتبنى مبادرة تكوین.  
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  :بعد ذلك، قدمت للمجلس التوضیحات التالیة 

 تمر كلیة الطب حالیا بأوقات عصیبة راجعة لعدة عوامل.  
  فیما یخص المشكل القائم بین إدارة المؤسسة وبعض الموظفین، فقد تقرر تكوین لجنة ثالثیة بین رئاسة

  .الجامعة وإدارة الكلیة وممثلین عن النقابة إلیجاد حلول
 مع مختلف المسؤولین من الجامعة والكلیة والمركز  یخص الطلبة، فقد عقدت عدة لقاءات معھم أما فیما

 توصیة ستمكن من حل جل 21تدارس مجلس الكلیة مطالبھم خرج على إثرھا بما یناھز كما . االستشفائي
م االتفاق فیھ على ة وممثلین للطلبة تكما عقد لقاء بین لجنة من الوزارة الوصی. المشاكل التي یعانون منھا

رغم كل ھذا، تفاجأ الجمیع بخروجھم . استئناف الدراسة في انتظار إیجاد حلول التي ھي على الصعید الوطني
  .في مسیرة بالشارع العمومي

  
  

   الوطنیة للتجارة والتسییر مراكشالترشیحات لشغل منصب مدیر المدرسة - 4.5
 .راكشـــــنصب مدیر المدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر بملشغل مقدم السید الرئیس محضر دراسة الترشیحات 

امبارك بن الشانعة والشرقاوي ثالثة مرشحین األوائل على السلطة الوصیة وھم السادة الح ااقتروقرر المجلس 
  .ـــايالمظفار وسعید الرغ

  
  
  

  .السكن الوظیفي وتلحراسة في االمتحاناا: المتبقیتین وھما النقطتین  إلى اجتماع مقبل نظرا لضیق الوقت، أرجأ المجلسو
  .ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف مساءا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
  :لجنة الصیاغة

  رشید ھالل. ذ– الكاتب العام للجامعة :المقرر
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