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 محضر اجتماع مجلس الجامعة السابع
 2011-2009برسم والية 
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في بداية االجتماع، قرأ أعضاء المجلس الفاتحة على روحي األستاذ عبد اهللا صبري الذي آان يشغل منصب نائب 
 اإلنسانيةمري موظفة بكلية اآلداب والعلوم ا سعاد العاآلنسةجتماعية وعميد آلية العلوم القانونية واالقتصادية واال

 .اللذان وافتهما المنية تغمدهما اهللا برحمته
 :  ويتعلق األمر بإلى تعيين أعضاء جدد بالمجلس ورحب بهمرئيس المجلس أشار و

 .السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة مجلس مدينة مراآش •
 .نسيفت الحوزاس جهة مراآش تالسيد حميد نرجس، رئي •
 .السيد آمال الدين فاهر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراآش •
 .السيد نجيب أيت عبد المالك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراآش •
 .سفيآبالسيد آمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري  •

 

 : بعد ذالك حدد المجلس جدول أعماله في النقاط التالية
 .2009 يوليوز 21المصادقة على محضر اجتماع  .1
 .2010 ـ 2009 والدخول الجامعي 2009 ـ2008نتائج نهاية السنة الجامعية  .2
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 .2012 ـ 2009المخطط االستعجالي  .3
 .A/H1N1التدابير االحترازية المتخذة بالجامعة لمواجهة أنفلونزا  .4
 .تجديد أعضاء مجلس التدبير .5
 .مختلفات .6

 .ؤون القانونية والتنظيمية تقرير لجنة الش-1.6
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 2009 يوليوز21صادقة على محضر اجتماع الم -1

 . بعض التعديالت عليهإدخال بعد 2009 يوليوز 21صادق المجلس على محضر اجتماع 
 

 .2010-2009 والدخول الجامعي 2009-2008الجامعية نتائج نهائية السنة  -2
قدم السيد نائب الرئيس المكلف بالشؤون األآاديمية والثقافية والتواصل عرضا حول نتائج الموسم الجامعي 

 المسطرة في إطار المخطط اآلفاق و 2010-2009معطيات حول الدخول الجامعي آذا  و2008-2009
 .2012-2009اإلستعجالي 

 مدى اقتراب الجامعة من تعهداتها المسطرة 2010-2009عي وتبين من خالل األرقام المتعلقة بالدخول الجام
 :  حيث انصبت التدخالت حول النقاط التالية،وناقش أعضاء المجلس هذه المعطيات. في المخطط اإلستعجالي

 ؤهالذا، يجب إيال.  بهالطلبةاعداد تزايد أ ذات االستقطاب المفتوح تعاني من ،الزالت بعض المؤسسات •
 . جلب اعتمادات إضافية لهاىعلوالعمل  .ي المخطط االستعجاليف الخاصة العناية

 ،االقتصاديتدخل مؤطرين من المحيط ل  نظرا،وات هامةنيإمكامن المسالك المهنية بحكم ما تتطلبه  •
 . تأدية مستحقاتهم في حينهايتوجب معهوهو ما 

 عن أمور ال عالقة في غالب األحيان جمنا خطيرا  تدهوراعرف الجانب األمني في بعض المؤسسات •
لحفاظ على ل  الكاملةمسؤولياته على المجلس تحملمما يتوجب .  بهالها بالجانب البيداغوجي والتكويني

. غير الصحيةال توخي اليقظة والتضامن لمواجهة هذه الظاهرة  مع،المؤسساتداخل هذه الجو العادي 
 .والقضائية خالل هذه السنة الجامعيةنوه المجلس بالمجهودات التي قامت بها السلطات األمنية آما 

نجاعة مسالك ل امعيارالتي تمثل  اإلدماج في سوق الشغل وقف المجلس آذلك على دراسة نسب  •
 .مسالك التكوينل  أشمل منظوراألساتذة في بلورةالتي ستفيد نتائج الالتكوين واستخالص 

 التدبير ل التي تواجهمشاآالالعديد من  سيمكن من حل مما ،APOGEEتفعيل النظام المعلوماتي  •
 .تلحق بهذا النظامي ت الة التقني األعطاببإصالح التذآير بضرورة اإلسراع  مع،البيداغوجي

لهذا تقرر أن . آان من المفروض أن تطلع لجنة الشؤون البيداغوجية على نتائج نهاية السنة الجامعية •
 متحانات والمداوالت قبل نهاية السنة االنتائج الجامعة برئاسةة يمؤسسات الجامعتوافي جميع ال

 .الجامعية
 .لم تلتزم بعض المؤسسات بالتواريخ التي حددت للتسجيالت •
 بعض المؤسسات انخفاضا في أعداد الطلبة بسبب مغادرتهم التكوين بعد أول امتحانات السنة تعرف •

 . لها عملية حلول وهذه ظاهرة يجب دراستها وإيجاد. آل سنةفي وذلك ابتداء من شهر نونبر 
 
وهذا ما  ،المحدود في المؤسسات ذات االستقطاب  المسجلين طفيف في أعداد الطلبةانخفاضحظ لو •

 .يتناقض مع توصيات المخطط االستعجالي
 .يستوجب معالجة لهذا المشكلوهذا ما  ،منها مسالك الماسترخصوصا تم إغالق مجموعة من المسالك  •
من ف على أعداد الطلبة المطرودين،  يقف الخريجين ولم الطلبة ألعداد تطرق فقطالعرضلوحظ أن  •

ال يتم أن  و، من متابعة دراستهم المطرودينلطلبةمما يسمح لالمستحب تليين المقتضيات البيداغوجية 
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 في هذا  دفتر الضوابط البيداغوجيةإللتزام بمقتضيات اللجوء إلى الطرد إال في آخر المطاف مع ا
 .الباب

 استفادوا من تكوين لمدة  آانوا قدأنهمب بطلبات للتسجيل بالجامعة علما  يتقدمونةالطلب لوحظ أن بعض •
 طلبهم بحجة أن شهادة البكالوريا تحمل  وهذا ما يؤدي إلى رفض،سنتين بمؤسسات غير جامعية

 .ظهر الشهادةعلى طابعين 
 

 ,2012-2009 االستعجالي  البرنامج-3
 :  تناول فيه 2012-2009 البرنامج االستعجالي قدم السيد رئيس الجامعة عرضا حول

 . األهداف األساسية للبرنامج •
 .التزامات الوزارة الوصية •
 .التزامات الجامعة •
 .بة ومهام لجنة التتبع ومقتطف من نظامها الداخلييترآ •
 .بة ومهام اللجنة التقنيةيترآ •
 .عها واألهداف المسطرةيزوتو) 23 إلى مشروع 12من مشروع  (12االعتمادات المخولة للمشاريع  •

 
 :   حول النقاط التاليةهمتدخالتعرض السيد الرئيس وتمحورت وناقش أعضاء المجلس 

 .الخصاص في التأطير البيداغوجي الذي تعاني منه بعض المسالك •
 .ثقل وطول مسطرة التوظيفات •
 . ومآل االعتمادات المرصودة لهذه السنة2009تفعيل المخطط بالنسبة لسنة  •
 شهرا بعد الحصول على الدبلوم سيكون 12آنسبة إدماج في سوق الشغل في أجل  % 64 هدف تحقيق •

 .صعب المنال
لتفعيل المخطط      بين اللجان الوظيفية ) مجلس التدبير ومجلس الجامعة(الهياآل المنظمة للجامعة دور •

تفادي مع تكامل ال تى يحصلحلذا يجب توضيح مهام هذه اللجان الوظيفية ). لجنة التتبع واللجنة التقنية(
 .التداخل بين مختلف الهيآت

يجب استخالص الدروس الالزمة لهذا في الماضي عرفت عدة مشاريع تعثرات أدت إلى تعطيلها و •
 .لتفادي هذه المشاآل بالنسبة لمشاريع المخطط االستعجالي

 .منها الطلبة بالتحفيزات المقررة في البرنامج حتى يكونوا على بينة إخباريجب  •
ذا ه ل، ستكون صعبة المنال،المحددة في البرنامج% 17حاليا إلى % 23ر من نسبة ذ الهإن خفض نسبة •

 . المراد هذا تعبأ آل الجهود لتحقيق أن يجب
 . حسب المتطلبات15يجب تحديد التكوينات في المشروع  •
 نظرا ،مناصب اإلدارية لل خاصة  إيالء أهميةفإن المجلس يرىتوزيع المناصب المالية،أما فيما يخص  •

 .للخصاص الذي يعرفه التدبير اإلداري
 .بالجامعة انخراط آل الفاعلين  اإلستعجالييتطلب المخطط •
  شاملة و يتمكنالتعبئة حتى تكون ،ج على أعضاء المجلستوزيع الوثائق المتعلقة بالبرامضرورة  •

 . من الدفاع عن البرنامجالسادة األعضاء
 . تجميع المعطيات الالزمة من مكونات الجامعةأتناء ددة خاصةيجب احترام اآلجال المح •
 وذلك بتبسيط المساطر خاصة من ، اإلستعجاليمخططلل  للمؤسسة مسايرادبير الماليتالأن يكون يجب  •

 .طرف ممثلي وزارة المالية
 

ه ال يوجد أي  أآد على أناآم. وفي النهاية، نوه رئيس المجلس بروح انخراط األعضاء وغيرتهم على الجامعة
 .لبس في مهام الهياآل المنظمة للجامعة

 
 .وبعد ذلك، وافق المجلس على الوثيقة المقدمة
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 A/H1N1التدابير االحترازية المتخذة بالجامعة لمواجهة أنفلونزا  -4

وقدم آذلك التدابير االحترازية  A/H1N1قدم السيد الرئيس عرضا حول المخطط الحكومي لمواجهة أنفلونزا 
 .إلجرائية التي شرعت فيها الجامعة لتفعيل المخطط لضمان السير العادي للتكوين في حالة انتشار الوباءوا
 

  تجديد أعضاء مجلس التدبير-5
عيين أعضاء  تت بتحديد آليفيا2002 يونيو 4 الصادر في 2.01.2327طبقا لمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 
سادس من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، انتخبت آل فئة ممثلها في مجلس تدبير الجامعة، و تطبيقا للفصل ال

 :  النتائج على الشكل التاليفجاءت. حظيرة مجلس التدبير
 

 .السيد إسماعيل سعدون، ممثال ألساتذة التعليم العالي •
 .أعبوشي، ممثال لألساتذة المؤهلينالسيد الحسين  •
 .الي المساعدينساتذة التعليم العالسيد محمد بوريش، ممثال أل •
 . للموظفين اإلداريين والتقنيينالسيدة ربيعة بوستة، ممثلة •
 

 .اتـ مختلف-6 
 .جنة الشؤون القانونية و التنظيمية تقرير ل-1.6

مشروع النظام األساسي للمرصد على استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية الذي وافقت فيه 
يمدن ومشروع اتفاق شراآة بين معهد سرفتيس مراآش والمدرسة الوطنية للتجارة الجامعي لعلوم الفلك بأوآ

 .روالتسيي
 

 
 :لجنة الصياغة

 رشيد هالل. ذ– الكاتب العام للجامعة :المقرر
 : المراجعة
 حسن المازوني .ذ
 الحسين أعبوشي. ذ

 
 .2010 فبراير 12صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 

 
 

 اطنا يف نظام تدبري اجلودة، يهمنا أن نعرف رأيكم يف اخلدمات اليت تقدمها جامعتنا،يف إطار اخنر
 www.ucam.ac.ma/smq/questionnaire.htm:  وسنكون شاآرين لتفضلكم بإبداء رأيكم عرب املوقع اإللكرتوني

 0524434494:  فاآس 0524434813/14:   مراآش اهلاتف 511: ب.شارع األمري موالي عبد اهللا ص

 www.ucam.ac.ma:  املوقع اإللكرتوني presidence@ucam.ac.ma:  الربيد اإللكرتوني


