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  المملكة المغربیة 

  جامعة القاضي عیاض

 الرئاسة
 

 

  محضر اجتماع مجلس الجامعة
  2011-2009التاسع برسم والیة 

  

  2010 فبرایر 12الجمعة  : التاریخ
  رئاسة جامعة القاضي عیاض : المقر

  :   الحاضرون
عبد الحق علوي  - شھنو عبد الجلیل - محمد لودیكي   -)ارئیس (السادة محمد مرزاق :األعضاء بحكم القانون 

 - محمد العربي األشھب - ربشیر سیف اإلسالم لخض - عبد هللا ایت وحمان - الیزیدي
  .حمادي بوسلوس-  رمفیوسف ال-  المصطفى حدیة

  .السید موالي احمد العمراني :المعنیون األعضاء 
  اسماعیل سعدون - ابراھیم بوعیاد - حسن المازوني -ي حمانأالسادة عبد الواحد و السیدات :   المنتخبوناألعضاء

  سعید امال -  عزوز قشیقش -عبد الغني بوسعود - محمد المخفوق - نادیة شائبي-

محمد -  عبد اللطیف خرباش-  خلیل مخلص -  شفیق بنطالب - رشید بنموسى-
محمد   -خالد بنحیدة-  سعید أھادي-   عبد الھادي الباشا- عزیزة بونھیر - الحمداوي

 -عبد الفتاح بنصالح - محمد حمامو - ربیعة بوستة-  عبد اللطیف كنیدیري-  بوریش
  .أسماء الفرقاني

  .الشانعة مبارك بن - الغجدامي ادریس - محمد العربي سیدمو-  السادة بومدین التانوتي : األعضاء المدعوون

حمید  - لیوفمحمد  - أحمد درجة - محمد أبو صالح -حمد األمراني زنطارامالسیدة والسادة  : األعضاء المعتذرون
 .خالد برادة - مصطفى بداق  -اھر فكمال الدین - فاطمة الزھراء المنصوري - نرجس

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

المجلس  رحبكما . في بدایة االجتماع، قدم المجلس تعازیھ في وفاة أب األستاذ سعید وھبي تغمده هللا برحمتھ
 التي انتخبت ممثلة للطلبة بالمجلس على إثر شغور ربالطالبة أسماء الفرقاني من المدرسة الوطنیة للتجارة والتسیی

  .مقعد خاص بفئة الطلبة
  

  :وحدد المجلس جدول أعمالھ في النقاط التالیة 
  . المصادقة على محضري االجتماعین السابقین-  1
  .جان المنبثقة عن المجلس تقاریر مجلس التدبیر والل-  2
  .2010 میزانیة التسییر العادیة لسنة -  3
  : مختلفات – 4

  .انتخاب ممثل الطلبة في حظیرة مجلس التدبیر - 1.4
  . مدیر المدرسة العلیا للتكنولوجیا بالصویرةب عملیة دراسة الترشیحات لشغل منص- 2.4
  . تفعیل المخطط االستعجالي- 3.4
  .التكوین المستمروضعیة ومستقبل  - 4.4
  .وضعیة ومستقبل الصفقات المتعلقة باإلعفاء الضریبي - 5.4
  . تصفیة ملفات ترقیة األساتذة الباحثین- 6.4
  . انخراط الجامعة في األوراش الوطنیة المتعلقة بالبیئة والطاقة- 7.4
  . خلق مصلحة قانونیة برئاسة الجامعة- 8.4

  
  : یلي  تم إخبار أعضاء المجلس بما،بعد ذلك
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  صنفت جامعة القاضي عیاض في المرتبة الثانیة على صعید دول المغرب العربي، واحتلت المرتبة
  . درجة عالمیا175 عربیا وتقدمت ب 32و إفریقیا 25

  برامج 3تشارك جامعة القاضي عیاض في TEMPUS تھم الجامعات المغربیة6 من أصل . 

 سماللیة، عضوا باألكادمیة الضیات بكلیة العلوم تم تعیین األستاذ خلیل الزنبي، من شعبة الریا
 .اإلفریقیة للعلوم

 احتفلت كلیة العلوم والتقنیات بمراكش بتخرج أول فوج للمھندسین. 
*************************************************************  

  

   المصادقة على محضري االجتماعین السابقین-1 
  

 وعلى محضر 2009 أكتوبر 20اع مجلس الجامعة السابع المنعقد بتاریخ صادق المجلس على محضر اجتم
  .إدخال بعض التعدیالت علیھما بعد  2009 دجنبر 23 و11 و03االجتماع الثامن المنعقد أیام 

  
 

   تقاریر مجلس التدبیر واللجان المنبثقة عن المجلس - 2
  :قدمت للمجلس التقاریر التالیة

 تقریر مجلس التدبیر.  

 لجنة الشؤون البیداغوجیةتقریر .  

 تقریر لجنة البحث العلمي والتعاون.  

 تقریر لجنة الشؤون الثقافیة والتواصل.  

 تقریر لجنة الشؤون القانونیة والتنظیمیة.  

  

وحدات وقدم السید نائب الرئیس المكلف بالبحث العلمي والتعاون، أمام أنظار المجلس، عرضا حول نتائج تقییم 
 ،المحلیین والوطنیین وقد قامت بھذا التقییم لجنة مكونة من بعض الخبراء -  2006مدة سنة البحث العلمي المعت

 مجلس عن بناء على معاییر التقییم التي حددتھا لجنة البحث العلمي والتعاون المنبثقة ،2010 ینایر 8 و7یومي 
  .الجامعة

  

  :األعضاء في النقاط التالیة السادة  ویمكن تلخیص تدخالت .بعد ذالك، ناقش أعضاء المجلس ھذه التقاریر

  أشار تقریر مجلس التدبیر في توصیتھ إلى عقلنة اقتناء المعدات وتفادي االزدواجیة بین الشعب
  .فقطالمعدات الكبرى اقتناء ویمكن العمل بھذه التوصیة فیما یخص . والمؤسسات

  الفضاءات فیما یخص توسعةة یمؤسسات الجامعالحث مجلس التدبیر على ضرورة الحفاظ على جمالیة 
بید أن بناء مقر رئاسة الجامعة لم یلتزم البتة بھذه التوصیة . المختلفة واحترام المعاییر االستتیقیة المالئمة

على الرغم من أھمیتھا البالغة وھو ما یفسر حالة االستیاء التي عبر عنھا بعض السادة أساتذة شعبة 
 .الفیزیاء بكلیة العلوم والتقنیات

 األخذ بعین االعتبار وبعد مناقشة مستفیضة تقررما یخص االستمارة المتعلقة بتدبیر الموارد البشریة، فی 
 .خصوصیات كل مؤسسة

  مھندس10.000لم یتطرق مجلس التدبیر إلى اعتمادات برنامج .  

  2009یجب على مجلس التدبیر أن یقوم بإعداد تقریر حول صرف میزانیة التسییر لسنة. 

 ممون بنادي جامعة القاضي عیاض للرفع من مستوى التدبیر المالي تعیینیلزم . 
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 منھا البث في طلبات االعتماد، لكن ةخول مجلس الجامعة بعض الصالحیات للجنة الشؤون البیداغوجی 
وھناك بعض العملیات . ھناك عدة نقاط أخرى یستحسن أن ترفع لمجلس الجامعة التخاذ قرار فیھا

توحیدھا بین مؤسسات الجامعة نذكر منھا توحید مسطرة اجتیاز االختبارات البیداغوجیة التي یجب 
 .االستدراكیة أخذا بعین االعتبار خصوصیات بعض المؤسسات

 عرفت عملیة التقییم الذاتي للمسالك تأخرا ملحوظا . 

 ة االستجاب المسالك التي ستمكن من یجب على لجنة الشؤون البیداغوجیة أن تنكب على دراسة اعتماد
 .للمعاییر التي حددھا البرنامج االستعجالي

 وقد عرفت ھذه السنة تأجیل ھذه التواریخ . ك عملیة اعتماد المسالءیجب احترام التواریخ المحددة إلجرا
 .مما نتج عنھ تأخیر في دراسة طلبات االعتماد والبث فیھا

 ما یخص عرض التكوینات حتى یجب على المجلس أن یناقش التوجھات التي ترید الجامعة السیر فیھا فی
 . الریادة في بعض التخصصاتةتتبوأ الجامع

  سجلت مؤسسات الجامعة عدة موظفین ال ینتمون إلیھا في الوقت الذي ثم فیھ إقصاء عدة موظفین من
 .الجامعة من إمكانیة متابعة دراستھم

  ،ت لكل باحث ترتیبھم حسب نسب المنشوراحبمن المستفبالنسبة لنتائج تقییم ھیآت البحث. 

 ھناك وحدات للبحث لم تتوصل بالدعم المخصص للبحث العلمي. 

 طریقة اعتماد وحدات البحث واألخذ بعین االعتبار خصوصیات بعض المؤسسات وتقدیم میستحسن تقیی 
 .طلبات عروض عدة مرات عوض مرة واحدة

 وقد ،تقنیة أو لضئالتھا التي خصصت لوحدات البحث عرفت تأخرا في صرفھا إما ألسباب اتإن االعتماد 
 .  ارتأت بعض الوحدات تجمیعھا مع اعتماد سنوات أخرى بھدف اقتناء معدات علمیة مھمة

 كان من المستحب إیالء معامل حول أعداد الباحثین بالوحدةم عملیة التقییأثناء . 

 یستحب أن تقدم لجنة البحث العلمي والتعاون تقریرھا باللغة العربیة. 

  التأھیل الجامعي على أنظار لجنة البحث العلمي والتعاون بعد أن قامت لجنة الشؤون یجب عرض مشروع
 .تعدیالت علیھبعض الالقانونیة والتنظیمیة بإدخال 

 یجب تقدیم تقاریر للمجلس حول مدى تقدم إجراءات البرنامج االستعجالي. 

 یجب على المجلس أن یطلع على مآل تقریر المجلس األعلى للحسابات. 

 

وانصبت ھذه .  في تدخالت األعضاءوردت ذلك قدم السید رئیس المجلس توضیحات حول النقاط التي بعد
  : النقاط التالیة حولالتوضیحات 

 فبالرغم من أن اللجان . من الناحیة البیداغوجیة، ھناك بعض المشاكل الناتجة عن طریقة اشتغال اللجان
 والتكییف یطغیان على تنظیم ة فإن المرون،تشتغل بصفة مكثفة، لكن نظرا لالستعجال في بعض النقاط

 . طریقة أعمالھا

  یتعلق بالبث في طلبات االعتمادخول مجلس الجامعة صالحیاتھ للجنة الشؤون البیداغوجیة فیما. 

 لذا وجب إیجاد صیغة .  التوصیات أو االتفاقات ال تطبق بنفس الطریقة في جمیع المؤسساتوإن القرار أ
 .لتفادي مثل ھذه التفاوتات في التطبیقموحدة 

 ط ستقدم للمجلس تقاریر حول مدى تقدم تفعیل البرنامج االستعجالي كلما أنجزت عملیات أو قطعت أشوا
 .في اإلجراءات

  یتعلق ما بالنسبة لنتائج تقییم وحدات البحث، ستأخد بعین االعتبار مالحظات بعض األعضاء خاصة منھا
 .بإیالء معامالت لبعض المعاییر
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   تم إعداد االستمارة المتعلقة بتدبیر الموارد البشریة بھدف التعرف على خصوصیات كل مؤسسة
ن توزیع موضوعي للمناصب المالیة واالعتمادات المخصصة كما ستمكن االستمارة م. وحاجیاتھا

 .للساعات اإلضافیة والعرضیة والتي كلف مجلس التدبیر بتوزیعھا

 سیتم دعم نادي الجامعة كما ھو محدد في البرنامج االستعجالي. 

  ةزمالالالقانونیة والشروط یسجل كل من تتوفر إذ بصفة مجردة یتم تسجیل الموظفین لمتابعة الدراسة 
 .للتسجیل

 الزالت الجامعة تنتظر إصدار تقریر المجلس األعلى للحسابات بالجریدة الرسمیة. 

 ل بعد اجتیاز عدة مشاك كما كان مبرمجا لھتكملة مقر رئاسة الجامعة  من أجل تم استئناف األشغال
 .ومساطر قانونیة

  

  :ذ القرارات التالیة وفي النھایة، صادق المجلس على كل التقاریر التي عرضت علیھ كما اتخ

  وافق المجلس على مقترح لجنة البحث العلمي والتعاون بتمدید اعتماد الفرق والمختبرات التي انتھى
  . 2010 دجنبر 31 غایة إلىو سینتھي في یولیوز المقبل أاعتمادھا 

  وافق المجلس على مقترح لجنة البحث العلمي والتعاون بإنھاء اعتماد الفریقE02M05م  الذي ل
 .یقدم ملفھ للتقییم

  قرر المجلس إحالة مشروع التأھیل الجامعي كما تم تعدیلھ من طرف لجنة الشؤون القانونیة
والتنظیمیة على لجنة البحث العلمي والتعاون وفوض لھا صالحیة المصادقة علیھ في حدود عشرة 

 .أیام

  

 

   2010 میزانیة التسییر العادیة لسنة - 3

 وناقش المجلس ھذا .2010عرضا حول مشروع توزیع میزانیة التسییر العادیة لسنة قدم السید رئیس المجلس 
   :النقاط التالیة المشروع حیث تمحورت تدخالت األعضاء حول

  یجب على وزارة المالیة أن تفي بوعدھا المتعلق بتخویل االعتمادات المالیة الخاصة بتعویضات المسؤولین
  .إلى الجامعة

 من 10 % إلى7.5 %لعلمي والتعاون الرفع من المیزانیة المرصودة لدعم البحث منالتمست لجنة البحث ا 
 .میزانیة التسییر

 یجب إیالء میزانیة لتسییر مركز المعلومیات. 

 وإیالء المراقبة أھمیة كبرى المیزانیة مناقشة طریقة صرفیتعین . 

 طبیب وكذا مآل السیارة التي 3.300 مھندس وبرنامج 10.000 برنامج يلم تتطرق میزانیة التسییر لمیزانیت 
 . بھا المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بمراكشتطالب

  توفرت بالجامعةما  أخرى إذا لمداخیلم تتطرق میزانیة التسییر إلى. 

  في صرف المیزانیةوالنزاھة الشفافیة االلتزام بیجب. 

 امعةطالب بعض األعضاء باإلبقاء على تدبیر تذاكر السفر برئاسة الج. 

  

   :قدم السید رئیس المجلس التوضیحات التالیة و

 بالنسبة لالعتمادات الخاصة بتعویضات المسؤولین فھي قید الدرس في ندوة رؤساء الجامعات.  
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 كانت كافیة لتغطیة كل الطلبات2009، فإن المیزانیة التي رصدت سنة فیما یخص دعم البحث العلمي . 

 طبیب فسیتم احترام ما تم التعاقد 3.300 مھندس و10.000قة بفیما یخص البرامج الحكومیة المتعل 
 .بشأنھما

  فیما یخص تفویض تدبیر تذاكر السفر الخاصة بدعم حركیة الباحثین إلى مؤسسات الجامعة فذلك راجع
 Bon( ھذا التدبیر حتى یتم التسریع من الوثیرة وتفادي مشاكل السقف المحدد ألذینة الطلبیة ةإلى المركز

de commande(. 
  

  .2010بعد ذلك صادق المجلس على میزانیة التسییر العادیة لسنة 

  

  

   مختلفات– 4
  

  انتخاب ممثل الطلبة في حظیرة مجلس التدبیر -1.4

، وتطبیقا  وبعد إجراء انتخابات جزئیة لمھامھا،عقب شغور مقعدین لممثلي الطلبة في حظیرة مجلس الجامعة
 والمتعلق بتحدید كیفیات تعیین 2002 یونیو 4 الصادر في 2.01.2327لمقتضیات المرسوم الوزاري رقم 

أعضاء مجلس تدبیر الجامعة، وعمال بالفصل السادس من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، جرت عملیة انتداب 
ة  من المدرسة الوطنیة للتجاريممثل الطلبة في حظیرة مجلس التدبیر فأفرزت عن اختیار الطالبة أسماء الفرقان

  .والتسییر
  

  رسة العلیا للتكنولوجیا بالصویرة عملیة دراسة الترشیحات لشغل منصب مدیر المد-2.4

المدرسة العلیا للتكنولوجیا بالصویرة تم إطالع المجلس على  بعد إجراء عملیة الترشیحات لشغل منصب مدیر
على السلطة الوصیة وھم ثالثة مرشحین ال وقرر المجلس اقتراح .محضر اللجنة التي عینت لھذا الغرض

  . الفرمسفالسادة بلعید بوكادیر ومحمد بھیر ویو
  

   تفعیل المخطط االستعجالي-3.4

وقد تم اتخاذ كل اإلجراءات رغم التأخیر الذي عرفتھ والذي كان . انطلقت عملیة أجرأة البرنامج االستعجالي
لبرنامج یمشي بوثیرتین مختلفتین لكن یالحظ أن تفعیل ا.  في ظروف حسنةجلزاما منھ لتفعیل البرنام

  .إنجاحھمن أجل بالمؤسسات ویجب على الجمیع االنخراط فیھ 
  

   وضعیة ومستقبل التكوین المستمر-  4.4

 وذلك بعد إیقاف التكوین ،حظ أن ھناك تراجعا عرفھ التكوین المستمر بالجامعة خالل السنتین األخیرتینول
ھذا األخیر ن المنافسة ستكون قویة مع القطاع الخاص إذا حصل  علما أ،المستمر المؤدي إلى دبلوم وطني

كما یعرف ھذا النوع من التكوین بعض المشاكل المتعلقة بأداء . على ترخیص لتسلیم دبلومات وطنیة
  .المستحقات

وقدمت توضیحات للمجلس حول التكوین المستمر بالجامعة الذي بدأ یعرف تزایدا ملحوظا في أعداد الطلبة 
كما تم التأكید على وجوب تفعیل خالیا التكوین المستمر . لین بھ بعد انخفاض عرفتھ السنتین الماضیتینالمسج

بالمؤسسات وأن الرجوع إلى تسلیم دبلومات وطنیة یجب أن یتم في ظل القانون عند صدور النصوص 
  .التنظیمیة لھذا النوع من التكوین

  

  عفاء الضریبي  وضعیة ومستقبل الصفقات المتعلقة باإل-  5.4
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تستفید الجامعة من اإلعفاء الضریبي فیما یخص اقتناء المعدات المخصصة للتدریس والبحث في إطار اتفاقیة 
 الجامعة ال تتوفر على التعریف لكونومؤخرا قررت مدیریة الضرائب توقیف ھذا اإلعفاء  .الیونسكو

مع المدیریة الجھویة الضرائب ب اآلجالفي أقر وستتم دراسة ھذا المشكل Identifiant Fiscalالضریبي 
  .إلیجاد حل لھ

  

   الباحثینة تصفیة ملفات ترقیة األساتذ-  6.4

 وسیتم تدارك ھذا التأخیر عند توصل الجامعة .عرفت ھذه العملیة تأخرا مھما مما نتج عنھ وضعیة غیر سلیمة
  .بكل القرارات الالزمة وعند حل بعض المشاكل التقنیة

  

  لجامعة في األوراش الوطنیةخراط ا ان-  7.4

یجب على كل الفاعلین بالجامعة ومؤسساتھا االنخراط في البرامج الحكومیة خاصة منھا المتعلقة بالبیئة 
  .والطاقة

  

  خلق مصلحة قانونیة -  8.4

في أفق تفویت عدة صالحیات من المصالح المركزیة إلى الجامعات یجب التفكیر في خلق مصلحة قانونیة 
  .امعة حتى تتمكن من تدبیرأنجع للملفات التي ستكلف بھابرئاسة الج

  

  

  

  
  :لجنة الصیاغة

  رشید ھالل. ذ– الكاتب العام للجامعة :المقرر
  : المراجعة

  حسن المازوني .ذ
 الحسین أعبوشي. ذ

 

  .2010 ماي 10صودق علیه في اجتماع مجلس الجامعة بتاریخ 
  
  
  

 منا أن نعرف رأیكم في الخدمات التي تقدمھا جامعتنا،في إطار انخراطنا في نظام تدبیر الجودة، یھ
 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:  البرید اإللكتروني
 


