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الرئاسة

السادسمحضر اجتماع مجلس الجامعة 
2011-2009برسم ولية 

.2009 يوليوز 21الثلثاء  التاريخ :
رئاسة جامعة القاضي عياض.المقر : 

دورة عادية.الصفة : 

 : الحاضرون
قانون : كم ال ضاء بح سادة  الع مرزاق ال مد  لوديكي – مح مد  سا) – مح نوش(رئي يل ه بد الجل مدع   – امح

يت ل آ بد ا يدي – ع لوي يز حق ع بد ال صالح - ع بو  مد أ طار – مح لمراني زن  ا
واحمان - محمد العربي الشهب – أحمد الدرجة – المصطفى حدية.

. السيد مولي أحمد العمرانيالعضاء المعينون :
سادةالعضاء المنتخبون :  إسماعيل- ابراهيم بوعياد - حسن المازوني –  عبد الواحد أحماني السيدات وال

 سعدون – نادية شائبي – عبد الغني بوسعود - خالد برادة – حميد الصولبي – الحسين
 أعبوشي – عزوز قشيقش - رشيد بنموسى – شفيق بن الطالب – محمد الحمداوي-
 عزيزة بونهير – سعيد اهادي – خالد بنحيدة – محمد بوريش – عبد اللطيف كنيديري

– ربيعة بوستة – محمد حمامو. 
مدعوون : ضاء ال سلوس –الع مادي بو فرم – ح سف ال سيدمو – يو بي  مد العر تانوتي – مح مدين ال سادة بو  ال

مصطفى بهالي - إدريس الغجدامي – مبارك بن الشانعة – فؤاد شفيقي.
تذرون : يل مخلص – عبد اللطيفالعضاء المع عالي دومو – خل   السادة بشير سيف السلم لخضر – عبد ال

خرباش – عبد الهادي الباشا.

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

 لذوي حقوق السيد مهدي ساقوت عونكذا في البداية، قدم المجلس تعازيه للستاذ محمد فليو، في وفاة أخيه و
مدير المدرسة بي الشهب  ية، وللستاذ محمد العر ته المن لذي واف كش ا سانية بمرا لوم الن لداب والع ية ا  بكل

العليا للتكنولوجيا بآسفي في وفاة عمه، تغمدهم ال برحمته.

بعد ذلك، حدد المجلس جدول أعماله في النقاط التالية :

- المصادقة على محضري الجتماعين السابقين.1
.2009-2008- النتائج الولية لنهاية السنة الجامعية 2
.2010-2009- التحضير للدخول الجامعي 3
- تقارير مجلس التدبير واللجان المنبثقة عن المجلس.4
.2012-2009- المخطط الستعجالي 5
- المصادقة على النظام الساسي الخاص بمرصد علوم الفلك بأوكيمدن.6
- مختلفات :7

-هبات عينية من جامعة كوتنبورك بألمانيا.1.7
- الدعم المالي للكلية المتعددة التخصصات آسفي.2.7
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- تعويضات عن المهام.3.7
خدمات4.7 من  لوج والستفادة  سهيل الو جامعي لت شفى ال عة والمست ين الجام ية ب قتراح اتفاق  - ا

المستشفى لصالح موظفي الجامعة.

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

- المصادقة على محضري الجتماعين السابقين 1

ماع  ضر اجت لى مح لس ع يل 29صادق المج ماع 2009 أبر ضر اجت لى مح عديل وع يو16 دون أي ت   يون
 بعد إدخال تعديل عليه.2009

  2009-2008- النتائج الولية لنهاية السنة الجامعية 2

سنة الجامعية  ية ال ية لنها تائج الول ين2009-2008قدم للمجلس عرضا حول الن  . وتراوحت نسب النجاح ب
سط %99% و 42 تائج%84 بمتو عرض الن سيتم  ضية. و سنة الما مع ال نة  يا مقار سنا إيجاب تبر تح ما يع   م

 النهائية في الدخول الجامعي المقبل عندما تتوصل الرئاسة بكل نتائج المؤسسات.

 كما تميزت هذه السنة بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الجامعة والكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
مراكش تانسيفت الحوز. 

 2010-2009- التحضير للدخول الجامعي 3

 تناول العرض الذي قدم للمجلس بعض التدابير المتخذة استعدادا للدخول الجامعي المقبل والهداف المسطرة
. في إطار البرنامج الستعجالي حتى يمر الدخول في أحسن الظروف

- تقارير مجلس التدبير واللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة 4

استمع المجلس للتقارير التالية :
تقرير مجلس التدبير.-
تقرير لجنة الشؤون البيداغوجية.-

كاديمي يم ال موذج للتقي يب ن عداد وتجر شروع إ حول م عرض  لس ل ستمع المج سياق، ا هذا ال في   و
 بجامعة القاضي عياض تقدم به السيد شفيقي، أستاذ بالمدرسة العليا للساتذة وعضو بالمركز الجامعي

يداغوجي ( حث الب يم والب يدCUERPللتقي كذا عم جامعي و يق المركز ال يس المجلس فر  ). وشكر رئ
ية العلوم السمللية على دعمه لنجاز هذا التقييم وكل من ساهم فيه. وثمن الرئيس هذه المبادرة  كل

 وحث كل الفاعلين بالجامعة على إدخال ثقافة التقييم لما فيه صالح الجامعة.
تقرير لجنة البحث العلمي و التعاون.-
تقرير لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والتواصل.-
تقرير لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية.-

نة ضمام للج طوع للن لس. فت من المج ها بأعضاء  نة تطعيم طالبت اللج عدد أعضائها،  لة  ظرا لق  ون
السيدة عزيزة بونهير والسيد عبد الواحد أحماني.
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وناقش أعضاء المجلس التقارير المقدمة، حيث انصبت تدخلتهم حول النقاط التالية :
بعض منسقي مسالك التكوين المعتمدة يترددون في فتحهافي انتظار نتائج العتماد.•
يجب الرفع من أعداد الطلبة المسجلين ببعض المسالك.•
منظومة التعليم الجامعي ل يمكن تطويرها إل بإيلء آليات التقييم أهمية في الوسط الجامعي.•
سات• لى المؤس مه ع جب تعمي عة وي من أداء الجام فع  حة للر ضرورة مل يداغوجي  يم الب تبر التقي  يع

الخرى.
نات• كل مكو شامل ل بالتقييم ال لف  ستقلة تتك يأة م لق ه لق بخ لوطني يتع صعيد ا لى ال شروع ع ناك م  ه

 المنظم للتعليم العالي.01.00الجامعة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 
عرفت كلية الطب والصيدلة تجربة في ميدان التقييم أعطت نتائج مهمة.•
 بهدف دعم البحث العلمي، يجب التسريع بوثيرة العمل وذلك بتحديد تواريخ للتوصل بحاجيات هيأة•

البحث العلمي. 
بة هذا السلك.• ية على طل لدكتوراه. وهناك منافسة دول بة بسلك ا  يرتكز البحث العلمي على توفر طل

بة، يجب على الجامعة أن تفكر في إمكانية وضع نظام  وحتى تتمكن هيأة البحث من استقطاب الطل
منح لفائدة طلبتها بسلك الدكتوراه.

 تعرف الداءات التي تخص المشاركة في الندوات تأخرا في تصفية الملفات من طرف خازن المكلف•
بالداءات بالجامعة.

ها، ية أجرأت عة إمكان سة الجام سة رئا عد درا قرر ب قارير المعروضة و لى الت ية، صادق المجلس ع في النها  و
إصدار القرارات التالية :

تعويض الطلبة الباحثين الذين قاموا بتداريب أو شاركوا في تظاهرات علمية داخل الوطن أو خارجه.-
سفر- تذكرة ال من  لوطن  خارج ا ية  ظاهرات علم في ت شاركون  لذين ي لدكتوراه ا سلك ا بة  ين طل  تمك

بالطائرة عوض الحافلة. 
مزدوج- تأطير ال لدكتوراه بال حة ا شون أطرو لذين يناق باحثين ا بة ال طائرة للطل سفر بال تذاكر ال ية   تأد

Cotutelle.بالخارج وكذا لمؤطر الطروحة 
 تحمل مصاريف القامة بالمغرب من طرف المؤسسة المعنية للعضوين من خارج الجامعة في لجنة-

مناقشة أطروحة الدكتوراه.

  2012-2009- المخطط الستعجالي 5

ستعجالي  طط ال ضة للمخ طوط العري يه الخ ناول ف ضا ت لس عر يس المج قام و2012-2009قدم رئ  كذا أر
 وأهداف الجامعة برسم فترة المخطط والميزانية المرصودة له. كما قدم للمجلس عرض تكميلي حول مشروع

الجامعة ومختلف المؤشرات المتعلقة به. 
 وقدم المجلس شكره لكل من ساهم في إنجاز مخطط الجامعة. وتساءل بعض أعضاء المجلس حول نوعية
كل هم  قدمت ل لة. و حل المقب كذا المرا لوزارة و مع ا توقيعه  جال  طط وآ هذا المخ طار  في إ قدم  لدعم الم  ا

 الشروحات والتوضيحات حول تساؤلتهم. وستخلق الجامعة هيأة لتتبع المشروع والوقوف على تطبيقه.
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- المصادقة على النظام الساسي الخاص بمرصد علوم الفلك بأوكيمدن 6
 

هذا في  ظر  عادة الن قر بإ لذي أ في الموضوع وا ية  ية والتنظيم شؤون القانون نة ال ير لج لس لتقر ستمع المج  ا
النظام. وخول المجلس للجنة صلحية إعادة صياغته والبث فيه.

- مختلفات 7

- هبات عينية من جامعة كوتنبورك بألمانيا1.7
ية العلوم السمللية سلمتها كل من كل يا ت بورك بألمان ية من جامعة كوتن فق المجلس على هبات عين  وا
 والمركز الستشفائي الجامعي محمد السادس. وتأتي هذه الهبات في إطار مشروع تعاون يجمع الستاذ

حسن ديهازي من جامعة كوتنبورك والستاذ إسماعيل الحضرمي من كلية العلوم السمللية.

- الدعم المالي للكلية المتعددة التخصصات بآسفي 2.7
من يف  ستطيع التخف حتى ت سفي  صات بآ عددة التخص ية المت مالي للكل بدعم  طة  قترح النق  طالب م
سة شاكل المؤس هم م عة تتف بأن الجام لس  يس المج سيد رئ جاب ال نه. وأ عاني م لذي ت صاص ا  الخ

وستساعدها في حدود المكان.

- التعويضات عن المهام 3.7
سيتم نات التخصص. و يف وامتحا يات التوظ جان مبار في ل ساتذة العضاء  ضات ال هذه التعوي هم   ت

مراسلة الوزارات المعنية للموافقة.

 - اقتراح اتفاقية بين الجامعة والمستشفى الجامعي لتسهيل الولوج والستفادة من خدمات المستشفى4.7
لصالح موظفي الجامعة

 طالبت السيدة مقترحة النقطة التفكير في إنشاء اتفاقية بين جامعة القاضي عياض والمستشفى الجامعي
هم من تسهيلت في ولوج خدمات المستشفى، ستفيد بمقتضاها موظفو الجامعة وذوي سادس ي  محمد ال

وأجاب السيد الرئيس بأن هناك مشروعا قيد العداد.

لجنة الصياغة:
 الكاتب العام للجامعة –ذ. رشيد هللالمقرر:

المراجعة: 
ذ.حسن المازوني 

ذ. الحسين أعبوشي

.2009 أكتوبر 20صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 
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