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عقد مجلس جامعة شعٌب الدكالً اجتماعا ٌوم الثالثاء  06فبراٌر  2014على الساعة
الثالثة بعد الزوال بقاعة االجتماعات برئاسة الجامعة بحضور السٌدات والسادة أعضاء
المجلس الواردة أسماؤهم فً الئحة الحضور المرفقة بهذا التقرٌر ،وقد حضر االجتماع
كذلك أعضاء منتخبون عن المجلس البلدي والمجلس اإلقلٌمً للمدٌنة .
استهل السٌد الرئٌس كلمته بالترحٌب بالحضور وإخبارهم بالعناٌة التً ٌولٌها صاحب
الجاللة بأطر وأساتذة المؤسسة وذلك بتوشٌحه السادة :
 السٌد محمد داود نائب عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بوسام االستحقاق الوطنًمن الدرجة الممتازة.
 السٌد بوشعٌب الحلوطً بوسام االستحقاق الوطنً من الدرجة الثانٌة.أخبر السٌد الرئٌس المجلس كذلك ب :
 توصل الجامعة بدفتر الضوابط البٌداغوجٌة ٌخص جمٌع الدبلومات وقد حددت نهاٌةشهر مارس موعدا إلعادة المشارٌع المقترحة من أجل دراستها.
 كان هناك لقاء مع لجنة موفدة من المكتب الشرٌف للفوسفاط تمت خالله مناقشةالمشارٌع التً تود الجامعة إقامتها بالقطب الحضاري ) (PUMAمزاغان وستحظى
الجامعة ببقعة أرضٌة بهذا القطب الحضاري.
بعد ذلك أعطى السٌد الرئٌس الكلمة ألعضاء المجالس المنتخبة إلبداء آرائهم وٌمكن
إجمالها فً النقاط اآلتٌة:
 برمج المجلس اإلقلٌمً خالل دورته األخٌرة فائضا مالٌا برسم السنة المالٌة 2014ٌقدر ب  12ملٌار سنتٌم ،وطلب من الجامعة أن تهٌئ مشارٌع لتقدٌمها إلى المجلس من
أجل تدارسها.
 رغبة المجالس فً المساهمة فً إنشاء المطعم الجامعً.5/1

عبر السٌد الرئٌس بعد ذلك باسمه وباسم أعضاء مجلس الجامعة عن شكره لكل هذه
المجالس التً التتوانى فً الدفاع عن الجامعة من أجل تطوٌرها وتمكنها من االنفتاح
على محٌطها السوسٌو اقتصادي ودعمها باعتبارها قاطرة للتنمٌة على مستوى اإلقلٌم.
مشروع جدول األعمال:
تضمن مشروع جدول األعمال لهذه الجلسة النقط اآلتٌة:
 -1المصادقة على مشروعً تقرٌري االجتماعٌن السابقٌن (دورتً  03 :و 17دجنبر
)2013؛
 -2المصادقة على القانون األساسً للتكوٌن المستمر ؛
 -3مشروع مٌزانٌة  2014؛
 -4المصادقة على بعض االتفاقٌات ؛
 -5مختلفات.
قبل الشروع فً مناقشة جدول األعمال كانت هناك اقتراحات بإضافة أعضاء جدد للجنة
البٌداغوجٌة المنبثقة عن مجلس الجامعة حتى تتمكن من مساٌرة كثرة المهام المنوطة بها
والقٌام بوظٌفتها فً ظروف مرٌحة .هناك من األعضاء من طالب بضم أعضاء ٌنتمون
إلى اللجان البٌداغوجٌة المنبثقة عن مجالس المؤسسات التابعة للجامعة .
 – 0المصادقة على مشروعي التقريرين السابقين :
تمت المصادقة باإلجماع على تقرٌر  03دجنبر  2013وذلك بعد أن ناقش السادة
األعضاء بعض مضامٌنه واقتراح تغٌٌر بعض فقراته التً بدت غامضة كما أثار بعض
أعضاء المجلس من جدٌد موضوع الغٌابات المتكرر وغٌر المبررة لبعض أعضائه .لتتم
بعد ذلك المصادقة على تقرٌر  17دجنبر  2013باعتباره متمما للتقرٌر السابق.
تم تعٌٌن كل من األستاذ رضى بجطٌط واألستاذ أحمد افرٌٌد كمقررٌن لدورة المجلس.
 -4المصادقة على القانون األساسي للتكوين المستمر:
تم عرض هذا القانون المنظم على أنظار السادة أعضاء المجلس وتحدثت السٌدة نائبة
الرئٌس عن بعض التغٌٌرات التً همت بعض بنوده قبل الصٌغة النهائٌة وسٌتم نقل هذه
الصٌغة إلى اللغة العربٌة.
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طالب السٌد الرئٌس بعد التقدٌم المفصل لبنود القانون من السادة األعضاء إبداء آرائهم
حول الصٌغة النهائٌة المقترحة.
وٌمكن إجمال هذه اآلراء فً النقاط اآلتٌة:
 ذكر أحد األعضاء أن هذا القانون كان محورا لكثٌر من المناقشات قبل وضعه ،وشكربالمناسبة السٌدة نائبة الرئٌس على المجهود المضنً الذي بدلته فً صٌاغته.
 ذكر السٌد عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالنٌابة أن إدراج رؤساء المؤسسات فًاللجنة سٌفٌد فً مدها بالمعلومات الالزمة.
 التساؤل عن مدى استفادة المجالس المنتخبة ( المجلس االقلٌمً والمجلس البلدي ) منهذا القانون الجدٌد ؛
 أبدى السادة األعضاء مجموعة من المالحظات مرتبطة بالجانب المادي ؛ مناقشة تعوٌضات السادة األساتذة ؛ ٌجب حجب الغموض الذي ٌلف جانب التوازنات المالٌة ؛ السٌد الرئٌس ذكر بأن هناك إشكالٌات قانونٌة مرتبطة بهذه التعوٌضات وسٌتممعالجتها؛
 همت تساؤالت السادة األعضاء مشكل الكوطا المخصصة لبعض الطلبة المتفوقٌن الذٌنال ٌتوفرون على إمكانات مادٌة والذٌن هم فً حاجة إلى التكوٌن فً أحد التخصصات
المقترحة ؛
اقتراح فً تغٌٌر صٌغة البند األخٌر فً القانون.وبعد األخذ بعٌن االعتبار للمالحظات التً تم التوافق علٌها تمت المصادقة على هذا
المشروع.
 -3مشـــروع ميزانيــــــة :4102
أ بدى بعض السادة األعضاء معارضتهم لمناقشة مشروع المٌزانٌة نظرا لالعتبارات
اآلتٌة:
*ضٌق الوقت ؛
*عدم االطالع على المشروع المقترح.
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ذكر السٌد الرئٌس بعد ذلك باللقاء الذي تم ٌوم ٌ 24ناٌر 2014مع مسؤولً وزارة المالٌة
وتمت مناقشة تدبٌر مٌزانٌة  2013و 2014وأشار السٌد الرئٌس بأن وزارة المالٌة
وعدت بعدم حذف األقساط الغٌر ملتزم بنفقاتها من مٌزانٌة الجامعة لسنة .2013
 تم خفض مٌزانٌة التسٌٌر بنسبة  10فً المائة وكذلك الشأن بالنسبة لمٌزانٌة التجهٌز. اعتمد فً مشروع توزٌع مٌزانٌة  2014على عملٌة الترمٌم والصٌانة وكذا تجهٌزالمرافق المحدثة بالمؤسسات.
بعد العرض المفصل الذي تقدمت به السٌدة نائبة الرئٌس لمشروع مٌزانٌة  2014والذي
حدد المٌزانٌة فً  45.505.000,00درهم موزعة على الشكل التالً:
 مٌزانٌة التسٌٌر فً مبلغ  25.290.000,00درهم ؛ مٌزانٌة االستثمار فً مبلغ  18.265.000,00درهم و 1.950.000,00درهمللبحث العلمً.
أبدى السادة األعضاء مجموعة من المالحظات حول هذا المشروع ومدى مالئمة التقسٌم
المقترح لحاجٌات كل مؤسسة.
الحظ بعض المتدخلٌن من األعضاء غٌاب التوازن فً تقسٌم الحصص بٌن المؤسسات. بعض األعضاء اعتبر األرقام المخصصة للمدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر جدضعٌفة ،كما أن هذه المدرسة تعرف وضعٌة صعبة تتمثل فً غٌاب األمن مثال ،لدى
ٌجب التفكٌر فً إٌجاد حلول لها.
 هناك من اعتبر التوزٌع غٌر عادل حٌث أن هناك تخفٌض من كلفة الطالب فً كلٌةاآلداب ،كما ٌجب على المسؤولٌن التفكٌر فً تموٌل بعض التكوٌنات المهنٌة حتى تتمكن
من االستجابة لجمٌع احتٌاجاتها كشراء أدوات مرتبطة بهذه التكوٌنات.
بعد المناقشة تمت المصادقة على مشروع المالٌة لسنة  ،2014وقد رفضه أحد األعضاء
(األستاذ عبد العزٌز صاحب الدٌن) وتحفظ عضو ممثل النقابة الوطنٌة للتعلٌم العالً على
البند الخاص بالتكوٌن المستمر.
 -2المصادقة على بعض االتفاقيات:
صادق المجلس على مجموعة من االتفاقٌات المبرمة مع العدٌد من المؤسسات (أنظر
الالئحة المرفقة).
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 -5مختلفات:
ذكر بعض السادة األعضاء أن تقلٌص المنح المخصصة لسلك الماستر قد أدى إلى تأجٌج
الوضع ببعض المؤسسات وقد توصلت عمادة كلٌة العلوم بملتمس من الطلبة المتضررٌن
ٌشرحون به مدى الصعوبات التً ٌواجهونها.
التزم السٌد الرئٌس بالمبادرة إلى إرسال كل الملتمسات التً توصلت بها الجامعة إلى
الوزارة الوصٌة فً أقرب اآلجال.
اختتم هذا االجتماع على الساعة السابعة مساء.

المقررون:
األستاذ أحمد افرييد
األستاذ رضى بجطيط
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