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PRESIDENCE

تقرٌر اجتماع مجلس الجامعة
لٌوم الثالثاء ٌ 22ولٌوز 2104

عقد مجلس جامعة شعٌب الدكالً اجتماعا عادٌا ٌوم الثالثاء ٌ 22ولٌوز 2114
على الساعة الحادٌة عشر صباحا بقاعة االجتماعات برئاسة الجامعة بحضور السٌدات
والسادة أعضاء المجلس الواردة أسماؤهم فً الئحة الحضور المرفقة بهذا التقرٌر.
فً البداٌة استهل السٌد الرئٌس كلمته بالترحٌب بالسادة األعضاء وأخبرهم بما ٌلً :
 توصل الجامعة بهبة عبارة عن تجهٌزات طبٌة فً إطار المبادرة الوطنٌة للتنمٌةالبشرٌة ،استفادت منها مصحة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالجدٌدة.
 تدشٌن مركز دراسات الدكتوراه ،والمصحة الخاصة بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌةبمناسبة عٌد العرش المجٌد.
 كان هناك اجتماع مجلس رؤساء الجامعات ،حٌث تمت مناقشة المشاكل المالٌة التًتعانً منها الجامعات ،و خصوصا إشكالٌة السٌولة ،وقد قدم السٌد الكاتب العام للوزارة
وعدا بمناقشة المشكل مع مسؤولً وزارة المالٌة ،كما تمت مناقشة برنامج  Sageالمتعلق
بتدبٌر المٌزانٌات الخاصة بكل جامعة ،علما أن جامعتنا طورت برنامجا محلٌا تم وضعه
رهن إشارة جامعات أخرى ،مثل جامعة سطات.
مشروع جدول األعمال:
تضمن مشروع جدول األعمال لهذه الجلسة النقط اآلتٌة:
 -1المصادقة على مشروع التقرٌر السابق بتارٌخ  27ماي  2114؛
 -2الدخول الجامعً برسم سنة  2115-2114؛
 -3تقٌٌم وحدات البحث العلمً؛
 -4المصادقة على النظام الجدٌد للصفقات الخاص بالجامعة ؛
 -5المصادقة على بعض االتفاقٌات.
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-0المصادقة على مشروع التقرٌر السابق  27ماي 2104
تمت المصادقة باإلجماع على تقرٌر 27ماي  ،2114بعد إدخال بعض التعدٌالت و
االقتراحات.
 -2الدخول الجامعً برسم سنة 2105-2104
قدم السٌد نائب الرئٌس المكلؾ بالشؤون البٌداؼوجٌة عرضا حول الدخول الجامعً برسم
سنة ( 2115-2114انظر العرض) حٌث تطرق للنقاط التالٌة :
 أهم األرقام الخاصة بالدخول الجامعً لسنة  ،2115-2114حٌث أشار أن عددالناجحٌن فً البكالورٌا برسم سنة  2115-214بلػ  215739طالبا .كما تحدث
عن عدد الطلبة المسجلٌن المرتقب تسجٌلهم فً جامعة شعٌب الدكالً ،وكذا تطور
الطاقة االستٌعابٌة للجامعة.
 التكوٌنات المفتوحة ،ومراحل اجتٌاز المبارٌات الخاصة بولوج كل من المدرسةالوطنٌة للتجارة والتسٌٌر والمدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة ،كما أخبر بتوارٌخ
الدخول الجامعً بالمؤسسات ذات االستقطاب المفتوح والتً حددت كالتالً 15
شتنبر  2114بالنسبة للسنة الثانٌة والثالثة سلك اإلجازة و 22شتنبر 2114
بالنسبة للسنة األولى سلك اإلجازة.
وأثناء تعلٌقه عن العرض أضاؾ السٌد الرئٌس أن عملٌة اعتماد المسالك مستمرة ولم
تتوصل الجامعة بالرفض بخصوص أي مسلك من المسالك المقترحة.
كما أضاؾ أنه إذا استمرت الوثٌرة على هذا النحو من حٌث عدد الطلبة المسجلٌن
الجدد ،فإن عدد الطلبة فً الجامعة سٌصل إلى  210111طالب ،ولن تكون هناك
صعوبة كبٌرة الستٌعاب هذا العدد من الطلبة بالنظر إلى الطاقة االستٌعابٌة
المتوفرة.
كما تقدم السٌد الرئٌس بالشكر للطاقم اإلداري على المجهودات التً بذلت من أجل
إنجاح إجراءات التسجٌل القبلً والمداوالت عبر  ،Apogéeكما شكر األساتذة
أٌضا على المجهودات التً قاموا بها من أجل اقتراح مجموعة من المسالك.
وفً األخٌر أخبر أن افتتاح المدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة سٌتم خالل الموسم
الجامعً  ،2115/2114وشكر بهذه المناسبة كل من ساهم فً التؽلب على
الصعوبات التً كانت تعترض هذا المشروع.
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و فً إطار النقاش المفتوح ،تطرق السادة األعضاء إلى النقاط التالٌة:
 إشكالٌة عدم مواكبة المناصب المالٌة لتزاٌد عدد الطلبة ؛ وجود إستادٌن ال ٌزاولون عملهما بمسلك علوم الحٌاة بكلٌة العلوم؛ مشكل الحالة المزرٌة المؤدٌة لكلٌة العلوم ؛ توصٌة بالشفاء العاجل لألستاذة خدٌجة المحجوبً ،مع تكلٌؾ كل من السٌدعبد الحق صاحب الدٌن والسٌدة أم البنٌن الكدار من أجل التنسٌق لتنظٌم زٌارة
لألستاذة ،تضم أربع أعضاء نٌابة عن أعضاء المجلس.
 إشكالٌة بطئ األنترنت ؛ ضرورة توفٌر األمن داخل المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر؛ إشكالٌة التأخر فً فتح أبواب الحً الجامعً بالموازاة مع الدخول الجامعً؛ السماح للموظفٌن بالتسجٌل لمتابعة الدراسة ؛ إشكالٌة األشؽال التوجٌهٌة بالكلٌة المتعددة التخصصات.و فً معرض جوابه ،أشار السٌد الرئٌس أن إشكالٌة بطء األنترنت راجعة إلى
االستعمال المكثؾ فً الجامعة وإلى محدودٌة الصبٌب المتوفر حالٌا والمقدر ب 34
 ،Mbوأضاؾ أن الجامعة تفكر فً رفعه إلى حدود  111Mbفً أقرب اآلجال .أما
اإلنقطاعات فهً ناتجة عن إدخال بعض اآللٌات التً ال تطابق مواصفاتها مواصفات
شبكة الجامعة.
 بخصوص اعتماد  Test de positionnementخالل التسجٌل فً مؤسساتالجامعة؛ أضاؾ السٌد الرئٌس أن العملٌة ستكون انتقائٌة ألجل تحدٌد مستوٌات
الطلبة الذٌن هم فً حاجة لدروس التقوٌة.
كما أخبر بمشروع بناء مركز للؽات تابع للجامعة ،حدد مقره داخل كلٌة اآلداب
والعلوم اإلنسانٌة ،وقد بدأت أشؽال الدراسة التقنٌة مؤخرا.
 و بخصوص عملٌة حصول األساتذة على مكاتب بالمركب البٌداؼوجً أضاؾالسٌد الرئٌس أن العملٌة ستكون شرٌطة إفراغ المختبرات وإرجاعها إلى مهمتها
األصلٌة وأضاؾ أن هذه العملٌة ستتم عبر توصٌة من مجلس الجامعة.
 وبخصوص مشروع بناء مدرج بالمدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر أخبر السٌدالرئٌس أن الملؾ ٌعرؾ بعض التأخٌر الناتج عن عدم التوصل بالتراخٌص
الالزمة من أجل بدء البناء.
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 -3تقٌٌم وحدات البحث العلمً :
 فً البداٌة أشار السٌد عمٌد كلٌة العلوم ،بصفته منسقا للجنة البحث العلمً إلى أهمالمراحل التً اشتؽلت علٌها اللجنة ،حٌن التحضٌر لهذا المشروع ،كما قدم أهم
الخالصات التً اقترحتها اللجنة ( انظر المشروع) .
و فً إطار النقاش تطرق السادة األعضاء إلى النقاط التالٌة :
 عدم التوازن من حٌث العدد بٌن فرق البحث العلمً؛ اقتراح إعادة اعتماد كل وحدات البحث العلمً المقدمة ؛ اقتراح االستفادة من الدعم المالً المقدم ،مشروطة بالنتائج المحصل علٌها خالل مدةسنتٌن؛
-

إشكالٌة اختالؾ طبٌعة النشر بٌن اآلداب وكذا العلوم.
و فً معرض إجابته عن تساؤالت السادة األعضاء ،تطرق السٌد الرئٌس لما ٌلً :

 اقتراح تمدٌد مدة عدم استفادة وحدات البحث العلمً من الدعم المالً ،من سنتٌن إلىأربع سنوات فً حالة عدم نشر البحوث العلمٌة.
 اإلشارة إلى المٌزانٌة الهامة التً خصصتها الجامعة لتجهٌز عتاد البحث العلمً والتً ناهزت العشرون ( )21ملٌون درهم.
وبعد نقاش مستفٌض تم االتفاق على اعتماد كل الوحدات المقدمة شرٌطة أن تستجٌب
للضوابط التً اعتمدها مجلس الجامعة المنعقد فً تارٌخ  27فبراٌر .2114
 -4المصادقة على النظام الجدٌد للصفقات الخاص بالجامعة
فً البداٌة قدم السٌد الكاتب العام للجامعة عرضا مقتضبا حول أهم النقاط التً جاء بها
المشروع الجدٌد مقارنة مع النظام الخاص بالصفقات المصادق علٌه بتارٌخ  16فبراٌر
 2113حٌث أشار إلى:
 تؽٌٌر توارٌخ النشر من ٌ 21وما إلى ؼاٌة ٌ 41وما بالنسبة لصفقات األشؽال التًتفوق قٌمتها  65ملٌون درهم مقارنة مع النظام القدٌم الذي حدد المبلػ فً  63ملٌون
درهم (المادة )21
 بالنسبة ألشؽال البحث وتقدٌم خدمات Travaux de recherche et prestation ،de serviceفقد أصبح كل برنامج عمل  ،Programme d’emploiبمثابة مشروع
ٌمكن االلتزام بنفقاته عبر سندات الطلب حسب قٌمة كل مشروع عمل ،عكس ما كان فً
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النظام القدٌم حٌث كان ٌحتسب داخل سقؾ  2510111,00درهم داخل بنود المٌزانٌة
(المادة .)88
 إمكانٌة توقٌع عقود خاصة بأداء خدمات الماء والكهرباء عكس ما جاء به النظام القدٌم.و بعد نقاش مستفٌض تمت المصادقة باإلجماع على النظام الجدٌد للصفقات الخاص
بجامعة شعٌب الدكالً مع توصٌة لوزارة المالٌة من أجل إدراج خدمة الحراسة ضمن
الئحة االلتزام بالنفقات عبر سندات الطلب وكذا خدمة اإلطعام.

 -5االتفاقٌات:
 -6مختلفات:

المقررون:
السٌد عبد الحق صاحب الدٌن
السٌد عبد العالً حنٌنً
السٌد عبد الحكٌم حسن الدٌن :الكاتب العام للجامعة

صودق علٌة فً دورة مجلس الجامعة بتارٌخ  28أكتوبر 2104
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