تقرير اجتماع مجلس الجامعة المنعقد
يوم الخميس  15أكتوبر  2009بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
) تتمة لالجتماع السابق  07أكتوبر (2009
انعقد مجلس الجامعة يوم الخميس  15أكتوبر  2009على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة االجتماعات بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية لتتمة أشغال االجتماع السابق المنعقد يوم الجمعة  25شتنبر  ،2009ترأسه السيد محمد
قوام رئيس الجامعة وحضره السيدات والسادة )انظر الالئحة رفقته (
في البداية رحب السيد الرئيس بجميع األعضاء الحاضرين وذكر بالنقط المدرجة في جدول األعمال والتي
جاءت على الشكل التالي:
 المصادقة على تقارير اجتماعي مجلس الجامعة المنعقدين يومي  8و 23أبريل .2009
 المصادقة على تقارير اللجان بعد إعادة صياغتھا،
 االطالع على المراحل التي قطعھا البرنامج االستعجالي،
 المصادقة على اتفاقيات التعاون،
 المصادقة على القانون الداخلي للتكوين المستمر لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
 المصادقة على تعديل في القانون الداخلي لكلية العلوم،
 المصادقة على طلب إحداث شعبة الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس بكلية اآلداب،
 .Iالمصادقة على تقارير اجتماعي مجلس الجامعة المنعقدين يومي  8و 23أبريل .2009
تناول الكلمة السيد مقرر اجتماعي مجلس الجامعة المنعقدين يومي  8و 23أبريل  2009فتلى مشروعي
التقريرين ،بعد ذلك تم فتح نقاش حول المالحظات واالقتراحات المزمع إدخالھا على مشروعي التقريرين والتي
جاءت في مجملھا على الشكل التالي :
 إدخال بعض التعديالت على مستوى الصياغة؛
 اقتراح تعيين لجنة تتكلف بالمراجعة اللغوية للتقارير حيث تم تعيين السيدين محمد بنحدو وأحمد موسى لھذا
الغرض.
 االتفاق على ضرورة صياغة كل القرارات المنبثقة عن مجلس الجامعة بخطوط عريضة في آخر التقارير .
 اقتراح عدم ذكر أسماء األعضاء في التقارير إال في حالة تشبت أحد األعضاء بذكر اسمه خصوصا أثناء
المصادقة على بعض قرارات المجلس.
 اقتراح إضافة عبارة صودق على التقرير بتاريخ..
 اقتراح إثبات تدخالت بعض األعضاء بالصيغة التي يصرون عليھا؛
وفي األخير تمت المصادقة على تقارير مجلس الجامعة ليومي  8و  23أبريل  2009بعد األخذ بعين االعتبار
المالحظات التي أدلى بھا السادة أعضاء المجلس .
ثم أعطيت الكلمة للسيد مقرر دورة المجلس ليومه  1يونيو  ،2009فتلى مشروع التقرير ،وبعدھا فتح نقاش
حول المالحظات واالقتراحات المزمع إدخالھا على مشروع التقرير والتي جاءت في مجملھا على الشكل التالي :
 إدخال بعض التعديالت على مستوى الصياغة؛ -اقتراح ذكر اسم العضو الوحيد غير المصادق على قرار دورة المجلس؛
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وفي األخير تمت المصادقة على التقرير بعد األخذ بعين االعتبار المالحظات واالقتراحات التي أدلى بھا السادة
األعضاء.
-IIالمصادقة على القانون الداخلي للتكوين المستمر المتعلق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:
في معرض كلمته أشار السيد الرئيس إلى أن ھذا القانون سبق وأن أحيل على لجنة التكوين المستمر من أجل
الدراسة ،ثم أعطيت الكلمة للسيد منسق لجنة التكوين المستمر الذي التمس تأجيل تقديم التقرير بخصوص القانون
الداخلي إلى اجتماع الحق نظرا النشغال اللجنة في عدة اجتماعات موازية مما حال دون تحضير تقرير في ھذا
الشأن ،كما تدخل السيد عميد كلية اآلداب فأشار إلى أن ھذا القانون سبق وأن صودق عليه في مجلس الكلية،
وأضاف منسق اللجنة أن ھذا القانون ھو نفسه الذي صودق عليه أيضا في مجلس كلية العلوم ،وفي األخير اتخذ
قرار بتفويض المصادقة على القانون السالف الذكر للجنة التكوين المستمر.
 - IIIالمصادقة على طلب إحداث شعبة الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية :
في معرض تدخله أشار السيد الرئيس إلى توصل رئاسة الجامعة باقتراح خلق شعبة الفلسفة وعلم االجتماع
وعلم النفس ،وقد طرح المشروع على لجنة الشؤون البيداغوجية من أجل دراسته وتقديم تقرير في ھذا
الشأن،إثر ذلك تدخل أحد أعضاء لجنة الشؤون البيداغوجية مشيراً إلى أن اللجنة قد قامت بدراسة معمقة لھذا
االقتراح ولمدى قانونية إحداثھا وفقا ً للقانون  01.00وأن اللجنة ال ترى مانعا في خلقھا خصوصا وأن ھذا
المشروع سيساھم في فتح آفاق جديدة للطلبة ،وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد العميد والذي ذكر بجميع
المراحل التي مر منھا المشروع ،والمصادقة عليه بمجلس الكلية.
وفي معرض جوابه عن تساؤل أحد أعضاء المجلس حول إمكانية توفر الكلية على الموارد البشرية
واإلمكانيات المادية إلحداث مثل ھذه الشعبة ،أشار السيد العميد أن الكلية التزمت منذ سنة  2003بتوفير مقر
وكاتبة وقاعة صغيرة لالجتماعات وكذلك توفير الموارد البشرية من أساتذة وموظفين ،وبعد نقاش مستفيض
تمت المصادقة باإلجماع على مشروع خلق شعبة الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالجديدة.
 -VIالمصادقة على تقارير اللجان بعد إعادة صياغتھا :
في البداية أكدت السيدة الكاتبة العامة أنھا لم تتوصل ببعض التقارير في الوقت المناسب ،كما تم االتفاق عليه في
االجتماع السابق.
بخصوص ھذه النقطة طالب السيد الرئيس بقراءة تقارير اللجان حتى يتمكن السادة أعضاء المجلس من
مناقشتھا والمصادقة عليھا:
بخصوص لجنة الشؤون البيداغوجية أشار أحد أعضائھا أن منسق اللجنة الذي سافر في مھمة خارج المغرب قد
سبق وأن أمده بتقارير تشمل ملخصا عاما عن حصيلة عمل اللجنة لسنة .2009
أما فيما يخص لجنة التكوين المستمر فأشار منسقھا أنه نظرا النشغال اللجان فإن التقارير غير موجودة ،كذلك
الشأن بالنسبة للجنة الشؤون اإلدارية والشؤون التربوية ومتابعة عملية التكوين واإلدماج في الحياة العملية.
أما بخصوص لجنة الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية ،فإنه نظرا النتھاء والية منسقھا بصفته ممثل النقابة
الوطنية للتعليم العالي فقد تكفل نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون بقراءة التقرير الذي ناقشه أعضاء
المجلس ،فتبين أن ھذا التقرير ال يعكس جميع األنشطة التي قامت بھا جامعة شعيب الدكالي خالل سنة 2009
خصوصا األنشطة الرياضية ،وفي ھذا اإلطار تدخل أحد أعضاء المجلس وطالب بتعزيز ھذه اللجنة بأعضاء من
لجان المؤسسات الجامعية.
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في األخير تم تأجيل المصادقة على تقارير اللجان إلى الدورة المقبلة حيث طالب السيد نائب الرئيس من منسقي
اللجان بإعداد التقارير بعد إدخال التعديالت عليھا وإرسالھا إلى الكتابة العامة.
 -Vبرامج العمل المتعلق بالبرنامج االستعجالي :
نظرا لضيق الوقت تم تأجيل مناقشة ھذه النقطة لدورة المجلس القادمة.
في معرض جوابه عن تساؤل أحد أعضاء المجلس حول مدى قانونية اللجان التي قدمت التقارير لمجلس
التدبير خصوصا المدة الزمنية لتتبع ھذه المشاريع ،أجاب السيد الرئيس أن ھناك اقتراحا من الوزارة بخصوص
طريقة عمل تتبع مشاريع البرنامج االستعجالي ،فھناك لجان من الوزارة ولجنة اإلشراف التي يترأسھا السيد
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ويشرف عليھا السيد الكاتب العام للوزارة،
وقد طُلب من الجامعة إحداث لجان للتتبع  ،فتدخل السيد نائب الرئيس وذكر أن ھناك مرحلتين يمر بھما عمل
اللجان :
المرحلة األولى  :إعداد مشاريع البرنامج االستعجالي إذ أن ھناك نظاما يھم عمل اللجان بدء من تحضير
المشاريع ،كما أن كل المشاريع المقترحة تمر عبر مجالس المؤسسات ومجلس الجامعة.
المرحلة الثانية  :تفعيل المشاريع ،ذلك أن ھذه اللجان تضم عدة أعضاء مكلفين بتطبيق وتتبع مشاريع البرنامج
االستعجالي في شقه التقني بداية من االقتراح إلى التتبع ،ثم تحرير التقارير التي تتم المصادقة عليھا من قبل
المجالس ،كما أن أسماء أعضاء اللجان كانت باقتراح من المؤسسات .وقد كان ھناك نقاش مستفيض حول تركيبة
ھذه اللجان حيث تخضع اآلن للمراحل النھائية قصد المصادقة.
وفي ھذا الصدد طالب السيد الرئيس من أعضاء المجلس إرجاء التفكير في صفة اللجان لالجتماع المقبل
وفي معرض جوابه عن عدم إدراج اسم أحد أعضاء المجلس في الئحة لجنة التكوين المستمر ،أجاب السيد
نائب الرئيس المكلف بالشؤون األكاديمية أن ھذه اللجنة تضم أعضاء اشتغلوا منذ شھر يوليوز 2009وأن ھناك
الئحة إضافية تضم أسماء األعضاء الجدد ،كما تدخل السيد الرئيس وذكر بأن أسماء اللجان أدرجت باقتراح من
رؤساء المؤسسات ،وبالتالي يجب أن تخضع لمعايير.
وفي األخير تدخل أحد أعضاء المجلس وطالب بإدراج نقطة التعويضات الخاصة بموظفي المؤسسات لدورة
المجلس القادمة في إطار مختلفات.
واختتم المجلس أشغاله على الساعة السادسة مساء.

المقرران:
 السيد عبد الحكيم حسن الدين السيد خليل بن خوجة)عضوا مجلس الجامعة(

3

