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 المنظم للتعليم العالي، 01 - 00 نون من القا 11 بعد التأكد من النصاب القانوني طبقا لمقتضيات المادة
 : الذي حدد جدول أعماله في النقاط التالية و افتتح السيد الرئيس أشغال المجلس
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 نتائج اإلمتحانات - 1

 استعرض السادة رؤساء مؤسسات الجامعة قراءة حول النتائج المحصل عليها بمؤسساتهم واضعين
 تي تواجههم كمشكل اإلكتظاظ وقلة كما طرحوا مجموعة من المشاكل ال . مقارنة بين النظامين القديم والجديد

السيد الرئيس ذكر أما مسألة الغياب وربطها بعملية التسجيل وإعادة التسجيل فقد . اإلمكانات المادية والبشرية
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 لكن المتغيبين باستمرار عليهم تعليل . بأن الضوابط البيداغوجية تعطي للطالب حق التسجيل في الوحدة مرتين
 كما لوحظ بأن اتخاذ القرارات الالزمة اتجاه . ؤسساتهم الواردة عليهم في هذا الشأن غيابهم والرد على رسائل م

 كل تتضمن جدولة زمنية مجمل المشاكل يستلزم تحليال دقيقا للنتائج وليس مجرد نسب نجاح ويجب وضع
 . النتائج وكل التحاليل قد هيئت لمجلس الجامعة المنعقد في آخر السنة الجامعية

 إن النتائج في مجملها كانت البأس بها كما جاء على لسان السيد الرئيس الذي طلب من على العموم، ف
 . السادة رؤساء المؤسسات موافاته بالنتائج النهائية بهدف تقييم عملية اإلصالح برمتها

 عروض رؤساء اللجان - 2

ü لجنة البحث العلمي والتعاون 
 العلمي والتعاون أيام األربعاء في حدود نزوال عند رغبة أغلبية أعضائها، تجتمع لجنة البحث

 لى غرار البحث العلمي ع هيكلة اإلختصاصات التي خولها لها مجلس الجامعة وقد أعدت دفترا لضوابط
 ولكي تقوم اللجنة بمهامها كاملة، تم التأكيد على ضرورة احترام اختصاصاتها . الضوابط البيداغوجية

 . وصالحياتها

 ر مفصل بخصوص صرف الميزانية المخصصة لدعم البحث العلمي وعن كل كما طالبت اللجنة بتقري
 وذلك من أجل تقييم التجربة وتطوير المعايير المستعملة لترشيد أفضل لهاته ) د - ج - ب - أ ( نوع من الملفات

 . الميزانية

ü والعالقات الخارجية لجنة اإلعالم والتواصل 
 وقد . راير المنصرم أي اجتماع فب 16 تعقد منذ حيث لم مستمرا عرفت لجنة اإلعالم والتواصل تعثرا

 وفي هذا . هذا التعثر إلى وجود هيأة لإلعالم والتواصل على صعيد رئاسة الجامعة إلى جانب اللجنة أعزي
 عثمان : من السادة تتكون جديدة الحالية وتشكيل لجنة حل لجنة اإلعالم والتواصل الصدد، اتخذ المجلس قرار

 . الرحمان عيادي، المظفار الشرقاوي، ادريس الغجدامي، نجيب كنداني وأحمد الجودي ، عبد ) منسقا ( البواب

ü البيداغوجية الشؤون لجنة 
 دليل الطالب الذي سيتم طبعه عما في هذه المرحلة إنجاز من أهم أعمال لجنة الشؤون البيداغوجية

 من كلية بأعضاء طعيم عضويتها أما بخصوص المسالك الجديدة التي هي قيد الدرس فقد طلبت اللجنة ت . قريب
 أثناء المناقشة أجمع المتدخلون على توحيد المعايير البيداغوجية بين كل المسالك والمؤسسات وخاصة . الحقوق

 ولتدارس هذه النقطة بالذات طلب السيد الرئيس أن تجتمع اللجنة في األسبوع المقبل . النقطة الموجبة للرسوب
 وقد اعتمدت اللجنة كل مشاريع المسالك المقترحة من . بيداغوجية لكل مؤسسة بمعية عضو من أعضاء اللجنة ال

 وقد . طرف مختلف المؤسسات ماعدا مسلك اإلجازة الممهننة لشعبة الرياضيات بكلية العلوم والتقنيات مراكش
 . بالتدرج انطالق أربعة مسالك لإلجازة الممهننة في الموسم المقبل على أساس أن يفتح الباقي اقترح الرئيس
 يحضره كل من رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجلس تم اقتراح عقد اجتماع ، في هذا الشأن

 . وجية غ التدبير وأعضاء اللجنة البيدا

 مجلس من طرف لم يصادق عليه الذي في السياحة ة ممهنن ال اإلجازة مشروع مسلك وقد أثار االنتباه
 أمام احتجاج مجموعة من المتدخلين . وقدم للجنة الشؤون البيداغوجية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش

 يمر وأن بأن تعطى للكلية مهلة لدراسته قرر المجلس ومطالبتهم باحترام المساطر وإلعادة األمور إلى نصابها،
 . تجتمع بعدها اللجنة البيداغوجية للنظر فيه المشروعة القنوات عبر

ü تماعية والرياضية واإلج لجنة الشؤون الثقافية 
 حيث ، قرر المجلس تغيير تركبتها ها ومن أجل تفعيل نظرا للتعتر المستمر الذي عرفته هذه اللجنة

 عبد اإلاله حكيم، بومدين خديجة مديح، ، ) منسقا ( عثمان البواب : السيادات و أصبحت تتكون من السادة
أعضاء المجلس إلى أن الجانب الرياضي وقد أشار أحد . وبي ب التانوتي، رشيدة الصايغ بوستة ونجالء المح
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 . بالجامعة ضئيل رغم أهميته ورغم كبر جامعة القاضي عياض

ü لتكوين المستمر المكلفة با لجنة ال 
 نفذت اللجنة المكلفة بالتكوين المستمر النظام الداخلي للتكوينات الثالثة المفتوحة وقد وصلت مجمل

 . درهم 1.490.000,00 المداخيل إلى

ü ظمة الداخلية لجنة األن 
 للمؤسسات ومجالسها مختلف مشاريع األنظمة الداخلية تقريرا حول استعرضت لجنة األنظمة الداخلية

 : وبعد المناقشة، تمت المصادقة بصفة نهائية على المشاريع التالية . تم التوصل التي

 : األنظمة الداخلية للمؤسسات
 كلية العلوم السماللية مراكش -
 كلية العلوم والتقنيات مراكش -
 كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية مراكش -
 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مراكش -
 كلية الطب والصيدلة مراكش -

 : لمؤسسات لمجالس ا األنظمة الداخلية
 كلية العلوم السماللية مراكش -
 كلية العلوم والتقنيات مراكش -
 م التطبيقية مراكش المدرسة الوطنية للعلو -
 المدرسة العليا للتكنولوجيا آسفي -
 كلية الطب والصيدلة مراكش -

 الستمرارية عمل اللجنة ودينامية األنظمة الداخلية، فقد قرر المجلس تعديال في النظام الداخلي ونظرا
 نونية لجنة الشؤون القا " اسم للمجلس على أساس أن تصبح هذه اللجنة ضمن اللجن الدائمة للمجلس تحت

 ". والتنظيمية

 ، هل الرئيس وحده انتقاالت األساتذة والموظفين في الجهة التي من صالحيتها البث أثير نقاش حول وقد
 أم الرئيس ورئيس المؤسسة المعنية ومجلسها كما جاء في بعض مشاريع 01 - 00 كما جاء في القانون

 لجنة الشؤون القانونية واألنظمة الداخلية اجتماع يحضره مع في وقد اقترح الرئيس دراسة األمر . األنظمة
 . ورؤساء المؤسسات

ü اللجنة المكلفة بدراسة التعويضات التكميلية 
 حبذته مجمل التدخالت خصوصا وأنه سيمكن وضعت اللجنة المكلفة بدراسة التعويضات التكميلية نظاما

 لب ا ط فقد اإلمكانات محدودة ن ونظرا أل . التي تخص نظام التعويضات 01 - 00 القانون تفعيل بعض بنود من
 . التريث في المصادقة عليه المجلس

ü اللجنة المكلفة بدراسة الكسور المتبقية 
 ، أكد بخصوص اللجنة المكلفة بدراسة الكسور المتبقية والتي تنظر في ترقية األساتذة عبر نسق استثنائي

. النسق االستثنائي من ادة ستف النظر في المعايير المخولة لال إعادة المجلس على ضرورة
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 مختلفات - 3

 نادي الجامعة - 1.3

 . النظام األساسي للنادي في طور اإلنجاز كما أن تكونت جمعية لمنخرطي نادي جامعة القاضي عياض
 ، عضوا يترأسه رئيس الجامعة 11 من ويحمل هذا المشروع عدة مقترحات من بينها تشكيل مجلس إداري

 المدير وعضوين من مجلس التدبير لتسيير ويتكون من خمسة أعضاء هم وتشكيل مكتب إداري يتكلف با
 صادق المجلس على هاتين التركيبتين وجدد مطالبة المؤسسات . ورئيس جمعية منخرطي النادي وكاتبها العام

 . بتأدية مستحقات النادي مع إعمال جدولة للمؤسسات التي تراكمت عليها ديون كثيرة

 لشغل منصب عميد كلية العلوم السماللية مراكش ومنصب عميد كلية العلوم البث في الترشيحات - 2.3
 والتقنيات مراكش

 قد أثير خالل هذا النقاش و . المكلفة بدراسة الترشيجات انصب النقاش حول اللجنة في بداية هذه النقطة
 لسيد الرئيس بأنها ورد ا اختيار عضو اللجنة الذي ينتمي إلى المؤسسة المعنية توسيع اإلستشارة في موضوع

 . كانت استشارة كافية وعلى شكل أوسع

 تقدم لشغل منصب عميد في حين تقدم لشغل منصب عميد كلية العلوم السماللية مراكش تسعة مرشحين
 ولدراسة مختلف الترشيحات وترتيبها تم تشكيل لجنة عن . مرشحا كلية العلوم والتقنيات مراكش خمسة عشر

 20 يد رئيس الجامعة وبتعيين من السلطة الحكومية الوصية طبقا لمقتضيات المادة كل مؤسسة باقتراح من الس
 . المنظم للتعليم العالي 01 - 00 من القانون

 : وقد جاء ترتيب المرشحين على الشكل التالي

 : بخصوص كلية العلوم السماللية
 السيد لحسن أمزيان الحسني - 1
 السيد محمد بوعبدلي - 2
 السيد عبد الرحيم دالل - 3
 د بومدين تانوتي السي - 4
 السيد أحمد بن همو - 5
 السيد عبد الرحمان عيادي - 6
 السيد حميد أجانا - 7
 السيد كمال تاج الدين - 8
 السيد أحمد الدرجة - 9

 : أما بخصوص كلية العلوم والتقنيات
 السيد بومدين تانوتي - 1
 السيد محمد أبو الصالح - 2
 السيد محمد بوعبدلي - 3
 السيد عمر صديقي - 4
 السيد عبد الرحمان عيادي - 5
 بارك بن الشانعة السيد م - 6
 السيد عبد الحميد بوزيدي - 7
 السيد عبد الرزاق كعيا - 8
السيد عبد الهادي زوانات - 9
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 السيد خالد فارس - 10
 السيد عبد العزيز بن يعيش - 11
 السيد حميد أجانا - 12
 السيد أحمد شهبوني - 13
 السيد محيي الدين مومني - 14
 السيد مصطفى محروز - 15

 : المختصة للهيآت وهكذا وافق المجلس على تقديم الترشيحات التالية

 عبد الرحيم دالل و محمد بوعبدلي ، لحسن أمزيان الحسني : السادة بالنسبة لكلية العلوم السماللية مراكش

 محمد بوعبدلي و محمد أبو الصالح ، بومدين تانوتي : السادة أما بالنسبة لكلية العلوم والتقنيات مراكش

 الميزانية - 3.3
 . من كل مؤسسات الجامعة لم تتوصل بعد رئاسة الجامعة بتوزيع الميزانية

 التكوين المستمر - 4.3
 هذا وتساءل أحد المتدخلين عن مجلس التكوين المستمر . هناك اقتراحات لفتح تكوينات جديدة

 . الذي كان مقررا أن يتشكل من مدير ومن ثالثة أساتذة عن كل حقل

 اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس - 5.3
 : ن النظام الداخلي لمجلس الجامعة المواد التالية م تم اقتراح تعديل

 شريطة أن تبلغ إلى الكتابة العامة أربعة أيام قبل انعقاد المجلس باستثناء " إضافة : 20 المادة -
 ". القضايا ذات الصبغة المستعجلة

 " انتداب عضوين منه للمشاركة في تسيير نادي الجامعة " إضافة : 57 المادة -
 " والتنظيمية قانونية لجنة الشؤون ال " إضافة : 59 المادة -
 يتعين على كل عضو في مجلس الجامعة أن ينتمي إلى لجنة : " كالتالي 60 تعديل المادة -

 " دائمة على األقل
 " علة وإعادة تشكيلها ا يجوز للمجلس حل اللجن الغير الف " إضافة : 70 المادة -
 . 4 حذف البند : 75 المادة -
 سنوية للحضور في اجتماعات مجلس ويتم نشر وتعميم الجداول ال " إضافة : 76 المادة -

 " الجامعة وأجهزته

 والتنظيمية لجنة الشؤون القانونية وتم تكليف وقد تمت المصادقة باإلجماع على هاته التعديالت
 . قحامها في النظام الداخلي للمجلس إل

 : لجنة الصياغة
 رشيد هالل . ذ : الكاتب العام للجامعة

 حمان عيادي عبد الر . ذ المظفار الشرقاوي و . ذ

. 2004 أكتوبر 26 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ


