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 جامعة القاضي عياض

 الرئاسة

 محضر مجلس الجامعة

 على الساعة الثالثة بعد الزوال 2003 ماي 5 االثنين

 الذي ) 2000 ماي 19 ( 1421 من صفر 16 الصادر في 1.00.199 طبقا للظهير الشريف
 تاريخ والساعة المتعلق بتنظيم التعليم العالي، انعقد مجلس الجامعة في ال 01.00 يقضي بتنفيذ القانون

 ). 1 انظر الملحق رقم ( ن أعاله، بحضور أغلبية أعضائه المذكوري

 وفي البداية تناول الكلمة السيد رئيس الجامعة ورحب بكل أعضاء المجلس، وبممثلي الموظفين
 اإلداريين والطلبة منهم مشيرا إلى ما يكتسيه هذا األمر من أهمية في النهوض بشأن الجامعة ثم

 : أعمال المجلس المتكون من النقاط التالية استعرض جدول
 تكوين مجلس التدبيـر -
 2003 ميزانية الجامعة لسنة -

 القانون الداخلي لمجلس الجامعة -
 . مشروع تنمية الجامعة -
 . مختلفـات -

 : تكوين مجلس التدبير

 وعقب . فضل أغلبية االعضاء مناقشة مشروع تنمية الجامعة قبل انتخاب مجلس التدبير -
 لرئيس عن مالحظات السادة المتدخلين مبرزا أهمية تكوين اآللية الضرورية المتمثلة السيد ا

 وبعدها اتفق المجلس . في مجلس التدبير لتنفيذ قرارات المجلس إلى جانب إدارة الرئاسة
 على أن يكون هذا التاريخ 2003 ماي 13 على ارجاء تكوين مجلس التدبير إلى اجتماع

 مجلس التدبير إلى حيز الوجود يتمتع بصالحية إلى غاية بداية ملزما للكل من أجل اخراج
 واتُفق على أن ينتخب ممثل كل هيئة باألغلبية النسبية لألصوات . السنة الجامعية المقبلة

. وإجراء القرعة إذا تساوت أصوات بعض المرشحين
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 ناقش أحد المتدخلين االعضاء المعينين حضور اجتماعات المجلس بصفة شخصية بدل -
 اللجوء إلى مبدأ النيابة لما لحضورهم من أهمية بالغة في اتخاذ القرارات المتعلقة

 . بالمجلس
 بعد ذلك بدأت التدخالت بخصوص تحديد النقط المختلفة المرجوة للنقاش في إطار -

 : المختلفات والتي كانت كالتالي
 الشعب •
 ترقيات األساتذة •
 خلي تكوين بعض اللجان في انتظار وضع القانون الدا •

 المعاهدات •
 نتائج اختيار رؤساء المؤسسات •
 النادي الجامعي •

 بعد ذلك تناول الكلمة رئيس الجهة وساند رأي السيد رئيس الجامعة باالسراع في انتخاب
 . مجلس التدبير

 : 2003 ميزانية سنة

 : ميزانية التسيير *
 ف المؤسسات، أشار وبعد تقديم بيانات حول قيمتها وتقسيمها على مختل ، بخصوص الميزانية

 السيد الرئيس إلى أنه في انتظار وضع معايير خاصة بتوزيع الميزانية على المؤسسات في نظامها
 الجديد، خصصت لكل مؤسسة نفس ميزانية السنة الماضية، كما ألح على اإلسراع بتهييء المعايير

 . ماد الميزانية باالجماع وتم بعد ذلك اعت . الواجب تطبيقها في أقرب وقت ممكن بصيغة ترضي الجميع

 : ميزانية االستثمار *
 وافق المجلس على توزيع بنود هذه الميزانية، مع االشارة إلى أن توزيع حصة البند

 . يعود إلى مجلس التدبير ) درهم (13.000.000,00 السادس
 وفي هذا السياق تناول الكلمة السيد رئيس الجهة ورد على سؤال بخصوص التعاون المالي بين

 ) 500.000,00 ( الجهة والجامعة حيث أشار إلى االعانات المالية التي تقدمها الجهة لصالح الجامعة
. موضحا في نفس الوقت أن الجهة مستعدة للرفع من هذه القيمة في حالة توفر مشاريع لصالحها
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 : القانون الداخلي

 اء توكل إليها مهمة دراسة القانون الداخلي اقترح السيد الرئيس تكوين لجنة من السادة االعض
 : ولقد اختير لهذه المهمة السادة . واقتراح صيغة على المجلس مستقبال

 ر، السيد عبد العزيز المجدوبي، السيد ا المظف . العيادي، ذ . المنار،ذ . الجبلي، ذ . الكنداني، ذ . ذ
 . ن ي حس ا الشقرافي، والسيد أيت

 : مشروع تنمية الجامعة

 وأكد على ضرورة تظافر وتعاون جميع . سيد الرئيس للمجلس بمشروع تنمية الجامعة تقدم ال
 واستعرض نقاط هذا . القوى النجاح هذا المشروع الذي سيصبح مشروع كافة األسرة الجامعية

 . المشروع
 في البداية أشار السيد الرئيس إلى ضرورة العمل من أجل المساعدة على انجاح ادماج الطلبة

 . عمل وضرورة ادخال بنى جديدة لهذه الغاية في سوق ال
 . 2003 ماي 13 اتفق الحاضرون على ارجاء اعتماد برنامج العمل لتنمية الجامعة إلى اجتماع

 كما تدخل ممثل الموظفين االداريين وتساءل عن موقع ومكانة الموظفين االداريين داخل
 اري عنصر فعال النجاح المشروع السالف وأكد السيد الرئيس أن الموظف االد . مشروع تنمية الجامعة

 . الذكر

ـات  : مختـلف

 أثار السيد الرئيس موضوع هيكلة المؤسسات الجامعية مشيرا إلى ضرورة االتفاق على ما
 . 2003 اتخذ من قرارات على مستوى الكليات في شأن الشعب الموجودة حاليا أو المحدثة إلى نهاية

 . بنفس الطريقة المعمول بها لحد اآلن ها يم انتخاب كما وافق المجلس للكليات على تنظ
 كما اقترح خلق لجنة تتكفل باعداد برنامج علمي واحتفالي لتخليد مناسبة مرور ربع قرن على

 . األكَلع والسيد الجودي . العيادي ذ . التانوتي، ذ . وقد تكونت من السادة ذ . انشاء الجامعة
 المؤسسات أو الجامعة مع مؤسسات أخرى فقد تم وبخصوص االتفاقيات التي وقعتها لحد اآلن

. في انتظار تحديد معايير جديدة اعتمادها بصفة استثنائية



 4  

 وتتبع وكنقطة أخيرة، قدم السيد الرئيس النتائج التي توصلت إليها اللجان المكلفة بدراسة
 : لترشيحات شغل مناصب رئاسة المؤسسات التالية

 الل عميد كلية العلوم والتقنيات بني م
 عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية مراكش

 مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مراكش
 : واقترح أن توجه للوزارة أسماء المرشحين الثالثة األوائل دون ترتيبهم وهم

 عبد عبد اللطيف صفوان، : بالنسبة لمنصب عميد كلية العلوم والتقنيات بني مالل السادة •
 . موالي الحسن احبيض ي، العزيز بوعاديل

 عبد الجليل هنوش، : بالنسبة لمنصب عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية مراكش السادة •
 أحمد العلوي، عبد العزيز كَسوس

 امبارك بن : بالنسبة لمنصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مراكش السادة •
 . مصطفى العدناني الشانعة، حميد أجانا،

 فـق المجلس باالجماع على هذا االقتـراح واقـفـل المحضـر على الساعة ولقـد وا
 . الثامنـة والـربع مسـاء

 عـزالديـن المختـاري : المقـرر

. 2003 يونيو 27 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ


