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******************************** 

 المجهودات الجبارة التي بذلوها على ) 2005 - 2003 والية ( ية شكر رئيس المجلس أعضاء المجلس السابق في البدا

 رحب كما . المنظم للتعليم العالي 01.00 مجلس في ظل القانون لل والية أول وعلى المنجزات التي أنجزوها خالل

أنية للقوانين المنظمة وللنظام الداخلي أن يقوموا بقراءة مت ودعاهم ) 2008 - 2006 والية ( لس الجديد بأعضاء المج
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 زمة احترام قرارات المجلس التي تعتبر مل ب ذكر كما . أعلى سلطة تقريرية في الجامعة الذي يعتبر لمجلس الجامعة

 . لكل مكونات الجامعة

 : وحدد جدول أعمال هذا االجتماع في النقاط التالية

 . جلس الجامعة اللجان العلمية ومجالس المؤسسات وم ت ا انتخاب - 1

 مجلس التدبير واللجان المنبتقة عن المجلس تكوين - 2

 . نتائج أعمال لجان انتقاء رؤساء بعض مؤسسات الجامعة - 3

 تلفات ــــ مخ - 4

 هيكلة البحث العلمي – 1.4

 الوضع داخل كلية العلوم والتقنيات ببني مالل – 2.4

 ل الجامعة في لجنة انتقاء رئيس الجامعة ممث – 3.4

 المناصب المخصصة للتبريز و إلغاء نتائج مباراة التبريز – 4.4

 التعويضات الخاصة بالموظفين اإلداريين – 5.4

 طلبات اعتمادات الماستر – 6.4

 يات بار ـــــ إخ - 7.4

 اللجان العلمية ومجالس المؤسسات و مجلس  الجامعة ب ا انتخ - 1

 مؤسسات اللجان العلمية ومجالس ملية انتخاب حول ع ) التقرير رفقته ( قدمت رئاسة الجامعة تقريرا للمجلس

 ين للطلبة لشغل ين بمجلس الجامعة و كذا انتخاب ممثلين اثن ي التقن الجامعة وانتخاب ممثلي اإلداريين و

 التسيير كل من المدرسة الوطنية للتجارة و ات االنتخابات ب ولم تتم عملي . المقعدين الشاغرين لهذه الفئة

 ألن مرسوم خلق هاتين المؤسستين لم ينشر بعد وذلك بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة بمراكش و

 . من األطر ي مالل لعدم توفر العدد الكافي وكذلك بالكلية المتعددة التخصصات ببن بالجريدة الرسمية

 : وفي هذه النقطة قرر المجلس مايلي

 . 2006 / 001 قرار رقم : » توزيع تقرير نتائج االنتخابات على أعضاء المجلس «

 اللجان المنبثقة عن المجلس تكوين مجلس التدبير و - 2

 جلس الجامعة عضوا في لجنة ينص النظام الداخلي لمجلس الجامعة على أن يكون كل عضو من أعضاء م

 . على األقل من اللجان الدائمة للمجلس

 : لجان هي ة تتوزع اللجان الدائمة على خمس و

 وجية غ ا ذ لجنة الشؤون البي -

 التعاون لجنة البحث العلمي و -

 واالجتماعية والرياضية لجنة الشؤون الثقافية -

. واصل واالعالم لجنة الت -
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 . لتنظيمية لجنة الشؤون القانونية وا -

 وقد تم تمرير مجموعة اللوائح الخاصة بهذه اللجان على جميع األعضاء لتسجيل أسمائهم في اللجنة التي يرغبون في

 . عضويتهم بها

 هاتين ونظرا لخصوصيات لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية ولجنة التواصل واإلعالم ونظرا لتجارب

 . ح دمج هاتين اللجنتين في لجنة واحدة ا اقتر تم ) 2005 - 2003 ( اللجنتين بالمجلس السابق

 : وفي هذا الصدد قرر المجلس مايلي

 قرار رقم » الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية في لجنة واحدة لجنة ، و صل و االعالم التوا دمج لجنة «

002 / 2006 . 

 مجلس ب ر اجتماعا منفصال النتخاب ممثليهم منتخبون عن كل إطا أما فيما يخص مجلس التدبير، فقد عقد األعضاء ال

 . التوافق فيما بينهم ما عن طريق االنتخاب أو عن طريق إ إطاربتقديم ممثلهم بمجلس التدبير عضاء كل وقام أ . التدبير

 : انت النتائج كالتالي وك

 . ) بالتوافق ( السيد عبد الرحمان عيادي : لعالي ممثل أساتذة التعليم ا

 . ) بالتوافق ( السيد لحسن حنيش : لين والمبرزين ه ممثل األساتذة المؤ -

 للسيد محمد أصوات 3 مقابل ، أصوات 6 ( السيد ناجي عبد النوري : مساعدين ممثل أساتذة التعليم العالي ال -

 . ) الحمداوي و صوتين للسيد محمد األكلع

 . ) بالتوافق ( السيد أحمد الجودي : ممثل الموظفين اإلداريين والتقنيين -

 . ) بالتوافق ( السيد عادل نمير : ثل الطلبة مم -

 اثنين من رؤساء مؤسسات الجامعة لتكملة تكوين مجلس طبقا للمقتضيات القانونية وسيعين رئيس الجامعة

 . التدبير

 نتائج أعمال انتقاء رؤساء بعض مؤسسات الجامعة - 3

 وركز . بها مراحل التي تمر قدم رئيس المجلس توضيحات حول عمليات انتقاء رؤساء مؤسسات الجامعة وال

 دراسة الترشيحات للعمل ب ن المكلفة ا ج لل اعتمدها مجلس الجامعة والتي تعطى تقديمه حول شبكة المعايير التي

 وفي هذا الباب، تم مؤخرا فتح باب الترشيح لشغل منصبي . ن ا عمال هذه اللج أل قنينا مما يمكن اعتباره ت . بها

 : وأتت النتائج على الشكل التالي . ية بكل من مراكش وبني مالل عميدي كلية اآلداب والعلوم اإلنسان

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش

 عبد الحق ركام . ذ - 1

 عبد الجليل هنوش . ذ - 2

 مصطفى حدية . ذ - 3

 محمد بن حادة . ذ - 4

حسن قرنفل . ذ - 5
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 السلطات الوصية وقرر المجلس اقتراح السادة عبد الحق ركام وعبد الجليل هنوش والمصطفى حدية على

 . 2006 / 003 قرار رقم . لعمادة هذه الكلية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببني مالل

 ذ بناصر وسكوم - 1

 المصطفى حدية . ذ - 2

 محمد التاقي . ذ - 3

 عالل ركوك . ذ - 4

 محمد الدنياجي . ذ - 5

 ادة هذه وقرر المجلس اقتراح السادة بناصر وسكوم والمصطفى حدية ومحمد التاقي على السلطات الوصية لعم

 . 2006 / 004 قرار رقم . الكلية

 الكلية المتعددة التخصصات بآسفي

 أما فيما يخص عملية الترشيحات لشغل منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وبعد أن تم إطالع

 المجلس عن مختلف المراحل التي مر بها ملف الترشيحات لشغل منصب عميد هذه الكلية وكذا مختلف

 لم يحصل حولها توافق، أخبر رئيس المجلس األعضاء التي تمت دراستها في المجلس السابق والتي المقترحات

 أن اللجنة التي تم تعيينها من طرف السيد الوزير لدراسة الترشيحات الخاصة بعمادة هذه المؤسسة قد رفضت

 كما أخبر . قدم للمجلس السابق على المستجدات الواردة في الملف الذي دراستها اعتمادا إعادة النظر في نتائج

 المجلس أن األستاذ محمد السرغيني، الذي قدم ترشيحه لمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، قد

 . برسالة يطالب فيها سحب ترشيحه وافى رئاسة الجامعة

 في النقاط ناقش المجلس هذا الملف ويمكن تلخيص تدخالت األعضاء التي أتت مختلفة بعد هذه المستجدات،

 : األساسية التالية

 ونتائجها كما يجب األخد بعين االعتبار ا يجب احترام اللجنة التي كلفت بدراسة الترشيحات وكذا أشغاله 

 . األمور الواردة في هذا الملف الذي قدمه ممثل النقابة للمجلس السابق

 رتيب اللجنة مصحوبا بهذه الرسالة ذا الوزارة الوصية وأن ت ل رسالة انسحاب المعني باألمر قد تضع تساؤال 

 . قد يعتبر إحالة للمشكل على الوزارة

 بين اختصاصات لجنة دراسة الترشيحات ومجلس لم يوضح المنظم للتعليم العالي 01.00 إن القانون 

 تقنين أشغال ل مجلس جامعة القاضي عياض وضع معايير عمل لجان دراسة الترشيحات لهذا قرر . الجامعة

 . هذه اللجان

 قد ظلم من طرف المجلس السابق علما أنه كان مرشحا و إن المعني باألمر دفع به إلى سحب ملف ترشيحه 

 مجلس جامعته بإقصائه من بين المترشحين المقترحين على يد كلية العلوم بأكادير ولم يقم م لمنصب ع

. ة في هذا الباب بها سلطات مختص الوزارة الوصية علما بأن التقارير المتعلقة باألخالقيات تقوم
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 إن عامل الوقت ليس في صالح إعادة فتح باب الترشيحات لهذه المؤسسة الفتية التي تعرف حاليا تسييرا من 

 . طرف عمادة بالنيابة وأن كثرة نقاش هذه النقطة يزيد عن حده في بعض الحاالت

 األوائل مع سحب م اقتراح الثالثة يت وبعد مختلف التدخالت التي أبدى فيها األعضاء عن أرائهم، قرر المجلس أن

 : وبعد فتح ظرف محضر نتائج لجنة دراسة الترشيحات، أتت النتائج على الشكل التالي . إسم المعني باألمر

 محمد لوديكي . ذ - 1

 محمد السرغيني . ذ - 2

 المصطفى حدية . ذ - 3

 عالل ركوك . ذ - 4

 محمد بومعزة . ذ - 5

 محمد بن عبد اهللا الخالق . ذ - 6

 : قرر المجلس مايلي وبالنسبة لهذه المؤسسة

 بعد انسحاب السيد محمد السرغيني، يقترح مجلس الجامعة على السلطات الوصية السادة محمد «

 . 2006 / 005 قرار رقم » لوديكي، المصطفى حدية وعالل ركوك لعمادة الكلية المتعددة التخصصات بآسفي

 ات ــــ تلف ــ مخ – 4

 هيكلة البحث العلمي 1 . 4

 وأخبر المجلس أن لجنة البحث العلمي والتعاون المنبثقة . المتعلقة بهيكلة البحث العلمي درس المجلس النقطة

 عن مجلس الجامعة بلورت المعايير المكملة للمعايير المهيأة على الصعيد الوطني وقدمت هذه المعايير

 وصلت اللجنة بعد ذلك، فتح باب وضع طلبات االعتماد، حيث ت . لمجلس الجامعة السابق الذي صادق عليها

 الالئحة قامت بدراستها وقدمت ) فريق بحث 59 و ا مختبر 32 ( وتسعون طلبا لالعتماد إحدى بما يناهز

 قامت لجنة كما . 2005 خالل دورة أكتوبر عليها قصد المصادقة لمجلس الجامعة هذه الدراسة ل األولى

 البحث العلمي والتعاون بتليين بعض المعايير منها خاصة عدد المنشورات العلمية للفرقة ككل عوض رئيس

 مما أفرز الئحة ثانية تم اإلعالن عنها كإخبار في انتظار المصادقة عليها من طرف مجلس فرقة البحث

 داب علما أن صياغة دفتر بحقلي الحقوق واآل كما قامت بتكييف دفتر الضوابط مع طبيعة البحث . الجامعة

 الت حتى اليكون هناك ث كما أصدرت اللجنة توصيات من أجل خلق تك . الضوابط تطلبت سنة من العمل

 . تشتت لفرق البحث وأن تكون كل فرقة مكونة من عدد مقبول من األعضاء

 المخصصة الجامعة وستعطى األولوية لتوزيع الميزانيات على صعيد كما أن اعتماد وحدات البحث ستكون

 للبحث العلمي للوحداث المعتمدة وستحظى هذه الوحدات بتزكية الجامعة عند وضعها لملفات طلبات

 كما أن المركز الوطني للبحث العلمي سيعتمد وحداث البحث . العروض على الصعيدين الوطني والدولي

. ) Unité Associée ( التي تستجيب للمعايير التي وضعها وستحظى بإسم وحداث شراكة
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 : وناقش أعضاء المجلس هذه النقطة وجاءت جل التدخالت حول النقاط األساسية التالية

 علما ؟ تسائل بعض األعضاء عن النتائج التي تم نشرها، فهل هي نتائج رسمية أم نتائج لإلخبار فقط 

 . أن بعض األساتذة لم ترضيهم طريقة اإلعالن عن النتائج

 . لتعاون أن تحدد آفاق البحث العلمي للجامعة يجب على لجنة البحث العلمي وا 

 . يجب وضع تصور لتموين الوحدات المعتمدة حتى اليقع هناك خلط ويجب التطرق لها بكل تبصر 

 ختصاصات المخولة لها حسب النصوص لال بعض المؤسسات اليمكنها القيام بالبحث العلمي نظرا 

 وبخصوص هذه النقطة . العليا للتكنولوجيا التنظيمية ومنها الكليات المتعددة التخصصات والمدارس

 قدمت توضيحات بأن أساتذة هذه المؤسسات بإمكانهم القيام بالبحث العلمي بمؤسسات أو بشراكة مع

 وهنا يجب التمييز بين القيام بالبحث وعدم تسليم دبلومات لها عالقة . وحداث معتمدة بمؤسسات أخرى

 . ضيات القانونية مؤسسات طبقا للمقت بالبحث من طرف هاته ال

 ونظرا لبعض اإلحتجاجات في شأن هيكلة البحث العلمي، تم التأكيد على أن مشروع الجامعة وأجرأته 

 كما تم التأكيد على أن لجنة . كان نموذجيا على الصعيد الوطني تبنته العديد من الجامعات الوطنية

 المعمول بها وكان ر ي للمساط حترام في ا صالحياتها و البحث العلمي والتعاون قامت بعمل جبار في إطار

 لها الشجاعة في إعادة النظر وتطوير ت هدفها األساسي هو الرقي بمستوى البحث العلمي بالجامعة وكان

 . المعايير الوطنية واليمكن اعتبار هذه المجهودات أخطاء

 لمكتب وفي هذا الباب استغرب العديد من األساتذة من كيفية تضخيم هذا الملف خصوصا من طرف ا 

 الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى حد اتهام اللجنة بالعشوائية في عملها في حين أن تدبير هذا

 وهنا تدخل . الملف تطلب مجهودا استثنائيا وكانت تتخذ فيه القرارات طبقا للنظام الداخلي المعمول به

 لعلمي والتعاون بالمجلس المنتهية األستاذ األكلع الذي كان عضوا في مجلس التدبير ولجنة البحث ا

 واليته للتأكيد على أن المجلس مارس صالحياته كاملة بخصوص هيكلة البحث العلمي عكس ما أشارت

 وبناء على تجربته في اللجنة اإلدارية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم . إليه البيانات النقابية

 ية التي تضرب في قرارات مجلس الجامعة وأجهزته التي األكلع لألشكال النضال . العالي، استغرب ذ

 كما أكد األستاذ . ذهبت إلى حد مطالبة أعضاء مجلس الجامعة الحالي بمقاطعة أول اجتماع لهاته الوالية

 األكلع على أن الرئيس لم يحضر قط أي اجتماع للجنة البحث والتعاون وأن نتائج اإلعتمادات عرضت

 وكان الوحيد الذي أبدى مالحظات بخصوص هيكلة البحث العلمي بكليات على مجلس الجامعة األخير

 . اآلداب والعلوم اإلنسانية والحقوق

 تدخل األستاذ صبري، ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة، مشيرا إلى أنه لم يكن و 

 مكتب الجهوي للنقابة على علم بالموضوع من قبل حتى اطالعه على مختلف البيانات الصادرة عن ال

 وعن أعضاء مجلس الجامعة حيث أكد على التحلي بالمسؤولية في العمل النقابي وأن النقابة الوطنية

 للتعليم العالي ال تتدخل في صالحيات مجلس الجامعة كما أنه ضد الدخول في مواجهة مباشرة مع

بري بأن يتخذ المكتب الجهوي واستغرب األستاذ ص . رئاسة الجامعة خصوصا أن المعطيات غير دقيقة
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 لذي كان على المكتب الجهوي قرار إضراب دون علم األجهزة النقابية الوطنية بذلك في الوقت ا

 للنقابة الوطنية للتعليم العالي على تجديد المكاتب المحلية والمكتب الجهوي طبقا للقانون األساسي السهر

 ب والداعية إلى تجديد المكاتب المحلية قبل نهاية شهر ولدورية المكتب الوطني الصادرة في هذا البا

 بإلحاحه على وختم األستاذ صبري كلمته . 2006 قبل نهاية شهر يناير والمكتب الجهوي 2005 دجنبر

 النقابي وبتخوفه من المنزلقات التي قد تدفع بمصير النقابة الوطنية للتعليم العالي المسؤولية في العمل

 . تحاد الوطني لطلبة المغرب إلى ما آل إليه اإل

 والتي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تدخل رئيس المجلس معربا عن استغرابه لمواقف المكتب الجهوي و 

 نفسها، وإال النقابة الوطنية للتعليم العالي تضرب في عمق استقاللية ودمقرطة الجامعة التي تنادي بها

 لصادرة عن أعلى هيئة مسيرة للجامعة وهي مجلس فكيف يمكن تفسير رفض مجموعة من القرارات ا

 كما استغرب كذلك من . منتخبين الجامعة والتي تضم في غالبيتها أساتذة وموظفين إداريين وطلبة

 الظرفية التي خلقت فيها هاته التحركات في حين أن قرابة أربع سنوات مرت دون أي احتجاج من

 . أي ملف مطلبي لحالي لم يدلي ب ابة بل وأن المكتب ا طرف المكتب الجهوي للنق

 : بعد هذه المناقشة قرر المجلس مايلي

 ...) دفتر الضوابط، المعايير ( متابعة ملف هيكلة البحث العلمي من طرف لجنة البحث العلمي والتعاون «

 آرائها وتوصياتها للمجلس أو تعديله عند االقتضاء باعتباره ورشا مفتوحا وتقديم وتتميمه ه في ظر ن وال

 النتائج التي تم اإلعالن عنها كانت لإلخبار في انتظار المصادقة عليها من طرف مجلس لما أن ع

 . 2006 / 006 قرار رقم . » الجامعة

 الوضع داخل كلية العلوم والتقنيات بني مالل 2.4

 ذه قدم األساتذة المنتخبون من كلية العلوم والتقنيات ببني مالل ملفا أعدوه حول األوضاع التي تعرفها ه

 تقرير واقترح بعض األعضاء تكوين لجنة محايدة تقوم بدراسة هذا الملف وتقصي الحقائق وإعداد . المؤسسة

 . في الموضوع لمجلس الجامعة

 : ما يلي إلى وخلص المجلس

 تكونت لجنة محايدة تسلمت الملف الذي تقدم به المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وذلك للنظر

 : تها للمجلس وتتكون هذه اللجنة من األعضاء التاليين ا قصي الحقائق وتقديم تقريرها وتوصي فيه وت

 ) منسقة اللجنة ( لطيفة الداودي . ذ •

 محمد أبو صالح . ذ •

 عبد اهللا صبري . ذ •

 محمد األكلع . ذ •

 ناجي عبد النوري . ذ •

جمال كوبالي . ذ •
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 ممثل الجامعة في لجنة انتقاء رئيس الجامعة - 3.4

 عبد الرحيم بنعلي على الوزارة التعليم العالي لطيفة الداودي وعبد الرحمان عيادي و مجلس أساتذة اقترح ال

 . 2006 / 007 قرار رقم . الترشيحات النتقاء رئيس الجامعة الوصية لتعيين واحد منهم في لجنة دراسة

 المناصب المخصصة للتبريز - 4.4

 حسب المصالح المختصة التبريز التي اليمكن فتحها تعلق بمباراة ت إشكالية تعرف كلية الطب والصيدلة

 د تفاقم هذا الوضع مع ارتفاع أعداد ق و . إال إذا توفرت الكلية على مناصب أساتذة مبرزين شاغرة للوزارة

 أستاذا علما أن 13 أساتذة التعليم العالي المساعدين الذين استوفوا شروط اجتياز مباريات التبريز وعددهم

 . إال على خمسة مناصب شاغرة في هذا اإلطار الكلية التتوفر

 اغوجية لمواكبة التدريس والتأطير بالمستشفى ثة العهد فهي في حاجة إلى أطر بيد أن الكلية حدي وبما

 . الجامعي

 وأخبر المجلس أن مشكل مباريات التبريز في طريق التسوية مع المصالح المختصة بالوزارة حيث طلبت

 مع راء مباريات التبريز ألساتذة التعليم العالي المساعدين المستوفين للشروط رئاسة الجامعة الترخيص بإج

 زين في حالة نجاحهم في المباريات إسوة بزمالئهم بكليتي الرباط والدار مناصبهم إلى أساتذة مبر تحويل

 . البيضاء

 الصيدلة بكلية الطب و م العالي المساعدين وكذا مباريات توظيف أساتذة التعلي أما فيما يخص مباريات التبريز

 السابق مشاكل التي تم توارثها عن العميد والتي تم إلغائها لعدم توفر المؤسسة على لجنة علمية فهي من ال

 . العلمية لكلية الطب والصيدلة تم حلها بقرار من مجلس الجامعة علما أن اللجنة

 ا توصلت الجامعة بمراسلة من إال إذ ما يخص مباريات التوظيف فإن نجاح المترشح اليكون نهائيا وفي

 والحل الوحيد أمام . عن نتائجها أن المباراة ال تثير أية مالحظة ويمكن اإلعالن ا الوزارة الوصية تؤكد فيه

 . المترشحين في المباريات التي ألغيت هو تقديم ترشيح جديد للمباريات المقبلة

 : وهكذا خلص المجلس إلى ما يلي

 بومزبرة قد ألغيت من طرف . همت ذ التي يق التسوية علما أن المباراة إن مبارات التبريز في طر «

 » الوزارة

 إن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين رهين بمناصب شاغرة وستعطى أهمية لكلية الطب «

 » توصل بها يتم ال والصيدلة في المناصب حالما

 إلداريين والتقنيين التعويضات والتحفيزات الخاصة بالموظفين ا - 5.4

 نح التعويضات أنه يمكن للجامعة م منه 17 المتعلق بتنظيم التعليم العالي خاصة المادة 01.00 ينص القانون

 ولم يحصل بعد االتفاق مع المصالح المركزية المختصة حول تفعيل المادة . الخاصة لموظفيها من مواردها

. منحها حسب المردودية واالستحقاق علما أن هذه التعويضات لن تكون عامة وسيتم 17
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 هذه فإن ، أما في ما يخص التعويضات عن الساعات اإلضافية والتي تكون خارج أوقات العمل القانونية

 احترام مواقيت العمل ضرورة على الموظفين علما بأنه يجب مبدئيا النقطة يجب إدراجها بكل مؤسسة معنية

 . القانونية

 : وقرر المجلس ما يلي

 01.00 من القانون 17 سيتم الشروع في التعويض والتحفيز حالما يتم االتفاق حول كيفية تطبيق المادة «

 » وكلما سمحت إمكانيات الجامعة بذلك مع الجهات المختصة

 طلبات اعتماد الماستر - 6.4

 الجامعة كآخر أجل لوضع اعتماد مسالك الماستر وحددت 2006 حددت الوزارة الوصية نهاية شهر فبراير

 اغوجية دراستها حتى تتمكن لجنة الشؤون البيد ت كآخر أجل للتوصل بهذه الطلبا 2006 يناير 20 تاريخ

 ونظرا لجسامة العمل . عليها في نهاية المطاف من أجل المصادقة عليها والتأشير وتقديمها لمجلس الجامعة

 . وضع ملفات االعتماد طلب بعض أعضاء المجلس تمديد آجال ، وإعداد ملفات طلبات االعتماد

 ال وضع ملفات الوزارة الوصية من أجل تمديد آج مع وأكد السيد رئيس المجلس أنه سيعمل على التنسيق

 . مسالك هذه ال طلبات اعتماد

 إخبار - 7.4

 اث جامعة بمدينة بني مالل من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وسيتم تم اعتماد مشروع إحد 

 . قا للمسطرة المعتمدة في خلق جامعة جديدة اقتراحه طب

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

 : المراجعة
 لطيفة الداودي : ذة •
 موالي الطيب لومي : ذ •

. 2006 يوليوز 17 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


