
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 

Scientifique 
Département de l’Enseignement Supérieur, de la 

Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 

Présidence de l’Univer sité Cadi Ayyad 

 عليم العالي وتكوين األطر وزارة التربية الوطنية والت
 و البحث العلمي

 قطاع التعليم العالي وتكوين األطر و البحث العلمي

 رئاسة جامعة القاضي عياض

 الثالث عشر اجتماع مجلس الجامعة محضر

 2008 - 2006 برسم والية

 2008 ماي 12 االثنين : لتاريخ ا

 رئاسة جامعة القاضي عياض : المقر

 اجتماع استثنائي : الصفة

 . دورة عادية : الصفة

: رون ــ اض ــ الح

 عبد الحق علوي يزيدي – ح أبو صال محمد – الحسني لحسن أمزيان – محمد مرزاق : السادة : األعضاء بحكم القانون

 - المصطفى حدية – أيت واحمان عبد اهللا - الجليل هنوش عبد - امحمد األمراني زنطار –

 . يوسف الفرم - أحمد الدرجة - محمد العربي األشهب

 . موالي أحمد بومهدي - موالي أحمد العمراني : السيدين : المعينون األعضاء

 مصطفى – حفيظ أحميد – أحمد أسحل – عبد الواحد أحماني – لطيفة الداودي : السادة و ة السيد : األعضاء المنتخبون

 – محمد المخفوق - رشيد بنموسى – محمد موهوب - بوعبيد عباسي – محمد بهير – رياح

 صالح – سعيد أهادي – دير واسو ي – محمد الحمداوي – النوري ناجي عبد – موالي الطيب لومي

 أحمد – عبد اللطيف كنيديري – م لحسن اإلدريسي مبتسم – الصلحي عبد الصمد بو – الهداج

 . الجودي

 . ل سعيد بنجلو – محمد العربي سيد مو – بومدين التانوتي : السادة : األعضاء المدعوون

 . محمد األكلع - نور الدين أسكور - عبد الوهاب بنعجيبة : السادة : المعتذرون

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

 الرئيس السابق ، أحمد الجبلي . المرحومين ذ أرواح حة على بقراءة الفات أشغاله فتتح المجلس ا

 كلية العلوم القانونية من خاتمة الغزواني . ذة شكيب الطاهري و . ذ و ، لجامعة القاضي عياض

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية من أمينة البريكي السيدة واالقتصادية واالجتماعية بمراكش و

 في الذكرى األربعينية لوفاة حفل تأبيني تنظيم قرر المجلس وقد . برحمته جميعا تغمدهم اهللا بمراكش

. أحمد الجبلي . ذ



2/4 

 اآلداب والعلوم بكلية الجديد لألساتذة المؤهلين موهوب الممثل رحب المجلس بالسيد محمد كما

 . االنسانية مراكش

 : لتالية جدول أعماله في النقاط ا المجلس حدد بعد ذلك

 مشروع النظام األساسي الخاص بالتكوين المستمر؛ – 1

 مشروع النظام الداخلي للجامعة؛ – 2

 ميزانية التجهيز؛ – 3

 تعديالت في النظام األساسي الخاص بنادي الجامعة؛ – 4

 المصادقة على اتفاقية تدبير حظيرة وسائل النقل مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك؛ - 5

 . ة العنف داخل الجامعة ظاهر - 6

 مشروع النظام األساسي الخاص بالتكوين المستمر – 1

 في البداية ذكر السيد الرئيس بالمحطات التي قطعها إنجاز هذا المشروع حتى وصل إلى صيغته الحالية

 واقتراحاتهم وتساؤالتهم التي مختلف مالحظاتهم ب السادة أعضاء المجلس قدم ت بعدها . ) الوثيقة رفقته (

 صادق المجلس على مشروع النظام األساسي الخاص " : وفي النهاية . أجاب عليها السيد الرئيس

 . رؤساء المؤسسات العمل في أقرب وقت على تفعيل مضامينه السادة كما أهاب ب " بالتكوين المستمر

 مشروع النظام الداخلي للجامعة – 2

 مشروع النظام الداخلي ل الخطوط العريضة ة السيدة منسقة لجنة الشؤون القانونية والتنظيمي قدمت

 . اء المجلس مالحظات واقتراحات تعديلية ض بعض السادة أع ا أبدى فيه تي ال في صيغته األولية و للجامعة

 وذلك طالب المجلس من السادة األعضاء اإلدالء كتابة بمالحظاتهم إلى السيدة منسقة اللجنة " بعدها

 . حتى يتم األخذ بها في صيغة جديدة معدلة ومنقحة " سبوع في أجل أقصاه أ و عبر رئاسة الجامعة

 ميزانية التجهيز – 3

 وما تبقى من 2008 ميزانية التجهيز التي تجمع بين ميزانية حول السيد الرئيس عرض استمع المجلس ل

إلى سبعة 2008 أبريل 23 وقد وزعت كما صادق على ذلك مجلس التدبير بتاريخ . 2007 ميزانية
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 واقتناء تجهيزات التدريس، و التجهيزات العلمية، و التجهيزات المعلوماتية، و ي البناء والتوسيع، أبواب وه

 تطرق عرض السيد الرئيس إلى كما . ) الوثيقة رفقته ( اقتناء وسائل النقل و ، المكاتب تجهيزات و ، الكتب

 و وتوزيعها offshoring طبيب و 3300 مهندس و 10000 الميزانيات الفرعية المتعلقة ببرامج تكوين

 . على المؤسسات

 : وتمحورت جل التدخالت حول النقاط التالية بعد ذلك تدخل أعضاء المجلس لمناقشة هذه النقطة

 عرض ميزانية التجهيز على أنظار مجلس الجامعة سابقة تستحق الثناء غير أن ذلك ال يعفيها -

 من توحيد منهاجية العمل،

 على المؤسسات والبرمجة المفصلة لها يجب أن يمر عبر مجلس التدبير تقسيم هذه الميزانية -

 وليس عن طريق مجلس رؤساء المؤسسات،

 إذا كان رؤساء المؤسسات غير راضين على القيمة المالية المخصصة لكل مؤسسة فإن التوافق -

 والتوازن بين هذه المؤسسات هو السبيل لتلبية نسبة معينة من حاجياتها،

 مصلحة العامة تقتضي تسريع وتيرة العمل فإن الطريقة المتبعة في توزيع الميزانية إذا كانت ال -

 . يجب أن تساهم في التقدم واكتساب مناهج جديدة في العمل إذ ليس هناك من توزيع أمثل

 صادق المجلس مبدئيا على ميزانية " المتبعة فيه مسطرة في ال في الموضوع و بناء ال نقاش ال وبعد

 مع رفض السيد هذا ، " وفوض لمجلس التدبير البت في توزيعها 2008 سنة التجهيز برسم

 . المصادقة على ميزانية التجهيز يدير واسو

 تعديالت في النظام األساسي الخاص بنادي الجامعة – 4

 عرض السيد الرئيس على السادة أعضاء المجلس بعض التعديالت المقترحة في النظام األساسي الخاص

 الوثيقة ( 2008 فبراير 27 جامعة القاضي عياض والذي سبق للمجلس أن صادق عليه بتاريخ بنادي

 . " التعديالت المقترحة في النظام األساسي الخاص بنادي الجامعة صادق المجلس على " ، وقد ) رفقته

 المصادقة على اتفاقية تدبير حظيرة وسائل النقل مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك – 5

 داخل إدارات الدولة دبير حظيرة وسائل النقل بت المتعلقة ورقة تقديمية حول االتفاقية استمع المجلس ل

التجهيز والنقل والسيد وقع عليها كل من السيد وزير التي والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
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 من ) (SNTL واللوجستيك وزير المالية والخوصصة من جهة والسيد المدير العام للشركة الوطنية للنقل

 . حل المكتب الوطني للنقل وتعويضه بالشركة المذكورة عقب جهة أخرى وذلك

 صادق المجلس على االنخراط في اتفاقية تدبير حظيرة وسائل النقل مع الشركة الوطنية للنقل " بعدها

 ". ) (SNTL واللوجيستيك

 ظاهرة العنف داخل الجامعة – 6

 كلية العلوم القانونية تعيشه أصبحت الوضع المقلق الذي لسادة المتدخلين بعض ا طرح للنقاش من طرف

 . منذ فاتح ماي المنصرم والذي بدأ يتفاقم واالقتصادية واالجتماعية وكلية اآلداب والعلوم االنسانية بمراكش

 على أساس مجموعة من الطلبة محدودي العدد االحتجاجات التي يقودها بعض يرجع سبب المشكل إلى و

 نقل احتجاجهم إلى إلى فوصل بهم األمر واختصاصاتها ملف مطلبي خيالي يفوق بكثير إمكانات الجامعة

 وبالتالي بالسالح األبيض واالداريين وتهديد الطلبة واألساتذة الكليتين إغالق أبواب الشارع العمومي و

 . بهما الدراسة ت تعطل ف المؤسستين منعهم من ولوج

 الشيء أبيض فصل من إمعان ألنها أصبحت تنذر حسب بعض المتدخلين ب نوقشت النقطة بما تستحق و

 وفي . االنجاز في طور بأن مجهودات الحتواء األزمة هي مؤكدا فأردف الذي استبعده السيد الرئيس

 التهديد بالسالح األبيض الذي أصبحت المجلس بالعنف و ندد " أن خلص النقاش إلى النهاية

 أصبح يشل سيرها واقترح المجلس مكاتبة السلطات تعرفه بعض مؤسسات الجامعة و

 وكلف لذلك السادة عبد الجليل هنوش عميد كلية " المحلية المعنية والوزارة الوصية في الموضوع

 اآلداب والعلوم االنسانية بمراكش، ورشيد هالل الكاتب العام للجامعة، وموالي أحمد بومهدي ممثل النقابة

 . حظيرة المجلس الوطنية للتعليم العالي في

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

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

. 2008 يوليوز 24 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


