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: رون ــ اض ــ الح

 أحمد – عبد الحق علوي يزيدي – محمد أبو صالح – الحسني لحسن أمزيان – أحمد الجبلي : السادة : األعضاء بحكم القانون

 عبد الحق – محمد لوديكي - أحمد السويسي – عبد العزيز البوعديلي – المصطفى العدناني – طراشن ال

 . محمد نجيب قديوي – شفيق بنطالب – بناصر وسكوم - ركام

 عبد اهللا صبري – موالي أحمد العمراني : السادة : األعضاء المعينون

 عبد الرحيم – لطيفة الداودي – حفيظ أحميد – أحمد أسحل – عبد الواحد أحماني : السادة السيدات و : ء المنتخبون األعضا

 عبد الغني بوسعود – عبد النعيم كلدي – محمد التاقي – محمد رمزي – الرحمان عيادي عبد – بنعلي

 – نور الدين أسكور - نادية شائبي – الحسين حنيش – عبد اللطيف آيت عمي – محمد العدناني -

 محمد – النوري ناجي عبد – أمال سعيد – موالي الطيب لومي – محمد المخفوق - جمال كوبالي

 خليد أحماني – يل مخلص ل خ – يوسف باش – زهير موين – يادير واسو – محمد األكلع – الحمداوي

 عادل – الجودي أحمد – عبد اللطيف كنيديري – يم مولود آيتومر – موالي لحسن اإلدريسي مبتسم -

 . نمير

 مظفار ال – ) التعاون والتكوين المستمر و ائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي ن ( بومدين التانوتي : السادة : األعضاء المدعوون

 جدامي ك إدريس – ) الثقافية والتواصل لرئيس المكلف بالشؤون األكاديمية و نائب ا ( الشرقاوي

 . ) ة ي موارد الجامع ال ركز م مدير (

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

 . جرير تغمدهما اهللا برحمته دالل واحمد األستاذين عبد الرحيم بقراءة الفاتحة على روح المرحومين لبداية، افتتح المجلس في ا

: قاط التالية في الن ه جدول أعمال المجلس حدد بعد ذلك،
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 . 2006 يناير 4 المصادقة على محضر اجتماع - 1

 . 2006 توزيع ميزانية - 2

 . برامج أعمال مجلس التدبير واللجان - 3

 . الترشيحات لشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بمراكش - 4

 تلفات ــــ مخ - 5

 . ية العلوم والتقنيات ببني مالل تقرير لجنة دراسة الوضع داخل كل – 1.5

 . الكلية المتعددة التخصصات ببني مالل – 2.5

 . نادي جامعة القاضي عياض – 3.5

 . المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي – 4.5

 2006 يناير 4 المجلس ليوم ع المصادقة على محضر اجتما - 1

 وقد . ، والذي بعث إليهم قبل انعقاد المجلس 2006 يناير 4 اجتماع يوم األربعاء محضر توصل أعضاء المجلس بمشروع

 : وجاء في التدخالت مايلي . مالحظاتهم حول هذا المشروع أبدى بعض األعضاء

 ع األسف تسرب هذا المشروع إلى بعض إن مشروع المحضر يعتبر وثيقة داخلية للمجلس ومؤقتة لكن م *

 . سلبية حول بعض مضامينه األساتذة مما خلف ردود أفعال

 . عند صياغة محاضر المجلس، يجب إما ذكر أسماء المتدخلين أوعدم إدراجهم *

 . يجب أن يكون المحضر جد مختصر وأن تكون الصياغة شاملة مع مراعاة الجانب الشكلي *

 . ذ فيها قرارات يجب أن تكون نقاط أساسية وليس ضمن المختلفات النقاط التي تتخ *

 . يجب خلق لجنة مراجعة المحاضر طبقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة *

 2006 / 008 قرار رقم : وفي النهاية قرر المجلس مايلي

 على مجلس تقرر إحداث لجنة مراجعة محاضر المجلس التي ستعيد صياغة مشروع المحضر على أساس عرضه "

 : وقد تشكلت هذه اللجنة من . الجامعة في دورته المقبلة قصد المصادقة

 . لطيفة الداودي : ذة •

 . موالي الطيب لومي : ذ •

 . 2006 توزيع ميزانية - 2

 وتدخل بعض األعضاء حول التوزيع والمعايير . 2006 استمع المجلس لعرض مجلس التدبير حول ميزانية التسيير لسنة

 : ن تلخيص هذه التدخالت في النقاط التالية ويمك . المعتمدة

 . يجب إعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع الميزانية *

 . جهيزات بها الزالت غير كافية يجب دعم المؤسسات الحديثة العهد ألن الت *

. يجب تطبيق معايير معترف بها دوليا *
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 أن هناك عدة ؤسسات في ارتفاع مستمر في حين أن ميزانية التسيير بقيت مستقرة علما حاجيات الم *

 . إكراهات يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار

 يجب تجميع صفقات تفويت بعض القطاعات، كالحراسة والبستنة والنظافة، للخواص حتى تتمكن الجامعة *

 . بأثمنة جد مناسبة من اقتنائها

 االعتمادات المخصصة لتعويض المسؤولين بالجامعة ستضاف إلى ميزانية الرئاسة بمجرد توصل الجامعة بها ولن *

 . . تؤثر على التوزيع المقترح ألنها ستخصص مباشرة لتعويض المسؤولين

 . 2006 / 009 قرار رقم : إلى مايلي المجلس وبعد ذلك خلص

 ومعايير توزيعها على مختلف مؤسسات 2006 استمع المجلس لعرض مجلس التدبير حول ميزانية التسيير لسنة "

 – محمد رمزي : وتمت المصادقة على هذا المشروع المقترح باألغلبية مع معارضة خمسة أعضاء وهم السادة . الجامعة

 محمد : يري، وامتناع عضوين اثنين وهما السيدين عبد اللطيف كنيد – يدير واسو – زهير موين – نور الدين أسكور

 . العدناني وسعيد أمال

 ية على أساس أن تؤخذ بعين اإلعتبار في ف كل الحقول المعر ة لمراجعة هذه المعايير شملت تمثيلية كما تقرر إحداث لجن

 : وتكونت هذه اللجنة من السادة . 2007 توزيع ميزانية

 عبد الرحمان عيادي *

 لحسن حنيش *

 ناجي عبد النوري *

 موالي لحسن اإلدريسي مبتسم *

 عبد الواحد أحماني *

 محمد األكلع *

 أحمد أسحل *

 محمد الحمداوي *

 أحمد الجودي *

 الجامعة المنبثقة عن مجلس أعمال مجلس التدبير واللجان نتائج - 3

 : استمع المجلس لتقرير مجلس التدبير وتقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة وهي

 بيداغوجية لجنة الشؤون ال *

 لجنة البحث العلمي والتعاون *

 لجنة الشؤون الثقافية والتواصل *

لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية *
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 وناقش األعضاء مضامين هذه التقارير، ). رفقته نسخة من التقارير ( ألعضاء المجلس يرا مكتوبا منسق كل لجنة تقر وقدم

 : وخلص المجلس إلى مايلي

 مجلس التدبير – 1 . 3

 : على اقتراح المجلس صادق

 ش حني السيد عبد النوري ناجي ممثل مجلس التدبير بمجلس التكوين المستمر، والسيدين عبد الرحمان عيادي ولحسن

 . ممثلي مجلس التدبير بمجلس تسيير نادي جامعة القاضي عياض

 لجنة الشؤون البيذاغوجية – 2 . 3

 خول المجلس للجنة الشؤون البيذاغوجية صالحية البت في اعتماد مشاريع الماستر مع فتح الباب أمام جميع أعضاء

 . المجلس لمدها بمالحظاتهم

 لجنة البحث العلمي والتعاون – 3 . 3

 والفنون ق المجلس على التعديالت الواردة في دفتر معايير هيكلة البحث العلمي والتي تتعلق باآلداب والعلوم اإلنسانية صاد

 . والعلوم القانونية واإلقتصادية والتدبير

 وفوض المجلس باألغلبية، مع تحفظ كل من السيدين نور الدين أسكور وزهير موين، للجنة البحث العلمي والتعاون البت

 وكذا الدراسة والبت في المشاريع الثمانية ) الدفعة الثانية ( في المشاريع التي أرسلت قصد اإلخبار دون إعادة دراستها

 . المتبقية

 الثقافية والتواصل لجنة الشؤون - 4 . 3

 . مشروع مجلة الجامعة النقاش حول تعميق ب المجلس هذه اللجنة أوصى

 نظيمية لجنة الشؤون القانونية والت – 5 . 3

 . المصادقة عليها مستقبال طلب المجلس من هذه اللجنة اإلستمرار في عملها وتقديم اقتراحات لدراستها و

 لجنة تقصي الحقائق بكلية العلوم والتقنيات بني مالل – 6 . 3

 مال عملها جنة المكلفة بالنظر في ملف كلية العلوم والتقنيات ببني مالل وطالب منها استك ل ل لتقرير ا استمع المجلس

 . واإلسراع في وثيرته وتقديم نتائج أشغالها في أقرب وقت ممكن

 الترشيحات لشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بمراكش - 4

 قدم رئيس المجلس ملخصا حول عملية فتح باب الترشيحات لشغل منصب عميد هذه الكلية كما أعطى تشكيلة اللجنة التي

 . 2006 فبراير 18 المترشحين يوم السبت تمت عملية المحادثة ومحاورة و . لفت بدراسة ملفات الترشيح ك

: وبعد فتح ظرف محضر هذه اللجنة، أتت النتائج على الشكل التالي
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 امحمد األمراني زنطار – 1

 عبد المجيد الكوهن – 2

 طالب عبد الكريم ال – 3

 اإلدريسي رشيد العلمي – 4

 محمد سحام – 5

 عبد الرزاق الزياني – 6

 الفكاك عبد اللطيف – 7

 2006 / 009 رقم : وقرر المجلس مايلي

 امحمد األمراني زنطار وعبد المجيد الكوهن وعبد : قرر المجلس اقتراح الثالثة األوائل على السلطة الوصية وهم السادة "

 . تحفظ األستاذ زهير موين مع " . الكريم أوطالب

 مختلفات – 5
 الكلية المتعددة التخصصات – 1 . 5

 معة، بمجموعة من المشاكل أخبر المجلس، من طرف األساتذة أعضاء كلية العلوم والتقنيات ببني مالل بمجلس الجا

 . الكلية المتعددة التخصصات ببني مالل ب واإلكراهات

 نادي جامعة القاضي عياض – 2 . 5

 . نادي جامعة القاضي عياض مجموعة من المشاكل المالية وذلك الرتفاع حجم مديونية مؤسسات الجامعة اتجاه النادي يعرف

 . مافي ذمتها وذلك في أقرب اآلجال ل المؤسسات على ضرورة تأدية المجلس لح وأ

 المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي – 3 . 5

 وأوصى المجلس أن يقدم . بملف حول بعض المشاكل التي تعرفها هذه المدرسة تقدم األساتذة أعضاء المدرسة بمجلس الجامعة

 . هذا الملف لمجلس التدبير لدراسته وإبداء النظر فيه

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

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

. 2006 يوليوز 17 الجامعة بتاريخ صودق عليه في اجتماع مجلس


