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: رون ــ اض ــ الح

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

 – بناصر وسكوم – عبد العزيز البوعديلي – المصطفى العدناني - عبد الجليل هنوش – األمراني زنطار

 – محمد نجيب قديوي – عبد الرحمان عيادي - عبد الوهاب بنعجيبة – أحمد السويسي - المصطفى حدية

 . طالب شفيق بن

 . عبد اهللا صبري – موالي أحمد العمراني : ين د ي الس : األعضاء المعينون

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

 عبد اللطيف آيت – محمد العدناني - ي بوسعود عبد الغن – عبد النعيم كلدي – محمد التاقي – بنعلي

 عبد الرحيم بوحاجب – محمد المخفوق – نور الدين أسكور - نادية شائبي – لحسين حنيش – عمي

 يدير – محمد األكلع – محمد الحمداوي – النوري ناجي عبد – أمال سعيد – موالي الطيب لومي -

 – عبد اللطيف كنيديري – إلدريسي مبتسم موالي لحسن ا - خليد أحماني – يل مخلص ل خ – واسو

 . محمد بن التاجر – عادل نمير – الجودي أحمد

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

 – ) الثقافية والتواصل كاديمية و لرئيس المكلف بالشؤون األ نائب ا ( الشرقاوي

 . ) ة ي موارد الجامع ال ركز م مدير ( جدامي ك إدريس – ) الخازن المكلف باألداء ( سعيد بنجلول

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

 قاوي جواد، وعبد الهادي السادة عبد الجليل بنيوب، الشر ح المرحومين ا رو أ بقراءة الفاتحة على لبداية، افتتح المجلس في ا

 . تغمدهم اهللا برحمته بلمقدم

: في النقاط التالية ه جدول أعمال المجلس حدد بعد ذلك،
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 ؛ المصادقة على محضري االجتماعين السابقين - 1

 ؛ نتائج نهاية السنة الجامعية - 2

 ؛ نتائج طلبات اعتماد مسالك التكوين - 3

 ؛ تقارير مجلس التدبير واللجان - 4

 ؛ واألبحاث في الماء والطاقة المركز الوطني للدراسات - 5

 ؛ المركز الوطني للدراسات واألبحاث في الصحراء - 6

 متحف تسكيوين؛ - 7

 ؛ عملية انتقاء مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش - 8

 ؛ عملية انتقاء مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي - 9

 : تلفات ــــ مخ - 10

 . وضعية نادي الجامعة – 1.10

 المصادقة على محضري االجتماعين السابقين - 1

 بعد إدخال 2006 فبراير 23 دون تعديل وعلى محضر 2006 يناير 04 صادق مجلس الجامعة على محضر اجتماع

 : التي جاءت على الشكل التالي بعض التعديالت

 2006 / 008 قرار ال من " أبدى مجموعة من المتدخلين مالحظات حول محضر االجتماع السابق : " حذف عبارة *

 . الصفحة االولى ب

 التي " . ستخصص مباشرة لتعويض المسؤولين ........ ميزانية تعويض المسؤولين بالجامعة " تعويض عبارة *

 االعتمادات المخصصة لتعويض المسؤولين بالجامعة ستضاف إلى ميزانية " بعبارة 3 جاءت في الصفحة

 لى التوزيع المقترح ألنها ستخصص مباشرة لتعويض الرئاسة بمجرد توصل الجامعة بها ولن تؤثر ع

 ." المسؤولين

 . 5 في الصفحة 2006 / 009 عقب القرار " مع تحفظ األستاذ زهير موين " إضافة عبارة *

 . نتائج نهاية السنة الجامعية - 2

 رفقته نسخة من ( هم السنة الجامعية بمؤسسات النتائج األولية لنهاية عروضا حول مؤسسات التابعة للجامعة ال رؤساء قدم

 وانصبت تدخالت األعضاء حول . النظام الجديد مقارنة مع النظام القديم أبدى السادة المتدخلون ارتياحهم لنتائج وقد . ) التقارير

 : النقاط التالية

 يد ومقارنته مع نتهاء من إعداد النتائج النهائية للسنة الجامعية يجب القيام بعملية تقييم مردودية النظام الجد عندما يتم اال •

 . النظام القديم

 ستعداد لعملية ويجب اال . سنوات 4 استوفت ستنتهي مدة اعتماد مسالك اإلجازة األساسية في السنة المقبلة حيث ستكون •

 . إعادة طلبات اعتمادات هذه المسالك من اآلن

. بالجامعة مثال ANAPEC يجب مساعدة المتخرجين في الحصول على شغل وذلك بفتح شباك •
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 : في النهاية اتفق المجلس على ما يلي و

 2006 / 010 قرار رقم

 أن تنجز لجنة الشؤون البيداغوجية تقييما مفصال عن السنوات الثالث األخيرة مع توحيد طريقة المجلس على اتفق "

 " . استخالص النتائج

 نتائج طلبات اعتماد مسالك التكوين - 3

 ) الوثائق رفقته ( ى اللجنة ول عملية دراسة مشاريع مسالك التكوين المحالة عل تقريرا ح الشؤون البيداغوجية منسق لجنة قدم

 . 2006 هو شهر دجنبر تجديد اعتماد مسالك االجازة توصل بطلبات ت اللجنة ل حددته على أن آخر أجل أكد و

 . خيرة في إطار متابعة االصالح الجامعي طلب المنسق أن تقوم كل مؤسسة بتقييم بيداغوجي للسنوات الثالث األ

 لن يحال أي ملف منها إلى اللجنة الوطنية للتقييم واالعتماد إال إذا ما تمت ، المعتمدة بشروط الماستر مسالك ما يخص ي ف

 . هذا االسبوع غضون المتعلقة به في االستجابة للشروط

 : وتمحورت جل التدخالت حول النقاط التالية نقطة فتح مسالك الماستر وناقش المجلس

 . اغوجية بالجامعة د مع عمل لجنة الشؤون البي ا ومنسجم ا اغوجية بالمؤسسات متناسق د عمل اللجان البي يجب أن يكون •

 . عتماد اال يجب خلق بنك معلومات للخبراء لتسهيل عملية تقييم طلبات •

 ى وبخصوص هذة النقطة فقد اتفق المجلس عل . القديمة والجديدة لولوج مسالك الماستر ات ال يجب التفريق بين اإلجاز •

 . أكثر ف أن ولوج مسالك الماستر مفتوح أمام حملة دبلوم اإلجازة

 . لمسالك الماستر خاصة رصد اعتمادات يجب •

 : وقد خلص المجلس إلى

 2006 / 011 قرار رقم

 . " نتائج طلبات اعتماد مسالك الماستر ب المتعلق لجنة الشؤون البيداغوجية تقرير المجلس على صادق "

 ير واللجان تقارير مجلس التدب - 4

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

 ؛ لجنة الشؤون البيداغوجية *

 ؛ لجنة البحث العلمي والتعاون *

 ؛ لجنة الشؤون الثقافية والتواصل *

 . لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية *

 لتقارير، وناقش األعضاء مضامين هذه ا ). رفقته نسخة من التقارير ( منسق كل لجنة تقريرا مكتوبا ألعضاء المجلس وقدم

: يمكن تلخيصها فيما يلي
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 مجلس التدبير – 1 . 4

 اث في تفويت بعض القاعات من كلية العلوم لفائدة المركز الوطني للدراسات واألبح دراسة إمكانية قرار مجلس التدبير حول *

 . الماء والطاقة

 ). 10 % حصة ( مداخيل التكوين المستمر والتي سيتم إيفاء المؤسسات المعنية بها *

 . على المؤسسات مدى تقدم عملية مراجعة معايير توزيع الميزانية *

 ا هياكل لم تتطرق له ملف تقصي الحقائق بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي ليس بالسهل ألن هناك تراكم عدة مشاكل *

 . المدرسة وأن مجلس التدبير لم ينته بعد من تهييء تقريره

 عملية انتقاء كتاب عامين لبعض مؤسسات الجامعة أجمع المتدخلون على حسن هذه البادرة التي تنفرد بها فيما يخص *

 . وأتت بعض التدخالت حول تحسين هذه العملية جامعتنا

 لجنة دراسة الكسور المتبقية على تحفظه من عضو من المجلس أبدى لباحثين، ا تدبير ملفات ترقيات األساتذة ل بالنسبة *

 واعتبرها غير . أساتذة كلية العلوم والتقنيات ببني مالل لم تدرسها اللجنة المؤسسات ومدى قانونيتها مشيرا إلى أن ملفات

 . شرعية

 سيير ومراجعة معايير التوزيع والتكوين التي همت ميزانية الت األعضاء السادة بعض ت تدخال أجاب مجلس التدبير عن

 . المستمر وعملية انتقاء الكتاب العامين لبعض مؤسسات الجامعة وغيرها

 تمت اإلجابة عن التساؤالت حول مشروعية لجنة دراسة الكسور والتي تقوم بأعمال جبارة لصالح األساتذة وكذا عن عدم

 . رغم عدة مراسالت داخل اآلجال المحددة ل التي لم يتم التوصل بها دراسة ملفات أساتذة كلية العلوم والتقنيات ببني مال

 اغوجية د لجنة الشؤون البي – 2 . 4

 كما اتفق على مسطرة قبول الطلبة في سلك ، على الضوابط التكميلية للدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية المجلس صادق

 . ثم اختبار كتابي ومناقشة شفوية مع اللجنة الماستر وهي االنتقاء األولي اعتمادا على دراسة الملفات

 لجنة البحث العلمي والتعاون – 3 . 4

 : طعمته مجموعة من المداخالت وقد تمحورت النقاط حول تقريرا البحث العلمي والتعاون منسق لجنة قدم

 هيكلة البحث العلمي *

 والصيدلة البحث العلمي بكلية الطب النهوض ب *

 لمركزين الوطنيين للماء والطاقة والدراسات في الصحراء التخصصات بالجامعة في ا امكانية مساهمة مختلف *

 . ) التقرير رفقته ( في تقرير اللجنة التعديالت المقترحة على المجلس صادق

 لجنة الشؤون الثقافية والتواصل – 4 . 4

طلب أحد المتدخلين االهتمام بالثقافة االمازيغية



5/7 

 نونية والتنظيمية لجنة الشؤون القا – 5 . 4

 ي بلورته لجنة الشؤون الثقافية والتواصل ذ مشروع ميثاق حسن استعمال البنية المعلوماتية للجامعة ال المجلس اعتمد

 . لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية ودرسته

 : وجيا بآسفي المدرسة العليا للتكنول و تقصي الحقائق بكلية العلوم والتقنيات بني مالل تي لجن فيما يخص – 6 . 4

 سيتم تقديم تقريري لجنتي تقصي الحقائق بكل من كلية العلوم والتقنيات ببني مالل والمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي في

 . ل بعد أن تكتمل كل التقارير وتجمع كل الوثائق الضرورية اجتماع المجلس المقب

 المركز الوطني للدراسات واألبحاث في الماء والطاقة – 5

 المزمع خلقه بجامعة القاضي المركز الوطني للدراسات واألبحاث في الماء والطاقة رئيس المجلس ورقة تقديمية حول قدم

 وقد أجمع الحاضرون على أن هذا المركز ). الوثيقة رفقته ( 2004 - 2000 عياض والذي كان مبرمجا في المخطط الرباعي

 : مكسب كبير للجامعة وقرر المجلس

 2006 / 012 قرار رقم

 " . المركز الوطني للدراسات واألبحاث في الماء والطاقة بجامعة القاضي عياض إحداث على صادق المجلس "

 المركز الوطني للدراسات واألبحاث في الصحراء – 6

 المزمع خلقه بجامعة القاضي الوطني للدراسات واألبحاث في الصحراء ورقة تقديمية حول المركز قدم رئيس المجلس

 أجمع الحاضرون على أن هذا المركز وقد ). الوثيقة رفقته ( 2004 - 2000 ي كان مبرمجا في المخطط الرباعي عياض والذ

 : مكسب كبير للجامعة وقرر المجلس

 2006 / 013 قرار رقم

 " . المركز الوطني للدراسات واألبحاث في الصحراء بجامعة القاضي عياض إحداث على ة صادق الم "

 متحف تسكيوين – 7

 صاحبه للجامعة من طرف ومختلف األطوار التي مرت منها عملية هبته س المجلس عرضا حول متحف تسكيوين قدم رئي

 : بإجماع الحاضرين قرر المجلس . ة مجلس الجامعة ق نت وأكد على أن قبول هذه الهبة كان مشروطا بمواف السيد بيرت فلي

 2006 / 014 قرار رقم

 وستخصص . راث شمال غرب إفريقيا ت جامعة وإحداث معهد بيرت فلينت ل لل قبول هبة متحف تسكيوين على ة صادق الم "

" . مداخيل المتحف للسيد بيرت فلينت إلى حين وفاته
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 عملية انتقاء مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش – 8

 كما أعطى ر بمراكش المدرسة الوطنية للتجارة والتسيي مدير قدم رئيس المجلس ملخصا حول عملية الترشيح لشغل منصب

 : بعد فتح ظرف محضر هذه اللجنة، أتت النتائج على الشكل التالي و . تشكيلة اللجنة التي كلفت بدراسة ملفات الترشيح

 األخضر بشير سيف االسالم – 1

 محمد العربي سيدمو – 2

 أحمد كرار – 3

 أحمد المتوسط – 4

 2006 / 015 رقم : وقرر المجلس مايلي

 قرر المجلس اقتراح الثالثة األوائل على السلطة الوصية وهم السادة األخضر بشير سيف االسالم ومحمد العربي سيدمو "

 " . وأحمد كرار

 عملية انتقاء مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي – 9

 كما أعطى تشكيلة للتكنولوجيا بآسفي المدرسة العليا قدم رئيس المجلس ملخصا حول عملية الترشيح لشغل منصب مدير

 : وبعد فتح ظرف محضر هذه اللجنة، أتت النتائج على الشكل التالي . اللجنة التي كلفت بدراسة ملفات الترشيح

 محمد العربي األشهب – 1

 أحمد درجة – 2

 محسن هشكار – 3

 2006 / 016 رقم : وقرر المجلس مايلي

 " . تراح الثالثة على السلطة الوصية وهم السادة محمد العربي األشهب وأحمد درجة ومحسن هشكار قرر المجلس اق "

 مختلفات – 10

 جامعة ال نادي وضعية – 1 - 10

 أو على مستوى الوضعية والتسيير يعرف نادي جامعة القاضي عياض مجموعة من المشاكل سواء على المستوى المالي

: ى ما يلي نية وقد خلص المجلس إل القانو



7/7 

 2006 / 017 قرار رقم

 قرر المجلس تكليف مجلس التدبير بتسيير النادي في مرحلة انتقالية إلى حين إعداد قانون أساسي باستشارة مع مديرية "

 " . الشؤون القانونية بالوزارة الوصية وعرضه على مجلس الجامعة المقبل للمصادقة عليه

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - ام للجامعة الكاتب الع : المقرر

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

. 2006 أكتوبر 31 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


