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: رون ــ اض ــ الح

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

 المصطفى - أحمد السويسي – عبد العزيز البوعديلي – المصطفى العدناني - الجليل هنوش عبد

 . محمد نجيب قديوي – شفيق بنطالب – بناصر وسكوم - عبد الرحمان عيادي – حدية

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

 محمد - عبد الغني بوسعود – عبد النعيم كلدي – محمد التاقي – محمد رمزي – بنعلي عبد الرحيم

 نور الدين - نادية شائبي – الحسين حنيش – عبد اللطيف آيت عمي - بوعبيد عباسي – العدناني

 أمال سعيد – موالي الطيب لومي - يم بوحاجب عبد الرح – محمد المخفوق - ابراهيم تاكات – أسكور

 موالي لحسن اإلدريسي – يوسف باش – يادير واسو – محمد الحمداوي – النوري ناجي عبد –

 . عادل نمير – الجودي أحمد – عبد اللطيف كنيديري – اللة حسناء اإلدريسي – مبتسم

 . خليل مخلص – زهير موين – جدامي ك إدريس – اوي مظفار الشرق ال – بومدين التانوتي : السادة : األعضاء المدعوون

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

 . اهللا برحمته ا محمد رزقي تغمدهم . ربيعة باقدير وذ . قراءة الفاتحة على أرواح المرحومين ذ ب لبداية، افتتح المجلس في ا

 : في النقاط التالية ه جدول أعمال المجلس حدد بعد ذلك،

 . 2006 يوليوز 17 محضر اجتماع دقة على المصا - 1

 . 2007 - 2006 والدخول الجامعي 2006 - 2005 نتائج امتحانات السنة الجامعية - 2

 . تقرير مجلس التدبير وتقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة - 3

 مشروع تحويل كلية العلوم والتقنيات بمراكش - 4

مختلفات - 5



2/4 

 2006 يوليوز 17 ع المصادقة على محضر اجتما - 1

 : بعد إدخال بعض التعديالت التي جاءت على الشكل التالي 2006 يوليوز 17 صادق المجلس عل محضر اجتماع

 يجب رصد اعتمادات إضافية لمسالك : " نتائج طلبات اعتماد مسالك التكوين – 3 ، نقطة 3 الصفحة –

 ". لمسالك الماستر خاصة يجب رصد اعتمادات " تعوض ب " الماستر

 من كلية العلوم قرار مجلس التدبير حول تفويت بعض القاعات : " مجلس التدبير 1 - 4 ، النقطة 4 صفحة ال –

 . . ." تفويت بعض القاعات من كلية العلوم دراسة إمكانية قرار مجلس التدبير حول " تغير ب . . ."

 لتي تنفرد بها ا . . . فيما يخص عملية انتقاء كتاب عامين : " مجلس التدبير 1 - 4 ، النقطة 4 الصفحة –

 ". وأتت بعض التدخالت انصبت حول تحسين هذه العملية " آخر جملة إضافة في " جامعتنا

 . . . تمت اإلجابة عن التساؤالت حول مشروعية لجنة الكسور : " مجلس التدبير 1 - 4 ، النقطة 4 الصفحة –

 دراسة ملفات أساتذة كلية . . . تمت اإلجابة عن التساؤالت حول " تغير كما يلي " رغم عدة مراسالت

 ". رغم عدة مراسالت داخل اآلجال المحددة العلوم والتقنيات ببني مالل التي لم يتم التوصل بها

 . . المصادقة على هبة متحف تسكوين للجامعة " 2006 / 014 قرار رقم : ، نقطة متحف تسكوين 5 الصفحة –

 . " لسيد بيرت فلينت إلى حين وفاته وستخصص مداخيل المتحف ل " تضاف إليها " لتراث شمال إفريقيا

 على مستوى . . . يعرف نادي جامعة القاضي عياض : " وضعية نادي الجامعة 1 - 10 ، نقطة 6 الصفحة –

 على المستوى المالي . . . يعرف نادي جامعة القاضي عياض " تعوض ب . . ." الوضعية القانونية

 . . ." أو على مستوى الوضعية القانونية والتسيير

 2007 - 2006 والدخول الجامعي 2006 - 2005 تائج امتحانات السنة الجامعية ن – 2

 وحول الدخول الجامعي 2006 - 2005 مؤسسات الجامعة عروضا حول نتائج امتحانات السنة الجامعية قدم رؤساء

ارد وباستثناء بعض الخصاص في المو . وأعربوا عموما عن ارتياحهم لهذه النتائج ). التقارير رفقته ( 2007 - 2006

 البشرية والمادية الذي تعاني منه بعض المؤسسات فقد أجمع رؤساء المؤسسات على أن الدخول الجامعي لهذا الموسم مر

 . في أجواء عادية

 : مناقشات حول النقاط األساسية التالية وناقش أعضاء المجلس هذه العروض، وتمحورت جل ال

 . القيام بتقييم أولي ودراسات حول اإلصالح •

 معطيات الواردة في العروض في كتيب بعد دراسة األرقام التي قدمها رؤساء المؤسسات وتقديم نتائج تجميع ال •

 . نيابة الرئيس المكلفة بالشؤون األكاديمية بهذه العملية وكلفت . موحدة

 توحيد تواريخ مباريات ولوج مؤسسات تكوين األطر والتي تأتي متأخرة مما يتنج عنه بعض المشاكل تتعلق •

 . الطلبة لملفاتهم خاصة بالمؤسسات ذات الولوج المحدود مما يصعب تعويضهم بسحب

 . إعادة هيكلة مصلحة الطلبة بالمؤسسات بهدف مالءمتها مع متطلبات اإلصالح •

. الخصاص في التأطير الذي تعرفه بعض التخصصات بمؤسسات الجامعة وكذا قلة المناصب المالية اإلدارية •
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 س التدبير وتقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة تقرير مجل – 3

 وتمحور هذا التقرير حول النقاط القرارات الصادرة عنه الذي تضمن مجموعة من رير مجلس التدبير استمع المجلس لتق

 : التالية

 مراكش افتحاص مالية نادي الجامعة وتخويل التوقيع المزدوج للسيدين عبد الجليل هنوش، عميد كلية اآلداب ب •

 . وتدارس النظام األساسي للنادي وكذا إمكانية توسيع مرافقه . وفؤاد بلخطاب، مدير نادي الجامعة

 ). من المداخيل 10 (% حصيلة مداخيل التكوين المستمر وتوزيع القسط المخصص للمؤسسات المعنية •

 . بر األنترنيت من أجل االشتراك في المجالت العلمية ع ELSEVIER العقدة المزمع توقيعها مع شركة •

 . االعتمادات الخاصة باإلجازات المهنية •

 . دراسة الوضعية بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي •

 . متابعة عملية تدبير صيانة الوعاء العقاري للجامعة •

 . ناجي عبد النوري بتنسيقها . لجنة دراسة تعديل معايير توزيع الميزانية حيث كلف ذ •

 . تجديد عقود األساتذة المتعاقدين •

 . تتبع تقدم عملية مباريات التوظيف •

 وقدم منسق اللجنة ) التقريرين رفقته ( الشؤون البيداغوجية ستمع المجلس لتقريري لجنة البحث العلمي والتعاون ولجنة ا و

 . األخيرة رغبته في إعفائه من مهام تنسيق هذه اللجنة وستجتمع لجنة الشؤون البيذاغوجية قريبا النتداب منسق جديد لها

 : حيث تمحورت التدخالت حول النقاط األساسية التالية عد ذلك ناقش أعضاء المجلس هذه التقارير ب

 ويطالب بعض األساتذة بمباشرة العمل داخل الفرق والمختبرات . عملية تجميع المختبرات من أجل اعتمادها •

 وطالب بعض األعضاء . لمختبرات المعتمدة حاليا على أن تنجز عملية تقييم أولية يتم على إثرها تجميع الفرق وا

 . نونبر حتى يتمكن من إعداد ملفات طلبات اعتماد وحدات البحث 15 تمديد المدة المحددة في كذلك

 بتوحيدها على صعيد المؤسسات عملية مباريات ولوج أسالك الماستر حيث طالب بعض أعضاء المجلس •

 إمكانية انتقاء أولي بالنسبة لكل مسالك الماستر اسة كما طالب المجلس من لجنة الشؤون البيداغوجية در . المعنية

 مؤسسة ضمانا لتوزيع عادل بين لكل ويتم توزيع الطلبة المنتقين على المسالك من قبل اللجنة البيداغوجية

 . مختلف المسالك

 S 6 و S 5 يجب تفادي اإلختالف الحاصل بين بعض المؤسسات بخصوص معايير تسجيل الطلبة في الفصول •

 . هذه المعايير على كل المؤسسات وتوحيد

 من ميزانية التسيير حتى 10 % يجب تعميم شرح وتوضيح اإلعانات المخصصة لدعم البحث العلمي المتأتية من •

 . يكون األساتذة على بينة بهذه اإلعانات

 ول مجلس الجامعة لجنة مثلت فيها كل الحق توزيع الميزانية والتي كلف بها بالنسبة لدراسة تحيين معايير •

 . 2006 تقدم نتائجها قبل نهاية سنة أن على المعرفية، فقد أوصى األعضاء بضرورة اإلنتهاء من هذه الدراسة

 . وطالب أعضاء هذه اللجنة التسريع من وثيرة عملهم والمثابرة على حضور اجتماعاتها

ة الجامعة تقريرا أوليا التدبير لرئاس فيما يخص األوضاع بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي، فقد قدم مجلس •

. وكاتبت رئاسة الجامعة مدير المدرسة تستفسره حول بعض النقاط الواردة في التقرير األولي
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 سيتم تدبير نادي الجامعة من طرف مجلس التدبير في هذه الفترة االنتقالية، حالما يتم االنتهاء من إعداد النظام •

 كما سيتم توسيع مرافق النادي حتى يتالءم ومتطلبات . معنية األساسي الخاص به بتنسيق مع مصالح الوزارة ال

 . . . ). اء بناء مسبح ثالث، إعادة ترميم المطعم والمقصف، بناء حجرات لإليو ( الجامعة والمنخرطين

 وفيما . طلب بعض األعضاء من لجنة الشؤون الثقافية والتواصل القيام بدراسة حول ترسيخ الثقافة األمازيغية •

 ) مركز أو مجموعة بحث ( وضوع، فإن كلية اآلداب بمراكش بصدد دراسة مشروع خلق نواة يخص هذا الم

 . متخصصة في التراث والدراسات األمازيغية

 مشروع تحويل كلية العلوم والتقنيات بمراكش – 4

 اث مشروع تحويل كلية العلوم والتقنيات بمراكش إلى قطب للدراسات واألبح استمع المجلس لورقة تقديمية حول

 ووافق المجلس على مبدإ التحويل موصيا بخلق لجنة لبلورة ملف . التكنولوجية والهندسية المقترح من قبل مجلس الكلية

 . متكامل وخول لرئيس المجلس تكوين هذه اللجنة من أساتذة من المؤسسة المعنية باإلضافة إلى كفاءات علمية من الجامعة

 ع وأبدى السادة محمد الحمداوي وسعيد أمال ويدير واسو موافقة مشروطة وتحفظ السيد نور الدين أسكور عن المشرو

 . بنتائج اللجنة السالفة الذكر

 مختلفات – 5

 تم انتخاب السادة عبد الواحد أحماني ومحمد العدناني وعبد النوري ناجي ممثلين لألساتذة : تجديد أعضاء مجلس التدبير

 . 2007 - 2006 ن اإلداريين والتقنيين بمجلس التدبير برسم السنة الجامعية والسيد عبد اللطيف كنيديري ممثال للموظفي

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

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

. 2007 فبراير 28 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


