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 اجتماع مجلس الجامعة محضر

 2008 – 2006 والية

 2007 فبراير 28 األربعاء : لتاريخ ا

 رئاسة جامعة القاضي عياض : المقر

 . دورة عادية : الصفة

 : رون ــ اض ــ الح

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

 – عبد العزيز البوعديلي - بشير سيف اإلسالم لخضر – المصطفى العدناني - ل هنوش الجلي عبد - امحمد األمراني زنطار

 . محمد نجيب قديوي – محمد العربي األشهب – بناصر وسكوم - عبد الرحمان عيادي – حدية المصطفى

 . السيد موالي أحمد العمراني : المعينون األعضاء

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

 – عبد اللطيف آيت عمي – محمد العدناني - محمد التاقي - المعطي بن دادة – محمد رمزي

 سعيد – موالي الطيب لومي – محمد المخفوق - ابراهيم تاكات – نور الدين أسكور - نادية شائبي

 صالح – سعيد أهادي – يادير واسو - محمد األكلع – محمد الحمداوي – النوري ناجي عبد – أمال

 اللة حسناء اإلدريسي – م لحسن اإلدريسي مبتسم – خليد أحماني – عبد الصمد بو الصلحي – الهداج

 . عادل نمير – أحمد الجودي – عبد اللطيف كنيديري –

 . جدامي ك إدريس - سعيد بنجلون – شرقاوي مظفار ال ال – بومدين التانوتي : السادة : األعضاء المدعوون

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

 : في النقاط التالية ه جدول أعمال المجلس حدد

 . دقة على محضري اإلجتماعين السابقين المصا - 1

 . تقرير مجلس التدبير - 2

. تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة - 3
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 محضري اإلجتماعين السابقين لى المصادقة ع - 1

 في 2006 دجنبر 15 في دورة عادية واجتماع يوم 2006 أكتوبر 31 صادق المجلس على محضري اجتماع يوم الثالثاء

 . دورة استثنائية دون أي تعديل

 وتقارير اللجان المنبثقة عن المجلس مجلس التدبير تقرير – 2

 ). التقرير رفقته ( من مجموعة من القرارات الصادرة عنه استمع المجلس لتقرير مجلس التدبير الذي تض

 التقارير ( اغوجية ولجنة البحث العلمي والتعاون ولجنة الشؤون القانونية والتنظيمية د كما استمع لتقارير لجنة الشؤون البي

 ). رفقته

 : لية بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس هذه التقارير حيث تمحورت التدخالت حول النقاط األساسية التا

 . تقارير مجلس التدبير واللجان يجب توزيعها على األعضاء قبل انعقاد المجلس •

 . 2007 لجامعة استثنائي للمصادقة على توزيع ميزانية ل يجب عقد مجلس •

 توزيع اإلعانات المخصصة لمسالك الماستر والمعايير المطبقة في هذا التوزيع حيث أنه لم يتم إنصاف بعض •

 . آلداب المسالك خاصة بكلية ا

 وليس بمصادقة مجلس الجامعة باقتراح من مجلس التدبير بما فيها االستثنائية يجب أن تحضى إن توزيع الميزانيات •

 تحديد صالحيات مجلس التدبير ومجلس الجامعة وتحديد من يقرر خاصة يجب كما . بمصادقة مجلس التدبير وحده

 . في توزيع اإلعتمادات اإلستثنائية

 كان المجلس قد طالب بإعادة النظر في معايير توزيع الميزانية وخلقت لهذا الغرض لجنة ممثلة فيها كل الحقول •

 المعرفية لكن ال زال مجلس التدبير يعمل بالمعايير القديمة في توزيع الميزانية خاصة وأن هذه المعايير ال تالئم

 . خصوصيات بعض المؤسسات منها كلية الطب والصيدلة

 سنوات علما أنها تعاني نقصا في بعض التجهيزات 3 تتوصل كلية الطب والصيدلة بميزانية التجهيز منذ لم •

 . الضرورية

 . التدبير المالي واإلداري للجامعة 01.00 إن مجلس التدبير خول له القانون •

 الميزانية عند يقرر مجلس الجامعة في توزيع الميزانية ويجب أن يتوصل من كل مؤسسة بتقرير حول كيفية صرف •

 . نهاية كل سنة مالية

 بكلفة المتعلقة يمكن للتقارير حول صرف الميزانية أن تأكد مدى نجاعة معايير التوزيع وخاصة منها المعامالت •

 . تكوين طالب في مختلف الحقول المعرفية

 في وقت متأخر اغوجية عدة مشاكل مع بعض المؤسسات التي ال توافيها بالمطلوب إال د تعاني لجنة الشؤون البي •

. وخارج اآلجال المنصوص عليها
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 اغوجية المعمول بها وتمر في ظروف د إن كيفية مرور اإلمتحانات ببعض المؤسسات ال تتجاوب والمعايير البي •

 . وأجواء غير مالئمة

 باإلضافة إلى دعم المختبرات المعتمدة، يجب دعم فرق البحث العلمي المعتمدة بالجامعة خاصة وأن بعض •

 البحث من ميزانية التسيير وسيتم تقديم ا سيخصص دعم لفرق ذ ل . المؤسسات ال تتواجد بها سوى فرق للبحث العلمي

 . مشروع لهذا الدعم قريبا

 بعض المؤسسات مقصية من تنظيم الماستر والدكتوراه لكن هناك فرق تقوم بالبحث العلمي وال يجب إقصاؤها من •

 . الدعم المادي

 مجلة الجامعة وموقع : لثقافية والتواصل يخلق مشكال بالجامعة خاصة في نقطتين مهمتين غياب لجنة الشؤون ا •

 . الجامعة على شبكة األنترنيت وطالب السيد منسق لجنة الشؤون الثقافية والتواصل بإعادة تشكيل اللجنة

 ن دراسة الترشيحات لشغل عند تعيين لجا و يجب التقيد بمنهجية الجامعة فيما يخص تعيين الكتاب العامين لمؤسساتها •

 . منصب كاتب عام لمؤسسة جامعية، يجب إضافة ممثل من المؤسسة المعنية لهذه اللجان

 . إن المركز اإلستشفائي الجامعي غير تابع إداريا للجامعة •

 . هناك شبه غياب دائم لألعضاء الخارجيين المعينين بالمجلس •

 . قرب افتتاح المقر الجديد للمستشفى الجامعي تعرف كلية الطب خصاصا في المناصب المالية خاصة مع •

 على معايير توزيع ميزانية الماستر، عضو تحفظ وفي النهاية وبعد استماع المجلس لتقرير مجلس التدبير ومناقشته، فقد

 بعد أن يهيء مجلس 2007 واتفق المجلس على عقد اجتماع استثنائي في أقرب اآلجال للمصادقة على توزيع ميزانية

 على منهجية عمل مجلس التدبير مطالبا بمصادقة مجلس الجامعة على توزيع عضو واعترض . بير الميزانية التوقعية التد

 بخصوص الشؤون القانونية والتنظيمية لجنة مقترحة من قبل على التعديالت ال وصادق المجلس . عتمادات جميع اال

 . ت بمراكش لمجلس كلية العلوم والتقنيا المشروع الجديد للنظام الداخلي

 لجنة الصياغة

 رشيد هالل . ذ - الكاتب العام للجامعة : المقرر

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

. 2007 يوليوز 25 صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ


