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

ماع  شغال الجت ية أ بل بدا يسق سيد الرئ خبر ال في المجلس، أ جدد  سادة العضاء ال سيدات وال لترحيب بال عد ا  وب

 السادة العضاء بتوصل الجامعة بالموافقة السامية لصاحب الجللة الملك محمد السادس لمنح رعايته السامية

لتي عرفتها الجامعة مؤخرا لذكرى الثلثين لتأسيسها. كما قدم بعض المستجدات السارة ا  لحتفالت الجامعة با

منها:



  عالميا من3412 مرتبة، حيث أصبحت تحتل الرتبة 549ـ تحسن تصنيف الجامعة في الترتيب العالمي ب-

صل  متريكس (15000أ صنيف "ويبو شملها ت مي  هد عل عة ومع نايرWEBOMETRICS جام شهر ي  )" ل

 عربيا؛21 إفريقيا، و17. كما أصبحت تحتل المراتب: الولى مغربيا ومغاربيا، و2009

ية الداب والعلوم النسانية بمراكش بشعبة التاريخ على جائزة- لدين من كل  حصول الستاذ محمد رابطة ا

.2008المغرب للكتاب لسنة 

افتتح المجلس أشغاله وحدد جدول أعماله في النقاط التالية:بعدها 

؛2009-2008– تقديم حصيلة السدس الول وانطلق السدس الثاني للموسم الجامعي  1

– انتخاب أعضاء مجلس التدبير وتكوين اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس؛ 2

 – دراسة الوضاع بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي؛3

؛2009-2008– تقديم حصيلة السدس الول وانطلق السدس الثاني للموسم الجامعي  1

 قدم السيد الرئيس عرضا حول حصيلة السدس الول وانطلق السدس الثاني للموسم الجامعي الحالي

  وامتحانات الدورة الخريفية وانطلق الدورة الربيعية2009-2008تناول فيه حصيلة تسجيلت الموسم الجامعي 

عة ين الجام سيق ب كذا التن ضية و ية والريا شطة الثقاف طرق للن ما ت توح. ك ستقطاب المف سات ال سبة لمؤس  بالن

والكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز.

 وبعد ذلك فتح باب المناقشة أمام السادة أعضاء المجلس الذين أبدووا بعض الملحظات منها على سبيل

المثال:

حبذا لو كانت الحصيلة مكتوبة.-

 حبذا لو كانت الحصيلة شاملة وتهم بالضافة للشق البيداغوجي الشق العلمي مع إضافة إحصائيات-

حول المنشورات.

يجب أن تقارن الحصيلة مع برنامج تطوير الجامعة وأن تهم كل المؤسسات.-

على مجلس الجامعة أن يخطط التوجيهات الكبرى والستراتيجية.-

قارير عن- عداد ت عة، إ من مجلس الجام قة  مة المنبث جان الدائ مة، على الل لى الحصيلة العا ضافة إ  إ

أشغالها خلل الفترة الفاصلة بين كل اجتماعين عاديين لمجلس الجامعة.

 انتخاب أعضاء مجلس التدبير وتكوين اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس–2
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  بتحديد كيفيات تعيين2002 يونيو 4 الصادر في 2.01.2327طبقا لمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 

ضاء قد الع عة، ع لس الجام لداخلي لمج ظام ا من الن سادس  صل ال عا للف عة، وتب تدبير الجام لس  ضاء مج  أع

 المنتخبون عن كل إطار اجتماعا منفصل لنتخاب ممثليهم بمجلس التدبير. بعدها قدم كل إطار ممثله بمجلس

التدبير إما عن طريق النتخاب أو عن طريق التوافق فكانت النتائج على الشكل التالي:

- السيد عبد الواحد أوحماني ممثل لساتذة التعليم العالي؛

- السيد خليد برادة ممثل للساتذة المؤهلين؛

- السيد محمد الحمداوي ممثل للساتذة المساعدين؛

- السيد عبد اللطيف كنيديري ممثل للموظفين الداريين والتقنيين؛

- السيد محمد زكرياء العطار ممثل للطلبة.

 هذا وسيعين رئيس الجامعة طبقا للمقتضيات القانونية اثنين من رؤساء مؤسسات الجامعة لتكملة تكوين

مجلس التدبير.

 وحيث ينص النظام الداخلي لمجلس الجامعة على أن يكون كل عضو من أعضاء المجلس عضوا في

لجنة على القل من اللجان الدائمة للمجلس وهي:

- لجنة الشؤون البيداغوجية؛

- لجنة البحث العلمي والتعاون؛

- لجنة الشؤون الثقافية والتواصل؛

- لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية.

 تم تمرير مجموعة اللوائح الخاصة بهذه اللجان على جميع العضاء لتسجيل أسمائهم في اللجنة التي يرغبون

في عضويتهم بها. وهكذا شكل المجلس اللجان الربعة الدائمة المنبثقة عنه.

كما تشكلت لجنة مراجعة محاضر المجلس من السيدين حسن المازوني والحسين أعبوشي.

– دراسة الوضاع بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي 3
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 استمع المجلس، من أطراف مختلفة، إلى عروض مقتضبة حول بعض المشاكل التي أصبحت تعاني منها

سة ية. ولجل تقصي الحقائق ودرا عادي للكل سير ال لتي أصبحت تعيق ال عددة التخصصات بآسفي وا ية المت  الكل

طار والحسين أعبوشي وعبد لمراني زن سادة امحمد ا من ال ية  شكل المجلس لجنة وظيف ية،  في الكل  الوضاع 

اللطيف خرباش وخالد برادة ورشيد هلل.

وضع المجلس سقفا زمنيا لتوصله بتقرير اللجنة وحدده في شهر ونصف.

وفي انتظار تقرير اللجنة، طالب المجلس من جميع الطراف ضمان السير العادي للمؤسسة.

لجنة الصياغة:
: الكاتب العام للجامعة - ذ. رشيد هللالمقرر

المراجعة:
حسن المازونيذ : •
الحسين أعبوشيذ : •

.2009 أبريل 29صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 
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