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  المملكة المغربیة
  مراكش -جامعة القاضي عیاض 

 الرئاسة

 
 

  محضر اجتماع مجلس الجامعة
  2011-2009برسم والیة  الحادي عشر

  

  2010 یونیو 17 الخمیس : التاریخ
  رئاسة جامعة القاضي عیاض : المقر

  اجتماع استثنائي الصفة:
  :   الحاضرون

 - محمد أبو صالح  – شعبد الجلیل ھنو -محمد لودیكي   -ا)یسرئ (السادة محمد مرزاق :األعضاء بحكم القانون 
محمد  -  ربشیر سیف اإلسالم لخض - حماناعبد هللا ایت و - زیديیعبد الحق علوي 

  .محمد فلیو- بلعید بوكادیر -  المصطفى حدیة - أحمد الدرجة  – العربي األشھب
  .ال أحد المعنیون :األعضاء 
  اسماعیل سعدون - ابراھیم بوعیاد - حسن المازوني -ي حمانأالسادة عبد الواحد و السیدات :  المنتخبون األعضاء

عبد  -  شفیق بنطالب  -عزوز قشیقش -الحسین أعبوشي  –خالد برادة  – نادیة شائبي-
  -خالد بنحیدة-  عبد الھادي الباشا - عزیزة بونھیر - محمد الحمداوي-  اللطیف خرباش

 - محمد حمامو - ربیعة بوستة-  عبد اللطیف كنیدیري-  محمد بوریش -مصطفى بداق 
  أسماء الفرقاني.

  الشانعة. مبارك بن - الغجدامي ادریس - محمد العربي سیدمو-  السادة بومدین التانوتي : األعضاء المدعوون

  .خلیل مخلص -  سعید امال - محمد المخفوق السادة  : األعضاء المعتذرون
 

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

  
قرأ المجلس الفاتحة ترحما على روح المرحوم السید عبد الحي بلكبیر، أستاذ بكلیة  قبل بدایة أشغال االجتماع

العلوم والتقنیات مراكش والمرحوم السید حمید اإلدریسي اإلبراھیمي، متصرف مساعد سابق بكلیة الطب 

  والصیدلة مراكش.

  

نأ المجلس األستاذ بلعید بوكادیر على تعیینھ مدیرا للمدرسة العلیا للتكنولوجیا بالصویرة وشكر المجلس ھبعدھا 

  األستاذ یوسف الفرم على مجھوداتھ في تسییر المؤسسة.

  

سلم السید رئیس المجلس، جائزة للطالبة نعمة بوقشابة من كلیة العلوم السماللیة التي أحرزت على المرتبة كما 

  طالب. 800جامعات وحوالي  5ة في المباراة الوطنیة حول "بعث المقاوالت" التي شاركت فیھا الثانی

  

 أطلع السید الرئیس السادة أعضاء المجلس على مجموعة من المستجدات التي عرفتھا الجامعة مؤخرابعد ذلك، 

  :منھا

 احراز جامعة القاضي عیاض على كرسي بمنظمة الیونسكو في تعلم الفیزیاء. -

 الحیاة المدرسیة.صدار مقاالت عن الجامعة بمجلة إ -

  .الخاص باألساتذة بعد إصدار مطویة خاصة بالطلبة دلیل البرنامج االستعجاليإصدار  -
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  وحدد المجلس جدول أعمالھ في النقاط التالیة :

  

ین نتائج أعمال اللجنة البیداغوجیة والعلمیة ونتائج أعمال لجنة الحكامة الجامعیة، اللجنت -  1 -

 .2010ماي  10الوظیفیتین المنبثقتین عن مجلس الجامعة بتاریخ 
  

تقییم حصیلة تقدم مشاریع الجامعة في إطار البرنامج االستعجالي وبرنامج العمل لسنة  - 2 -

 .- تتمة  –في إطار البرنامج  2010
  

عمید الكلیة المتعددة التخصصات بآسفي ومنصب  بعملیة دراسة الترشیحات لشغل منص -  3 -

 .عمید كلیة الطب والصیدلة بمراكش ومنصب عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش
  

 النظام األساسي لنادي الجامعة – 4 -
 

 تفاقیة مع مؤسسة العمران بآسفياوالمصادقة على   EPUFالمصادقة على اتفاقیة  -  5 -

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

  

نتائج أعمال اللجنة البیداغوجیة والعلمیة ونتائج أعمال لجنة الحكامة الجامعیة، اللجنتین  -1 

   2010ماي  10الوظیفیتین المنبثقتین عن مجلس الجامعة بتاریخ 
  

صفتھ منسقا أمام أنظار المجلس بقدم السید نائب الرئیس المكلف بالشؤون األكادیمیة والثقافیة والتواصل 

عرضا حول  ،2010ماي  10اللجنة الوظیفیة المنبثقة عن مجلس الجامعة بتاریخ  ،غوجیة والعلمیةللجنة البیدا

  أعمال اللجنة والتوصیات التي توصلت إلیھا.
  

كما قدم السید نائب الرئیس المكلف بالبحث العلمي والتعاون، بصفتھ منسقا للجنة الحكامة الجامعیة، اللجنة 

طالب من المجلس و ، عرضا حول أعمال اللجنة2010ماي  10جامعة بتاریخ الوظیفیة المنبثقة عن مجلس ال

  .مقبلال ھوستعرض توصیاتھا على أنظار المجلس في اجتماعحتى تتمكن من إنھاء مھامھا.  تھامدة صالحیتمدید 
  

  : بعد ھذین العرضین فتح باب المناقشة ویمكن تلخیص تدخالت السادة األعضاء في النقاط التالیة
  

میزانیة ألن الزالت تعاني من عدة مشاكل على مستوى البحث العلمي  اإلنسانیةاآلداب والعلوم  كلیة -

 .تفي بالغرضال  البحث المرصودة لوحدات البحث بالكلیة
 

حسب معاییر أعدتھا لجنة البحث العلمي والتعاون المنبثقة عن مجلس  تمتوزیع میزانیة البحث  -

 .یة وكان حولھا تراض بین الجمیعئكان حسب معطیات إحصاكما الجامعة 
 

 .یجب استغالل تقریر المجلس األعلى للحسابات لتحسین مردودیة الجامعة -
  

غیاب استراتیجیة للبحث العلمي بالجامعة حكم قاسي ب المتعلقحكم المجلس األعلى للحسابات  -

ویتناقض مع المرتبة المشرفة التي تحتلھا الجامعة إذ تعتبر أول جامعة عمومیة وطنیا وجھویا في ھذا 

 .المجال
 

 .ذلكھا ومن سیتتبع قأجرأة التوصیات تتطلب موارد مالیة كما تتطلب تحدید من سیطب -
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 فوض للجنة الحكامة الجامعیةو صیات اللجنة البیداغوجیة والعلمیةتوعلى المجلس وفي النھایة صادق 

یبقى إعداد توصیاتھا آخذة بعین االعتبار توصیات اللجنة البیداغوجیة والعلمیة مع العلم أن باب االلتحاق باللجنة 

مجلس  فوض المجلس للجنتین إعداد تقریر موحد یرسل إلى كل أعضاءكما  أمام جمیع أعضاء المجلس. امفتوح

  الجامعة لدراستھ وموافاة اللجنتین باقتراحاتھم في حدود ثالثة أیام.

  

 2010تقییم حصیلة تقدم مشاریع الجامعة في إطار البرنامج االستعجالي وبرنامج العمل لسنة  - 2

  –تتمة  –في إطار البرنامج 
  

المنعقد یوم  2011-2009سبق لمجلس الجامعة أن أدرج ھذه النقطة خالل اجتماعھ العاشر برسم والیة 

 .ببعض المحطات التي مر منھا المخطط اإلستعجاليأن ذكر لسید الرئیس سبق لوقد  2010ماي  10االثنین 

وكذا برنامج العمل تقییمیة لحصیلة تقدم مشاریع الجامعة في إطار المخطط ال وتوصل أعضاء المجلس بالتقاریر

  .2010برسم سنة 
  

س في مناقشة تقاریر التقییم حول مشاریع المخطط االستعجالي وتتعلق خالل ھذا االجتماع شرع المجل

اتفق المجلس على أن و .2010بحصیلة تقدم مشاریع الجامعة في إطار المخطط وكذا برنامج العمل برسم سنة 

  یرفع السیدات والسادة األعضاء لرئاسة الجامعة مالحظاتھم حول التقاریر.

  

عمید الكلیة المتعددة التخصصات بآسفي ومنصب عمید  بمنص عملیة دراسة الترشیحات لشغل - 3

  كلیة الطب والصیدلة بمراكش ومنصب عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش
  

التي تمت مؤخرا إذ مؤسسات الجامعة بعض قدم رئیس المجلس توضیحات حول عملیات انتقاء رؤساء 

منصب عمید كلیة الطب والصیدلة وددة التخصصات بآسفي فتح باب الترشیح لشغل منصب عمید الكلیة المتع

  أتت النتائج على الشكل التالي :قد وبمراكش ومنصب عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش 
 

  :الكلیة المتعددة التخصصات بآسفي

  الحسان بومكرضذ.  - 1

 نصر الدین یوبيذ.  - 2

 المصطفى الخیدارذ.  - 3

 الرضواني رحاليذ.  - 4

 لراميالزھرة ا. ةذ - 5

 أحمد فوغاليذ.  - 6

 ذ. خالد فارس - 7

 ذ. مصطفى الخیضر - 8
  

  :كلیة الطب والصیدلة بمراكش

  ذ. عبد الحق علوي یزیدي - 9

 ذ. نجیب كساني - 10

 ذ. بناصر الفینش - 11
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  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش:

  وداد التباع ةذ - 1

 عبد الجلیل ھنوشذ.  - 2

 حسن المازونيذ.  - 3

 الذھبي الدینعز ذ.  - 4

  

  أن یقترح على السلطات الوصیة السیدة والسادة:وقرر المجلس 
  

الحسان بومكرض ونصر الدین یوبي والمصطفى الخیدار لعمادة الكلیة المتعددة التخصصات  -

  بآسفي.
  

  عبد الحق علوي یزیدي ونجیب كساني وبناصر الفینش لعمادة كلیة الطب والصیدلة بمراكش. -
  

  ازوني لعمادة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش.وداد التباع وعبد الجلیل ھنوش وحسن الم -

  

  النظام األساسي لنادي الجامعة – 4
  

ألجل إدراجھ ضمن مرافق الدولة المسیرة بالطریقة المستقلة تمت إعادة صیاغة النظام األساسي لنادي 

  القاضي عیاض.جامعة 
  

یونیو  16ي صیغتھ الجدیدة بتاریخ ف ى ھذا النظام األساسيصادق المجلس اإلداري لنادي الجامعة عل

وقرر عرضھ على أنظار مجلس  2010یونیو  16ثم وافق علیھ مجلس التدبیر یوم األربعاء  2010

  قصد المصادقة.الجامعة 
  

للجنة الشؤون القانونیة والتنظیمیة دراسة المشروع الجدید للنظام األساسي لنادي الجامعة فوض مجلس وقد 

ھ یوم اإلثنین المقبل على الساعة الخامسة مساءا بحضور السادة أعضاء اللجنة الجامعة والمصادقة علی

ینضاف إلیھم السیدة ربیعة بوستة والسادة ابراھیم بوعیاد ومحمد بوریش ومحمد الحمداوي وعبد الھادي 

  الباشا وعزوز قشیقش مع إمكانیة إلتحاق كل من لھ رغبة في ذلك من أعضاء المجلس.

  

  والمصادقة على اتفاقیة مع مؤسسة العمران بآسفي  EPUFى اتفاقیة المصادقة عل – 5
  

فوض للسیدین وقد صادق على اتفاقیة مع مؤسسة العمران بآسفي كما   EPUFصادق المجلس على اتفاقیة 

  رئیسي المؤسستین المعنیتین بآسفي التفاوض حول إمكانیة الرفع من القیمة التجاریة للمتر المربع.

  
  :لجنة الصیاغة

  ذ. رشید ھالل–الكاتب العام للجامعة  المقرر:
 ذ. الحسین أعبوشي ،ذ.حسن المازونيالمراجعة: 

 

  .2010 یولیوز 21صودق علیه في اجتماع مجلس الجامعة بتاریخ 
  

 في إطار انخراطنا في نظام تدبیر الجودة، یھمنا أن نعرف رأیكم في الخدمات التي تقدمھا جامعتنا،
 www.ucam.ac.ma/smq/questionnaire.htm:  لكم بإبداء رأیكم عبر الموقع اإللكترونيوسنكون شاكرین لتفض

 0524434494فاكس :  0524434813/14:  مراكش الھاتف  511: شارع األمیر موالي عبد � ص.ب

 www.ucam.ac.maاإللكتروني : الموقع  presidence@ucam.ac.ma:  البرید اإللكتروني
 


