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  المملكة المغربیة
   مراكش-جامعة القاضي عیاض 

  الرئاسة

  

  عشر خامسمحضر اجتماع مجلس الجامعة ال
  2011- 2009برسم والیة 

  

  2010 دجنبر  29 ألربعاءا   :التاریخ

  .رئاسة الجامعة :المقر

  .اجتماع استثنائي :الصفة

  :الحاضرون
  

امحمد األمراني  -وداد التباع -  محمد لودیكي- )رئیسا(محمد مرزاق  السید والسادة     :القانوناألعضاء بحكم 
 بشیر سیف -عبد هللا أیت واحمان -الحق علوي یزیدي عبد صالح محمد أبو -زنطار

 .ضن بومكراالحس - أحمد درجة - االسالم لخضر

  .نجیب أیت عبد المالكالسید              :وناألعضاء المعینــ

 اسماعیل  - ابراھیم بوعیاد- حسن المازوني- عبد الواحد أحماني والسادةالسیدات         :ون األعضاء المنتخ
 سعید -عزوز قشیقش -صطفى لعریصة محمد الم- عبد الواحد طلیمات-سعدون

عبد -رجواني یمینة ب -مداويمحمد الح - عبد الجلیل الكریفة -الطالب شفیق بن - أمال
 فرید -حسن فرحات - بداق مصطفى -حیدةخالد بن - علي اد اإلمام -الباشا الھادي
  .بوستة   ربیعة -عبد اللطیف الكنیدري - خالید

  . ادریس الغجدامي -  حمادي بوسلوس-بومدین التانوتي  السادة           :األعضاء المدعوون 

      - خالد برادة- موالي أحمد بومھدي -  بلعید بوكادیر- محمد العربي األشھب السادة           :األعضاء المعتذرون 
  . محمد العربي سیدمو- محمد المخفوق-الحسین   أعبوشي                                          

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

 
  :قبل بدایة أشغال االجتماع 

تعلیم العالي بكلیة العلوم قرأ المجلس الفاتحة ترحما على روح المرحوم إسماعیل الحضرمي أستاذ ال -
تغمدھما . السماللیة بمراكش، والمرحومة أم السید  أحمد نجم الدین ، رئیس جامعة الحسن األول بسطات 

  .هللا برحمتھ وأسكنھما فسیح جناتھ
والتقنیات   بكلیة العلوم المنتخبة،رجواني السیدة یمینة ب وھمیرتھضرحب المجلس باألعضاء الجدد في ح -

السید عبد الواحد و ، خلفا للسیدة عزیزة بونھیر والمساعدینممثلة أساتذة التعلیم العالي المساعدینبمراكش 
 والسید علي إد اإلمام. ممثال ألساتذة التعلیم العالي  بالمدرسة العلیا لألساتذة بمراكش المنتخبطلیمات
   . المساعدین والمساعدیناليممثال ألساتذة التعلیم الع  بالمدرسة العلیا لألساتذة بمراكشالمنتخب

 في وراهـــــة دكتـــجائزة أحسن أطروحنیلھا ل استقبل المجلس السیدة ھند حرمة هللا وھنأھا على  -
   : تحت عنوان«L’Economiste» التي تسلمتھا من2010لسنة  التدبیر واالقتصاد

« Contribution à l’étude des facteurs de contingence de l’internationalisation des PME familiales du 

secteur de la pêche au Maroc »     

  .وقد سلمھا السید الرئیس شھادة تقدیریة بالمناسبة
  

  :تینالتالی تینطالنقو حدد المجلس جدول أعمالھ في 
  

  2011 المیزانیة المؤقتة لسنة -1
  ونیة واالقتصادیة واالجتماعیة  عملیة دراسة الترشیحات لشغل منصب عمید كلیة العلوم القان-2

  .بمراكش      
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****************************************************************  
 

  .2011المیزانیة المؤقتة لسنة  - 1
  

لس الخطوط العریضة حول مشروع  أمام أنظار المج عضو بمجلس التدبیر،قدم السید عبد الھادي الباشا
  . و المعاییر المعتمدة في ھذه المیزانیة2011توزیع المیزانیة المتوقعة لسنة 

  : وتمحورت التدخالت حول النقاط التالیة مشروعناقش أعضاء المجلس معطیات ھذا ال
  األھدافة محددمعاییرضرورة تبني تسییر محكم للمیزانیة وذلك وفق . 
 مؤسسات الجامعیة خالل ھذه السنة اإلستثنائیة من خالل المداخیل الخاصةتدعیم میزانیات ال.  
  ي               ـــــــــفوضع ھذه المداخیل رھن إشارة مجلس التدبیر لدعم المؤسسات التي تعاني نقصا كبیرا 

 .      میزانیتھا
  العتبار المؤسسات التي لم  المیزانیة مع األخذ بعین اتوزیعإعادة النظر في المعاییر المعتمدة في     

 . المیزانیة التي كانت مخصصة لھا كاملتصرف      
  تقدیم جمیع المعطیات لمجلس التدبیر قصد اتخاذ تدابیر دقیقة ومعاییر موضوعیة من أجل 

 .دراسة معمقة للمیزانیة      
 اعتماد میزانیة المؤسسات على برنامج واضح لتطویر المداخیل الخاصة. 
  مشروع مصحة جامعیة من أجل دعم میزانیة الجامعةتبني. 
 ة على جمیع مؤسسات الجامعوضع برنامج محدد للمعاییر المعتمدة في المیزانیة وتعمیمھا . 
 ترسیخ ثقاقة الحكامة الجیدة بالجامعة. 

 

  وجمع وتحیین المعطیات2010إعداد تقریر حول صرف میزانیة المجلس من مجلس التدبیر العمل  طالب
  .متعلقة بالمؤسسات الجامعیةال

وطالب المجلس كذلك بتعدیل معاییر توزیع المیزانیة وحدد أفق عشرة أیام لتوصل الكتابة العامة للجامعة 
  .باقتراحات السادة األعضاء

ناء عملھ كمدیر للمدرسة الوطنیة للتجارة ث ما قام بھ أوشكر المجلس السید بشیر سیف اإلسالم لخضر على
  .اكشوالتسییر بمر

  

على المیزانیة المؤقتة، مع اعتراض السید محمد الحمداوي على المیزانیة لعدم  صادق المجلسوفي النھایة 
  .تقدیم تقریر عن میزانیة السنة الماضیة

 

 واالقتصادیة عملیة دراسة الترشیحات لشغل منصب عمید كلیة العلوم القانونیة -2
 واالجتماعیة بمراكش

  

جنة المكلفة بدراسة الترشیحات لشغل منصب عمید كلیة العلوم القانونیة اطلع المجلس على محضر الل
 شغلواالقتصادیة واالجتماعیة، والذي جاء فیھ أن مرشحین اثنین ھما الذین تتوفر فیھما الشروط المطلوبة ل

 . وبالتالي ستتم إعادة العملیة، مما تعذر معھ اختیار مرشح ثالثةمنصب عمید الكلی

  
  

  :لجنة الصیاغة
  رشید ھالل. ذ– الكاتب العام للجامعة :المقرر

 الحسین أعبوشي.  ذ،حسن المازوني.ذ: المراجعة

 

  .2011 فبرایر 28صودق 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:  كم بإبداء رأیكم عبر الموقع اإللكترونيوسنكون شاكرین لتفضل

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

  ma.ac.ucam.www: إللكتروني الموقع ا ma.ac.ucam@presidence:  البرید اإللكتروني
 


