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  المملكة المغربیة
   مراكش-جامعة القاضي عیاض 

  الرئاسة

  

   عشرسادسمحضر اجتماع مجلس الجامعة ال
  2011- 2009برسم والیة 

  

  2011 ینایر  12 ألربعاءا   :التاریخ

  .رئاسة الجامعة :المقر

  .اجتماع استثنائي :الصفة

  :الحاضرون
  

امحمد األمراني  -وداد التباع -  محمد لودیكي- )رئیسا(محمد مرزاق  السید والسادة     :القانوناألعضاء بحكم 
بلعید  -محمد العربي األشھب -الحق علوي یزیدي عبد -صالح محمد أبو -زنطار

 .ضن بومكراالحس -  أحمد درجة -  بوكادیر

  .نجیب أیت عبد المالكالسید              :وناألعضاء المعینــ

   -سعدون اسماعیل  - نادیة شائبي- ابراھیم بوعیاد- حسن المازوني سادةالسیدات وال            :ون األعضاء المنتخ
 -مداويمحمد الح -عبد الجلیل الكریفة -الحسین أعبوشي -صطفى لعریصةمحمد الم

 ربیعة -عبد اللطیف الكنیدري -مصطفى بداق -علي اد اإلمام  -رجوانيیمینة ب
  . محمد احمامو– بوستة

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

     موالي أحمد   - محمد العربي سیدمو-فاطمة الزھراء المنصوري  السادة السیدة و           :األعضاء المعتذرون 
     - بومھدي                                    
                                 -خالد برادة  - حسن فرحات- خلیل مخلص- محمد المخفوق- الواحد أحمانيعبد                                       

  .عبد الھادي الباشا                            
**************************************************************** 

 
ریكار الذي تم تعیینھ مدیرا بالنیابة للمدرسة  یدي محمدرحب المجلس بالسید س ،قبل بدایة أشغال االجتماع

ه   شكرالذي،المدیر المنتھیة والیتھسیف اإلسالم لخضربشیر الوطنیة للتجارة والتسییر بمراكش خلفا للسید 
 .على كافة الخدمات التي أسداھا للمدرسة خاصة وللجامعة عموماالمجلس 

  
  : یةوحدد المجلس جدول أعمالھ في النقطة التال

 

 اقتراح أعضاء دراسة الترشیحات لمنصب رئیس الجامعة 
 

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

  سة الترشیحات لمنصب رئیس الجامعةاقتراح أعضاء درا 

ئیس ناقش أعضاء المجلس كیفیة اختیار واقتراح ثالثة أعضاء  للجنة دراسة الترشیحات لشغل منصب ر
وضع المجلس ثالثة مقترحات   وبعد نقاش حول طریقة اختیار األعضاء،.على الوزارة الوصیةالجامعة 

 الجامعة في لجنة سیقترحون على الوزارة الوصیة لتعیین واحد بینھم لتمثیلفي اختیار األعضاء الذین 
  :أتت ھذه المقترحات على الشكل التاليدراسة الترشیحات لشغل منصب رئیس الجامعة و

  المعرفیة الثالثةحقول اختیار أستاذ التعلیم العالي عن كل حقل من ال. 
 األعضاء بمجلس الجامعةلجنة أساتذة التعلیم العاليتفویض اختیار ثالثة مترشحین ل . 
  التصویت االختیار عن طریق.  

  : وتدارس المجلس االقتراحات الثالثة وقرر مایلي
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ما یخص طریقة التصویت، وافق أغلب األعضاء التخلي عن ھذا السیناریو الذي لم یتم اللجوء إلیھ في فی -
 .تاریخ مجلس الجامعة ألن كل مداوالتھ تتم عبر التراضي والتوافق

 .رفض أساتذة التعلیم العالي، المقترح المتعلق بتفویضھم البث في الترشیحات -
المجلس االحتفاظ بالمقترح الثالث والمثمثل في انتداب مترشح عن كل وبعد نقاش مستفیض، قرر أغلب أعضاء 

  . حقل معرفي من الحقول الثالث
  

حسن و إبراھیم بوعیاد وإسماعیل سعدون المجلس بأغلبیة حاضریھ أساتذة التعلیم العالي السادة حالنھایة اقتروفي 
 .منصب رئیس الجامعةللترشیحات ا على الوزارة الوصیة لتعیین واحد منھم في لجنة دراسة ،المازوني
  

، على الطریقة المعتمدة في حمد الحمداوي وعبد اللطیف كنیدريالسیدان موالسیدة ربیعة بوستة ت اعترضو
 وعلى انتداب لجنة أساتذة التعلیم العالي تاالختیار والقائمة على ترجیح الحقول المعرفیة عوض اعتماد التصوی

 .ویت والذین تشبتوا بالتصلالقتراح
  

  

 

  
  :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 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي الخدمات التي تقدمھا جامعتنا،في إطار انخراطنا في نظام تدبیر الجودة، یھمنا أن نعرف رأیكم ف
  www.ucam.ac.ma/smq/questionnaire.htm:  وسنكون شاكرین لتفضلكم بإبداء رأیكم عبر الموقع اإللكتروني

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

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


