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 الثامن  محضر اجتماع مجلس الجامعة

 2011-2009برسم والية 

 

 .)14h30 (2009 دجنبر 3الخميس  :التاريخ 

 .رئاسة جامعة القاضي عياض: المقر 

  : الحاضرون

محمد أبو  – عبد الجليل هنوش – محمد لوديكي –) رئيسا(محمد مرزاق السادة  : األعضاء بحكم القانون
 –محمد العربي األشهب  - عبد اهللا آيت واحمان –دي عبد الحق علوي يزي -صالح 

 . حمادي بوسلوس– يوسف الفرم – محمد فليو –  المصطفى حدية–أحمد الدرجة 
 .السيد موالي أحمد العمراني :األعضاء المعينون 

 إسماعيل - ابراهيم بوعياد -حسن المازوني – عبد الواحد أحماني السادةالسيدات و :األعضاء المنتخبون 
الحسين  – حميد الصولبي – خالد برادة - محمد المخفوق – نادية شائبي –سعدون 
 عبد – خليل مخلص – شفيق بن الطالب –  سعيد أمال– عزوز قشيقش – أعبوشي

 بشرى لبزار – عبد الهادي الباشا –  عزيزة بونهير-محمد الحمداوي -اللطيف خرباش 
اللطيف آنيديري  عبد – فريد خاليد – محمد بوريش – مصطفى بداق – خالد بنحيدة –
  . عبد الفتاح بنصالح– محمد حمامو – ربيعة بوستة –

 - سعيد بنجلون –مصطفى البهالي  –محمد العربي سيدمو  – السادة بومدين التانوتي :األعضاء المدعوون 
 . مبارك بن الشانعة–إدريس الغجدامي 

 . آمال الدين فاهر– فاطمة الزهراء المنصوري – السيدة والسادة حميد نرجس :األعضاء المعتذرون 
 

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

 االجتماع االستثنائي قدم المجلس تعازيه في وفاة السيد حسن حما، مهندس تطبيق بالمدرسة بداية هذافي 

 .برحمتهالوطنية للعلوم التطبيقية بمراآش وفي ابن أخ السيد عبد اللطيف آنيديري تغمدهما اهللا 

 : وخصص هذا االجتماع االستثنائي لمناقشة نقطة واحدة في جدول األعمال وهي

 .2012-2009اعتماد الميزانية المخصصة في إطار المخطط اإلستعجالي * 
  

 إلى 2012-2009قدم السيد رئيس الجامعة عرضا لخص فيه مختلف المحطات التي مر بها المخطط االستعجالي 

حين توزيع هذه الميزانية على مختلف ة المخصصة له على ضوء األهداف التعاقدية وإلى حين بلورة الميزاني

 .مشاريع البرنامج أخذا بعين االعتبار معطيات المؤسسات وخصوصيات مكونات الجامعة
 



 2  6/  

من (آما عرض على أنظار المجلس توزيع الميزانية بشقيها التسيير واالستثمار على مختلف مشاريع المخطط 

وعلى مختلف البرامج المسطرة حسب المؤسسات وحسب السنوات ) 23 إلى مشروع رقم 12رقم مشروع 

 .األربع للبرنامج مستحضرا في ذلك معايير التوزيع
 

 : بعد ذلك، شرع األعضاء في مناقشة ميزانية البرنامج حيث تمحورت التدخالت حول النقاط التالية 

الخاصة بالتوزيع وبطائق التفعيل قبل االجتماع حتى الوثائق بآان يجب على األعضاء أن يتوصلوا  •

 . يطلعوا عليها ويتمكنوا من مناقشة مضامينها في هذا االجتماع

 .ضخم ويتطلب عمل واجتهاد وحرآية حتى يستجاب لكل متطلبات األساتذةالمخطط  •

 .ت مميزةلكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية خصوصياتبقى البرنامج يحث على خلق مسالك مهنية لكن  •

التدبير المالي يخلق عدة مشاآل وعراقيل في أداء المستحقات ونطلب أن تكون مؤسسات التسيير  •

 .المالي في مستوى البرنامج وإال ستضيع هذه األموال

 .التي أشرفت على النهاية ولم يتم بعد صرف هذه المبالغو 2009هناك مبالغ آبيرة رصدت لسنة  •

 .صيدلة، وضعوا عدة مشاريع ولم يتوصلوا بأجوبة عنهاهناك أساتذة من آلية الطب وال •

 مما يخلق جوا من انعدام الثقة. هناك مشاآل في التواصل بين مختلف مكونات وهياآل الجامعة •

لذا أوجب . فستكون هناك تفاوتات في وتيرة التفعيل. مشاآلال بعضتظهر قد تفعيل المخطط،،  أثناء •

 .المخططاستباق آل المشاآل المتوقعة إلنجاح 

 .يجب التسريع بإنجاز المشاريع األفقية التي تأخذ حيزا مهما من ميزانية المخطط •

إلنجاح المخطط ، يجب إشراك الجميع خاصة أعضاء مجلس الجامعة وآذا توضيح وضعية المجلس  •

 .إزاء اللجان الوظيفية التي خلقت لبلورة وتتبع المخطط

 .بر الهياآلهناك عدة مشاريع اقترحت ولم يتم تمريرها ع •

 .وضع حكامة جيدة بالجامعة يمر عبر هيكلة إدارية مصادق عليها •

 .والتقنيين على مضامن البرنامج االستعجالي مقارنة مع األساتذةن ين اإلدارييالموظفعدم إطالع  •

 . يعتبره شريكا في المنظومة01.00أجرأة البرنامج ألن القانون يجب إشراك التعليم العالي الخاص في  •

 . سنة التواصل حول البرنامج2010اعتبار سنة يجب  •
 

ونظرا لضخامة المشروع، اتفق أعضاء المجلس إرجاء المصادقة عليه إلى اجتماع مقبل حدد تاريخه يوم الجمعة 

ويبقى هذا االجتماع مفتوحا نظرا لعدم .  على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الرئاسة2009 دجنبر 11

 . ويعتبر هذا بمثابة استدعاء رسمياستيفاء جدول أعماله
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 الثامن مجلس الجامعةالجزء الثاني من اجتماع 

 2011-2009برسم والية 

 

 

  2009 دجنبر 11الجمعة  :التاريخ 

 .رئاسة جامعة القاضي عياض: المقر 

  : الحاضرون

 امحمد – نوشعبد الجليل ه – محمد لوديكي –) رئيسا(محمد مرزاق السادة  :األعضاء بحكم القانون 
 بشير سيف اإلسالم – عبد اهللا آيت واحمان - محمد أبو صالح -األمراني زنطار 

 . حمادي بوسلوس– محمد فليو – أحمد الدرجة –لخضر 
إسماعيل  - ابراهيم بوعياد -حسن المازوني – عبد الواحد أحماني السادة السيدات و:األعضاء المنتخبون 

 خليل مخلص – عزوز قشيقش – رشيد بنموسى –دة  خالد برا- نادية شائبي –سعدون 
 خالد – عبد الهادي الباشا – عزيزة بونهير - محمد الحمداوي- عبد اللطيف خرباش –

 – ربيعة بوستة – عبد اللطيف آنيديري – محمد بوريش – مصطفى بداق –بنحيدة 
 . محمد حمامو

 .لشانعة مبارك بن ا-السيدان بومدين التانوتي : األعضاء المدعوون 
 – محمد العربي األشهب – عبد الحق علوي يزيدي - محمد العربي سيدمو  السادة:األعضاء المعتذرون 

 . الحسين أعبوشي–المصطفى حدية 
 

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

 

 صاتالمصطفي حدية عميد الكلية المتعددة التخصالسيد أخ قدم المجلس تعازيه في وفاة االجتماع، في بداية 

 .تغمده اهللا برحمتهبآسفي 
 

 و 10 و9وأخبر السيد رئيس المجلس األعضاء حول األجواء التي مرت فيها الندوة الدولية التي انعقدت أيام 

العالقات : الصحراء المغربية : "  بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي في موضوع 2009 دجنبر 11

 .ت نجاحا مهماوالتي عرف" اإلنسانية والقانونية والثقافية
 

 من النظام 18 وتطبيقا لمقتضيات المادة 2009 دجنبر 3ويأتي هذا اإلجتماع تكملة الجتماع المجلس بتاريخ 

الداخلي لمجلس جامعة القاضي عياض التي تنص على أن دورة مجلس الجامعة تبقى مفتوحة إلى حين نفاذ 

 . جدول أعمالها
 

. وناقش أعضاء المجلس مختلف معطيات ميزانية البرنامج االستعجالي واقترح بعض التعديالت في توزيعها

 : وقد انصبت تدخالت األعضاء حول النقاط التالية 
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لهذا وجب إعطاؤه األسبقية في إعداد . يمول جل المشاريع األخرىو أضخم مشروع 13المشروع  •

 .بطاقة التفعيل

 .برمج حسب سنوات المخططبعض الميزانيات لم ت •

من المستحب خفض الميزانية المخصصة في البرنامج لبعض المشاريع آالمرآز الوطني للدراسات  •

 . يتوفران على تمويل خاصنواألبحاث في الماء والطاقة ومرآز التحليل والتمييز اللذا

في مشروع واحد  هماومن األفضل إدماج.  لمشروعي المتحفين جد مرتفعتينالمخصصتانن االميزانيت •

 .مع خفض الميزانية المرصودة لهما

لذا يجب الرفع من الميزانية . بحث المعتمدةإن دعم البحث العلمي يمر عبر دعم المختبرات وفرق ال •

 . المخصصة لهم

وإلنجاح المخطط، . في البداية، يجب التفكير في التفعيل والذين سيقومون بأجرأة مختلف المشاريع •

 .ذين سيكلفون باألجرأة خاصة الطاقم اإلداريللعم يجب تقديم آل الد

يجب إيالء الموارد البشرية أهمية آبيرة خاصة أن اإلحالة على التقاعد ستعرف ارتفاعا مهما من حيث  •

 .األعداد في السنوات المقبلة
 

 . توزيعاتآما ناقش األعضاء إمكانيات تحويل الميزانيات من مشاريع إلى أخرى وطريقة المصادقة على هذه ال
 

مقترحات يجب دراستها بشكل معمق فقد قرر ونظرا لتقنية توزيع اإلعتمادات على مختلف المشاريع وألن ال

 : المجلس مايلي

  آآخر أجل لتوصل رئاسة الجامعة باقتراحات األعضاء2009 دجنبر 15حدد المجلس يوم الثالثاء  

 .آتابة

 من رؤساء المؤسسات وأعضاء مجلس التدبير  للجنة مكونةفوض المجلس دراسة مقترحات األعضاء 

وأعضاء لجنة تتبع البرنامج اإلستعجالي على أن تعرض على أنظار مجلس الجامعة وثيقة تقترح 

 23التعديالت في توزيع ميزانيات البرنامج للمصادقة عليها في اإلجتماع المقبل الذي حدد في تاريخ 

 .2009دجنبر 
 

 .دم استيفاء جدول أعماله ويعتبر هذا بمثابة دعوة رسمية لالجتماع المقبلوبقى اإلجتماع مفتوحا نظرا لع

 

 

 

 الثامن  مجلس الجامعةالجزء الثالث من اجتماع 

 2011-2009برسم والية 
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   )10h00 (2009 دجنبر  23األربعاء  :التاريخ 

 .رئاسة جامعة القاضي عياض: المقر 

  : الحاضرون

 امحمد األمراني زنطار – عبد الجليل هنوش – محمد لوديكي – محمد مرزاقدة السا :األعضاء بحكم القانون 
 محمد العربي  – عبد اهللا آيت واحمان - عبد الحق علوي يزيدي – محمد أبو صالح -

 . حمادي بوسلوس- يوسف الفرم – محمد فليو –  المصطفى حدية–األشهب 
 . السيد آمال الدين فاهر:األعضاء المعينون 

إسماعيل  - ابراهيم بوعياد -حسن المازوني – عبد الواحد أحماني السادة السيدات و: المنتخبون األعضاء
 سعيد أمال – عزوز قشيقش – الحسين أعبوشي – خالد برادة - نادية شائبي –سعدون 

 عبد – عزيزة بونهير - محمد الحمداوي- عبد اللطيف خرباش – خليل مخلص -
عبد  - فريد خاليد – محمد بوريش – مصطفى بداق –  خالد بنحيدة–الهادي الباشا 

 .  محمد حمامو– ربيعة بوستة –اللطيف آنيديري 
 . ادريس الغجدامي– سعيد بنجلون –محمد العربي سيدمو  – بومدين التانوتي ادةالس: األعضاء المدعوون 
 . أحمد الدرجة–بشير سيف اإلسالم لخضر  السادة :األعضاء المعتذرون 

 

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

 

 من النظام 18 تطبيقا لمقتضيات المادة 2009 دجنبر 11 و 3يأتي هذا اإلجتماع تتمة الجتماعي المجلس بتاريخ 

 .الداخلي لمجلس الجامعة التي تنص على أن دورة مجلس الجامعة تبقى مفتوحة إلى حين نفاذ جدول أعمالها

 

ع رؤساء المؤسسات وأعضاء مجلس التدبير وأعضاء لجنة التتبع الذي في البداية، قدم للمجلس محضر اجتما

التي ( بناء على توصية مجلس الجامعة لدراسة مقترحات أعضاء المجلس 2009 دجنبر 17انعقد يوم الخميس 

حول )  آآخر أجل لتوصل رئاسة الجامعة بمقترحات األعضاء آتابة2009 دجنبر 15حدد لها تاريخ الثالثاء 

 ).المحضر رفقته(في توزيع ميزانيات البرنامج االستعجالي تعديالت 

 المشار إليه أعاله، 2009 دجنبر 17وبعد اطالع المجلس على التعديالت المقترحة والتي توصل إليها اجتماع 

 : ويمكن تلخيص مداخالت األعضاء في النقاط التالية. ناقش األعضاء هذه التعديالت

 . إسوة بمؤسسات الجامعة بمراآشاضية بمؤسسات الجامعة بمدينة آسفييجب إيالء أهمية للمرافق الري •

وال . يجب إعادة النظر في النظام الداخلي للجنة تتبع البرنامج وتحديد اختصاصاتها بصفة واضحة •

 والنظام الداخلي يخول لهم 01.00يجب اعتبار أعضاء مجلس التدبير آمالحظين علما أن القانون 

 .صالحيات واضحة ومحددة

الميزانية المرصودة لكلية الطب والصيدلة في البرنامج جد ضئيلة علما أن الكلية تعاني من عدة  •

 .مشاآل
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 . يجب على التدبير المالي أن يساير ضخامة البرنامج •

 .يجب إيالء الحمالت اإلخبارية والتواصلية أهمية آبرى •

 . والحقوق الخاص بالبحث العلمي يالحظ تهميش لكليتي اآلداب14في المشروع  •

 . آما أن المدة المقترحة للتكوين غير آافية،البرنامج االستعجالي لم يأت بأي جديد للموظفين اإلداريين •

 .إن التوزيعات حسب المشاريع وحسب المؤسسات تعطي تكافؤا فيما بينها •

لة ويعتبر هذا مسأ. مجلس التدبير ومجلس الجامعة البرنامج االستعجالي خالل عدة اجتماعاتناقش  •

 .إيجابية انفردت بها جامعة القاضي عياض
 

  الذي يعتبربعد ذلك، قدم السيد الرئيس تشكراته لكل األعضاء ولكل من ساهم في بلورة و إعداد برنامج الجامعة

آما أوضح أن المرفق العام ملزم بالسيرورة بما فيها . جد متكامل ومتوازن بشهادة الجميع بما فيه الوزارة الوصية

وشكر السيد الرئيس الباحثين بالجامعة .  فيهالبس  المسيرة له آما أن اختصاصات آل هيأة واضحة والالهياآل

 .بعمل جبار للرقي بجامعتهم رغم قلة اإلمكاناتالذين يقومون 
 

 آما تم 2012-2009وفي النهاية صادق المجلس على الميزانية المخصصة في إطار البرنامج االستعجالي 

 . السيد سعيد أمالتعديلها مع تحفظ

 

 
 :لجنة الصياغة

 رشيد هالل. ذ– الكاتب العام للجامعة :المقرر
 : المراجعة
 حسن المازوني .ذ
 الحسين أعبوشي. ذ

 
 .2010 فبراير 12صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 


