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  06رقم  الجــامعةمجلس  اجتماع محضر

 2020-2018للوالية 

  2019 يوليوز  24األربعاء يوم بتاريخ املنعقد 

    الحاضـرون:

، األستاذ بنعاشير الحدادي، األستاذ محمد العاملي األستاذ سعيد ملياني، )رئيسا(، األستاذ نبيل حمينة

، األستاذ عبد املجيد زياد، األستاذ  األستاذ علي بجا، األستاذ مصطفى السليفاني، األستاذ سعيد شبار

أحمد الحسناوي، األستاذ حميد املعروفي، األستاذ موالي ادريس ميموني، األستاذ عبدالعزيز حليم، 

األستاذ بوشعيب زيات، األستاذ ابراهيم البوكاري،  األستاذ رشيد جامع، األستاذ محمد جالل العدناني،

األستاذ موالي عبد الرحيم املحمدي، األستاذ سعيد الصغير، األستاذ خالد بن  األستاذ يوسف الهادفي،

، السيد رضوان شجار، السيد أناس أعزيزي،  الطالب محمد أدادس، السيد نورالدين محمديالزيدية، 

 الطالب يحي اشقدي.

 : بعذرالغائبون 

o  األستاذ أسامة عبدالخالق، األستاذ محمد سجيع الدين، األستاذ شيلس لحسن، السيد

األستاذ اخليفة الحرفي، األستاذة فوزية قزيبر،  حسن منير،عبدالكريم الهيضاوي، السيد 

 األستاذة مليكة والريبان، األستاذ قادري موالي الصادق.

 :الغائبون بدون عذر

  :السادة

o  السيد محمد حلحال، السيد خالد املنصوري، السيد محمد رياض، إبراهيم مجاهد السيد،

 عادل اغزار، السيد عبدالصمد وبيمح.  ، السيدنورالدين درموش السيد محمد العقاوي، السيد 

 :املدعـوون 

o (،املكلف بالبحث العلمي والتعاون  األستاذ املصطفى راكب )نائب الرئيس 

o املكلف بالشؤون البيداغوجية( الرئيس نائبرشيد لبيب ) األستاذ 
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بمقر رئاسة الجامعة، برئاسة السيد نبيل حمينة   2019  يوليوز  24ربعاء األ يوم اجتمع مجلس الجامعة في 

 رئيس املجلس وقد تداول املجلس جدول األعمال التالي:

 :جدول األعمال

 املصادقة على املحضر السابق .1

 تقدم أشغال مشاريع الجامعة .2

 األنظمة الداخلية .3

 تعديل القانون  املتعلق  بشروط وكيفيات إبرام الصفقات بالجامعة ، .4

 إحداث كلية متعددة التخصصات بخنيفرة، .5

 تقارير اللجان، .6

 ،2019/2020البرنامج التنظيمي للموسم الجامعي  .7

ي الكلية متعددة التخصصات بنفتح األظرفة الخاصة بنتائج مباراة الترشيح لشغل منصب عميد  .8

 مالل

 التدبير املفوض لخدمات بعض املراكز  املشتركة بالجامعة، .9

 .مختلفات .10

 

 :ولىأل االنقطة 

    صادق املجلس على محضر االجتماع السابق باإلجماع

 الثانية:النقطة 

شغال البناء والتجهيز بالنسبة للمؤسسات الجامعية املحدثة أقدم ت تفاصيل الجامعة رئيسالسيد  أعطى

التسيير و املدرسة و )املدرسة الوطنية للتجارة و التسيير و املدرسة الوطنية لعلوم التربية وكلية االقتصاد 

ه املؤسسات برسم املوسم ذلى برنامج الدراسة في هإلوجيا بالفقيه بن صالح( ثم تطرق العليا للتكنو 

للتجارة و التسيير  التي ستفتح  تكوينات في املدرسة الوطنية 7ي يتضمن والذ.  2019/2020الجامعي 

 ىعل ANEAQ كما وافق املجلس الوطني 2019/2020املقبلة  بوابها في وجه الطلبة الجدد في مستهل السنةأ

في بنايات  في املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةقسام التحضيرية للمهندسين تكوينات في األ 3 فتح

 . سة العليا للتكنولوجيار املد
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تكوينات ) اللغة العربية،  بأربعاملقبل فتح املدرسة الوطنية لعلوم التربية  الدخول الجامعيكما سيعرف 

 الرياضيات و اللغة الفرنسية ( اللغة االنجليزية ،

بوابها في وجه الطلبة ستفتح أ فإنهاسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الفقيه بن صالح يخص املدر  فيما ماأ

 اتفاقية الشراكة املبرمة لىإ تطرق كما  تستجيب ملتطلبات املنطقةبتكوينات علمية تغناري  ثانويةفي  الجدد

  جل تجهيز بنايات جزء من ثانوية التغناري.البلدي من أمع املكتب الشريف للفوسفاط و املجلس 

 يوليوز سوف يمكن من اعتماد 17كلية االقتصاد والتسيير فقرار الوزارة الصادر  تكوينات وفيما يخص

 بني ماللالكلية املتعددة التخصصات  املعتمدة في تكويناتال نفس

جل التفكير  في كلية خلق مدرسة عليا للتكنولوجيا  من أالقرار الخاص ب أرجئزيالل فقد أما فيما يخص أ

روف االقتصادية و االجتماعية لساكنة ظتتناسب وطموحات الساكنة وتراعي الاالستقطاب املفتوح  ذات

 املنطقة

 الثالثة:النقطة  

 نظمة التالية:أل ا فيما يخص النقطة الثالثة صادق املجلس على

 ،الداخلي للجامعة النظام 

  ،النظام الداخلي ملجلس الجامعة

    ،موالي سليمانلجامعة السلطان  القانون الداخلي ملركز الدكتوراه

 ،النظام الداخلي للمركز الجامعي التحليالت

 من طرف اللجنة القانونية  3مع ضرورة مراجعة البند   ،القانون الداخلي ملركز التكوين املستمر

 ،القانون الداخلي للمركز الجامعي للموارد  املعلوماتية

ى لكما تم اقتراح جمعها في كتيب و توزيعه ع للمؤسسات ملجالسهاالداخلية  األنظمةرجاء مناقشة إ مكما ت

 األساتذة.الطلبة و 

علمي  جل الرقي بالبحث الجاد الظروف والوسائل املادية من أيكما تطرق السادة األساتذة  إلى ضرورة إ

جل تحسين التموقع العلمي للجامعة و العمل واالشتغال على مستوى والعمل عل جودة البحوث من أ

اخل الجامعة )علوم التخصصات املختلفة د ة ات والطرق الحديثة للبحث العلمي مع مراعاالفرق و املختبر 

 ...(حقة،  آداب اقتصاد قانون 

ه داخل الجامعة قبل نهاية هذ كما تم اقتراح تنظيم يوم دراس ي للبحث العلمي و يوم دراس ي للبيداغوجيا

 السنة 
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دارية كما قيمة إ ذاتمشفوعة بشواهد  طار برامج تكوينيةفي إداريين تكوينات للسادة اإل  تنظيموتم اقتراح 

ساس ي و حل جميع املشاكل املالية داخل مركز التكوين تح تكوينات دون املس بالتكوين األ طالب الجميع بف

 .املستمر 

 الرابعة:النقطة 

تكليف وتم  ،برام الصفقات بالجامعةإالقانون املتعلق بشروط وكيفيات  صادق املجلس على تعديل 

 .الديباجة الخاصة به  بإعادةالزيات  االستاذ

 :الخامسةالنقطة 

سجلين في الجامعات املغربية و قليم خنيفرة املإدرين من حصائية للطلبة املنحإل بعد عرض املعطيات ا

سجلين في املو  متفاوتة من حيث النسب طالب موزعة على تخصصات مختلفة 5000ي يناهز عددهم ذال

سليمان  بد هللا بفاس وجامعة السلطان موالياملولى اسماعيل بمكناس وجامعة موالي عكل من جامعة 

حداث الكلية املتعددة إصادق املجلس على املنطقة لساكنة روف االجتماعية ظلل ومراعاة ،بني مالل

  داب والعلوم.بشعبتي ال  التحصيل العلميب تبدأ  التخصصات بخنيفرة

  :النقطة السادسة

ة الشؤون البيداغوجية و لجنة البحث العلمي ولجنة الشؤون القانونية  من طرف نتقارير لجبعد تالوة 

 صادق املجلس باإلجماع على تقارير اللجان. ،املنسقين

تاذ م ادريس سالثقافية والتي تضم كال من : األ  عاملي منسقا للجنة الشؤونالمحمد  ستاذكما تم تعيين األ 

 . الباحث محمد اودادس رشيد جامع و الطالب العدناني واألستاذ جاللمحمد  امليموني ، األستاذ

 :ةالنقطة السابع

 .2019/2020للموسم الجامعي  صادق املجلس على البرنامج التنظيمي

 الثامنة:النقطة 

كلية متعددة التخصصات الالترشيح لشغل منصب عميد  اةظرفة الخاصة بنتائج مبار أل تمت عملية فتح ا

 :عطت النتائج التالية املرتبة حسب االستحقاق أوالتي ببني مالل 

 عاشر الحدادي بن .1

 خليفة الحرفي  .2

 نلاغابلعيد بو  .3

 الترشيح لشغل منصب عميد كلية املتعددة التخصصات ببني مالل.  اةمبار نتائج صادق املجلس على 
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  :النقطة التاسعة

صادق املجلس على نقطة التدبير املفوض لخدمات بعض املراكز املشتركة بالجامعة منها مركز النسخ 

 والعلوم االنسانية ببني مالل. الدابوالطبع بكلية 

 تم التطرق للنقاط التالية: مختلفاتفي 

 ،عداد الكبيرة من الطلبة الجدداستقطاب األ  يواء وتمكن من إ جامعية جديدة بناء أحياء-

 التقنيات،خصوصا في كلية العلوم و  2026فق الذين سيحالون على التقاعد في أ تذةااألسحل مشكلة -

 ،التشوير الطرقي الخاص بالجامعة و ملحيط كلية العلوم و التقنيات -

  ،مشكل نقل الطلبة-

  .محاربة الغش في االبحاث الجامعيةضرورة اعتماد مقاربة كفيلة ب-

  

 

 لالعدناني محمد جالألستاذ ا :ر مقر 


