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  7رقم  الجــامعةمجلس  اجتماع محضر

 2020-2018للوالية 

 بخنيفرة 2019 نونبر 21 الخميسيوم بتاريخ املنعقد 

 

    الحاضـرون:

أسامة عبدالخالق، السيد ، بنعاشير الحداديالسيد  سعيد ملياني،السيد  )رئيسا(، نبيل حمينةالسيد 

شيلس لحسن، السيد عيس ى عقاوي نائب رئيس السيد  محمد سجيع الدين،السيد  علي بجا،السيد 

السيد  غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، السيدة يامنة مورشيد نائبة رئيس غرفة الصناعة التقليدية،

  السيد عبد العزيز حليم، ادريس ميموني،موالي السيد حميد املعروفي، السيد  عبدالكريم الهيضاوي،

السيد بوشعيب زيات، السيد محمد جالل العدناني، السيد اخليفة الحرفي، السيد  رشيد جامع،السيد 

موالي السيد  سعيد الصغير،السيد  عادل اغزار، السيد قادري موالي الصادق،السيد  يوسف الهادفي،

 ىيحيالسيد محمد أدادس، السيد السيد رضوان شجار، السيد أناس أعزيزي،  ،عبد الرحيم املحمدي

 اشقدي.

 : الغائبون بعذر

o ،السيد خالد املنصوري  ، سعيد شبارالسيد  مصطفى السليفاني،السيد  السيد محمد العاملي ،

 .السيد محمد العقاوي 

 :الغائبون بدون عذر

  :السادة

o  نورالدين درموشالسيد  السيد محمد رياض، ،السيد محمد حلحال،إبراهيم مجاهد السيد ،

السيد  ابراهيم البوكاري،السيد  مليكة والريبان،السيدة فوزية قزيبر، السيدة  السيد حسن منير،

 الصمد وبيمح. السيد عبد، نورالدين محمدي

 :املدعـوون 

o  (،املكلف بالبحث العلمي والتعاون  املصطفى راكب )نائب الرئيسالسيد 

o  نائب الرئيس املكلف بالشؤون البيداغوجية( عبداملجيد زيادالسيد(، 

o )السيدة هناء هاشمي )الكاتبة العامة للجامعة 

o .)السيد محمد صبري ) املدير املساعد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 
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 :ولىأل االنقطة 

    االجتماع السابق باإلجماعادق املجلس على محضر ص

 الثانية:النقطة 

درسة الوطنية للتجارة و امل : وتهيئة املؤسسات الجامعية  شغال البناءأقدم عرض السيد الرئيس ت

الكلية ،بخنيفرة  لوجيااملدرسة العليا للتكنو  ، املركز الجامعي بمغيلة، التسييرو كلية االقتصاد  ،التسيير

 ،كلية العلوم والتقنيات ،املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة ،بخريبكةاملتعددة التخصصات 

 نسانية والكلية املتعددة  التخصصات ببني مالل.كلية اآلداب والعلوم اإل

خبر أكما . 2019/2020برسم املوسم الجامعي املؤسسات الجديدة لى برنامج الدراسة في إتطرق  لكبعد ذ

التخصصات  ةكليتين املتعددلل املعدات العلميةقتناء الجامعة لصفقات عمومية البرمجة املجلس عن 

املدرسة ب الخاصةاملعدات املعلوماتية  لى اقتناءباإلضافة إ والتقنيات كلية العلوم بخريبكة وبني مالل و

بالتسريع بوثيرة التهيئة في الكلية  ةذساتل ا السادة طلب ا الصددهذوفي  .بخنيفرة للتكنولوجيا العليا

مكتبة كلية ترميم ثم العلمي باملدرسة الوطنية بخريبكة  ددة التخصصات بخريبكة ومركز البحثاملتع

  .بني ماللب والعلوم االنسانية داباآل 

نشاء املؤسسات الجامعية وضرورة خلق كلية الطب إ الحضور باستحضار البعد الجهوي في طلبكما 

 ه املؤسسات.هذ إلنشاءن الجامعة تتوفر على وعاء عقاري كاف خصوصا وأ ببني ماللوالصيدلة 

 

 



 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي 

بنـي مالل –جامعة السلطــــان موالي سلـــــيمان   

 الرئـــــــــاسة

 
 

3 
 

  النقطة الثالثة:

قدم السيد نائب الرئيس املكلف  2020-2019املتعلقة بالدخول الجامعي فيما يخص النقطة الثالثة 

بتنوع العرض املجلس  ونوه 2019/2020الجامعي  حصائيات الخاصة بالدخول اإل  كاديميةالبالشؤون 

وفي نفس  .التنسيق في فتح التكوينات الجديدة باملؤسسات الجامعية املحدثةعلى  حثالتربوي بالجامعة و 

عبروا عن و  خرى ى بعض التكوينات دون ألقبال عختالف في نسبة اإلاال عن  الحاضرونالسياق تساءل 

 ةوالتتبع داخل اللجنة البيداغوجيعن طريق خلق خلية لليقظة رغبتهم امللحة في ضرورة تقييم التكوينات 

 .واختيار ميادين التكوين العلمي الحديثةمن حيث مالئمتها ومتطلبات سوق الشغل 

خاصة  بناء قاعات ومكاتببطير طلبة الدكتوراه أتحسين ظروف ت ضرورةلى إعضاء املجلس دعا أكما 

الجامعي داخل جميع  والتأهيلطروحة الدكتوراه مناقشة أروط والعمل على توحيد شطير العلمي أبالت

من أجل تجويد في املجالت املحكمة  واملقاالت بحاثال نتائج مؤسسات الجامعة مع حث الكل على نشر 

 ...الوطني و الدولي ى نتاج العلمي بالجامعة والرقي به على املستو اإل 

 الرابعة:النقطة 

ولجنة الشؤون القانونية والشراكة  العلمية الشؤون البيداغوجية و لجنة البحث نبعد تالوة تقارير لجو  

صادق املجلس باإلجماع على تقارير  ،املنسقينالسادة  من طرفة يولجنة الشؤون الثقافية والرياض

 اللجان.

 :الخامسةالنقطة 

ين توزيعها على السادة الحاضرين والذفيما يخص النظمة الداخلية للمؤسسات الجامعية التي تم 

رجاؤها للجنة القانونية ملزيد من وعدم مالئمتها لبعض القوانين تم إبعض التداخالت  فيها الحظوا

   .التدارس و التمحيص لكي يتم عرضها في مجلس الجامعة املقبل

  :النقطة السادسة

املوسم الجامعي املقبل  انطالقا من زياللأ بإقليمتعددة التخصصات املكلية الحداث إصادق املجلس على 

  لك.إذا توفرت اإلمكانيات الضرورية لذ  2020/2021

  :ةالنقطة السابع

 بإقليماالستقطاب املفتوح  ذاتحداث كلية إاملجلس قرر ه النقطة التي عرفت نقاشا مستفيضا في هذ

راء في نوعية را الختالف ال ظون داخل الجهة. والقاليمتحقيقا للعدالة املجالية بين املدن  الفقيه بن صالح

  .املجلس املقبللى إرجاء تحديد طبيعتها تم إاملؤسسة 

 ختلفاتم
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 النقاط التالية :  تم التطرق إلى

نسانية بني لكلية اآلداب والعلوم اإل دب العربي بخريبكة في مركز الدكتوراه التابعتسجيل طلبة شعبة ال -

   .مالل

 .في الوعاء العقاري فم العنصر لجامعة السلطان موالي سليمان خلق نادي تابع-

سندات املجلس على رفع سقف وصادق  2018تمت قراءة التقرير السنوي ملراقب الدولة برسم سنة كما 

 . Dhs 400000الى  Dhs 250000من الطلب 

االجتماع حوالي  نتهىخنيفرة والى ر السيد الرئيس الحضور الكريم الذي تكبد عناء التنقل إوفي الختام شك

 .الساعة السادسة و النصف مساءا

 

 

 الستاذ العدناني محمد جالل :مقرر املجلس


