
 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي 
 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

بنـي مالل –جامعة السلطــــان موالي سلـــــيمان   
 الرئـــــــــاسة

 

1 

 محضر

  01 رقم الجــامعةمجلس  اجتماع
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 2018أبريل  17الثالثاء املنعقد بتاريخ 

    الحاضـرون:

األستاذ يحيى الخالقي، األستاذ ، بنعاشير الحدادياألستاذ أحمد الزغال، األستاذ مرناري )رئيسا(،  بوشعيباألستاذ 

األستاذ حسن منير، األستاذ عبداملجيد زياد، األستاذ أحمد األستاذ عبدالكريم الهيضاوي، عبدالخالق أسامة، 

ليم، األستاذ اخليفة الحرفي، الحسناوي، األستاذ حميد املعروفي، األستاذ موالي ادريس ميموني، األستاذ عبدالعزيز ح

براهيم البوكاري، السيد رضوان ااألستاذ سعيد حاكيمي، األستاذ محمد جالل العدناني، األستاذة فوزية اقزيبر، األستاذ 

 .شجار، السيد أناس أعزيزي، السيد أحمد أدارت، السيد إلياس بن تاشفين، السيد محمد محسين

 : الغائبون بعذر

o  خنيفرة-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ماللالسيد مدير ، 

o  رئيس املجلس اإلقليمي لبني مالل: السيد محمد حلحال 

o  ممثل املوظفين اإلداريين والتقنيين نورالدين محمديالسيد : 

 :الغائبون بدون عذر

  :السادة

o خنيفرة-: رئيس مجلس جهة بني مالل إبراهيم مجاهد 

o املجلس العلمي املحلي لبني مالل: رئيس سعيد شبار 

o  خنيفرة-: رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني مالل خالد املنصوري 

o خنيفرة-: رئيس الغرفة الفالحة لجهة بني مالل حمد رياضم 

o  خنيفرة-: رئيس غرفة الصناعة التقليدية بني مالل محمد العقاوي 

o خنيفرة -: مدير املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل  نورالدين درموش 

 :املدعـوون 

o (املكلف بالشؤون البيداغوجية رشيد لبيب )نائب الرئيس األستاذ 

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

o  ريبان )الكاتبة العامة(المليكة و األستاذة 
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 عمال:جدول ال 
 اللجان املنبثقة عن املجلس تعيين .1

 مجلس التدبيرانتخاب أعضاء   .2

 نتائج مباريات الترشيح لشغل منصب: .3

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل 

 عميد الكلية متعددة التخصصات بني مالل 

 عميد كلية العلوم والتقنيات بني مالل 

 مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا بني مالل 

أسماء ثالثة أساتذة للتعليم العالي قصد تعيين واحد منهم لتمثيل الجامعة في اللجنة املكلفة اقتراح  .4

 املتعلقة بمنصب رئيس جامعة السلطان موالي سليمان.  بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة

 .مختلفات .5

 

الجامعة كلمته مرحبا يس رئالسيد  واستهلصباحا  شغاله حوالي الساعة التاسعة والنصفأبدأ املجلس 

داريين ة التي وضعها فيهم زمالئهم من األساتذة واإل عضاء املجلس كافة ومهنئا املنتخبين منهم على الثقبالسادة أ

والطلبة، ومنوها كذلك باملجهودات التي بذلها أعضاء املجالس السابقة في تنمية وتطوير جامعة السلطان موالي 

ستاذ محمد جالل العدناني مقررا الش يء الذي خلص بتعيين األ قررا له ونائبا عنه، سليمان، مطالبا املجلس بتحديد م

 للمجلس.

قبل التطرق إلى مناقشتها من طرف عمال، الرئيس بقراءة النقط املعروضة بجدول األ وبعد هذا تفضل السيد 

 عضاء املجلس نقطة بنقطة.  أ

 الجامعةتعيين اللجان املنبثقة عن مجلس  :ولىل النقطة ا .1

شغال أن الترابط في أكد على أ والشمولي كماهمية ودور اللجان املتكامل أا الصدد تحدث السيد الرئيس عن ذفي ه

السيد الرئيس  كرذو  التكافؤ.لى االنخراط في جميع اللجان بنوع من إ دعا كذلك عملها ونجاح إجل أاللجان ضروري من 

 .نجاح املشروع الجامعيإجل أبالقانون املنظم لهيكلة اللجان وضرورة االنخراط في لجنتين و العمل بتكامل وتواصل من 

 تي :آلالترشيحات ملختلف اللجان وهي كاتم فتح  و

 (1 املرفق)انظر للجنة البيداغوجية  ا  

  (2 )انظر املرفق العلميلجنة البحث 

  (3 )انظر املرفقاللجنة القانونية 

 (4 )انظر املرفقالثقافة و الرياضة  لجنة 

اللجان%20المنبثقة%20عن%20مجلس%20الجامعة.xlsx
اللجان%20المنبثقة%20عن%20مجلس%20الجامعة.xlsx
اللجان%20المنبثقة%20عن%20مجلس%20الجامعة.xlsx
اللجان%20المنبثقة%20عن%20مجلس%20الجامعة.xlsx
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ول لكل لجنة أل يين منسقي اللجان في االجتماع اتمت املصادقة على اللجان بإجماع عام وسيتم تعبعد ذلك 

 .على حدة

 انتخاب أعضاء مجلس التدبير  النقطة الثانية:-2

ت عملية االنتخاب أسفر الئحة الترشيح  التدبير وفتحعضاء مجلس أ بتشكيلم ظباملرسوم املنبعد التذكير    

 :تيةعلى النتائج اآل

 العالي  خليفة الحرفي ممثل أساتذة التعليم ا ذستاأل ا  -

 حليم عبد العزيز ممثل األساتذة املؤهلين  واألستاذ -

 ساعدين م التعليم العالي ساتذةأالحسناوي ممثل  أحمد ذستاأل وا -

  داريين والتقنييناإل  عزيزي ممثل املوظفينناس اأوالسيد  -

 لياس بن تاشفين ممثل الطلبة إوالطالب   -

  : النقطة الثالثة-3

نسانية إلوالعلوم ا ظرفة املترشحين ملنصب عميد الكلية املتعددة التخصصات وكلية اآلدابأبفتح  تتعلق

 خبار املجلس بتوصل رئاسة الجامعة إ ا الصدد تمذفي هدرسة العليا للتكنولوجيا : املمدير وكلية العلوم والتقنيات و 

 .املناصب املذكورة  للشغ الترشيحاتيقاف مسطرة إ على تنص ةيراسلة وزار بم

 :النقطة الرابعة -4

سماء أ ثالثةل هم، على الوزارة الوصية،ضرورة اقتراحاملجلس ب أعضاء تفضل السيد رئيس الجامعة بإخبار

واحد من بينهم  لتمثيل الجامعة في اللجنة املكلفة بدراسة الترشيحات و  ذستاأألساتذة التعليم العالي قصد تعيين 

نقاش مستفيض جامعة السلطان موالي سليمان. وبعد ل الجديد رئيسالمشاريع تطوير الجامعة املتعلقة بمنصب 

، الحرفي  ادريس، األستاذ اخليفة امليمونياألستاذ  : االتفاق على اقتراح االسماء االتية تم  بخصوص هذه النقطة

 من طرف املجلس . باإلجماعه الالئحة ذوتمت املصادقة على  ه ،زياد  األستاذ عبداملجيد

  خيرة : مختلفاتل االنقطة -5

املزيد من االشتغال على  تطوير  ثيرت ضمن مختلفات، مجموعة من النقط للنقاش تصب في شموليتها حول أ 

: تنويع العرض البيداغوجي، النهوض  نشاءهاف املحاور املهيكلة للجامعة منذ إتم تحقيقه في مختل الجامعة وتثمين ما

 ...بنيات تحتيةالتفاعل مع املحيط السوسيو اقتصادي، بالبحث العلمي، 

 :تم التطرق ملجموعة من النقط حول  حيث

كلية العلوم و كلية العلوم القانونية خلق كل من  مكانيةومناقشة إ املتعددة التخصصاتمصير الكلية  -

 مدينة بني مالل واالقتصادية واالجتماعية ب

 ،البحث العلمي توفير مرافق ملختبرات وفرق ضرورة  -
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اللجان لكي تكون ه ذليه هإ جل البدء من ما توصلتأالسابقة من ضرورة تقديم ما توصلت له اللجان في الوالية  -

 غناء للنقاش.  إو ضافة نوعية إ

 اقتصادي -العالم السوسيو ىجل خلق دينامية اقتصادية و انفتاح علأقوية من وجوب العمل على خلق جامعة  -

 لتسيير ا تجارة ولل ضرورة خلق مدرسة وطنية -

السير العادي  ىنتائج سلبية علر في الحركية الخارجية وانتقاالت األساتذة وما يسببه من ظعادة النإضرورة  -

  .يالعلم ثالبح للشأن البيداغوجي و

 جل العمل عليها في مجلس التدبير أمن  الالزمة عطياتاملالعمداء تقديم  الطلب من السادة -

 

 ،مشروع تطوير البحث العلمي وخلق تخصصات جديدة ومعاهد جامعيةأن وفي رده تحدث السيد الرئيس على 

خلق جامعة توجهها نحو اقتراح شاد بدور شبكة الكليات املتعددة التخصصات في أكما سيتم عبر خلق مركز جامعي 

 .متعددة التخصصات

و تطوير  العلمية بالديناميكية النهوض في املنبثقة عن املجلس للجانالحيوي  دور الالسيد الرئيس  ركزكما 

في تمويل الشق املتعلق بالبحث العلمي في  املعمول بهاالناجعة لتفعيل املساطير السهر على سن الطرق البحث العلمي و 

تعامل الن أالرئيس عل كد السيد أ بالجامعة، العلمي ثارجي للبحيشاع بتمويل خ وفي ماالجامعة بمختلف مشاربها. 

ن اللجان أب ، موضحاالقيل و القال على لقطع الطريق  الرسمية داريةإل يتم باملراسالت ااملعترف به في هذه املواضيع 

 .زمةالال تقديم االستشارة القانونية كل ما يتعلق ب دارة فيإل تعمل بتواز مع ا

على  شتغالاال  تها وجميع هياكلها في ورشاانخراط الجامعة بمؤسس ضرورةخير، أكد رئيس الجامعة على وفي األ 

 . والعام مع القطاع الخاص اتشراك ال املزيد من وخلق ،مهننة في مهن التربية و التكويناملسالك امل

 عضاءاأل رئيس الحضور الكريم وتمنى لجميع شكر السيد ال زواالوفي اختتام االجتماع حوالي الساعة الواحدة 

 . في مهامهم الجديدة التوفيق و النجاح

 

 

 

 

                                           .املقرر محمد جالل العدناني


