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 10رقم  الجــامعةمجلس  اجتماع محضرمشروع 

 2020 يونيو 22 االثنينيوم بتاريخ املنعقد 

    الحاضـرون:

o ،السيد بنعاشير الحدادي، السيد  السيد نبيل حمينة )رئيسا(، السيد سعيد ملياني

السيد  السيد محمد بوعشرين، أسامة عبدالخالق، السيد محمد سجيع الدين،

السيد عبدالكريم  السيد محمد العقاوي، السيد سعيد شبار، مصطفى السليفاني،

السيد السيد حميد املعروفي، السيد العربي صيهر، الهيضاوي، السيد حسن منير، 

السيد موالي ادريس ميموني، السيد عبدالعزيز حليم، السيد رشيد توفيق مكيس ي، 

ابراهيم البوكاري، السيد  جامع، السيد اخليفة الحرفي، السيد محمد جالل العدناني،

السيد الحسن  السيد عادل اغزار، السيد يوسف الهادفي، السيد قادري موالي الصادق،

السيد موالي عبد الرحيم املحمدي،  ، السيد سعيد الصغير اباء، السيد حسن محداش،

 اشقدي. ىالسيد يحي السيد محمد أدادس، ، السيد رضوان شجار، السيد أناس أعزيزي 

 :الغائبون بعذر

o السيدة مليكة والريبان السيدة فوزية قزيبر، ،السيد محمد العاملي. 

 :الغائبون بدون عذر

 : السادة

o  ،السيد محمد ، السيد خالد املنصوريالسيد إبراهيم مجاهد ،السيد محمد حلحال

  ،السيد عبدالصمد وبيمحالسيد نورالدين محمدي،   رياض، 

 :املدعـوون 

o ،)السيد املصطفى راكب )نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والتعاون 

o ،)السيد عبداملجيد زياد )نائب الرئيس املكلف بالشؤون البيداغوجية 

o .)السيد محمد صبري ) املدير املساعد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 
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 جدول األعمال:

 السابقاالجتماع  ضرمحاملصادقة على  .1

 تقديم اقتراحات فيما يخص برمجة امتحانات الدورة الربيعية  .2

 املصادقة على تقارير اللجان  .3

 :املصادقة على القانون الداخلي للمؤسسات الجامعية التالية .4

 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بني مالل 

 املدرسة العليا للتربية والتكوين بني مالل 

  بني ماللاملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 

 املدرسة العليا للتكنولوجيا الفقيه بن صالح 

 املدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل 
 مختلفات. .5

 

التأطير  على ،وإداريينوتقنيين  أساتذةمن ، شكر السيد الرئيس جميع املتدخلينفي البداية 

من لك على الرغم من ذ مكن الجامعة الذيو  19فرضته جائحة كوفيد  الذيعن بعد  البيداغوجي

درس تم وضعه رهن إشارة الطلبة على  11000ما يناهز على املستوى البيداغوجي ب االتموقع وطني

 و غيرها من املنصات الرقمية املستعملة. منصة  تيمز أ

يام الدراسية و امللتقيات ت الجامعة من تنظيم العديد من ال العلمي تمكن البحث ستوى موعلى 

لك في ، كما ساهمت الجامعة كذعلمية الوطنية و الدولية املحكمة وغير املحكمةواملناظرات ال

 19كوفيدونشرت مقاالت علمية محكمة في  19بجائحة كوفيد  عشرات املشاريع العلمية الخاصة

 تميزت بها على الصعيد الوطني. 

الرقمنة ه الجائحة قد مكنت الجامعة من تقييم مستوى كما أشار السيد الرئيس بأن هذ

بات بالجامعة و الوقوف على مكامن القوة و الضعف حتى تتمكن من تحدي الصعاب و العق

توقيع  ،اختبارات عن بعدورفع الرهانات التي فرضتها هذه الجائحة من تسيير إلكتروني عن بعد، 

شغال البناء في تقدم أبالسيد الرئيس  كرذكما . .....الخ لكترونيةإ دانيةسيرة  ،لكترونيإ

 لى جدول أعمال االجتماع.. بعد ذلك تطرق إةياملؤسسات الجامع
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 :النقطة االولى

 . 2020 فبراير 13 بتاريخاملنعقد على محضر االجتماع السابق  باإلجماعصادق املجلس 

 تقديم اقتراحات فيما يخص برمجة امتحانات الدورة الربيعية  الثانية:النقطة 

التابعة لجامعة السلطان موالي  عمداء املؤسسات الجامعية ومدراء  لى تقاريرإبعد االستماع 

 ية السنة الجامعيةابد الدورة الربيعية حتى متحاناتا تأجيل نقطةسليمان تم االتفاق على 

 قبلاالستقطاب املحدود  ذاتالتكوينات الخاصة بمتحانات تنظيم اال  مكانيةإمع  2021 - 2020

لى التكوينات ترتب عنه تأخير امتحانات الولوج إالتأجيل سيا . وهذاملقبلة ية السنة الجامعيةابد

االستقطاب  ذاتجازة املهنية والتكوينات باملؤسسات ستقطاب املحدود مثل املاستر و اإل اال  ذات

 .فيها الوزارة الوصية فيما بعد املحدود و التي ستبث

  :النقطة الثالثة

 التالية : املحدثة مؤسساتدق املجلس على القانون الداخلي للصا

  لتسيير بني مالل للتجارة و ااملدرسة الوطنية 

 ا للتكنولوجيا بني ماللاملدرسة العلي 

 الفقيه بن صالحدرسة العليا للتكنولوجيا امل  

 بني مالل املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 

 التربية والتكوين بني مالل العليا لعلوم سةر املد 

والتي ال تتوفر على قانون تقرر مناقشة القوانين الداخلية للمؤسسات التابعة للجامعة  كما

  .لى املجلس املقبلداخلي إ

  :النقطة الرابعة 

لبحث العلمي و الشراكة و لجنة و لجنة ا ةالبيداغوجيالشؤون  لجنةكل من  تقاريربعد قراءة 

 على تقارير اللجان باإلجماعوافق املجلس ،ولجنة الشؤون الثقافية والرياضة  ن القانونيةو الشؤ 

 .لى االجتماع املقبلة والرياضة إيالثقاف الشؤون ر لجنةيولى وتم ارجاء تقر الثالث ال 
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 :مختلفات

  قاط وهي كاآلتي:تم نقاش مجموعة من الن

 را لعدم تمثيلية اللجنة البيداغوجية في هياكل مركز التكوين املستمر تم االتفاق على نظ-1

طار التكوين املستمر في إالتكوينات املقترحة دراسة عطاء الصالحية للجنة البيداغوجية في إ

 .عادة الخبرة و التقييم و إ

 ن السمعي البصري لتطوير امليدا مجهز بالوسائل و التقنيات ا لحديثة  خلق استوديو -2

 داخل الجامعة  وخلق الدعامات البيداغوجية

لك بتفعيل القرارات التي تمت املصادقة عليها في املجلس السابق من وقد طالب املجلس كذ

 قبيل :

 العلمي الرفع من عدد الطلبة الدكاترة داخل بنيات البحث -3

ملا لذلك من  تأخير يأ الجامعي دون طروحة و التأهيل يع في إعداد تقارير مناقشة ال التسر -4

 يجابية على املسار املنهي والعلمي للمترشحين.   نتائج إ

  ربعون دقيقةأشكر السيد الرئيس الحضور وانتهى االجتماع حوالي الساعة الخامسة و و

 

  مقرر : محمد جالل العدناني 


