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  02رقم  الجــامعةمجلس  اجتماع محضر

 2021ماي  19األربعاء يوم بتاريخ املنعقد 

 وعبر منصة تيمز رئاسة الجامعةمقر ب 

    الحاضـرون:

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

د محمد سجيع الدين، السيد محمد بوعشرين، السي السيد خالد مهدي، السيد أسامة عبدالخالق،

السيد محمد أمين بقالي، السيد  السيد مصطفى السليفاني، السيد سعيد شبار،السيد مصطفى راكب، 

أحمد بركات، السيد الكبر أفريطس، السيد توفيق مكيس ي، السيد محمد السيد  عبدالقادر علواني،

درسس ي، السيد عبدالعايي روق،، السيد  سنا  محمد الناصري، السيد الفقيه ال باألشهب، السيد 

السيد املصطفى هرقر، السيد توفيق مجدي، وريول، السيد عبدالصمد بلوقي، السيد عصام فرسال، 

السيد عماد حفيظي، السيد عماد فهد الدين فايني، السيد السيد نورالدين بركة، السيد  سهام ملوك، 

يد لحسن اليوسفي، السيد مولي حفيظ عابيدي،  السيد عبدالغني غزدالي، السيد عادل أغزار، الس

 السيد على لويار. .السيد ابراهيم أقباعدي السيد رشيد بن احميدق، حليم مرقان،

 

o السيد عبدالكريم الهيضاقي  :الغائبون بعذر 

o الغائبون بدون عذر: 

 : السادة

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

 السيد حسن ايت علي،  السيد أناس أعزيزي، السيد عبدالصماد مالقي، السيد محمد العقاقي،

o  

o  املدعـوون: 

o ،)السيد عبداملجيد وياد )نائب الرئيس املكلف بالشؤقن البيداغوجية 

o )هنا  هاشمي )الكاتبة العامة 

o   قالتسيير(.السيد محمد صبري ) املدير املساعد للمدرسة الوينية للتجار 
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 جدول األعمال:

 املصادقة على املحضر السابق .1

 حصيلة امتحانات الدورة الخريفية وبداية الدراسة بالدورة الربيعية .2

 تقارير اللجان .3

 2021املناصب املالية برسم سنة  .4

 نتائج الترشيح لشغل منصب:  .5

 عميد كلية االقتصاد والتدبير ببني مالل 

 لتكوين ببني ماللمدير املدرسة العليا للتربية وا 

 مختلفات .6

الدددقر  النانيددة  ، ابتدددا  مددن التاسددعة قالنصددف صددباحا، 2021مدداي  19انعقدددت بتدداريم يددوم األر عددا    

ملجلددس جامعددة السددلطان مددولي سددليمان بقاعددة الجتماعددات بمقددر الرئاسددة. قافتددت  السدديد رئدديس الجامعددة 

ة خاصدة لكدل مدن السديد رئديس املجلدس العلمدي الجتماع بكلمة ترحيب بالسداد  أعضدا  املجلدس، ققجده تحيد

لبندددي مدددالل، الددددعي حضدددر بقاعدددة الجتماعددددات، قملدددن يتتبدددع الجتمدددداع، عبدددر منصدددة تيمددددز، مدددن السددداد  ممنلددددي 

 القطاع السوسيو اقتصادي )أنظر لئحة الحضور(، ثم تال نقط جدقل أعمال الجتماع. 

 املصادقة على املحضر السابق (1

( ملجلدددددس الجامعدددددة املنعقدددددد بتددددداريم يدددددوم  1لدددددى محضدددددر الجتمددددداع السدددددابق )رقدددددم تمدددددت املصدددددادقة با جمددددداع ع

 .2021يناير  22الجمعة 

 حصيلة امتحانات الدقر  الخريفية قبداية الدراسة بالدقر  الربيعية (2

اسددل ل السدديد الددرئيس كلمتدده بتقددديم الشددكر لكددل مددن رطسددا  املؤسسددات قاأليددر ال ربويددة قا داريددة 

 امتحانات الدقر  الخريفية بالعتماد على مراكز القرب .  كبير  نجاحمن مجهود  بالجامعة، عما بعلوه

كمدددددا تقددددددم لشدددددكر خددددداى للسدددددلطات املحليدددددة قعلدددددى رأسدددددها قالدددددي جهدددددة بندددددي مدددددالل خنيفدددددر ، قعمدددددال 

لل ربيددددة قالتكددددوين، قمددددديرق املددددديريات ا قليميددددة قاأليددددر  ةاألقدددداليم التالعددددة لهددددا، ق مدددددير األكاديميددددة الجهويدددد

 ربوية قا دارية  العين أسهموا في  إنجاح هعه املحطة . ال 

ثددددم أعطددددى السدددديد الددددرئيس الكلمددددة مليسددددق اللجنددددة البيداغوجيددددة األسددددتا  محمددددد العدددداملي، قلنائددددب 

الدددددرئيس املكلددددددف بالشدددددؤقن البيداغوجيددددددة األسدددددتا  عبددددددد املجيدددددد ويدددددداد ، لتقدددددديم حصدددددديلة امتحاندددددات الدددددددقر  
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ة  قالتدبيريدة اليدي تدم اعتمادهدا فدي التددرسس خدالل  الددقر  الربيعيدة فدي  دل الخريفية، قال رتيبات البيداغوجيد

استمرار الجائحة ) اعتماد النمو ج التناق ي في التددرسس، قالنمدو ج الحضدوري فدي األشدغال التطبيقيدة، مدع 

 التنصيص على إعطا  األقلوية للسنة األقلى(، قال رتيبات املرتقبة  جرا  امتحانات هعه الدقر .

قفددي هددعا السدديا،، أكددد السدديد الددرئيس علددى الحددرى علددى إجددرا  المتحانددات العاديددة قالسددتدراكية 

قاملددداقلت الا ائيددة  قبددل مددتم شددهر  يوليددوو،  لكددي يتسددن  يسددليم الشددهادات فددي ققل ددا للطلبددة  للدددقر  الربيعيددة

ل، علددددى أن يعمددددل اللجنددددة الددددراغبين فددددي اجتيدددداو املباريددددات، قلضددددمان انطالقددددة عاديددددة للموسددددم الجددددام ي املقبدددد

 البيداغوجية بكل مؤسسة  على إعداد البرمجة املناسبة لها مع اح رام  املوعد املحدد. 

 تقارير اللجان (3

نفددة اليددي عقدددا ا لجددان املجلددس، أشددار السدديد الددرئيس فددي مسددل ل هددعه النقطددة الددى الجتماعددات املك

 اللجان ) أنظر املرفقات( قفق ال رتيب اآليي: تقدم ميسقو اللجان األر عة بتالق   تقارير اجتماعات ثم 

  . سعيد ملياني :تقرير لجنة البحث العلمي قالتعاقن  

  . محمد العاملي  : تقرير اللجنة البيداغوجية

  . عبد الخالق أسامة: تقرير اللجنة القانونية

  .  خالد مهدي: تقرير اللجنة النقافية قالرياضية قالتواصل 

 بصدد هعه التقارير عن املالحظات اآلتية:ققد أسفر النقاش 

ر باملؤسسدددات املسدددتحدثة، اليدددي تقددددمت الجامعدددة بطلدددب اعتمادهدددا، رهدددين أن فدددت  تكويندددات الباشدددلو   -

 بقرار اللجنة البيداغوجية للجامعة.

التأكيدددددد علدددددى إعدددددداد مشدددددرقع نظدددددام داخلدددددي موحدددددد للشدددددعب، ق حالتددددده علدددددى الشدددددعب بكدددددل مؤسسدددددات   -

 ورته، قبل أن ُيصاد، عليه مجلس الجامعة.الجامعة لإلسهام في بل

لوسددداية  بالجامعدددة، بالتيسددديق مدددع الجامعدددات املغربيدددة الخمدددس االعمدددل علدددى إعدددداد نظدددام داخلدددي ل   -

اليي اعتمدت نظام الوساية، فدي انتظدار القدانون الدعي سدتعتمده الدووار  الوصدية. قظدي املالحظدة اليدي 

عيد شدددبار، باعتبددداره العضددو الدددعي انتدبتددده الجامعدددة أبددداها السددديد رئددديس املجلددس العلمدددي األسدددتا  سدد

 لحضور الجتماعات اليي عقدا ا تلك الجامعات. 

الدددددعو  الددددى الحددددرى علددددى إجددددرا  الخبددددر  للمشددددارسع اليددددي تتقدددددم   ددددا الجامعددددة، قبددددل أن تبعددددث   ددددا الددددى   -

 الووار .



 
Royaume du Maroc. 

Ministère de l’Education Nationale, de la 
formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et la Recherche Scientifique. 
Université Sultan Moulay Slimane 

La présidence  

 المغربية المملكة
 العالي  التعليمالمهني  التكوين ية،الوطن التربية وزارة

 العلمي والبحث
 جامعة السلطان موالي سليمان 

 الرئاســـــــــــــــــــــة
 

 

Page 4 sur 7 
 

رفهدا. قارتبايدا بدعلك، تدم العمل على تطوير املوقع ا لك رقني للجامعدة حيد  كعكدس الديناميدة اليدي يع  -

 التواصل بالجامعة. يعزيز علىالتنصيص 

البحدددث عدددن صددديا لتنمدددين املقدددالت املحدددرر  باللغدددة العربيدددة، قامليشدددور  فدددي مجدددالت  ات قيمدددة علميدددة،   -

 قلكا ا غير مصنفة عامليا.

راح دعددو  الجامعددة  عطددا  عنايددة أكاددر لددبعث التتصصددات منددل التقنيدداتم قفددي هددعا النطددا، تددم اق دد   -

 استحداث متتبر أق مركز للتقنيات.

 إثار  مسألة تأخر استالم هياكل البحث قأصحاب املقالت املصنفة ملستحقاا م.  -

 التعكير بحاجة كلية اآلداب قالعلوم ا نسانية لحافلة قصد إنجاو الزيارات امليدانية.  -

عددددد  التتصصدددات ببندددي بالكليدددة مت الحاجدددة الدددى مرافدددق للبحدددث العلمدددي، قالدددنقص فدددي عددددد املدددو فين  -

 مالل.  

لعددد  لددك، اسددل ل السدديد الددرئيس يعقيبدده بتمنددي الشددفا  العاجددل لنائبدده فددي البحددث العلمددي قالتعدداقن األسددتا  

أن يشددددتغل النجيمددددي، الددددعي أقعددددده املددددرض عددددن مواكبددددة اجتماعددددات لجنددددة البحددددث العلمددددي قالتعدددداقن، قدعددددا 

اللجددان األر عددة بعيقدداع قاحددد اعتمددادا علددى برنددامد محدددد لكددل قاحددد  ما ددا، حاثددا اللجنددة النقافيددة قالرياضددية 

قالتواصل على عقد اجتماعاا ا حي  ت رجم اهتمام الجامعدة بالنقافدة قالتواصدل. ثدم ثمدن مالحظدات السداد  

جامعددة، أكاددر مددن الشددعب قاملؤسسددات اليددي أعضددا  املجلددس، ملتمسددا مددا م، فددي نقاشددهم، يغليددب انتسددا  م لل

يمنلون ددا، حرصددا علددى مصددلحة الجامعددة. قدعدداهم الددى الفتددر بجددامعل م اليددي أعددحت متألقددة بددين الجامعدددات 

املغربيددة، ق لددى التسددرسع بعيقاعهددا، مددن خددالل الزيدداد  فددي عدددد الطلبددة امليددجلين بالدددكتوراه، قفددي عدددد املقددالت 

 املصنفة. املصنفة، قيشجيع تنظيم الندقات

ر، أشددددار السدددديد الددددرئيس إلددددى املوقددددف امل ريددددث الددددعي اتتعتدددده تددددص النقطددددة املرتبطددددة بنظددددام الباشددددلو قفيمددددا ي

الجامعدة تجنبددا لكددل مددا مدن شددأنه أن كعرقددل بدايددة تفعيدل هددعا املشددرقع الددويني. قلهدعا، اكتفددت بتقددديم ثالثددة 

دان يمتندددع ف  دددا ر فددي املؤسسدددات املسددتحدثة بكدددل مددن أويدددالل قالفقيدده بمشددارسع باشدددلو  نصدددالخ قخنيفددر ، اليدددي كد

 تقديم مشارسع ا جاو  قفق توج  ات الووار .  

كمددددا أكددددد الددددرئيس علددددى ضددددرقر  إعددددداد نظددددام داخلددددي للشددددعب بعسددددهام هددددعه األخيددددر ، حيدددد  نتجنددددب جملددددة مددددن 

 املشكالت التنظيمية اليي اع رضت النتتابات السابقة للمجالس قالهياكل.
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أحدداا السدديد الدرئيس املجلددس بمددا ارتأتدده الددووار  مدن حاجددة اليدده فددي كددل جامعددة،  قفيمدا يتعلددق ب الوسدديط ، 

بنددا  علددى كاددر  الشددكايات اليددي أصددبحت تتوصددل   ددا جددرا  اليناعددات اليددي تحدددث بددين األسدداتع ، أق بيددا م قبددين 

راف ا دار . مددن هندددا جدددا ت فكدددر  الوسددديط، باعتبددداره انسدددانا حكيمددا قمقنعدددا حيددد  يمكنددده أن يصدددلخ بدددين األيددد

املتناوعدددة. قبندددا  علدددى  لدددك، يضددديف الدددرئيس، تدددم اختيدددار األسدددتا  شدددبار الدددعي حضدددر اجتماعدددات الجامعدددات 

حيدددددل علدددددى اللجندددددة القانونيدددددة 
ُ
الخمدددددس اليدددددي تبيدددددت فكدددددر  الوسددددديط، قتمتضدددددت عدددددن مشدددددرقع نظدددددام داخلدددددي أ

 للجامعة. 

املق رحددددة، أشددددار الددددرئيس أن أمددددا باليسددددبة للنقطددددة املتعلقددددة بضددددرقر  إجددددرا  الجامعددددة للخبددددر  علددددى املشددددارسع  

الخبددددر  املطلوبددددة فددددي الجامعددددة ظددددي مجددددرد خبددددر  إداريددددة تقتصددددر علددددى مراقبددددة مددددد  اسددددتجابة املشددددارسع لددددددف ر 

الضدددوابط الوينيدددة، قصدددد تقويدددة حظدددوت اعتمادهدددا، قل تدددرتبط تلدددك الخبدددر  باملضدددامين اليدددي ظدددي مدددن شدددأن 

 الوكالة الوينية للتقييم.

أخبددر السدديد الددرئيس املجلددس بتشددكيله لخليددة  داخلهددا،ة قيعزيددزا للتواصددل موقددع الجامعدد يتددص تطددويرفيمددا  

بالجامعدددة مدددن أجدددل تحيدددين املوقدددع بدددنالث لغدددات، ق لدددك بعضدددافة اللغدددة ا نجلينيدددة. قيلدددب مدددن عضدددو املجلدددس 

 مجدي أن يلتحق بالخلية.  األستا  توفيق

 قثمن السيد الرئيس فكر  إحداث متتبر لإللك رقنيات. 

ق بتدأخر توصدل هياكدل البحدث العلمدي بمسدتحقاا ا، يلدب السديد الدرئيس مدن نائبده السدابق فدي أما فيمدا يتعلد

البحث العلمي قالتعاقن السيد مصدطفى راكدب،  أن يقددم جدردا لدعلك أمدام لجندة البحدث العلمدي قالتعداقن، 

تعجيددل تجنبددا ألي تددأخر، قالحددرى علددى صددرف املسددتحقات ألصددحا  ا. قدعددا، فددي هددعا السدديا،، إلددى ضددرقر  ال

باسدددل الك ا عاندددة ا ضددددافية اليدددي سدددتقدمها الددددووار  للجامعدددة لددددعم البحددددث العلمدددي، مدددن خددددالل التفكيدددر فددددي 

اقتنددا  معددددات عددخمة، ق نشدددا  قتجهيدددن قاعددة إلك رقنيدددة، يالبدددا مددن السددديد، عضدددو املجلددس، بلدددوقي تحضدددير 

 قرقة لهعا املشرقع. 

 في املينانية املقبلة.قباليسبة للحافلة، قعد الرئيس املجلس برمجة حافلة 

قيعقيبددددا علدددددى مالحظددددة الحاجدددددة إلدددددى مرافددددق للبحدددددث العلمدددددي،  كددددر السددددديد الددددرئيس بأنددددده تدددددم الشددددرقع فدددددي بندددددا  

متتبدددددرات قمكاتدددددب لؤسددددداتع  باملؤسسدددددات التالعدددددة للجامعدددددة. قباليسدددددبة للدددددنقص فدددددي عددددددد املدددددو فين بالكليدددددة 

 ب.متعدد  التتصصات ببني مالل،  كر الرئيس بوعده لتعويث منص
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، مددع يلددب موجدده إلددى أعضددا  اللجنددة القانونيددة لإلسددهام فددي علددى التقدداريرلعددد  لددك، تمددت املصددادقة با جمدداع 

 تدقيق لعث ما جا  في تقريرها.  

 2021املناصب املالية برسم سنة  (4

لعددددد أن ايلددددع املجلددددس علددددى املراسددددلة الوواريددددة الخاصددددة باملناصددددب املاليددددة املخولددددة لجامعددددة السددددلطان مددددولي 

، قعلدددى املق دددرح الدددعي تقددددم بددده مجلدددس التددددبير لتووسدددع  2021منصدددبا ماليدددا برسدددم سدددنة  60مان قعدددددها سدددلي

هددعه املناصددب علددى املؤسسددات ) أنظددر املرفقددات(، تقدددم أعضددا  املجلددس  بجملددة مددن املالحظددات اليددي يددرتبط 

 أغلب ا بالووار  الوصية، مؤكدين على:

عددددددد  كبيدددددرا فددددديلحاجيدددددات الجامعدددددة اليدددددي عرفدددددت تزايددددددا يسدددددتجيب  املناصدددددب حيددددد الرفدددددع مدددددن عددددددد  ضدددددرقر  -

 املؤسسات قعدد الطلبة.

 الزياد  في عدد املناصب املحدثة. -

تووسدع املناصددب، دقن أن ُيتددل  بالعتبددار فدديالددعو  إلددى يشدجيع حركددة النتقددال الداخليدة لؤسدداتع ، ألخدعها  -

  لك بحجم ياقم التدرسس في كل مؤسسة.    

 غل منصب:نتائد ال رشي  لش (5

 عميد كلية القتصاد قالتدبير ببني مالل -

 مدير املدرسة العليا لل ربية قالتكوين ببني مالل -

لعددددد أن أحدددداا السدددديد الددددرئيس أعضددددا  املجلددددس علمددددا باملسدددداير املتبعددددة فددددي منددددل هددددعه املباريددددات، قبتشددددكيلة 

 د اآلتية:اللجنتين، قام بفت  األ رفة، قتال تقريري اللجنتين اللعين أسفرا عن النتائ

 :باليسبة لشغل  منصب عميد كلية القتصاد  قالتدبير

 الرتبة األقلى : خالد هباري  -  

 محمد املحمدي النانية:الرتبة -  

 الرتبة النالنة  : عزيز أقعنمان- 

 :باليسبة لشغل  منصب مدير املدرسة العليا لل ربية قالتكوين

 علي ملنور  األقلى:الرتبة  -  

 ية : خالد هباري الرتبة النان-  

 الرتبة النالنة  : رشيد الصمودي- 
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 متتلفات (6

أثددددار السدددديد الدددددرئيس  نقطتددددين  تتعلددددق األقلدددددى  بددددأجرأ  منظدددددام الجامعددددة، ق الصددددعوبات املاليدددددة اليددددي يع دددددرض -

( قدعدا إلدى Formation par alternance-تطبيقه،  ق النانية  بمشرقع  إكفال  املتعلدق ب )التكدوين بالتنداقب 

 خلية تضم عضوين من اللجنة البيداغوجية قتيسق مع نائب الرئيس املكلف بالشؤقن األكاديمية.يشكيل 

 كما أثار املجلس نقطة تتعلق بحاجة الجهة إلى خلق كلية للحقو، قكلية للطب. 

 

 باألشهبمد مقرر املجلس:  مح                                                                                  

 


