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  11رقم  الجــامعةمجلس  اجتماع محضر

 2020 نونبر 05 الخميسيوم بتاريخ املنعقد 

 وعبر منصة تيمز رئاسة الجامعةمقر ب 

    الحاضـرون:

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

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

السيد مصطفى السليفاني، السيد سعيد شبار، السيد عبدالكريم الهيضاوي، السيد حسن 

منير، السيد العربي صيهر، السيد حميد املعروفي، السيد توفيق مكيس ي، السيد موالي ادريس 

ليكة السيدة فوزية قزيبر، السيدة م بدالعزيز حليم، السيد رشيد جامع،ميموني، السيد ع

السيد ابراهيم البوكاري، السيد يوسف الهادفي، السيد قادري موالي الصادق، السيد  ،والريبان

عادل اغزار، السيد الحسن اباء، السيد موالي عبد الرحيم املحمدي،  السيد رضوان شجار، 

 السيد أناس أعزيزي، السيد يحيى اشقدي.

 :الغائبون بعذر

 حسن محداش، السيد سعيد الصغير،السيد  السيد محمد جالل العدناني،

 :الغائبون بدون عذر

 : السادة

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

السيد نورالدين  السيد بوشعيب الزيات، السيد اخليفة الحرفي، السيد محمد العقاوي،

 ادس،  السيد محمد أدمحمدي،   السيد عبدالصمد وبيمح، 

 :املدعـوون 

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

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

o )هناء هاشمي )الكاتبة العامة 

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

o  نائب عميد كلية االقتصاد والتدبير(بلعيد بواغالن( 

o )محمد نجيمي )مسؤول عن قطب دراسات الدكتوراه 
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 :االجتماع عمالجدول أ

 .السابقاالجتماع ضر املصادقة على مح .1

  .2020نونبر  05 و 2018نونبر  05حصيلة مجلس الجامعة في الفترة املمتدة بين  .2

  .تفعيل منظام الجامعة  .3

 .قية بالفقيه بن صالحإحداث كلية العلوم التطبي .4

 .2021-2020خول الجامعي دال .5

 .القوانين الداخلية للمؤسسات الجامعية .6

 .خنيفرة جامعي وكلية الطب بجهة بني مالل ملتمس املجلس الجهوي املتعلق بإحداث مستشفى .7

 منصب:نتائج مباريات الترشيح لشغل  .8

 عميد الكلية متعددة التخصصات بخريبكة. 

 بن صالح بالفقيهولوجيا املدرسة العليا  للتكن . 

 :مختلفات .9
 

 ،، وحسن تعاونهمالجاد معلى عملهئه في بداية املجلس جميع أعضا السلطان موالي سليمان جامعةشكر السيد رئيس 

مستوى إحداث  الجامعة علىحققتها وعلى النتائج املتميزة التي  مة التي أنجزت خالل هذه الوالية،مثنيا على الحصيلة امله

 .لمية جديدةع مؤسسات

ومعه واقع الدراسة والبحث العلمي في الجامعة جراء انتشار فيروس  ،ثنائي الذي يعيشه العالمكما ذكر بالوضع االست

، مكنت من في الجامعة كورونا املستجد، وما نتج عنه من اتخاذ تدابير كفيلة باستمرار العملية التعليمية التعلمية

بالجهد الذي بذلته أطقم مذكرا في الوقت نفسه غم االكراهات املصاحبة لها، مقبولة ر  ظروفاستمرار الدراسة في 

من أسهم في إنجاح وفي هذا اإلطار جدد السيد رئيس الجامعة شكره لكل الجامعة التربوية واإلدارية خدمة للصالح العام، 

الوباء، وقد تليت الفاتحة ترحما بهذا ناهم جراء إصابتهم د، كما ترحم على جميع شهداء القطاع ممن افتقهذه العملية

، راجيا له التوفيق في الدكتوراهفي دراسات القطب  باعتباره مديرنجمي محمد كما قدم للمجلس األستاذ  هم.حعلى أروا

 .مهامه الجديدة

 النقطة االولى: 

 صادق املجلس  باإلجماع على محضر االجتماع السابق املنعقد بتاريخ 22 يونيو 2020.
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 ثانيةالنقطة ال:  

، وقد 2020نونبر  05و 2018نونبر  05خالل الفترة املمتدة بين  ،السيد رئيس الجامعة حصيلة مجلس الجامعةقدم 

الجامعة برئاسة السيد رئيس الجامعة األستاذ نبيل  هاتالتي حقق يجابيةاإل  على الحصيلة كلهمأجمع أعضاء املجلس 

ورقمنة املعطيات  ،جامعية جديدة مؤسسات، وإحداث لمية والتربويةالع :اتاملستويجميع  املدة فيخالل هذه  حمينة

األجواء التي اشتغل  إيجابيةعلى  تنمإلى جوانب أخرى  باإلضافة، بالجامعة، وتوحيد مركز الدكتوراهواملعلومات الخاصة 

 .ثالث سنوات هذه الوالية املمتدة على فيها املجلس طيلة

 النقطة الثالثة:  

 املؤسساتالجامعة و في  تدريجيا تفعيله العمل على ،ومناقشته منظام الجامعة فحوى  على هاطالعبعد  املجلس قرر 

، وذلك تيسيرا لنقل املعطيات والوثائق بشكل صحيح إلى  جلساألسبوع املوالي لتاريخ انعقاد هذا املابتداء من  التابعة لها،

 إدارة الجامعة واملؤسسات التابعة لها.، وهو ما سيمكن من توحيد طرق االشتغال في الهياكل الجديدة

 النقطة الرابعة: 

صادق املجلس باإلجماع على إحداث كلية العلوم التطبيقية بالفقيه بن صالح، وقد كان هذا القرار نتيجة دراسات 

 لها من خصوصية فيملا  في هذه املنطقة، مكثفة بين أطراف عدة أفضت إلى اختيار استحداث هذه املؤسسةمشاورات و 

 محيطها.

 النقطة الخامسة : 

من  2020نونبر  05إلى حدود  2019عرض منسق اللجنة البيداغوجية حصيلة السنة الجامعية املمتدة من شهر شتنبر 

صادق املجلس قد و  ،الصحيقبل الحجر الصحي، وهمت الثانية فترة الحجر  همت األولى فترة ما ،خالل فترتين اثنين

من لدن املؤسسات للتدريس  النماذج البيداغوجية املقترحةعلى  باإلجماع أيضا جلسصادق املكما  ،باإلجماععليها 

 .2021-2020 الجامعيخالل املوسم 

 النقطة السادسة: 
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من بعض املؤسسات التابعة  القوانين املتوصل بها عمل اللجنة ممثال في حصيلة السيد منسق اللجنة القانونيةقدم 

الخاص بانتخاب رؤساء  01/2019ملحق توضيحي يخص مقرر الرئاسة رقم  إضافة إلى بعد دراستها وتنقيحها،للجامعة 

 .الشعب

 :كما يلي وهي القوانين الداخلية املقدمة للمجلس -1

 .للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرةالقانون الداخلي  -

 .للمدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل القانون الداخلي -

 لمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة.القانون الداخلي ل -

 .للكلية متعددة التخصصات بخريبكة الداخليالقانون  -

 القانون الداخلي للكلية متعددة التخصصات ببني مالل. -

 .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببني ماللل القانون الداخلي -

 ذلك.تعديالت عليها كلما دعت الضرورة إلى إمكان إدخال  ه القوانين الداخلية باإلجماع معذعلى ه املجلسصادق وقد 

 :النقطةالسابعة

بخصوص إحداث مستشفى جامعي وكلية للطب  لجهة بني مالل خنيفرة، ملتمس املجلس الجهوي  الجامعة مجلسثمن 

، ي سليمانجامعة السلطان موال رئيس إلى السيد  ،بناء على مراسلة السيد رئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة، جهةالب

 هاتين املؤسستين بالجهة.الذي يقض ي بإحداث  املجلس الجهوي الرامية إلى اعتماد مقرر 

   اعتماده ودعمه والدفاع عنه.بعد مناقشته لهذا املقرر،  طان موالي سليمانمجلس جامعة السلقرر فقد  ،وبناء عليه 

 

 النقطة الثامنة: 

خريبكة، بت الترشيح لشغل منصب عميد الكلية متعددة التخصصات ظرفة الخاصة بنتائج مبارياتمت عملية فتح األ 

كما  حسب االستحقاق، وهي مرتبة اآلتيةالنتائج  أسفرت عن قدمدير املدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح و و 

 : يلي

 :الكلية متعددة التخصصات خريبكة 
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 خالد مهدي .1

 خليل الهامي .2

 رشيد الصمود .3

  :قيه بن صالحفوجيا الاملدرسة العليا للتكنول 

 املصطفى راكب .1

 عبد الزهيد العرباوي  .2

 خليل الهامي .3

خريبكة، على نتائج مباريات الترشيح لشغل منصب عميد الكلية متعددة التخصصات ب صادق املجلس باإلجماعوقد 

 .مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالحو 

 مساء. االجتماع حوالي الساعة الخامس ىشكر السيد الرئيس الحضور وانتهفي األخير و


