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محضر اجتماع مجلس الجــامعة رقم 05
للوالية 2020-2018
املنعقد بتاريخ يوم الثالثاء  30أبريل  2019بمقراملجلس
الحاضـرون:
األستاذ نبيل حمينة (رئيسا) ،األستاذ بنعاشير الحدادي ،األستاذ يحيى الخالقي ،األستاذ عبد الخالق
أسامة ،األستاذ علي بجا ،األستاذ شيلس لحسن  ،األستاذ رشيد لبيب ،محمد العقاوي ،األستاذ
عبدالكريم الهيضاوي ،األستاذ عبد املجيد زياد ،األستاذ أحمد الحسناوي ،األستاذ حميد املعروفي،
األستاذ موالي ادريس ميموني ،األستاذ عبدالعزيز حليم ،األستاذ رشيد جامع ،األستاذ محمد جالل
العدناني ،األستاذ بوشعيب زيات ،األستاذة فوزية اقزيبر ،األستاذ ابراهيم البوكاري ،األستاذ يوسف
الهادفي ،األستاذ موالي عبد الرحيم املحمدي ،األستاذ سعيد الصغير ،األستاذ خالد بن الزيدية ،السيد
نورالدين محمدي ،السيد رضوان شجار ،السيد أناس أعزيزي ،الطالب عبد الصمد وبيمح ،الطالب
محمد أدادس ،الطالب يحي اشقدي.
الغائبون بعذر :
 oالسيد مصطفى السليفاني ،األستاذ سعيد شبار ،السيد حسن منير ،السيد خالد املنصوري،
األستاذ أحمد الزغال ،األستاذ اخليفة الحرفي ،األستاذة مليكة والريبان.
الغائبون بدون عذر:
السادة:
 oإبراهيم مجاهد  ،محمد حلحال ،محمد رياض ،نورالدين درموش ،عادل اغزار ،األستاذ قادري
موالي الصادق.
املدعـوون :
 oاألستاذ املصطفى راكب (نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والتعاون)،
 oاألستاذ رشيد لبيب (نائب الرئيس املكلف بالشؤون البيداغوجية)
 oالسيد سعيد جندي رئيس قسم الشؤون التربوية عن مدير األكاديمية
 oممثل عن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة بني مالل – خنيفرة
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اجتمع مجلس الجامعة في يوم الثالثاء  30ابريل  2019بمقر رئاسة الجامعة ،برئاسة السيد نبيل حمينة
رئيس املجلس وقد تداول املجلس جدول األعمال التالي:
 .1املصادقة على املحضرالسابق
 .2تقسيم املناصب املالية برسم سنة 2019
 .3النواة الجامعية بأزيالل
 .4خلق مركزجامعي للموارد املعلوماتية
 .5القانون الداخلي للجامعة
 .6تقاريراللجان
 .7انتخاب ممثل الطلبة في حظيرة مجلس التدبير
 .8فتح األظرفة الخاصة بنتائج مباريات الترشيح لشغل منصب:
 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل
 عميد كلية العلوم والتقنيات بني مالل
 مدير املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية خريبكة
 .9مختلفات.
في بداية االجتماع هنا السيد الرئيس الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم كما تمنى الشفاء
العاجل للسيدة الكاتبة العامة األستاذة هناء الهاشمي على إثر حادثة السير التي تعرضت لها.
قبل البداية في جدول األعمال نوه السيد الرئيس باملجهودات املبدلة من طرف أعضاء املجلس
إلنجاز املشاريع املبرمجة للدخول الجامعي املقبل و بارك مصادقة مجلس الحكومة املنعقد يوم الخميس
11أبريل  2019على إحداث املؤسسات األربعة الجديدة بجامعة السلطان موالي سليمان و يتعلق األمر
باملدرسة الوطنية للتجارة والتسيير واملدرسة العليا للتربية والتكوين بمدينة بني مالل و املدرسة العليا
للتكنولوجيا بمدينة الفقيه بن صالح و كذلك تغيير تسمية املدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل إلى
املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
ثم تقدم السيد الرئيس بإعطاء معلومات حول تقدم املشاريع املبرمجة بالجامعة:
 مشروع املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (االستشارة املعمارية في طور اإلنجاز) والتي ستشرع في
العمل في املوسم الجامعي املقبل ب 150طالب و طالبة في مبنى التكوين املستمر بمقر الرئاسة ؛
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 املشاريع الخاصة بتجهيز كلية العلوم والتقنيات وكلية االداب والعلوم االنسانية والكلية متعددة
التخصصات ببني مالل ثم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة فقد تم اعداد دفتر التحمالت
) (CPSالخاص بهذه املشاريع؛
 مشروع املدرسة العليا ملهن التربية والتكوين و التي ستشرع في استقبال الطلبة في التكوينات
املختلفة في املوسم الجامعي املقبل .
 مشروع كلية االقتصاد والتدبير و التي ستشرع في استقبال الطلبة في التكوينات املختلفة في املوسم
الجامعي املقبل .
 مشروع املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني مالل فاالستشارة املعمارية في طور اإلنجاز،
 مشروع املدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح في طور اإلنجاز.
بخصوص املركز الجامعي املشترك أخبر السيد الرئيس أن قاعات املحاضرات وكذلك األقسام ستكون
جاهزة ابتداء من  2020وستساهم في تخفيف االكتظاظ بالنسبة للمؤسسات ذات االستقطاب املفتوح
وفيما يخص املدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة تمت املوافقة عل مهلة  4اشهر للمقاول من اجل
استكمال اشغال البناء والتهيئة .
وفي تدخل السيد الرئيس اكد على ان الهدف املتوخى هو خلق جامعة متكاملة تظم جميع التخصصات و
الشعب :العلوم الحقة ,اآلداب والعلوم االنسانية ,االقتصاد والحقوق ,التجارة ,الهندسة ....وغيرها من
التكوينات الحديثة مع مراعات البنيات التحتية للجامعة.
وفي هدا السياق صادق املجلس على احداث املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني مالل
بعد ذلك تم التطرق للنقط املحددة بجدول أعمال املجلس:
النقطة االولى:

صادق املجلس على محضر االجتماع السابق باإلجماع
النقطة الثانية :

فيما يخص املناصب املالية صادق املجلس املوقر على تقسيم املناصب املالية برسم السنة الجامعية
 . 2020/2019ثم تطرق السادة األساتذة كذلك لضرورة تحقيق تكافؤ بين جميع املؤسسات الجامعية
"القديمة" واملحدثة وطالب الجميع بتتبع ملف خلق كلية الطب والصيدلة وكذا كلية الحقوق بجامعة
السلطان موالي سليمان.
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النقطة الثالثة :
فيما يخص النواة الجامعية بإقليم أزيالل صادق املجلس على إحداث مدرسة عليا للتكنولوجيا بتكوينات
حديثة تراعي متطلبات سوق الشغل ومؤهالت املنطقة وتدفع بالبحث العلمي في مجاالت متنوعة .
النقطة الرابعة :
في اطار انخراط الجامعة في مشروع الرقمنة الذي سيمكن من تحديث اإلدارة و طرق التسيير بها صادق
املجلس على احداث مركز جامعي للموارد املعلوماتية يمكن من دمج املعطيات وقواعد البيانات وخلق
طرق امنة للتواصل املعلوماتي دو الجودة العالية بين جميع املؤسسات يدبر و يقدم معلومات محينة
لجميع االطر االدارية و األساتذة و الطلبة.
النقطة الخامسة :
تم تأجيل مناقشة القانون الداخلي للجامعة الى االجتماع املقبل.
النقطة السادسة

بعد تالوة التقريرين للجنة الشؤون البيداغوجية و لجنة البحث العلمي من طرف املنسقين على التوالي د.
م ادريس امليموني و د .عبد املجيد زياد صادق املجلس على تقارير اللجان والتي تخص :
  23تكوين محدث في جميع املؤسسات الجامعية الوثيقة الرقمية التي تعطي الغالف الزمني الكلي انطالقا من امللف الوصفي كورقة لالستئناس بها فياتخاد القرارات فيما يخص مناصب الشغل  ,تدبير قاعات ومدرجات االشتغال والتدريس .
اعداد برنامج تربوي بمشاركة اكاديمية التكوين و برنامج للزيارات امليدانية و الدورات التكوينيةوفي عرض لجنة البحت العلمي تم التطرق للتحديات الجديدة من تحسين الترتيب العلمي للجامعة
واختيار مجالت محكمة و رصينة وتنظيم لقاءات علمية دولية محكمة وطالب الجميع بضرورة حث
املختبرات على وضع استراتيجية واضحة املعالم للبحث عبر تقديم مشاريع للبحث ,وتوحيد االنتساب
العلمي لجميع الباحثين املنتمين ملختلف مختبرات الجامعة.
كما اضاف السيد نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والشراكة توضيحات عن التكوين باللغة االنجليزية
وضرورة االنخراط في املشاريع الدولية للبحث العلمي تسهل على الطلبة الدكاترة الحصول على منح مالية.
كما صادق املجلس على اقتراح لجنة البحث العلمي بخصوص تقديم مشاريع الندوات العلمية املبرمجة
لسنة  2020قبل  30نونبر  2019ومناولة تسيير نفقات الندوات الى شركة خاصة من خارج الجامعة
انطالقا من السنة الجامعية املقبلة.
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وصادق املجلس على خلق مركز وحيد لدراسات الدكتوراه بالجامعة يضم جميع االقطاب العلمية وسيتم
اعداد قانون داخلي خاص به.
النقطة السابعة :
صادق املجلس على انتخاب الطالب "محمد ادادس" كممثل للطلبة في مجلس التدبير
النقطة الثامنة :

تمت عملية فتح األظرفة الخاصة بنتائج مباريات الترشيح لشغل منصب عميد كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بني مالل و عميد كلية العلوم والتقنيات بني مالل و مدير املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
خريبكة والتي اسفرت عن النتائج التالية املرتبة حسب االستحقاق:
كلية العلوم والتقنيات :

-1محمد سجيع الدين
-2سعيد امللياني
-3عبد املجيد الحديوي
كلية االداب والعلوم االنسانية :
-1عبد الجليل هنوش
 -2محمد عاملي
 -3يحيى الخالقي
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

-1محمد سجيع الدين
 -2خليل الهامي
 -3املقدم خديوي
و صادق املجلس املوقر باإلجماع على نتائج مباريات الترشيح املعلنة أعاله .

مقرر :األستاذ العدناني محمد جالل
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