المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية ،التكوين المهني التعليم العالي
والبحث العلمي
جامعة السلطان موالي سليمان
الرئاســـــــــــــــــــــة

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

محضر اجتماع مجلس الجــامعة رقم 09
املنعقد بتاريخ يوم الخميس  13فبراير 2020
الحاضـرون:
 oالسيد نبيل حمينة (رئيسا) ،السيد سعيد ملياني ،السيد محمد العاملي ،السيد بنعاشير
الحدادي ،السيد علي بجا ،السيد محمد سجيع الدين ،السيد شيلس لحسن ،السيد مصطفى
السليفاني ،السيد سعيد شبار  ،السيد عبدالكريم الهيضاوي ،السيد العربي صيهر ،السيد حميد
املعروفي ،السيد توفيق مكيس ي ،السيد موالي ادريس ميموني ،السيد عبدالعزيز حليم ،السيد
رشيد جامع ،السيد اخليفة الحرفي ،السيد محمد جالل العدناني ،السيدة فوزية قزيبر ،السيد
يوسف الهادفي ،السيد قادري موالي الصادق ،السيد الحسن اباء ،السيد حسن محداش ،السيد
سعيد الصغير ،السيد موالي عبد الرحيم املحمدي ،السيد نورالدين محمدي ،السيد رضوان
شجار ،السيد أناس أعزيزي ،السيد عبدالصمد وبيمح ،السيد محمد أدادس ،السيد يحيى
اشقدي.
الغائبون بعذر:
 oالسيد حسن منير ،السيد أسامة عبدالخالق،
الغائبون بدون عذر:
السادة:
 oالسيد إبراهيم مجاهد ،السيد محمد حلحال ،السيد خالد املنصوري ،السيد محمد رياض،
السيد محمد العقاوي ،السيد بوشعيب زيات ،السيدة مليكة والريبان ،السيد ابراهيم البوكاري،
السيد عادل اغزار،
املدعـوون :
 oالسيد املصطفى راكب (نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والتعاون)،
 oالسيد عبداملجيد زياد (نائب الرئيس املكلف بالشؤون البيداغوجية)،
 oالسيد محمد صبري ( املدير املساعد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير).
 oهناء هاشيمي (الكاتبة العامة للجامعة)
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جدول األعمال:
املصادقة على املحضرين السابقين
توزيع املناصب املالية برسم سنة 2020
املصادقة على تقاريراللجان
انتخاب أعضاء مجلس التدبير

)1
)2
)3
)4

 )5فتح األظرفة الخاصة بنتائج مباريات الترشيح لشغل منصب:
 مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا خنيفرة
 مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا بني مالل

 .1مختلفات.

النقطة االولى:
صادق املجلس على املحضرين السابقين باإلجماع
النقطة الثانية :
في مستهل تدخله تحدث السيد الرئيس عن التأخير الحاصل في املسطرة املتبعة في اختيار املناصب
والتي تؤدي في بعض الحيان إلى استحالة االلتزام بالتواريخ املبرمجة ملباريات انتقاء الساتذة وبالتالي ضياع
مجموعة من املناصب على املستوى الوطني وكذا على مستوى جامعة السلطان موالي سليمان ،ومن أجل
حل هذا املشكل تم تطوير منصة رقمية للتشغيل عبر الشبكة العنكبوتية تضم قاعدة بيانات تتوفر على
جميع املعطيات الخاصة بتوظيف الساتذة الجامعيين الجدد وذلك حسب دورتين  :دورة أبريل و دورة
شتنبر.
وقد أثار السادة الساتذة مشكل االنتقاالت في جميع مؤسسات الجامعة ملا له من تأثير سلبي على
التكوينات داخل الجامعة وضرورة الرفع من عدد املناصب املحدثة لحل مشكل االكتظاظ في بعض
املؤسسات الجامعية .وفي النقاش تم التطرق كذلك إلى ضرورة تحديد تخصص املناصب في كل من الكلية
املتعددة التخصصات أزيالل وخنيفرة والذي يمكن رده إلى الشعبة التي تنوي فتح تكوينات في املؤسستين
املذكورتين .وفي نفس السياق أكد السادة الساتذة على خلق تكوينات تستقطب الطلبة الجدد تراعي
املقومات االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمنطقة و تستجيب لحاجياتها .
فيما يخص املناصب املحدثة برسم سنة  2020صادق املجلس املوقر على تقسيم املناصب املالية.
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النقطة الثالثة :
تمت قراءة تقارير اللجنة البيداغوجية و لجنة البحث العلمي والشراكة و لجنة الشؤون الثقافية
والفنية والرياضية باستثناء تقرير اللجنة القانونية التي الزالت تشتغل على النظمة الداخلية للمؤسسات
املعنية.
وفي مناقشة تقارير اللجان تم التطرق إلى النقط التالية:
 إعادة هيكلة بنيات البحث و تقسيم و توزيع ميزانية البحث و ضرورة تسريع وتفعيل مركز الدكتوراهالخاص بالجامعة.
 خلق نادي اإلبداع العلمي في اللجنة الثقافية وخلق أنشطة ثقافية معرفية أكاديمية مع ضرورة إشراكالطلبة في النشطة الفنية و الثقافية والفلسفية و العلمية للجامعة
 اقتراح مناقشة البكالوريوس داخل مجلس الجامعة نظرا لغياب الوضوح في بعض النقط (مفهوماالنفتاح وحدات االنفتاح الترصيد) في يوم دراس ي خاص من أجل خلق بنك للمعلومات واستباق
املشاكل التي يمكن أن تعيق تقدم هذا املشروع
 إشراك الساتذة وطلبة املؤسسات الجديدة في مجلس الجامعة واللجن املنبثقة عنه تشخيص الوضع الثقافي في الجامعة و جرد النوادي الثقافية وخلق نادي فلكي ،ونادي لالبتكاروالتجديد و الخلق واإلبداع وتنظيم ماراطون و نصف ماراطون خاص بالجهة و خلق أقطاب للقيم
التربوية والنظمة املعرفية والشأن الديني وخلق مسابقات ثقافية في املسرح والسينما .كما تمت توصية
بإعادة تشكيل اللجنة الثقافية والفنية والرياضية من أجل ضخ دماء جديدة في أعمالها.
وفي تدخل السيد الرئيس أكد على ضرورة تنظيم يوم دراس ي بيداغوجي بالجامعة ملناقشة دفتر
الضوابط البيداغوجية .وفيما يخص النشطة الثقافية فإنه سيتم خلق قطب كنفوشيوس في الجامعة و
مشروع خلق مركز جامعي للرياضة ممول من طرف الجهة باإلضافة إلى انخراط الجامعة املعتاد في مشاريع
تطوير اللغة االنجليزية.
كما تم التذكير بالشراكة التي أبرمتها الجامعة مع نادي  OMNISPORTمن أجل تخفيض االشتراك
السنوي للسادة الساتذة في النادي الرياض ي و تم اقتراح زيارة املعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء يوم
السبت  15أبريل . 2020
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بعد النقاش املستفيض صادق املجلس على تقارير اللجان
النقطة الرابعة :
تم تجديد أعضاء مجلس التدبير بعد االنتخابات كاالتي :
-

ممثل أساتذة التعليم العالي  :الستاذ العربي الصيهر
ممثل الساتذة املؤهلين :الستاذ م عبد الرحيم املحمدي
ممثل الساتذة املساعدين  :الستاذ توفيق مكيس ي
ممثل الطلبة  :الطالب يحيى اشقدي
ممثل االداريين  :السيد رضوان شجار

النقطة الخامسة :
تمت عملية فتح الظرفة الخاصة بنتائج مباريات الترشيح لشغل منصب مدير املدرسة العليا
للتكنولوجيا بخنيفرة ومنصب مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل والتي أعطت النتائج التالية
املرتبة حسب االستحقاق :
المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة :

-1محمد بوعشرين
-2أحمد ايت لحو
-3اخليفة الحرفي
المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل :

-1أسامة عبد الخالق
 -2خليل الهامي
3حفيظة حنينصادق املجلس باإلجماع على نتائج مباريات الترشيح لشغل منصب مدير املدرسة العليا
للتكنولوجيا بخنيفرة ومنصب مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل
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مختلفات:
تمت مناقشة ثالث نقاط ويتعلق المر ب :
-1مشاكل مناقشة أطروحة الدكتوراه التي يجب أن تتم في أقرب اآلجال املنصوص عليها في العراف
الجامعية و ضرورة تدخل إدارة املؤسسة في حث الساتذة على تسريع كتابة التقارير .كما أقر الجميع على
ضرورة توحيد شروط التأهيل الجامعي في ميثاق خاص بالتأهيل سيتم إعداده من طرف لجنة البحث
العلمي والشراكة
 -2مشكل الدكاترة املتعاقدين وبالحرى مشكل تعويضات الطلبة الدكاترة املتعاقدين في جميع
مؤسسات الجامعة
 -3التكوين املستمر بجامعة السلطان موالي سليمان
في تدخل السيد الرئيس أكد على ضرورة إخبار املجلس بشؤون التكوين املستمر والتسريع بإعداد
القانون الداخلي من أجل املصادقة عليه كما اقترح بعض الساتذة برمجة عرض يقدم من طرف مدير
مركز التكوين املستمر على أعضاء املجلس و ضرورة انفتاح الجامعة على القطاع الخاص في ما يخص
اإلشهاد في مركز اللغات الحية ببني مالل.
شكر السيد الرئيس الحضور الكريم وانتهى االجتماع حوالي الساعة الثالثة و  37دقيقة .

مقرر :محمد جالل العدناني
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