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الحاضـرون:
األستاذ بوشعيب مرناري (رئيسا) ،األستاذ أحمد الزغال ،األستاذ بنعاشير الحدادي ،األستاذ يحيى الخالقي ،األستاذ
عبدالخالق أسامة ،األستاذ عبدالكريم الهيضاوي ،األستاذ حسن منير ،األستاذ عبداملجيد زياد ،األستاذ أحمد
الحسناوي ،األستاذ حميد املعروفي ،األستاذ موالي ادريس ميموني ،األستاذ عبدالعزيز حليم ،األستاذ اخليفة الحرفي،
األستاذ سعيد حاكيمي ،األستاذ محمد جالل العدناني ،األستاذة فوزية اقزيبر ،األستاذ ابراهيم البوكاري ،السيد رضوان
شجار ،السيد أناس أعزيزي ،السيد أحمد أدارت ،السيد إلياس بن تاشفين ،السيد محمد محسين.
الغائبون بعذر :
 oالسيد مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل-خنيفرة،
 oالسيد محمد حلحال  :رئيس املجلس اإلقليمي لبني مالل
 oالسيد نورالدين محمدي  :ممثل املوظفين اإلداريين والتقنيين
الغائبون بدون عذر:
السادة:
 oإبراهيم مجاهد  :رئيس مجلس جهة بني مالل-خنيفرة
 oسعيد شبار :رئيس املجلس العلمي املحلي لبني مالل
 oخالد املنصوري  :رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني مالل-خنيفرة
 oمحمد رياض  :رئيس الغرفة الفالحة لجهة بني مالل-خنيفرة
 oمحمد العقاوي  :رئيس غرفة الصناعة التقليدية بني مالل-خنيفرة
 oنورالدين درموش  :مدير املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل  -خنيفرة
املدعـوون :
 oاألستاذ رشيد لبيب (نائب الرئيس املكلف بالشؤون البيداغوجية)
 oاألستاذ املصطفى راكب (نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والتعاون)،
 oاألستاذة مليكة والريبان (الكاتبة العامة)
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جدول العمال:
 .1تعيين اللجان املنبثقة عن املجلس
 .2انتخاب أعضاء مجلس التدبير
 .3نتائج مباريات الترشيح لشغل منصب:





عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل
عميد الكلية متعددة التخصصات بني مالل
عميد كلية العلوم والتقنيات بني مالل
مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا بني مالل

 .4اقتراح أسماء ثالثة أساتذة للتعليم العالي قصد تعيين واحد منهم لتمثيل الجامعة في اللجنة املكلفة
بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة املتعلقة بمنصب رئيس جامعة السلطان موالي سليمان.
 .5مختلفات.
بدأ املجلس أشغاله حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا واستهل السيد رئيس الجامعة كلمته مرحبا
بالسادة أعضاء املجلس كافة ومهنئا املنتخبين منهم على الثقة التي وضعها فيهم زمالئهم من األساتذة واإلداريين
والطلبة ،ومنوها كذلك باملجهودات التي بذلها أعضاء املجالس السابقة في تنمية وتطوير جامعة السلطان موالي
سليمان ،مطالبا املجلس بتحديد مقررا له ونائبا عنه ،الش يء الذي خلص بتعيين األستاذ محمد جالل العدناني مقررا
للمجلس.
وبعد هذا تفضل السيد الرئيس بقراءة النقط املعروضة بجدول األعمال ،قبل التطرق إلى مناقشتها من طرف
أعضاء املجلس نقطة بنقطة.
 .1النقطة الولى :تعيين اللجان املنبثقة عن مجلس الجامعة
في هذا الصدد تحدث السيد الرئيس عن أهمية ودور اللجان املتكامل والشمولي كما أكد على أن الترابط في أشغال
اللجان ضروري من أجل إنجاح عملها و دعا كذلك إلى االنخراط في جميع اللجان بنوع من التكافؤ .وذكر السيد الرئيس
بالقانون املنظم لهيكلة اللجان وضرورة االنخراط في لجنتين و العمل بتكامل وتواصل من أجل إنجاح املشروع الجامعي.
و تم فتح الترشيحات ملختلف اللجان وهي كاآلتي :
 اللجنة البيداغوجية (انظر املرفق )1
 لجنة البحث العلمي (انظر املرفق )2
 اللجنة القانونية (انظر املرفق )3
 لجنة الثقافة و الرياضة (انظر املرفق )4

2

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
جامعة السلطــــان موالي سلـــــيمان – بنـي مالل
الرئـــــــــاسة

بعد ذلك تمت املصادقة على اللجان بإجماع عام وسيتم تعيين منسقي اللجان في االجتماع األول لكل لجنة
على حدة.
-2النقطة الثانية :انتخاب أعضاء مجلس التدبير
بعد التذكير باملرسوم املنظم بتشكيل أعضاء مجلس التدبير وفتح الئحة الترشيح أسفرت عملية االنتخاب
على النتائج اآلتية:
 األستاذ اخليفة الحرفي ممثل أساتذة التعليم العالي واألستاذ حليم عبد العزيز ممثل األساتذة املؤهلين واألستاذ أحمد الحسناوي ممثل أساتذة التعليم العالي مساعدين والسيد أناس اعزيزي ممثل املوظفين اإلداريين والتقنيين والطالب إلياس بن تاشفين ممثل الطلبة-3النقطة الثالثة:
تتعلق بفتح أظرفة املترشحين ملنصب عميد الكلية املتعددة التخصصات وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
وكلية العلوم والتقنيات ومدير املدرسة العليا للتكنولوجيا  :في هذا الصدد تم إخبار املجلس بتوصل رئاسة الجامعة
بمراسلة وزارية تنص على إيقاف مسطرة الترشيحات لشغل املناصب املذكورة .
-4النقطة الرابعة :
تفضل السيد رئيس الجامعة بإخبار أعضاء املجلس بضرورة اقتراحهم ،على الوزارة الوصية ،لثالثة أسماء
ألساتذة التعليم العالي قصد تعيين أستاذ واحد من بينهم لتمثيل الجامعة في اللجنة املكلفة بدراسة الترشيحات و
مشاريع تطوير الجامعة املتعلقة بمنصب الرئيس الجديد لجامعة السلطان موالي سليمان .وبعد نقاش مستفيض
بخصوص هذه النقطة تم االتفاق على اقتراح االسماء االتية  :األستاذ امليموني ادريس ،األستاذ اخليفة الحرفي،
األستاذ عبداملجيد زياد  ،وتمت املصادقة على هذه الالئحة باإلجماع من طرف املجلس .
-5النقطة الخيرة  :مختلفات
أثيرت ضمن مختلفات ،مجموعة من النقط للنقاش تصب في شموليتها حول املزيد من االشتغال على تطوير
الجامعة وتثمين ما تم تحقيقه في مختلف املحاور املهيكلة للجامعة منذ إنشاءها  :تنويع العرض البيداغوجي ،النهوض
بالبحث العلمي ،التفاعل مع املحيط السوسيو اقتصادي ،بنيات تحتية...
حيث تم التطرق ملجموعة من النقط حول:
 مصير الكلية املتعددة التخصصات ومناقشة إمكانية خلق كل من كلية العلوم و كلية العلوم القانونيةواالقتصادية واالجتماعية بمدينة بني مالل
 ضرورة توفير مرافق ملختبرات وفرق البحث العلمي،3

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
جامعة السلطــــان موالي سلـــــيمان – بنـي مالل
الرئـــــــــاسة

-

ضرورة تقديم ما توصلت له اللجان في الوالية السابقة من أجل البدء من ما توصلت إليه هذه اللجان لكي تكون
إضافة نوعية و إغناء للنقاش.
وجوب العمل على خلق جامعة قوية من أجل خلق دينامية اقتصادية و انفتاح على العالم السوسيو-اقتصادي
ضرورة خلق مدرسة وطنية للتجارة و التسيير
ضرورة إعادة النظر في الحركية الخارجية وانتقاالت األساتذة وما يسببه من نتائج سلبية على السير العادي
للشأن البيداغوجي و البحث العلمي.
الطلب من السادة العمداء تقديم املعطيات الالزمة من أجل العمل عليها في مجلس التدبير

وفي رده تحدث السيد الرئيس على أن مشروع تطوير البحث العلمي وخلق تخصصات جديدة ومعاهد جامعية،
سيتم عبر خلق مركز جامعي كما أشاد بدور شبكة الكليات املتعددة التخصصات في توجهها نحو اقتراح خلق جامعة
متعددة التخصصات.
كما ركز السيد الرئيس الدور الحيوي للجان املنبثقة عن املجلس في النهوض بالديناميكية العلمية و تطوير
البحث العلمي والسهر على سن الطرق الناجعة لتفعيل املساطير املعمول بها في تمويل الشق املتعلق بالبحث العلمي في
الجامعة بمختلف مشاربها .وفي ما يشاع بتمويل خارجي للبحث العلمي بالجامعة ،أكد السيد الرئيس عل أن التعامل
املعترف به في هذه املواضيع يتم باملراسالت اإلدارية الرسمية لقطع الطريق على القيل و القال ،موضحا بأن اللجان
تعمل بتواز مع اإلدارة في كل ما يتعلق بتقديم االستشارة القانونية الالزمة.
وفي األخير ،أكد رئيس الجامعة على ضرورة انخراط الجامعة بمؤسساتها وجميع هياكلها في ورش االشتغال على
املسالك املمهننة في مهن التربية و التكوين ،وخلق املزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والعام .
وفي اختتام االجتماع حوالي الساعة الواحدة زواال شكر السيد الرئيس الحضور الكريم وتمنى لجميع األعضاء
التوفيق و النجاح في مهامهم الجديدة.

املقرر محمد جالل العدناني.
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