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وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
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مشروع محضر اجتماع مجلس الجــامعة رقم 02
للوالية 2020-2018
املنعقد بتاريخ االثنين  16يوليوز 2018
الحاضـرون:
األستاذ بوشعيب مرناري (رئيسا) ،األستاذ أحمد الزغال ،األستاذ بنعاشير الحدادي ،األستاذ يحيى الخالقي ،األستاذ
عبدالخالق أسامة ،األستاذ سعيد الشبار ،األستاذ عبدالكريم الهيضاوي ،األستاذ عبداملجيد زياد ،األستاذ أحمد
الحسناوي ،األستاذ حميد املعروفي ،األستاذ موالي ادريس ميموني ،األستاذ عبدالعزيز حليم ،األستاذ اخليفة
الحرفي ،األستاذ محمد جالل العدناني ،األستاذة فوزية اقزيبر ،األستاذ ابراهيم البوكاري ،السيد نورالدين محمدي،
السيد رضوان شجار ،السيد أناس أعزيزي ،السيد إلياس بن تاشفين.
الغائبون بدون عذر:
السادة:
 oابراهيم مجاهد ،محمد حلحال ،مصطفى السليفاني ،خالد املنصوري ،محمد رياض ،محمد العقاوي،
نورالدين درموش ،حسن منير ،سعيد حاكيمي ،أحمد أدارت ،محمد محسن.
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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بدأ املجلس أشغاله حوالي الساعة التاسعة والنصف واستهل السيد الرئيس كلمته بشكر وتهنئة السادة األساتذة
املنتخبين من طرف الزمالء بعد ذلك رحب بممثلي القطاعات وقام بعرض جدول األعمال وهو كاآلتي :
 .1املصادقة على املحضر السابق
 .2املناصب املالية برسم سنة 2018
 .3املصادقة على امليزانية برسم سنة 2018
 .4خلق نواة جامعية بالفقيه بن صالح
 .5تفريع الكلية املتعددة التخصصات إلى كلية العلوم وكلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية
 .6خلق مؤسسة للتدبير ومواكبة املشاريع الجامعية « Fondation ou Groupe
» )d’intérêt publique (GIP
 .7مختلفات.
قبل التطرق لجدول االعمال تمت قراءة مراسلة السادة األساتذة وتمت إضافة النقاط التالية:
نقطة رابعة  :خلق نواة جامعية بأزيالل (تمت إضافتها إلى النقطة املدرجة)
نقطة خامسة :تفريع الكلية املتعددة التخصصات إلى كلية العلوم وكلية العلوم القانونية واالقتصادية
كما تم قراءة النقاط التي اقترحها كل من األستاذ الحسناوي و املعروفي وتمت إضافتها في مختلفات.
النقطة الولى:
تم اقتراح تغيير القانون الداخلي للمجلس من أجل توسيع الوعاء الداخلي للسادة األساتذة من االنخراط في ثالث
لجان عوض اثنتين ،و تمت الشارة كذلك على أن الغائبين بدون عذر يجب حضورهم حسب القانون ،و بعد تدخل
السيد الرئيس تم االستخالص إلى توصية تفيد على االشتغال على قانون داخلي جديد.
فيما يخص تقارير مجلس الجامعة ،اقترح األستاذ امليموني إحداث لجنة الصياغة تنظر في صياغة التقارير قبل
بعثها إلى املجلس من أجل تدوين املالحظات و جمعها من طرف املقرر من أجل إحالتها إلى لجنة الصياغة و املتكونة
من السادة األساتذة املعروفي ،امليموني و السيد شجار.
كما دعا الجميع كذلك إلى ضرورة انخراط األعضاء الخارجيين في اللجان و استدعاؤهم من أجل إغناء النقاش
و فيما يخص النقطة األولى ،تمت املصادقة بالجماع على املحضر السابق.
النقطة الثانية:
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية ،تم عرض عدد املناصب التي حصلت عليها الجامعة وتمت الشارة إلى الخصاص
والتفاوت في نسبتي التأطير العلمي و الداري الذي تعرفه املؤسسات الجامعية التابعة لجامعة السلطان موالي
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سليمان في ميادين العالميات و تدبير املوارد البشرية و املالية ومشكل الداريين الذين ناقشوا الدكتوراه وانخرطوا
في سلك التعليم الجامعي .
وأكد السيد الرئيس على أن املناصب املالية تعطى جملة إلى املؤسسات ويتم تفصيلها وتقسيمها حسب األولويات
داخل كل مؤسسة بين املناصب الدارية والبيداغوجية ،وخلص الجميع إلى ضرورة عقد دورات تكوينية وتحفيزات
مادية لجميع املوظفين وكذا ضرورة رقمنة الدارة ملحاربة االكتظاظ وحث املؤسسات على تطوير بطاقة املهام
الخاصة بكل موظف وخلق منصة من أجل التفاعل بين جميع الفعاليات داخل املؤسسات و شراء برنامج إلكتروني
لتدبير البريد اللكتروني الخاص باألساتذة.
تمت املصادقة على النقطة الثانية بتحفظ السيد املحمدي وامتناع السيد الهيضاوي.
النقطة الثالثة:
وفيما يخص النقطة املتعلقة بامليزانية  2018وبعد نقاش مستفيض تمت بلورة مجموعة من املالحظات واملقترحات:
 ضرورة برمجة جزء مالي غير متوقع في امليزانية خلق أو إيجاد أمكنة لتدبير األرشيف برمجة ميزانية الثقافة للطلبة اقتناء حافلة جديدة  /حافلة صغيرةشراء برنامج إعالميات  Oraclوفي ما يتعلق بامليزانية إضافة التفوق إلى حركية من أجل دعم البحث
العلمي ،كما طالب الحضور برصد ميزانية العمداء بالنابة على املستوى الوزاري ودعم برنامج حركية لتشجيع
البحث العلمي.
وفي تدخل السيد الرئيس أشار إلى ضرورة خلق مراكز اللغات في الكليات من أجل تطوير عطاء الطلبة
مجهز بأحدث التكوينات والتجهيزات الديداكتيكية في حين يرى البعض أنه ال يجب خلق مركز للديداكتيك كونه
سيتم استعماله في التكوينات بنسبة قليلة( في املحاضرات) ،في حين أن نسبة كبيرة من األساتذة داخل الجامعة
تعتمد على البحث العلمي.
وفي ارتفاع ميزانية الساعات الضافية عبر الحضور على ضرورة رفض التكوينات التي ال تتوفر على فريق
بيداغوجي قار.
وفيما يخص التجربة في تدريس اللغات األجنبية (النجليزية) أكد األستاذ راكب على أنها تجربة البأس بها مع أنها لم
تعط النتائج املأمولة وأشار إلى ضرورة إعطاء مراكز اللغات املحلية (كلية اآلداب) الفرصة في هذه التجربة وتفويض
لجنة البحث العلمي على العمل على هذا املشروع.
وتمت املصادقة على ميزانية  2018بالجماع.
النقطة الرابعة:
وفي النقطة املتعلقة بخلق نواة جامعية بالفقيه بن صالح وبعد االستماع إلى أراء جميع املتدخلين بإمعان وتبصر
صادق املجلس على خلق نواة جامعية في كل من إقليم الفقيه بن صالح واقليم أزيالل وذلك من أجل امتصاص
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الكتلة الطالبية و االكتظاظ الذي تعرفه بعض املؤسسات الجامعية في بني مالل بالضافة إلى خلق توازن داخل
الجهة ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية في منطقة أزيالل و خنيفرة.
النقطة الخامسة:
فيما يخص هذه النقطة التي تمت إضافتها في جدول األعمال والتي تخص التفريع والتي سبق أن وافق عليها مجلس
الكلية املتعددة التخصصات في الدورة املاضية ،صادق املجلس على تفريع الكلية املتعددة التخصصات إلى كلية
العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية وكلية العلوم.
النقطة السادسة :
وفيما يخص النقطة السادسة خلق مؤسسة تدبير و مواكبة املشاريع الجامعية كمؤسسة تنموية تعنى باالبتكار و
البحث العلمي مع الجهة والشركاء املحليين والجهويين وبعد نقاش حاد حول طبيعة املؤسسة القانونية وكيفية
اشتغالها تم تكليف األستاذ العدناني على العمل على هذا املشروع والعمل على بلورته بمعية السادة األساتذة في
اللجنة القانونية .
مختلفات:
تم التطرق في مختلفات إلى:
خلق مركز الدكتوراه في مستهل السنة القادمة
كيفية التأهيل الجامعي املتضمنة في املرسوم  497املعدل ب  2001 338والتي يجب االشتغال عليها داخل قانون
داخلي خاص بالتأهيل الجامعي وإحالة هذا الطلب على لجنة البحث العلمي وبعدها إلى اللجنة القانونية.
وفيما يخص الطعون الواردة على الرئاسة حول أحقية التصويت في انتخابات الشعب تم اقتراح حل ودي بين
األطراف دون اللجوء إلى القانون واملحكمة.

وبعد أن تفضل السيد الرئيس بشكر جميع الحاضرين ،انتهى االجتماع حوالي الساعة التاسعة مساءا.

املقرر:
الستاذ محمد جالل العدناني
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