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مشروع محضر اجتماع مجلس الجــامعة رقم 03
للوالية 2020-2018
املنعقد بتاريخ االثنين  05نونبر 2018
الحاضـرون:
األستاذ نبيل حمينة (رئيسا) ،األستاذ أحمد الزغال ،األستاذ بنعاشير الحدادي ،األستاذ يحيى الخالقي ،األستاذ
عبدالخالق أسامة ،األستاذ علي بجا ،األستاذ عبد املومن التبياوي ،األستاذ شيلس لحسن ،األستاذ سعيد شبار،
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 ،األستاذ قادري موالي الصادق ،األستاذ سعيد الصغير ،األستاذ خالد بن
الزيدية ،السيد نورالدين محمدي ،السيد رضوان شجار ،السيد أناس أعزيزي ،السيد أحمد أدارت.
الغائبون بعذر :
 oالسيد مصطفى السليفاني ،السيد خالد املنصوري ،السيد محمد رياض
الغائبون بدون عذر:
السادة:
 oإبراهيم مجاهد  ،محمد حلحال ،محمد العقاوي  ،نورالدين درموش ،حسن منير ،موراد بوغرارة ،حسن
شذلي ،عادل اغزار ،موالي عبدالرحيم املحمدي،
املدعـوون :
 oاألستاذ املصطفى راكب (نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والتعاون)،
 oالسيد سعيد جندي رئيس قسم الشؤون التربوية عن مدير األكاديمية
 oممثل عن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة بني مالل – خنيفرة
 oالسيدة كروم اللة عائشة عن رئيس الغرفة الفالحية لجهة بني مالل -خنيفرة
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اجتمع مجلس الجامعة في يوم اإلثنين  05نونبر  2018بمقر رئاسة الجامعة ،برئاسة السيد نبيل حمينة رئيس
املجلس  ،وقد تداول املجلس جدول األعمال التالي:

جدول األعمال:
 .1عرض مشروع تطوير الجامعة للسيد الرئيس
 .2اقتراح إحداث مؤسسات جديدة
 .3مختلفات.
النقطة االولى

فبعد كلمة ترحيب للسيد رئيس الجامعة بالسادة العمداء ومديري املؤسسات الجامعية ،وممثلي املصالح الخارجية
وممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية بالجهة ،والسادة ممثلي األساتذة و ممثلي اإلداريين والطلبة ،تم عرض
مشروع تطوير الجامعة للسيد الرئيس الذي قدم خارطة طريق شملت جميع برامج التأطير البيداغوجي والبحث
العلمي بالجامعة وسبل تطويرها والرقي بها من بنيات تحتية بيداغوجية وهيئات البحث العلمي والتكوين املستمر
ووسائل التجديد واالبتكار .املشروع يتميز بتحسين حكامة الجامعة ،تنويع املسالك وتشجيع التكوينات املهنية
والتقنية ،تطوير البحث العلمي بالجامعة وإحداث مؤسسات جديدة بتكوينات خاصة.
فعرض السيد الرئيس يستمد مشروعيته من املعطيات الراهنة التي تحتم تطوير منظومة التعليم العالي،
والتي تجعله من االولويات في التعليمات امللكية السامية وفي البرامج الحكومية ومن الدور الدي تلعبه الجامعة
كقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من تجربته الخاصة في التسيير ومن مساهمته في خلق جيل جديد من
الجامعات الذكية التي تعتمد على الحوكمة الرقمية واالنفتاح على املحيط من أجل رفع كل أنواع التحديات (املالية
البيداغوجية -التقنية  )-....جامعة السلطان موالي سليمان ،املتكونة من ثالث مؤسسات ذات الولوج املفتوحوأربعة أخرى ذات الولوج املحدود رغم حداثتها و تموقعها وسط الجهة تعاني من مجموعة من اإلكراهات تستوجب:
خلق مؤسسات جامعية ذات جودة وريادة ودمج مؤسسات قديمة وتقوية بنيات البحث الحالية ،وتنمية املراكزالعلمية ومراكز البحث.
 االعتماد على مؤشرات للتتبع و املواكبةتفعيل الشراكات املحلية و الجهوية والوطنيةتفعيل الشراكات مع الجامعات الدوليةوفي نقاش عرض مشروع الجامعة أشاذ الحاضرون بواقعية املشروع وحداثته و على كونه مشروعا متكامال وطموح
وبناءا من حيث قد شمل جميع مناحي تطوير الحياة الجامعية واستعداد الجميع لالنخراط في هذا املشروع
الطموح ،كما اشار السادة املتدخلون على ان انجاح املشروع يجب ان يتوفر على الدعامات املالية باإلضافة الى
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آليات املواكبة و ضرورة انخراط الجميع في املشروع وكدا ممثلي الجهة من اجل انجاحه وخلق اندماج حقيقي عن
طريق تحويل املؤسسات الحالية الى مؤسسات رائدة جديدة.
وردا على بعض مالحظات السادة االساتذة فيما يخص التكوين املستمر و الفكر املقاوالتي و عدم تفصيل الشق
املالي في املشروع ،أشار السيد الرئيس الى كون التكوين املستمر دو اولوية بالغة االهمية مبرمج مسبقا في املشروع،
وان تطوير الفكر املقاوالتي داخل مؤسسات الجامعة سيتم عبر استراتيجية شمولية واضحة املعالم واكثر انفتاحا
على سوق الشغل ،كما ان امليزانية تتعلق بالوزارة الوصية على القطاع .و تم التطرق كذلك الى ضرورة اخد بعين
االعتبار املحيط السوسيو اقتصادي وضرورة البحث على شركاء اقوياء وكدا البحث عن موارد مالية أخرى.
واشار الحاضرون إلكراهات داخلية منها  :ضعف البنيات التحتية في بعض املؤسسات  -عدم اشراك التعليم
الخصوص ي -غياب االنفتاح على املحيط  -ضعف التسيير و التشنجات الداخلية في املؤسسات واملجالس  -غياب
االحصائيات في جميع التخصصات في السلك الجامعي ومعضلة التوجيه الجامعي.
وفي مداخلة السيد الرئيس اكد على ان البرنامج يتوفر على عدة مشاريع والتي لم يتم التطرق اليها نظرا لضيق
الوقت كما انه سيعمل على خارطة طريق ملدة سنتين و القيام بزيارات لجميع املؤسسات الجامعية من اجل
الوقوف على جميع االكراهات التي تعاني منها هده املؤسسات  .كما اقترح الحضور :
خلق لجنة من ممثلي األساتذة والكتاب العامون عل مستوى خريبكة وخنيفرة لتتبع املشاكل املواكبة اللتحاقاملؤسسات الثالث بجامعة السلطان موالي سليمان
احداث قاعات للعمل ومكاتب لألساتذة.تنظيم اجتماعات دورية مع هيئات البحث العلمي مع ضرورة تفعيل االتفاقيات الحالية مع الجهة و خلق شراكاتمع جامعات اوربية
النقطة الثانية

وفي النقطة الثانية التي تهم احداث املؤسسات الجامعية الجديدة التالية:
 .1خلق املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير )(ENCG
 .2خلق املدرسة العليا للتربية والتكوين )(ESEF
 .3تحويل املدرسة العليا للتكنولوجيا ) (ESTإلى املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية )(E NSA
 .4خلق كلية االقتصاد والتدبير
وبعد نقاش مستفيض حول أهمية هذه املؤسسات في تطوير وتنويع العرض التربوي بالجامعة ،صادق أعضاء
املجلس باإلجماع على إحداث هذه املؤسسات بجامعة السلطان موالي سليمان،
فخلق املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ) (ENCGسيمكن الجامعة من تنويع العرض التربوي في ميادين التدبير
والتجارة و خلق املدرسة العليا للتربية والتكوين ) (ESEFيدخل في نطاق توجه الوزارة ومواكبة ورش االصالحات في
ميدان التربية والتكوين وانعاش سوق الشغل بالكفاءات واالطر التربوية .
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تحويل املدرسة العليا للتكنولوجيا الى املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ستساهم في تكوين جيل جديد من
املهندسين في مجموعة من التخصصات  :الطاقات املتجددة –الفالحة -امليكانيك
خلق كلية االقتصاد والتسيير سيحل مشكل االكتظاظ وصعوبة تسيير مؤسسات تظم اكثر من  14الف طالب،
ولدلك تم التفكير على املستوى املركزي في تفريع القانون عن االقتصاد .
كما اكد الحضور على انشاء النواة الجامعية بالفقيه بن صالح وناقش إمكانية خلق مؤسسات جديدة في جميع
أقاليم جهة بني مالل – خنيفرة.
وتساءل السادة األساتذة عن مصير كلية الطب والصيدلة و القانون بالعربية ،واشار السادة العمداء على انه تم
االتفاق في املجالس السابقة على خلق املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية و املدرسة الوطنية للتسيير و كلية العلوم
والقانون .
كما اكد الحضور على انه يجب متابعة املشاريع من اجل اخراج هده املؤسسات الى حيز الوجود .
وفي النقاش اكد الحضور الكريم كدلك على :
 تفادي التقاطعات في التكوينات في املؤسسات الجامعية املحدثة خلق تكوينات في الصناعات الدقيقة و في اقتصاد املعرفة احداث لجنة للدفاع وتتبع املشاريع مع الجهةاحداث مركز اللغات وتوفير منصة للتكوينات عن بعدتمثيل القطاع الخاص على مستوى الجامعةوفي تدخل السيد الرئيس اكد على تطوير الجامعات االفتراضية كمشاريع رائدة كما هو الحال في كل من جامعتي
اكادير والقنيطرة .
في نهاية االجتماع شكر السيد الرئيس الحضور الكريم وانتهى االجتماع حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ).(14h
المقرر

االستاذ العدناني محمد جالل
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