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 02
املنعقد بتاريخ يوم األربعاء  19ماي 2021
بمقررئاسة الجامعة وعبرمنصة تيمز
الحاضـرون:
السيد نبيل حمينة (رئيسا) ،السيد سعيد ملياني ،السيد محمد العاملي ،السيد بنعاشير الحدادي،
السيد أسامة عبدالخالق ،السيد خالد مهدي ،السيد محمد سجيع الدين ،السيد محمد بوعشرين،
السيد مصطفى راكب ،السيد مصطفى السليفاني ،السيد سعيد شبار ،السيد محمد أمين بقالي ،السيد
عبدالقادر علواني ،السيد أحمد بركات ،السيد الكبر أفريطس ،السيد توفيق مكيس ي ،السيد محمد
باألشهب ،السيد محمد الناصري ،السيد الفقيه الدرسس ي ،السيد عبدالعايي روق ،،السيد سنا
وريول ،السيد عبدالصمد بلوقي ،السيد عصام فرسال ،السيد املصطفى هرقر ،السيد توفيق مجدي،
السيد نورالدين بركة ،السيد سهام ملوك ،السيد عماد حفيظي ،السيد عماد فهد الدين فايني ،السيد
عبدالغني غزدالي ،السيد عادل أغزار ،السيد لحسن اليوسفي ،السيد مولي حفيظ عابيدي ،السيد
حليم مرقان ،السيد رشيد بن احميدق ،السيد ابراهيم أقباعدي .السيد على لويار.
o
o

الغائبون بعذر :السيد عبدالكريم الهيضاقي
الغائبون بدون عذر:

السادة:
o

السيد إبراهيم مجاهد ،السيد محمد حلحال ،السيد خالد املنصوري ،السيد محمد رياض،
السيد محمد العقاقي ،السيد عبدالصماد مالقي ،السيد أناس أعزيزي ،السيد حسن ايت علي،

o
o
o
o
o

املدعـوون :
السيد عبداملجيد وياد (نائب الرئيس املكلف بالشؤقن البيداغوجية)،
هنا هاشمي (الكاتبة العامة)
السيد محمد صبري ( املدير املساعد للمدرسة الوينية للتجار قالتسيير).
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جدول األعمال:
 .1املصادقة على املحضرالسابق
 .2حصيلة امتحانات الدورة الخريفية وبداية الدراسة بالدورة الربيعية
 .3تقاريراللجان
 .4املناصب املالية برسم سنة 2021
 .5نتائج الترشيح لشغل منصب:
 عميد كلية االقتصاد والتدبير ببني مالل
 مديراملدرسة العليا للتربية والتكوين ببني مالل
 .6مختلفات
انعقدددت بتدداريم يددوم األر عددا  19مدداي  ، 2021ابتدددا مددن التاسددعة قالنصددف صددباحا ،الدددقر النانيددة
ملجلددس جامعددة السددلطان مددولي سددليمان بقاعددة الجتماعددات بمقددر الرئاسددة .قافتددت السدديد رئدديس الجامعددة
الجتماع بكلمة ترحيب بالسداد أعضدا املجلدس ،ققجده تحيدة خاصدة لكدل مدن السديد رئديس املجلدس العلمدي
لبن ددي م ددالل ،ال ددعي حض ددر بقاع ددة الجتماع ددات ،قمل ددن يتتب ددع الجتم دداع ،عب ددر منص ددة تيم ددز ،م ددن الس دداد ممنل ددي
القطاع السوسيو اقتصادي (أنظر لئحة الحضور) ،ثم تال نقط جدقل أعمال الجتماع.
 )1املصادقة على املحضر السابق
تم ددت املص ددادقة با جم دداع عل ددى محض ددر الجتم دداع الس ددابق (رق ددم  ) 1ملجل ددس الجامع ددة املنعق ددد بت دداريم ي ددوم
الجمعة  22يناير .2021
 )2حصيلة امتحانات الدقر الخريفية قبداية الدراسة بالدقر الربيعية
اسددل ل السدديد الددرئيس كلمتدده بتقددديم الشددكر لكددل مددن رطسددا املؤسسددات قاأليددر ال ربويددة قا داريددة
بالجامعة ،عما بعلوه من مجهود كبير نجاح امتحانات الدقر الخريفية بالعتماد على مراكز القرب .
كم ددا تق دددم لش ددكر خ دداى للس ددلطات املحلي ددة قعل ددى رأس ددها قال ددي جه ددة بن ددي م ددالل خنيف ددر  ،قعم ددال
األق دداليم التالع ددة له ددا ،ق م دددير األكاديمي ددة الجهوي دة لل ربي ددة قالتك ددوين ،قم ددديرق امل ددديريات ا قليمي ددة قاألي ددر
ال ربوية قا دارية العين أسهموا في إنجاح هعه املحطة .
ث ددم أعط ددى الس دديد ال ددرئيس الكلم ددة مليس ددق اللجن ددة البيداغوجي ددة األس ددتا محم ددد الع دداملي ،قلنائ ددب
الد ددرئيس املكلد ددف بالشد ددؤقن البيداغوجيد ددة األسد ددتا عبد ددد املجيد ددد ويد دداد  ،لتقد ددديم حصد دديلة امتحاند ددات الد دددقر
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الخريفية ،قال رتيبات البيداغوجيدة قالتدبيريدة اليدي تدم اعتمادهدا فدي التددرسس خدالل الددقر الربيعيدة فدي دل
استمرار الجائحة ( اعتماد النمو ج التناق ي في التددرسس ،قالنمدو ج الحضدوري فدي األشدغال التطبيقيدة ،مدع
التنصيص على إعطا األقلوية للسنة األقلى) ،قال رتيبات املرتقبة جرا امتحانات هعه الدقر .
قفددي هددعا السدديا ،،أكددد السدديد الددرئيس علددى الحددرى علددى إجدرا المتحانددات العاديددة قالسددتدراكية
للدددقر الربيعيددة قاملددداقلت الا ائيددة قبددل مددتم شددهر يوليددوو ،لكددي يتسددن يسددليم الشددهادات فددي ققل ددا للطلبددة
ال دراغبين ف ددي اجتي دداو املباري ددات ،قلض ددمان انطالق ددة عادي ددة للموس ددم الج ددام ي املقب دل ،عل ددى أن يعم ددل اللجن ددة
البيداغوجية بكل مؤسسة على إعداد البرمجة املناسبة لها مع اح رام املوعد املحدد.
 )3تقارير اللجان
أشددار السدديد الددرئيس فددي مسددل ل هددعه النقطددة الددى الجتماعددات املكنفددة اليددي عقدددا ا لجددان املجلددس،
ثم تقدم ميسقو اللجان األر عة بتالق تقارير اجتماعات اللجان ( أنظر املرفقات) قفق ال رتيب اآليي:
 .سعيد ملياني :تقرير لجنة البحث العلمي قالتعاقن
 .محمد العاملي  :تقرير اللجنة البيداغوجية
 .عبد الخالق أسامة :تقرير اللجنة القانونية
 .خالد مهدي :تقرير اللجنة النقافية قالرياضية قالتواصل
ققد أسفر النقاش بصدد هعه التقارير عن املالحظات اآلتية:
 أن فددت تكوينددات الباش ددلور باملؤسسددات املس ددتحدثة ،اليددي تق دددمت الجامعددة بطل ددب اعتمادهددا ،ره ددينبقرار اللجنة البيداغوجية للجامعة.
 التأكي ددد عل ددى إع ددداد مش ددرقع نظ ددام داخل ددي موح ددد للش ددعب ،ق حالت دده عل ددى الش ددعب بك ددل مؤسس دداتالجامعة لإلسهام في بلورته ،قبل أن ُيصاد ،عليه مجلس الجامعة.
 العمددل علددى إعددداد نظددام داخلددي ل الوسدداية بالجامعددة ،بالتيسدديق مددع الجامعددات املغربيددة الخمددساليي اعتمدت نظام الوساية ،فدي انتظدار القدانون الدعي سدتعتمده الدووار الوصدية .قظدي املالحظدة اليدي
أبددداها السدديد رئدديس املجلددس العلمددي األسددتا س دعيد شددبار ،باعتبدداره العضددو الددعي انتدبتدده الجامعددة
لحضور الجتماعات اليي عقدا ا تلك الجامعات.
 ال دددعو ال ددى الح ددرى عل ددى إج درا الخب ددر للمش ددارسع الي ددي تتق دددم ددا الجامع ددة ،قب ددل أن تبع ددث ددا ال ددىالووار .
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 العمل على تطوير املوقع ا لك رقني للجامعدة حيد كعكدس الديناميدة اليدي يعرفهدا .قارتبايدا بدعلك ،تدمالتنصيص على يعزيز التواصل بالجامعة.
 البحددث عددن صدديا لتنمددين املقددالت املحددرر باللغددة العربيددة ،قامليشددور فددي مجددالت ات قيمددة علميددة،قلكا ا غير مصنفة عامليا.
 دعددو الجامعددة عطددا عنايددة أكاددر لددبعث التتصصددات منددل التقنيدداتم قفددي هددعا النطددا ،تددم اق دراحاستحداث متتبر أق مركز للتقنيات.
 إثار مسألة تأخر استالم هياكل البحث قأصحاب املقالت املصنفة ملستحقاا م. التعكير بحاجة كلية اآلداب قالعلوم ا نسانية لحافلة قصد إنجاو الزيارات امليدانية. الحاجددة الددى مرافددق للبحددث العلمددي ،قالددنقص ف ددي عدددد املددو فين بالكليددة متعدددد التتصصددات ببندديمالل.
لعددد لددك ،اسددل ل السدديد الددرئيس يعقيبدده بتمنددي الشددفا العاجددل لنائبدده فددي البحددث العلمددي قالتعدداقن األسددتا
النجيم ددي ،ال ددعي أقع ددده امل ددرض ع ددن مواكب ددة اجتماع ددات لجن ددة البح ددث العلم ددي قالتع دداقن ،قدع ددا أن يش ددتغل
اللجددان األر عددة بعيقدداع قاحددد اعتمددادا علددى برنددامد محدددد لكددل قاحددد ما ددا ،حاثددا اللجنددة النقافيددة قالرياضددية
قالتواصل على عقد اجتماعاا ا حي ت رجم اهتمام الجامعدة بالنقافدة قالتواصدل .ثدم ثمدن مالحظدات السداد
أعضددا املجلددس ،ملتمسددا مددا م ،فددي نقاشددهم ،يغليددب انتسددا م للجامعددة ،أكاددر مددن الشددعب قاملؤسسددات اليددي
يمنلون ددا ،حرصددا علددى مصددلحة الجامعددة .قدعدداهم الددى الفتددر بجددامعل م اليددي أعددحت متألقددة بددين الجامعددات
املغربيددة ،ق لددى التسددرسع بعيقاعهددا ،مددن خددالل الزيدداد فددي عدددد الطلبددة امليددجلين بالدددكتوراه ،قفددي عدددد املقددالت
املصنفة ،قيشجيع تنظيم الندقات املصنفة.
قفيم ددا يت ددص النقط ددة املرتبط ددة بنظ ددام الباش ددلور ،أش ددار الس دديد ال ددرئيس إل ددى املوق ددف امل ري ددث ال ددعي اتتعت دده
الجامعدة تجنبددا لكددل مددا مدن شددأنه أن كعرقددل بدايددة تفعيدل هددعا املشددرقع الددويني .قلهدعا ،اكتفددت بتقددديم ثالثددة
مشددارسع باشددلور فددي املؤسسددات املسددتحدثة بكددل مددن أويددالل قالفقيدده بنصددالخ قخنيفددر  ،اليددي دك دان يمتنددع ف ددا
تقديم مشارسع ا جاو قفق توج ات الووار .
كم ددا أك ددد ال ددرئيس عل ددى ض ددرقر إع ددداد نظ ددام داخل ددي للش ددعب بعس ددهام ه ددعه األخي ددر  ،حي د نتجن ددب جمل ددة م ددن
املشكالت التنظيمية اليي اع رضت النتتابات السابقة للمجالس قالهياكل.
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قفيمدا يتعلددق ب الوسدديط  ،أحدداا السدديد الدرئيس املجلددس بمددا ارتأتدده الددووار مدن حاجددة اليدده فددي كددل جامعددة،
بنددا علددى كاددر الشددكايات اليددي أصددبحت تتوصددل ددا جدرا اليناعددات اليددي تحدددث بددين األسدداتع  ،أق بيددا م قبددين
ا دار  .مددن هنددا جددا ت فكددر الوسدديط ،باعتبدداره انسددانا حكيمددا قمقنعددا حي د يمكندده أن يصددلخ بددين األي دراف
املتناوع ددة .قبن ددا عل ددى ل ددك ،يض دديف ال ددرئيس ،ت ددم اختي ددار األس ددتا ش ددبار ال ددعي حض ددر اجتماع ددات الجامع ددات
ُ
الخم ددس اليد ددي تبيد ددت فكد ددر الوس دديط ،قتمتضد ددت عد ددن مشد ددرقع نظد ددام داخل ددي أحيد ددل علد ددى اللجند ددة القانونيد ددة
للجامعة.
أم ددا باليس ددبة للنقط ددة املتعلق ددة بض ددرقر إجد درا الجامع ددة للخب ددر عل ددى املش ددارسع املق رح ددة ،أش ددار ال ددرئيس أن
الخب ددر املطلوب ددة ف ددي الجامع ددة ظ ددي مج ددرد خب ددر إداري ددة تقتص ددر عل ددى مراقب ددة م ددد اس ددتجابة املش ددارسع ل دددف ر
الض ددوابط الويني ددة ،قص ددد تقوي ددة حظ ددوت اعتماده ددا ،قل ت ددرتبط تل ددك الخب ددر باملض ددامين الي ددي ظ ددي مددن ش ددأن
الوكالة الوينية للتقييم.
فيمددا يتددص تطددوير موقددع الجامعدة قيعزيدزا للتواصددل داخلهددا ،أخبددر السدديد الددرئيس املجلددس بتشددكيله لخليددة
بالجامعددة مددن أجددل تحيددين املوقددع بددنالث لغددات ،ق لددك بعضددافة اللغددة ا نجلينيددة .قيلددب مددن عضددو املجلددس
األستا توفيق مجدي أن يلتحق بالخلية.
قثمن السيد الرئيس فكر إحداث متتبر لإللك رقنيات.
أما فيمدا يتعلدق بتدأخر توصدل هياكدل البحدث العلمدي بمسدتحقاا ا ،يلدب السديد الدرئيس مدن نائبده السدابق فدي
البحث العلمي قالتعاقن السيد مصدطفى راكدب ،أن يقددم جدردا لدعلك أمدام لجندة البحدث العلمدي قالتعداقن،
تجنبددا ألي تددأخر ،قالحددرى علددى صددرف املسددتحقات ألصددحا ا .قدعددا ،فددي هددعا السدديا ،،إلددى ضددرقر التعجيددل
باس ددل الك ا عان ددة ا ض ددافية الي ددي س ددتقدمها ال ددووار للجامع ددة ل دددعم البح ددث العلم ددي ،م ددن خ ددالل التفكي ددر ف ددي
اقتنددا معدددات عددخمة ،ق نشددا قتجهيددن قاعددة إلك رقنيددة ،يالبددا مددن السدديد ،عضددو املجلددس ،بلددوقي تحضددير
قرقة لهعا املشرقع.
قباليسبة للحافلة ،قعد الرئيس املجلس برمجة حافلة في املينانية املقبلة.
قيعقيب ددا عل ددى مالحظ ددة الحاج ددة إل ددى مراف ددق للبح ددث العلم ددي ،ك ددر الس دديد ال ددرئيس بأن دده ت ددم الش ددرقع ف ددي بن ددا
متتبد درات قمكات ددب لؤس دداتع باملؤسس ددات التالع ددة للجامع ددة .قباليس ددبة لل ددنقص ف ددي ع دددد امل ددو فين بالكلي ددة
متعدد التتصصات ببني مالل ،كر الرئيس بوعده لتعويث منصب.
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لعددد لددك ،تمددت املصددادقة با جمدداع علددى التقددارير ،مددع يلددب موجدده إلددى أعضددا اللجنددة القانونيددة لإلسددهام فددي
تدقيق لعث ما جا في تقريرها.
 )4املناصب املالية برسم سنة 2021
لع ددد أن ايل ددع املجل ددس عل ددى املراس ددلة الوواري ددة الخاص ددة باملناص ددب املالي ددة املخول ددة لجامع ددة الس ددلطان م ددولي
سددليمان قعددددها  60منصددبا ماليددا برس ددم سددنة  ،2021قعلددى املق ددرح الددعي تق دددم بدده مجلددس التدددبير لتووس ددع
هددعه املناصددب علددى املؤسسددات ( أنظددر املرفقددات) ،تقدددم أعضددا املجلددس بجملددة مددن املالحظددات اليددي يددرتبط
أغلب ا بالووار الوصية ،مؤكدين على:
 ض ددرقر الرف ددع م ددن ع دددد املناص ددب حيد د يس ددتجيب لحاجي ددات الجامع ددة الي ددي عرف ددت تزاي دددا كبيد درا ف ددي ع دددداملؤسسات قعدد الطلبة.
 الزياد في عدد املناصب املحدثة. الددعو إلددى يشدجيع حركددة النتقددال الداخليدة لؤسدداتع  ،ألخدعها بالعتبددار فددي تووسدع املناصددب ،دقن أن ُيتددللك بحجم ياقم التدرسس في كل مؤسسة.
 )5نتائد ال رشي لشغل منصب:
 عميد كلية القتصاد قالتدبير ببني مالل مدير املدرسة العليا لل ربية قالتكوين ببني مالللع ددد أن أح دداا الس دديد ال ددرئيس أعض ددا املجل ددس علم ددا باملس دداير املتبع ددة ف ددي من ددل ه ددعه املباري ددات ،قبتش ددكيلة
اللجنتين ،قام بفت األ رفة ،قتال تقريري اللجنتين اللعين أسفرا عن النتائد اآلتية:
باليسبة لشغل منصب عميد كلية القتصاد قالتدبير:
 الرتبة األقلى  :خالد هباريالرتبة النانية :محمد املحمديالرتبة النالنة  :عزيز أقعنمانباليسبة لشغل منصب مدير املدرسة العليا لل ربية قالتكوين:
 الرتبة األقلى :علي ملنورالرتبة النانية  :خالد هباريالرتبة النالنة  :رشيد الصموديPage 6 sur 7
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 )6متتلفات
أث ددار الس دديد ال ددرئيس نقطت ددين تتعل ددق األقل ددى ب ددأجرأ منظ ددام الجامع ددة ،ق الص ددعوبات املالي ددة الي ددي يع ددرضتطبيقه ،ق النانية بمشرقع إكفال املتعلدق ب (التكدوين بالتنداقب  )Formation par alternance-قدعدا إلدى
يشكيل خلية تضم عضوين من اللجنة البيداغوجية قتيسق مع نائب الرئيس املكلف بالشؤقن األكاديمية.
كما أثار املجلس نقطة تتعلق بحاجة الجهة إلى خلق كلية للحقو ،قكلية للطب.
مقرر املجلس :محمد باألشهب
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