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محضر اجتماع مجلس الجــامعة رقم 01
املنعقد بتاريخ يوم الجمعة  22يناير2021
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 أحمد بركات ،السيد الكبر أفريطس ،السيد
توفيق مكيس ي ،السيد محمد بالشهب ،السيد محمد الناصري ،السيد الفقيه االدريس ي ،السيد عبدالعاطي
رزوق ،السيدة سناء زريول ،السيد عبدالصمد بلوقي ،السيد عصام فرسال ،السيد املصطفى هرور ،السيد
توفيق مجدي ،السيد نورالدين بركة ،السيدة سهام ملوك ،السيد عماد حفيظي ،السيد عماد فهد الدين
فاطني ،السيد عبدالغني غزدالي ،السيد عادل أغزار ،السيد لحسن اليوسفي ،السيد موالي حفيظ عابيدي،
السيد حليم مروان ،السيد أناس أعزيزي ،السيد ابراهيم أوباعدي.
o
o

الغائبون بعذر :ال أحد
الغائبون بدون عذر:

السادة:
o

السيد إبراهيم مجاهد ،السيد محمد حلحال ،السيد عبدالصماد مالوي ،السيد رشيد بن احميدو،
السيد حسن ايت علي ،السيد على لوطار

o
o
o
o
o
o

املدعـوون :
السيد عبداملجيد زياد (نائب الرئيس املكلف بالشؤون البيداغوجية)،
هناء هاشمي (الكاتبة العامة)
محمد نجيمي (مسؤول عن قطب دراسات الدكتوراه)
السيد محمد صبري ( املدير املساعد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير).
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جدول األعمال:
)1
)2
)3
)4

حصيلة مجلس الجامعة للوالية السابقة 2020-2018
خطة عمل مجلس الجامعة للوالية 2023-2021
تعيين اللجان املنبثقة عن مجلس الجامعة
انتخاب أعضاء مجلس التدبير

انعقد دددت بتد دداري الجمعد ددة  22يند دداير  ،2021ابتد ددداء مد ددن التاسد ددعة صد ددباحا ،الد دددورة الولد ددى ملجلد ددس جامعد ددة
السلطان موالي سليمان بقاعة االجتماعات بمقدر الرئاسدة .وافتدت السديد رئديس الجامعدة االجتمدا بكلمدة ترحيدب
بالسادة أعضاء املجلس الجديد .كمدا رحدب بالعميدد الجديدد للكليدة متعدددة التبصصدات ببريبكدة السدتا خاليدد
مهدي ،واملدير الجديد للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح الستا املصطفى راكب.
وبعدد أن عدين املجلدس  .محمددد بالشدهب مقددررا للمجلدس ملدددة سدنة كاملددة ،تدال السدديد الدرئيس نقد جدددول
أعمال االجتما  ،وشر في تقديم الحصيلة املنجزة ،وبس خطة العمل املرتقبة.
 )1حصيلة مجلس الجامعة للوالية السابقة 2020-2018
استند السيد الرئيس في عرضه لهاته الحصيلة على أربعة محاور:
 املحوراألول؛ الحكامة:عرض إليها من خالل العناصر اآلتية:
 -1تبني الجامعة لبعد جديد
 -2تط ددوير ك ددل م ددن البني ددات اليربوي ددة والتكويني ددة والبني ددات العقاري ددة للجامع ددة م ددن خ ددالل إح دددا
مؤسس د د ددات جدي د د دددة ( 5مؤسس د د ددات) ،وإنه د د دداء الش د د ددغال بمؤسس د د ددتين ،وإع د د ددادة ت هي د د ددل بع د د د
املؤسسات القديمة.
 -3تجهيز املؤسسات باملعدات العلمية واملعلوماتية والبيداغوجية واملكتبية.
 -4الحصيلة املالية :تهييئ البنيات التحتية والتجهيزات
 -5توسيع الوعاء العقاري للجامعة.
 -6تعزيددز العالقددة بالفدداعلين السوسدديو اقتصدداديين فيمددا يبد الهبددات ،وإسددهامهم فددي بندداء بعد
املؤسسات.
 -7تعيين عمداء ومديري املؤسسات ،وتوظيف املوظفين وتكوينهم.
 -8اعتمد د دداد قد د ددوانين داخليد د ددة للجامعد د ددة وملجلسد د ددها ،وللمؤسسد د ددات الجديد د دددة واملراكد د ددز املشد د دديركة
للجامعة ،وتعديل قوانين الصفقات وكذلك تحيين القوانين الداخلية للمؤسسات القديمة.
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 -9تطوير النظام املعلوماتي.
 -10وضع اسيراتيجية جديدة للتواصل.
 -11اعتماد نظام اإلشهاد الدولي قصد تحصيل االعيراف الدولي بهذه الجامعة
 املحورالثاني؛ البيداغوجياأشار السيد الرئيس إلى اليزايد امللحوظ الذي عرفته الجامعة في عدد التكوينات ( مدن  45إلدى .)103
وفي هدذا السدياق ،شدكر العضداء السدابقين ملجلدس الجامعدة علدى إسدهامهم فدي تطدوير وتنويدع العدرض
اليربددوي بالجامعددة ،ومشددارك هم فددي إعددداد دفيددر الضددواب البيداغوجيددة الوطنيددة للباشددلور .كمددا كددر
بيزايد عدد املسجلين بالتكوين املستمر.
 املحورالثالث :البحث العلمي والتعاونكددر السدديد الددرئيس ،أيضددا ،فددي هددذا النطدداق ،بمددا عرفتدده الجامعددة مددن تزايددد فددي وحدددات البحد  ،وفددي
ع دددد الش دراكات املبرم ددة جهوي ددا ووطني ددا ودولي ددا ،وبم ددا انبرط ددت في دده م ددن مش دداريع ،و بم ددا ش ددهدته م ددن
ارتفددا جددد مهددم فددي عدددد املنشددورات العلميددة املصددنفة و إعددادة هياكددل البحد  ،بفضددل العمددل الجدداد
للجنة البح العلمي والتعاون السابقة.
 املحورالرابع؛ حصيلة فترة كوفيد 19اس هل الرئيس حديثه ،عن هذا املحدور ،بتقدديم الشدكر لكدل مدن ر سداء املؤسسدات والطدر اليربويدة،
واإلدارية خصوصا منهم الفريق املكلف باملعلوميات بالجامعة ،عما بذلوه من مجهدود كبيدر لضدمان
استمرارية بيداغوجية بدون مباطر .سواء تعلق المر بإنجداز الددروس عدن بعدد مدن خدالل الوسدائل
الرقميدة للجامعددة ،أو مددن خددالل البد اإل الددي والنقددل التلفددزي ،أو تعلددق بددإجراء االمتحانددات اعتمددادا
علددى مراكددز القددرا ضددمانا للسدالمة الصددحية للطلبددة ،بمددا يتطلبدده كددل لددك مددن تجشددم مشددقة السددفر
واإلقامة من لدن السادة الساتذة واإلداريين وطلبة الدكتوراه واملاسير.
أمددا علددى مسددتوث البحد العلمددي املددرتب بالجائحددة ،فقددد كددر السدديد الددرئيس باملنشددورات املصددنفة،
وباملشدداريع املمولددة وبالنشددطة العلميددة العددي تمددت عددن بعددد ،فددي شددكل مددؤتمرات أو موائددد مسددتديرة،
مثمنا ،في هذا النطاق ،عمل فريق البح العلمي وما أنجزته فرق أخرث من مؤسسات مبتلفة.
وأنه ددس الس دديد ال ددرئيس عرض دده للحص دديلة بش ددكر أعض دداء مجل ددس الجامع ددة الس ددابق ال ددذي تج دداوز بعمل دده
الجيد الحدود املرسومة ،معربا عن يقينه ب نه سيحقق الكثير مع املجلس الجديد.
خطة عمل مجلس الجامعة للوالية 2023-2021
عرض السيد الرئيس لخطة العمل املرتقبة من خالل خمسة محاور:
 املحوراألول؛ الحكامة:Page 3 sur 7
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تقوم على العناصر اآلتية:
-1
-2
-3
-4

-5

تطوير البنيات التحتية للجامعة:
الشرو في بناء مؤسسات جديدة ،وإنجاز أشطر أخرث من البناء بالنسبة ملؤسسات أخرث
تهيئة مؤسسات وفضاءات
تجهيز املؤسسات باملعدات العلمية واملعلوماتية والبيداغوجية واملكتبية.
تطوير وتوسيع الجامعة:
إنط ددالق مؤسس ددات جدي دددة ( الكلي ددة متع ددددة التبصص ددات ببنيف ددرة -الكلي ددة متع ددددة التبصص ددات
ب زيالل -كلية العلوم التطبيقية بالفقيه بنصالح)
خل ددق مراك ددز جدي دددة ( مرك ددز اإلنت ددا الرقم ددي -مرك ددز االبتك ددار البي ددداغو ي -مرك ددز امله ددارات الحياتي ددة
واملهنية)
مقيرحددات فيمددا يبد إحدددا مؤسسددات جديدددة ( كليددة الطددب -كليددة العلددوم القانونيددة والسياسددية-
معهد علوم الرياضة -مدرسة املهندسين في الرقمنة الصناعية.)...
التفكي ددر ف ددي تحوي ددل (بي ددداغوجيا) ك ددل م ددن الكلي ددة متع ددددة التبصص ددات ببريبك ددة ،والكلي ددة متع ددددة
التبصصات ببني مالل.
مسؤوليات وتكوينات
تعيين مسؤولين جدد
تفعيل املنظام اإلداري للجامعة
تحسين كفايات املوارد البشرية للجامعة
تعزيز اليرسانة القانونية للجامعة:
أشار السيد الرئيس ،في هذا الصدد ،إلدى ضدرورة توحيدد الضدواب املتممدة للمؤسسدات ات الولدو
املفتوح بتنسيق مع اللجنة البيداغوجية للجامعدة ،وإعدداد ميثداق للشدعب ليصدادق عليده فدي مجلدس
الجامعة.
تحدي الجامعة من خالل:
 اعتماد نظام اإلشهاد الدولي -التقييم الذاتي والخار ي للمؤسسات ،كما خضعت له كلية العلوم والتقنيات ببني مالل.

 -6تطوير القنوات الرقمية للتواصل بلغات ثال .
 -7تعزيز وتعميم نظام املعلومات
 املحورالثاني؛ البيداغوجيا تفعيل نظام البكالوريوسPage 4 sur 7
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 العمد ددل علد ددى تحقيد ددق االنسد ددجام بد ددين التكويند ددات ،أخد ددذا باالعتبد ددار فد ددي لد ددك خصوصد دديات الجهد ددة،.والتنافسية بين الجامعات.
 اعتماد صيغة جديدة لتكوين املوظفين (التوقيت امليسر) تتبع املتبرجين من الجامعة ،وإحدا وكالة خاصة بذلك. اعتماد اإلشهاد اللساني بالنسبة لطلبة الجامعة. تعزيز التكوين املستمر واعتماد صيغة التناوا (حضوريا وعن بعد) في التكوين. املحورالثالث :البحث العلمي إعادة هيكلة وحدات البح وفق الصيغة الجديدة للوزارة. أجرأة وتفعيل مركز الدكتوراه التابع للجامعة. تشددجيع ب دراءة االخي درا  ،واإلنتددا العلمددي الرصددين ،والرفددع مددن عدددد املسددجلين فددي الدددكتوراه ،و لددكمن أجل تحسين ترتيب الجامعة على املستوث الوطني والدولي.
 املحورالرابع :التعاون تعزيز الشراكات مع القطا العام والخاص تمتين التعاون جنوا جنوا املحورالخامس :الجياة الطالبيةبع ددد أن أنه ددس الس دديد ال ددرئيس تق ددديم الحص دديلة املنج ددزة ،وبسد د خط ددة العم ددل املرتقب ددة ،ف ددت ب دداا
النقاش.
وانصبت تدخالت العضاء حول:
 اقيدراح الزيددادة فددي املشدداريع وتعزيدز التعدداون مددع الجامعددات الجنبيدة (خصوصددا فددي إفريقيددا ،ودول مددنأمريكا الالتينية) ،والبح عن شراكات جديدة.
 حاجددة بعد املؤسسددات إلددى مرافددق ومبتب درات ووسددائل البح د  ،وفضدداءات لطلبددة الدددكتوراه ،وإلددىمرافق ثقافية ورياضية للطلبة ،وحاج ها ،أيضا ،الى إعادة تهيئة بع مرافقها.
 التنبيه إلى استنساخ بع التكوينات أو موضوعات الدكتوراه من مؤسسة إلى أخرث. كمددا عبددر بعد املتدددخلين عددن الحاجددة الددى تحويددل الكليددة متعددددة التبصصددات ببريبكددة وتفريعهدداإلى مؤسستين.
 م د ددا تعرف د دده كلي د ددة اآلداا والكلي د ددة متع د ددددة التبصص د ددات ببن د ددي م د ددالل م د ددن اكتظ د دداظ يف د ددوق ق د دددرتهااالستيعابية
 أثيرت مشكلة ضعف الشغال التطبيقية بالنسبة لبع املواد حاجة بع املؤسسات الجديدة إلى إحدا تكوينات واعتماد مسالك جديدة. اقيراح تنظيم يوم دراس ي للبيداغوجيا.Page 5 sur 7
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 اقيراح إحدا مؤسسة للسمعي البصري.وفددي بدايددة ردود السدديد الددرئيس ،شددكر السددادة السدداتذة علددى تدددخالتهم واقيراحدداتهم ،ونبدده إلددى أن جملددة مددن المددور
الواردة في بعضها تعود إلى مجدالس املؤسسدات .كمدا أشدار إلدى مدا حظيدت بده الجامعدة مدن ميزانيدة تفضديلية باملقارندة
مدع جامعددات أخدرث .و كددر بمددا عرفتده مؤسسددات الجامعددة ،كمدا جدداء فددي الحصديلة ،مددن إعددادة تهيئدة وتددرميم وتجهيددز،
واعيا حاج ها إلى ميزانيات أكبر.
 )2تعيين اللجان املنبثقة عن مجلس الجامعة
 اللجنة البيداغوجية:
املنسق :محمد العاملي
وتضم العضاء اآلتية أسما هم:
املصطفى راكب بنعاشر الحدادي ،محمد بوعشرين ،سعيد ملياني ،محمد العاملي ،محمد بالشهب،
فرسال عصام ،مالوي عبدالصمد ،عماد فهد الدين فاطني ،محمد الناصري ،رزوق عبدالعاطي،
نورالدين بركة ،عبدالخالق أسامة ،محمد سجيع الدين ،خاليد مهدي ،الفقيه االدريس ي ،عادل أغزار،
عبدالغني غزدالي ،توفيق مكيس ي ،سناء زريول ،املصطفى هرور ،سهام ملوك ،لحسن اليوسفي ،موالي
حفيظ عابيدي ،عبدالصمد بلوقي ،أحمد بركات ،عبدالكبير افريطس ،توفيق مجدي ،أعزيزي أناس،
مروان حليم ،بن احميدو رشيد ،علي لوطار ،حسن أيت علي ،ابراهيم أوباعدي
 لجنة البحث العلمي والتعاون
املنسق :سعيد ملياني
وتضم العضاء اآلتية أسما هم:
سعيد ملياني ،محمد العاملي ،محمد سجيع الدين ،خاليد مهدي ،املصطفى راكب ،محمد بوعشرين،
بنعاشر الحدادي ،عبدالخالق أسامة ،نورالدين بركة ،عماد فهد الدين فاطني ،عماد حفيظي ،أحمد
بركات ،عبدالصمد بلوقي ،توفيق مجدي ،فرسال عصام ،مالوي عبدالصمد ،محمد بالشهب ،محمد
الناصري ،عادل أغزار ،رزوق عبدالعاطي ،سناء زريول ،عبدالكبير أفريطس ،سهام ملوك ،عبدالغني
غزدالي ،الفقيه اإلدريس ي ،لحسن اليوسفي ،توفيق مكيس ي ،املصطفى هرور ،حسن أيت علي ،علي
لوطار ،بن احميدو رشيد
 اللجنة القانونية
املنسق :أسامة عبد الخالق
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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

وتضم العضاء اآلتية أسما هم:
املصطفى راكب ،نورالدين بركة ،سناء زريول ،سهام ملوك ،موالي حفيظ عابيدي ،عبدالصمد بلوقي،
مروان حليم ،بن احميدو رشيد ،ابراهيم أوباعدي
 اللجنة الثقافية والرياضية والتواصل
املنسق :خالد مهدي
وتضم العضاء اآلتية أسما هم:
خاليد مهدي ،محمد الناصري ،الفقيه االدريس ي ،لحسن اليوسفي ،أعزيزي أناس ،علي لوطار ،ابراهيم
أوباعدي
 )3انتخاب أعضاء مجلس التدبير
أسفرت عملية تشكيل مجلس التدبير لسنة  2021عن النتائج اآلتية:
 األعضاء املعينون: عميد كلية العلوم والتقنيات :سعيد ملياني مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا ببنيفرة :محمد بوعشرين األعضاء املنتخبون: عن أساتذة التعليم العالي :أحمد بركات
 عن الساتذة املؤهلين :عبدالكبيرافريطس
 عن أساتذة التعليم العالي املساعدين  :سناء زريول
 عن املوظفين اإلداريين والتقنيين :رشيد بن احميدو
 عن الطلبة :علي لوطار
وفي الخير شكر السيد الرئيس الحضور وانتهس االجتما حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال.

املقرر :محمد بالشهب
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