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توجيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين    
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

1



فــي إطــار  النهــوض بمنظومــة التربية 
و التكويــن و البحــث العلمــي، وأخــذا 
بعيــن االعتبــار الظــروف الصحيــة التــي 
تعيشــها بالدنــا جــراء جائحــة كورونــا، 
و  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  نظمــت 
التكويــن المهنــي و التعليــم العالــي 
التعليــم  قطــاع  العلمــي،  البحــث  و 
طيلــة  العلمــي  البحــث  و  العالــي 
ــات  ــع الجامع ــاي، بشــراكة م شــهر م
جهويــة  مناظــرات  أربــع  المغربيــة، 
حــول موضــوع اإلصــالح البيداغوجــي 
باســتعمال تقنيــات التواصــل عــن بعــد، 
ــق  ــك وف ــة وذل ــرة وطني ــوض مناظ ع

ــة : ــة التالي البرمج

مناظرات 
جهوية حول 

موضوع اإلصاح 
البيداغوجي 







فــي إطــار التدابيــر الراميــة لتنزيــل ســلك 
ــداء  ــة، ابتـ ــة المغربي ــوس بالجامع البكالوري
 ،	0		-	0		 الجامعــي  الدخــول  مــن 
الوطنيــة  التربيــة  وزارة  مــع  وبشــراكة 
العالــي  والتعليــم  المهنــي  والتكويــن 
العالــي  التعليــم  العلمي-قطــاع  والبحــث 
والبحــث العلمــي، شــاركت جامعــة مــوالي 
ــة  إســماعيل فــي أشــغال المناظــرة الجهوي
ــاس-مكناس،  ــات فـ ــي لجه ــب الجامع للقط
تافياللــت حــول »اإلصــالح  الشــرق ودرعــة 
البكالوريــوس-«،  -ســلك  البيداغوجــي 
وذلــك يــوم الثالثــاء 		 مايــو 		0	 بمركــز 
ــن  ــع لجامعــة ســيدي محمــد ب ــدوات، التاب الن

بفــاس. عبــد اهلل 
حضــر فعاليــات هــذه المناظــرة الجهويــة 
العالــي  التعليــم  لقطــاع  العــام  الكاتــب 
ــوالي  ــات م ــاء جامع ــي ورؤس ــث العلم والبح
إســماعيل بمكنــاس، وســيدي محمــد بــن عبــد 
اهلل بفــاس، ومحمــد األول بوجــدة ونوابهــم 
والطالبيــة،  البيداغوجيــة  الشــؤون  فــي 
االســتقطاب  ذات  المؤسســات  ورؤســاء 
المفتــوح للجامعــات الثــالث، ونوابهــم فــي 
مديريــة  ومديــر  البيداغوجيــة،  الشــؤون 
البيداغوجيــة،  والتنميــة  العالــي  التعليــم 
ورؤســاء شــعب المؤسســات ذات االســتقطاب 

المفتــوح للجامعــات الثــالث، 

أنشطة وإنتاجات ومبادرات علمية 
و بيداغوجية و مؤسساتية 

المناظـرة الجهوية للقطب الجامعي لجهـات فاس-مكناس، الشـرق  
ودرعــة تافيالت حـول اإلصاح البيداغوجي – سلـك البكالوريوس. 

الثاثــاء 25 مـــاي 2021 - مركز الندوات جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، فاس
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البكالوريــوس  ســلك  مشــاريع  وحاملــو 
األقســام  ورؤســاء  الثــالث،  للجامعــات 
والتنميــة  العالــي  التعليــم  بمديريــة 
التوجيــه  ومستشــارو  البيداغوجيــة، 
باألكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن 
وســائل  وممثلــو  فاس-مكنــاس،  لجهــة 
اإلعــالم الجهويــة والوطنيــة، وعــدد مــن 
األطــر التربويــة واإلداريــة للجامعــات الثــالث. 
فــي حيــن تابعــت أشــغالها، عبــر تقنيــات 
التواصــل عــن بعــد،  مــع باقــي مكونــات 

الثــالث.  الجامعــات 

الحســن  الســيد  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
ســهبي، رئيــس جامعــة مــوالي إســماعيل 
نظــام  اعتمــاد  أن  علــى  مداخلتــه  فــي 
البكالوريــوس بالمملكــة يأتي عقب تشــخيص 
لواقــع التكويــن بالجامعــة المغربية، الســيما 
المفتــوح،  االســتقطاب  ذات  بالمؤسســات 
التــي تعانــي مــن مجموعــة مــن األعطــاب 
واالختــالالت، أهمهــا الضغــط المتزايــد علــى 
لغــوي  شــرخ  يطبعــه  المؤسســات،  هــذه 
بيــن المســتوى الثانــوي والتعليــم العالــي، 
وعــدم تمكــن المتعلميــن مــن مجموعــة مــن 
الكفايــات األفقيــة  والمهــارات وتكنولوجيــا 
الداخليــة  المردوديــة  وضعــف  اإلعــالم، 
األكاديمــي  الطابــع  وهيمنــة  والخارجيــة، 
وتقــادم العديــد مــن مســالك اإلجــازة، ناهيك 
عــن غيــاب نظــام ناجــع للتوجيــه، وضعــف 
انخــراط الشــركاء االقتصادييــن واالجتماعييــن 
فــي بلــورة وتأطيــر التكوينــات. وتابــع الســيد 
رئيــس جامعــة مــوالي إســماعيل حديثــه عــن 
النظــام  أفــرز هــذا  الــذي  العــام  الســياق 
الجديــد، والمتمثــل أساســا في خطــب جاللته، 
الســيما خطــاب ثــورة الملــك والشــعب لســنة 
8	0	، ودســتور المملكــة، والقانــون اإلطــار 
والتكويــن  التربيــة  بمنظومــة  المتعلــق 
رقــم 7	-		، إضافــة إلــى مجموعــة مــن 
الوطنيــة  والتقاريــر  الدوليــة  التوصيــات 
ــات  ــات، واجتماع ــرف الجامع ــن ط ــزة م المنج
عــدة لجــان ضمــت رؤســاء الجامعــات ورؤســاء 
المؤسســات الجامعيــة وأســاتذة مــن مختلــف 

التخصصــات.

ــى أن هــذا النظــام  وأشــار الســيد الرئيــس إل
األداء  تحســين  فــي  سيســاهم  الجديــد 
الجامعــي ومحاربــة الهــدر، وتمكيــن الطلبــة 
الكفايــات  مــن  ومجموعــة  اللغــات  مــن 
اإلعــالم  وتكنولوجيــات  والحياتيــة  الذاتيــة 
تســهيل  بهــدف  الجديــدة،  واالتصــال  
وذلــك  الشــغل،  ســوق  فــي  اندماجهــم 
بفضــل مــا يحبــل بــه مــن مســتجدات مــن 
قبيــل اعتمــاد ســنة تأسيســية، وإرســاء نظــام 
نشــيط للتوجيــه، وإدمــاج الكفايــات الحياتيــة 
والذاتيــة بالهندســة البيداغوجيــة، والتمكــن 
ــات  ــات المعلومي ــة وتقني ــات األجنبي ــن اللغ م
اللغــات  فــي  اإلشــهاد  نظــام  وإدراج 
الشــخصي  العمــل  وتشــجيع  واإلعالميــات، 
للطالــب واالنفتــاح علــى حقــول معرفيــة 

القياســية  أخــرى، وإرســاء نظــام األرصــدة 
وإرفــاق الشــهادة بملحــق، مؤكــدا فــي 
يمكــن  ال  النظــام  هــذا  أن  المناســبة  ذات 
مقاربــة  بتبنــي  إال  النجــاح  لــه  يكتــب  أن 
المهتميــن  كل  فيهــا  يســاهم  تشــاركية 
رأســهم  وعلــى  البيداغوجــي،  بالشــأن 
ومــدراء  والعمــداء  الجامعــات  رؤســاء 
المؤسســات الجامعيــة، والســادة األســاتذة 
حاملــو المشــاريع ورؤســاء الشــعب ومنســقو 
المســالك وكل األســاتذة األجــالء العامليــن 
فــي الحقــل الجامعــي، منوهــا بــروح الجديــة 
الســادة  عنهــا  عبــر  التــي  والمســؤولية 
األســاتذة، الذيــن قدمــوا مشــاريع تكوينــات 
ــا  ــى أن تعقبه ــددة، عل ــات متع ــي تخصص ف
مشــاريع جديــدة فــي المســتقبل القريــب.

وقــد تخلــل هــذه المناظــرة الجهويــة تقديم 
عبــد  لألســتاذ  أولهمــا  مهميــن،  عرضيــن 
المالــك إحزريــر، أســتاذ التعليم العالــي بكلية 
العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعية 

بمكنــاس، حــول نظــام البكالوريــوس، مــن 
ــة التشــخيصية  ــث ســياقه العــام والوضعي حي
للمرحلــة التــي أفرزتــه وأهدافــه ومزايــاه 
تتضمــن  التــي  البيداغوجيــة،  وهندســته 
ــة  ــدات المعرفي ــن الوح ــة م ــكيلة متنوع تش
واللغــات والكفايــات الحياتيــة والذاتيــة، التــي 

تمكــن الطلبــة مــن مجموعــة مــن المؤهالت، 
التــي تيســر اندماجهــم فــي الحيــاة العمليــة، 

بوعيــاد،  الغنــي  عبــد  لألســتاذ  وثانيهمــا 
عميــد كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة 
تدريــس  حــول  بمكنــاس  واالجتماعيــة 
اللغــات، التــي يضــع النظــام الجديــد التمكــن 
منهــا شــرطا أساســيا لحصــول الطالــب علــى 
دبلــوم البكالوريــوس، أشــار فيــه إلــى حجــم 
وحــدات اللغــات فــي الهندســة البيداغوجيــة 
قابليــة  تعزيــز  فــي  ودورهــا  الجديــدة، 
التشــغيل والحركيــة الدوليــة للطلبــة، وطــرق 
وشــروط  المقترحــة  واللغــات  تدريســها، 
تمكــن  لمعالجــة ضعــف  تدريســها  إنجــاح 

ــة.  ــارات اللغوي ــن المه ــة م الطلب
وشــكلت أشــغال هــذه المناظــرة الجهويــة، 
مناســبة لعــرض مشــاريع كل جامعــة مــن 
الجامعــات الثــالث لتنزيــل الــورش الوطنــي 
ــكل  ــا يش ــوس، مم ــام البكالوري ــاص بنظ الخ
مناســبة ســانحة لــكل الفاعليــن مــن أجــل 
تعميــق النظــر فــي المشــاريع المقترحــة، 
وتقديــم االقتراحــات والبدائــل للرفــع مــن 
جــودة هــذا اإلصــالح المرتقــب. وقــد بلــغ 
ــة  ــلور المقدم ــالك الباش ــاريع مس ــدد مش ع
 )	0( )		( مشــروع مســلك، منهــا عشــرة 
جامعــة  بهــا  تقدمــت  مســالك  مشــاريع 
إســماعيل بمكنــاس، وهــي علــى  مــوالي 

الشــكل التالــي:





ــامية  ــة الس ــات الملكي ــع التوجيه ــيا م تماش
الســادس  محمــد  الملــك  الجاللــة  لصاحــب 
عنايــة  يولــي  والــذي  وأيــده؛  اهلل  نصــره 
خاصــة لتعميــم الحمايــة االجتماعيــة فــي 
ــي  ــًة ف ــامية وخاص ــه الس ــن خطب ــد م العدي
خطابــه الســامي بمناســبة تخليــد ذكــرى عيــد 
 	0	0 9	 يوليــوز  بتاريــخ  العــرش المجيــد 

ــه : ــاء في ــث ج حي
”نعتبــر أن الوقــت قــد حــان، إلطــالق عمليــة 
حازمــة، لتعميــم التغطيــة االجتماعيــة لجميع 
ــة.  ــنوات المقبل ــس س ــالل الخم ــة، خ المغارب
ــا، إبتــداًء  وندعــو للشــروع فــي ذلــك تدريجي
عمــل  برنامــج  وفــق   ،	0		 ينايــر  مــن 
مضبــوط، بــدًء بتعميــم التغطيــة الصحيــة 
قبــل  العائليــة،  والتعويضــات  اإلجباريــة، 
والتعويــض  التقاعــد  ليشــمل  توســيعه، 
)هــذه  الراميــة  و  الشــغل”،  فقــدان  عــن 
التوجهــات( إلــى توفيــر الحمايــة االجتماعيــة 

المغاربــة. لجميــع 
و لتســليط الضــوء علــى آخــر المســتجدات 
الصعيــد  علــى  الحمايــة  بهــذه  الخاصــة 
الوطنــي، نظمــت جامعــة مــوالي إســماعيل، و 
فــي احتــرام تــام للتدابيــر االحترازيــة، صبــاح 
ــة  يــوم األربعــاء 6	 مــاي 		0	 نــدوة وطني
بحضــور وزيــر الشــغل واإلدمــاج المهنــي 
بقاعــة  حضوريــا  أمكــراز  محمــد  الســيد 

النــدوات برحــاب كليــة العلــوم القانونيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بمكنــاس وعــن 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  عبــر  بعــد 
ــم  ــة حــول موضــوع: »تعمي فايســبوك للكلي
التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض فــي ضــوء 
االتفاقيــات اإلطاريــة: نحــو دمقرطــة الحماية 

بالمغــرب«. االجتماعيــة 
هامــة  علميــة  مداخــالت  النــدوة  عرفــت 
وتقديــم ورقــات علميــة فــي الموضــوع  مــن 
ــن  ــاتذة باحثي ــن وأس ــراء ومتخصصي ــرف خب ط

وطنييــن ودولييــن.
ــة  ــس جامع ــام رئي ــاء اله ــذا  اللق ــرأس ه ت
ــور الحســن ســهبي،  مــوالي إســماعيل الدكت
القانونيــة  العلــوم  كليــة  عميــد  بحضــور 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، الدكتــور عبــد 

الغنــي بوعيــاد.

ندوة وطنية : تعميم التأمين اإلجباري عن المرض في ضوء االتفاقيات 
اإلطارية: نحو دمقرطة الحماية االجتماعية بالمغرب

Conférencesندوات



ــامية  ــة الس ــات الملكي ــع التوجيه ــيا م تماش
الســادس  محمــد  الملــك  الجاللــة  لصاحــب 
ــبة  ــامي بمناس ــه الس ــي خطاب ــد ف ــذي أك ال
تربــع جاللتــه علــى عــرش أســالفه المنعميــن 

بتاريــخ 0	يوليــوز 		0	، قــول جاللتــه : 
التــي  المتقدمــة  الجهويــة  تشــكل   «
الجديــد،  الدســتور  وكرســها  أطلقناهــا٬ 
ــي  ــل التأن ــره بكام ــن تدبي ــرا يتعي ــا كبي ورش
ــداث  ــال بإح ــا كفي ــون تفعيله ــر٬ ليك والتبص
تنظيــم  فــي  وتدريجيــا،  جوهريــا  تغييــرا 
المركــز  عالقــات  وفــي  الدولــة،  هيــاكل 
بالجماعــات الترابيــة«، نظمــت جامعــة مــوالي 
إســماعيل صبــاح يومــه الجمعــة 		 مــاي 
القانونيــة  العلــوم  كليــة  برحــاب   	0		
ــدوة  ــاس ن ــة بمكن ــة واالجتماعي واالقتصادي

وطنيــة بحضــور الســيد محنــد العنصــر، رئيــس 
جمعيــة  ورئيــس  فاس-مكنــاس،  جهــة 

المغــرب، حــول موضــوع: جهــات 
»تقييــم تنزيــل الجهويــة المتقدمــة - جهــة 

فــاس مكنــاس نموذجــا”. 
شــكل هــذا اللقــاء الهــام فرصــة ســانحة 
للواقــع  دقيــق  علمــي  بتشــخيص  للقيــام 
لترصيــد  مناســبة  أيضــا  هــو  و  الجهــوي، 
المكتســبات واقتــراح الســبل الكفيلــة برفــع 
التحديــات والرهانــات التــي تشــكل عائقــا 

والتأســيس  الدولــة  هيــاكل  إصــالح  أمــام 
لحكامــة ترابيــة ناجعــة.

مــوالي  جامعــة  رئيــس  اللقــاء  تــرأس 
إســماعيل الدكتــور الحســن ســهبي، بحضــور 
عميــد كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة، الدكتــور عبــد الغنــي بوعيــاد، 
ــن  ــراء والمتخصصي ــن الخب ــدد م ــاركة ع بمش

ــدوة. ــوع الن ــال موض ــي مج ف

 ،	0		 أبريــل   		 االثنيــن  يــوم  نظمــت، 
جامعــة مــوالي إســماعيل بقاعــة المحاضــرات 
التابعــة لرئاســة الجامعــة نــدوة وطنيــة حــول 

ــوع: موض
إســماعيل:  مــوالي  بجامعــة  »الوســاطة 
ــة  ــة وحكام ــة ثقاف ــاتية لتقوي ــة مؤسس آلي

التدبيــر«
العلمــي  الملتقــى  هــذا  تنظيــم  يأتــي 
الــوازن فــي ســياق مســايرة التطــورات التــي 
تعرفهــا الجامعــة المغربيــة، وضــرورة إبــداع 
وســائل للرقــي بمهامهــا حتــى تتمكــن مــن 

ــن  ــا أحس ــة به ــف المنوط ــالع بالوظائ االضط
ــام. قي

ــس  ــيد رئي ــدوة الس ــذه الن ــغال ه ــح أش افتت
ــور الحســن ســهبي، بكلمــة  الجامعــة الدكت
ترحيبيــة واضعــا اإلطــار العــام لتنظيــم هــذه 
النــدوة. كمــا تفضــل وســيط المملكة، الســيد 
محمــد بنعليلــو، بتقديــم عــرض مفصــل حــول 
اليــوم  التــي تحتــل  المملكــة  دور وســيط 
مكانــة مميــزة فــي التوجــه الحداثــي الــذي 
اإلدارة  بيــن  العالقــة  أنســنة  إلــى  يــروم 
ومرتفقيهــا، مهمتهــا الدفــاع عــن الحقــوق 
واإلســهام فــي ترســيخ 
القانــون،  ســيادة 
ــدل  ــادئ الع ــاعة مب وإش
تدبيــر  فــي  واإلنصــاف 
والمؤسســات  اإلدارات 
والجماعــات  العموميــة 

الترابيــة.
أيضــا  تقــدم  قــد  و 
الجهــوي  الممثــل 
الوطنــي  للمجلــس 
اإلنســان  لحقــوق 

بتقديــم عــرض حــول الوســاطة الحقوقيــة 
والــدور الــذي يلعبــه المجلــس لدراســة جميــع 
حقــوق  عــن  بالدفــاع  المتعلقــة  القضايــا 

وحمايتهــا. والحريــات  اإلنســان 
ــدوة عــدة مداخــالت قيمــة  عرفــت هــذه الن
ذلــك   و  الوســاطة،  بــدور  عالقــة  لهــا  
المؤسســة  هــذه  علــى  الضــوء  لتســليط 
داخــل الفضــاء الجامعــي، وطــرح اإلشــكاليات 
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــا س ــة بتدخالته المرتبط
وكــذا  االختصــاص،  ومجــاالت  اإلمكانيــات 
حــدود االســتقاللية التــي قــد تفــرض نفســها 

عنــد التنزيــل.

ندوة وطنية : “الوساطة بجامعة موالي إسماعيل: آلية مؤسساتية 
لتقوية ثقافة وحكامة التدبير“

ندوة علمية: ‘’تقييم تنزيل الجهوية المتقدمة – جهة فاس – مكناس‘’ 



En suivant les Directives Royales de Sa Majesté le Roi Mohamed 
VI que Dieu l’assiste qui encourage en continu la recherche sci-
entifique, moteur de développement national et de valorisation 
du capital immatériel, notamment par Sa Lettre Royale adressée 
aux participants du 45ème Congrès de l’Union des Universités 
Arabes le 18 mars 2012: « Si le rôle des universités est essentiel 
dans le secteur académique, il n’en est pas moins important dans 
le domaine de la recherche scientifique, que nous estimons être 
le meilleur gage pour l’avenir des générations futures», l’univer-
sité Moulay Ismail a organisé le jeudi 27 mai 2021 à la salle des 
conférences de la présidence de l’université, et ce pour les 27 
& 28 mai 2021, le 1er Colloque International CI3S’ 2021 sous le 
thème :« Les sciences au service de la santé dans le contexte de 
partenariat public - privé »
Ledit colloque a été organisé en partenariat avec:
- la Ligue Marocaine pour la Recherche Scientifique et le Droit à 
la Santé (LMRSDS),
-la Société Marocaine d’Anesthésie, de Réanimation et de Lutte 
contre la Douleur (SMAR),
- l’Amicale des Gynécologues,
- le Centre Marocain des Études de Recherche en Politique de 
la Santé, 
- la Société Marocaines des Médecins Urgentistes.

Colloque international : Les sciences au 
service de la santé dans le contexte de 
partenariat public - privé



مــاي   	8 الجمعــة  يــوم  صبــاح  نظمــت، 
		0	، المدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســيير، 
نــدوة  التابعــة لجامعــة مــوالي إســماعيل 

وطنيــة حــول موضــوع:
»فرص االستثمار بجهة فاس-مكناس«.

ــة  ــس جامع ــيد رئي ــدوة الس ــذه الن ــرأس ه ت
مــوالي إســماعيل، الدكتــور الحســن ســهبي، 
بحضــور مديــر المدرســة بالنيابــة، الدكتــور 
المؤسســات  ورؤســاء  أســوعدي،  عمــر 
ــوالي  ــور م ــر، الدكت ــب المدي ــة، ونائ الجامعي
الكونفيدراليــة  ورئيــس  الرشــيدي،  علــي 
ــران،  ــاس إف ــة مكن ــاوالت بجه ــة للمق العام
الســيد عزيــز فارتاحــي، وعــدد مــن األســاتذة 

الباحثيــن والطلبــة.
كانــت النــدوة مناســبة لتســليط الضــوء علــى 
ــة  ــي جه ــتثمار ف ــة لإلس ــات المتاح اإلمكاني
فاس-مكنــاس، نظــرا لمواردهــا الطبيعيــة 
وطاقاتهــا البشــرية، وكذلــك إلبــراز الــدور 
ــن  ــي تكوي ــة ف ــه الجامع ــذي تلعب ــام ال اله
أطــر الغــد، الذيــن سيســاهمون فــي التنميــة 

ــة. ــة والوطني ــة الجهوي االقتصادي
كمــا كانــت فرصــة للتنويــه باالتفاقيــة التــي  
تجمــع الجهــة بالجامعــة، والتــي مكنــت مــن 
تنزيــل عــدة مشــاريع وتكوينــات مســتمرة 
ــل  ــه جــاء تنزي ــث أن ــدة أطــر الجهــة. حي لفائ
ــي  ــيير الت ــارة والتس ــة للتج ــة الوطني المدرس

ــن  ــاس  م ــة فاس-مكن ــر جه ــتدعم تطوي س
خــالل خريجيهــا فــي إطــار هــذه االتفاقيــة.

إلــى إنشــاء  كمــا تــروم هــذه االتفاقيــة 
مؤسســات جامعيــة بأقاليــم الجهــة فــي 
ــا  ــد عليه ــي أك ــة الت ــة المجالي ــار العدال إط
الســادس  محمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

اهلل. حفظــه 
و علــى هامــش هــذه النــدوة الوطنيــة التــي 
تــم تنظيمهــا مــن طــرف المدرســة الوطنيــة 
للتجــارة والتســيير التابعــة لجامعــة مــوالي 
إســماعيل، حــول موضــوع :“فــرص االســتثمار 
ــات  ــع لوح ــم توزي ــاس« ت ــاس مكن ــة ف بجه

ــن.  ــة المتفوقي ــة عــل الطلب إلكتروني

ندوة وطنية :
“فرص االستثمار بجهة فاس مكناس”.



القانونيــة  العلــوم  كليــة  عميــد  نظــم 
بمكنــاس  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  و 
ــاح  ــماعيل، صب ــوالي إس ــة م ــة لجامع التابع
نــدوة   ،	0		 أبريــل   08 الخميــس  يــوم 
وطنيــة حــول موضــوع : »إصــالح منظومــة 
والــدالالت«. االجتماعية-األبعــاد  الحمايــة 
عرفــت هــذه النــدوة، المنظمــة مــن طــرف 
والقضائيــة،  القانونيــة  الدراســات  مختبــر 
ــر الســابق لقطــاع التشــغيل  مشــاركة الوزي
الدولــي  والخبيــر  المهنــي  والتكويــن 
الســيد جمــال أغمانــي وعــدة متخصصيــن 

ــة.  ــارج الجامع ــن خ م
التوجيهــات  إطــار  فــي  النــدوة  نظمــت 

الجاللــة  لصاحــب  الســامية  الملكيــة 
ــده  ــك محمــد الســادس نصــره اهلل وأي المل
االجتماعيــة  الحمايــة  ورش  اعتبــر  الــذي 
بحاجــة  المغــرب  وأن  اســتراتيجيا؛  ورشــا 
الخاصــة  لمنظومتــه  جــذري  إصــالح  إلــى 
بمــا  االجتماعيــة،  والمســاعدة  بالضمــان 
والمواطنيــن  المواطنــات  تمكيــن  يكفــل 
مراحــل  جميــع  فــي  الئقــة  تغطيــة  مــن 

 . تهــم حيا
وشــكلت هــذه النــدوة العلميــة مناســبة 
اإلطــار،  القانــون  مضاميــن  لمناقشــة 
المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة، واآلفــاق 

لتنزيلــه. المســتقبلية 

ندوة وطنية :
“إصاح منظومة الحماية االجتماعية- األبعاد والدالالت”



الوقائيــة مــن  للتدابيــر  تــام  احتــرام  فــي 
يــوم  زوال  انعقــد   ،	9 كوفيــد  جائحــة 
الجمعــة 09 أبريــل 		0	 بقاعــة المحاضــرات 
ــاع  ــماعيل، اجتم ــوالي إس ــة م ــة جامع برئاس
مجلــس الجامعــة فــي دورتــه العاديــة الــذي 
الدكتــور  الجامعــة،  رئيــس  الســيد  ترأســه 

الحســن ســهبي.
المجلــس  تــدارس  الــدورة،  هــذه  خــالل 
وصــادق علــى عــدة نقــاط هامــة همــت 

باألســاس:
عــن  المنبثقــة  الدائمــة  اللجــان  تقاريــر   -

الجامعــة؛ مجلــس 
الداخليــة  القوانيــن  لتحييــن  تعديــالت   -

ولمجلســها. للجامعــة 
- المشــاريع المقترحــة فــي إطــار ميزانيــة 

االســتثمار لســنة 		0	.
ــة  ــرف الجامع ــن ط ــة م ــاريع المقدم - المش

ــون اإلطــار. فــي إطــار القان
التربيــة  بمنظومــة  المتعلــق   		-	7 

العلمــي. والبحــث  والتكويــن 
ــا  ــة العلي ــة الوطني ــاء المدرس ــراح إنش - اقت

ــالم. ــن االع لمه

انعقــد، صبــاح يــوم الجمعــة 09 ابريــل 		0	 
إســماعيل،  مــوالي  جامعــة  رئاســة  بمقــر 

اجتمــاع مجلــس التدبيــر.
تــرأس هــذا ااالجتمــاع الســيد رئيــس الجامعــة 
الدكتــور الحســن ســهبي بحضــور كل أعضــاء 

المجلــس.
الدراســة  تمــت  االجتمــاع،  هــذا  خــالل 
ــى المشــاريع المقدمــة فــي  والمصادقــة عل
الماليــة  للســنة  االســتثمار  ميزانيــة  إطــار 
فــي  المقترحــة  المشــاريع  وكذلــك   ،	0		
إطــار القانــون اإلطــار 7	-		 لفتــرة 		0	-
ــى مــدى تقــدم  ــم االطــالع عل ــا ت 		0	، كم
نســب االلتزامــات واألداءات فــي إطــار ميزانيــة 

.	0		 التســيير 
و تمــت أيضــا المصادقــة علــى اقتــراح إنشــاء 
علــوم  لمهــن  العليــا  الوطنيــة  المدرســة 
ــروع  ــى مش ــة عل ــك المصادق ــالم، وكذل اإلع
توزيــع المناصــب الماليــة لســنة 		0	 بنــاًء 
علــى معاييــر محــددة منهــا: نســب األطــر 
األكاديميــة واإلداريــة مقارنــًة مــع نظيراتهــا 
علــى الصعيــد الوطنــي لــكل مؤسســة، وعــدد 
المســالك الجديــدة المالئمــة لحاجيــات ســوق 
الشــغل، وعــدد الســاعات اإلضافيــة والعرضيــة.
خــالل أشــغال هــذا المجلــس، اتفــق الحاضــرون 
علــى العمــل علــى تحييــن معاييــر توزيــع 
بيــن  الماليــة  المناصــب  كــذا  و  الميزانيــة 
لجامعــة  التابعــة  الجامعيــة،  المؤسســات 

إســماعيل. مــوالي 

اجتماع مجلس اجتماع مجلس الجامعة 
التدبير

Réunionsاجتماعات



انعقــد صبــاح يــوم الخميــس 06 مــاي 		0	 
بقاعــة االجتماعــات التابعــة لرئاســة جامعــة 
مــوالي إســماعيل اجتمــاع مجلــس التنســيق.
ــدة  ــول ع ــاع ح ــذا ااالجتم ــور  ه ــد تمح و ق

ــا: ــط منه نق
ــة  ــدورة الربيعي ــة الدراســة خــالل ال -	 حصيل

.	0		
-	 برمجة امتحانات الدورة الربيعية 		0	.

تدريجيــا  البكالوريــوس  مســالك  تنزيــل   	-
.	0		-	0		 الموســم  مــن  ابتــداء 

-	 مناقشــة تحييــن معاييــر توزيــع المناصــب 
الماليــة المخولــة للجامعــة.

ــرأس هــذا االجتمــاع الســيد رئيــس جامعــة  ت
مــوالي إســماعيل، الدكتــور الحســن ســهبي، 

بحضــور الســادة رؤســاء المؤسســات:
ــد اهلل  ــور عب ــوم، الدكت ــة العل ــد كلي - عمي

ــر؛ مي
-عميــد كليــة اآلداب والعلــوم  اإلنســانية، 

الدكتــور أحمــد المحمــودي؛
القانونيــة  العلــوم  كليــة  عميــد   -
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، الدكتــور عبــد 

بوعيــاد؛ الغنــي 

ــور  ــات، الدكت ــة العلــوم والتقني ــد كلي - عمي
مــوالي إبراهيــم ســدرة؛

- مديــر المدرســة الوطنيــة العليــا للفنــون 
والمهــن، الدكتــور يوســف العمــراوي.

للتكنولوجيــا،  العليــا  المدرســة  مديــر   -
بناصــر؛ محمــد  الدكتــور 

- مديــر المدرســة العليــا لألســاتذة، الدكتــور 
محمــد أميــن؛

المتعــددة  الكليــة  عميــد  بعــد،  وعــن 
مجيــدي. الحــو  الدكتــور  التخصصــات، 

كمــا حضــر الســيد نائــب الرئيــس المكلــف 
بالشــؤون األكاديميــة والطالبيــة، الدكتــور 
منــاوي  رشــيد  الســيد  و  أســوعدي،  عمــر 
والمستشــار  الرقمنــة،  بقطــب  المكلــف 
القانونــي للجامعــة، الدكتــور خالــد غــازي.

يومــه  صبــاح  قــام  تواصلــي  لقــاء  فــي 
الخميــس 0	 مــاي، 		0	 مديــر المدرســة 
الوطنيــة للتجــارة والتســيير بالنيابــة، الدكتــور 
المديــر،  بنائــب  مصحوبــا  أســوعدي،  عمــر 
بعقــد  الراشــيدي،  علــي  مــوالي  الدكتــور 

المدرســة. اجتمــاع مــع مكونــات 
كان اللقــاء مناســبًة طيبــًة لتواصــل الســيد 
الســيدات  مــع  بالنيابــة  الجديــد  المديــر 
و  اإلداريــة  واألطــر  األســاتذة  والســادة 

المؤسســة. طلبــة  وكذلــك  التقنيــة  
فــي  بالنيابــة  المديــر  الســيد  نــوه  قــد  و 
بــه  يقــوم  الــذي  الجــاد  بالعمــل  كلمتــه 
ــذ انطــالق الدراســة  ــر من ــب المدي الســيد نائ
الموســم  خــالل  بالمؤسســة  مــرة  ألول 
مكــن  والــذي   ،	0	0-	0	9 الجامعــي 

الوطنيــة  المدرســة 
للتجــارة والتســيير مــن 
ــدة  ــة جي كســب مكان
بيــن نظيراتهــا علــى 

الوطنــي. الصعيــد 
فقــد  لإلشــارة، 
عمــر  الســيد  عيــن 
نائــب  أســوعدي، 
رئيــس جامعــة مــوالي 
إســماعيل، و المكلــف 
بالشــؤون األكاديميــة 

و الطالبيــة، حديثــا مديــرا بالنيابــة للمدرســة 
ــر  ــع محض ــم توقي ــد ت ــر. و ق ــالفة الذك الس
ــة الســابق  ــر بالنياب ــن المدي نقــل المهــام بي
الســيد محمــد بناصــر والســيد عمــر أســوعدي 
المديــر الجديــد بالنيابــة، فهنيئــا لــه بمنصبــه 
الجديــد و نتمنــى لــه كل التوفيــق و النجــاح 

المســتقبلية.  مهامــه  فــي 

اجتماع مجلس التنسيق 

ENCG -لقاء تواصلي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير



Une réunion du comité de pilo-
tage régional, de coordination 
et d’exécution des contrats 
programmés entre l’Etat et la 
Région de Fès Meknès a été 
tenue le mercredi 07 avril 2021 
au siège de la Wilaya de la Ré-
gion de Fès- Meknès.
La rencontre, présidée par M. 
le Wali de la Région en pré-
sence de M. le Président de la 
Région, avait pour objectifs 
d’évaluer l’état d’avancement 
des projets dans le cadre

du contrat programmé entre 
l’Etat et la Région.  Étaient 
présents à cette réunion les 
présidents des Universités de 
la région, les gouverneurs des 
provinces de la région, les se-
crétaires régionaux, et plu-
sieurs responsables.

Il est à rappeler, que lors de 
la réunion du 06 novembre 
2020, quatre conventions ont  
été  signées   avec  l’Université 
Moulay Ismail. Il s’agit de :

 -    Construction de l’Ecole 
Nationale de Commerce et de 
Gestion (ENCG) à El Hajeb,
-    Construction de l’Institut 
National des Sciences Appli-
quées (INSA) à Meknès,
-    Construction de l’Ecole Na-
tionale Supérieure de Mana-
gement du Sport (ENSMS) à 
Ifrane
 -   Construction de la Biblio-
thèque Universitaire à Meknès. 

Réunion du comité du pilotage régional



Meetings & exchanging in ministry

حضــر الســيد رئيــس جامعــة مــوالي إســماعيل 
الحســن الســهبي اجتماعــا لنــدوة رؤســاء 
الجامعــات، وذلــك زوال يــوم الخميــس 06 
مــاي 		0	، بمقــر الــوزارة بحســان - الربــاط.
خصصــت أشــغال هــذا االجتمــاع لمناقشــة 
إجــراءات تنزيــل نظــام البكالوريــوس ابتــداًء 
مــن الســنة الجامعيــة المقبلــة 		0	-		0	، 
ــات اعتمــاد  ــق بالئحــة طلب ــك فيمــا يتعل وذل
مســالك هــذا المســلك وتقــدم أشــغال تحضير 
مــوارد بيداغوجيــة رقميــة علــى مســتوى 
ــرة  شــبكات العمــداء، إذ عمــدت هــذه األخي
ــوع  ــية وموض ــدات األساس ــد الوح ــى تحدي إل
البيداغوجيــة  الفــرق  وتكويــن  المضاميــن 

ــكل حقــل معرفــي. ــة ل الوطني
ــة  ــر التربي ــيد وزي ــاع الس ــذا االجتم ــرأس ه ت
والتعليــم  المهنــي  والتكويــن  الوطنيــة 
ســعيد  الســيد  العلمــي،  والبحــث  العالــي 
أمــزازي بحضــور الوزيــر المنتــدب المكلــف 
ــي،  ــث العلم ــي والبح ــم العال ــاع التعلي بقط
ــام  ــب الع ــة، والكات ــس أوعويش ــيد إدري الس
لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
والســيدات  الخلفــاوي،  محمــد  الســيد 
والســيدات  الجامعــات،  رؤســاء  والســادة 

المركزيــون. المــدراء  والســادة 

خصــص هــذا االجتمــاع لتــدارس مجموعــة 
ــول  ــاس ح ــورت باألس ــي تمح ــاط الت ــن النق م
مســتقبل هــذه الكليــات فــي ظــل اإلكراهات 
التــي تعرفهــا، وال ســيما فيمــا يخــص الطاقة 
المردوديــة  وكــذا  والتوجيــه  االســتيعابية 

ــي تســجلها. ــة الت الداخلي
كمــا كان اللقــاء مناســبة للوقــوف علــى 
مــدى تقــدم ورش تنزيل نظــام البكالوريوس،
وفرصــة أيضــا للســادة العمــداء مــن أجــل 
ــول:  ــورت ح ــي تمح ــروض، و الت ــم 9 ع تقدي
- وضعيــة تقديم مســالك ســلك البكالوريوس 
ــن  ــا م ــا انطالق ــا تدريجي ــيتم فتحه ــي س الت
الموســم الحامعــي 		0	-		0	 مــن طــرف 

هــذه المؤسســات؛ 
- تطــور عمليــة توفيــر مــوارد رقميــة وطنيــة 
ــلك  ــن لس ــنتين األولتي ــص للس ــدات التخص لوح

البكالوريــوس؛

والذاتيــة  الحياتيــة  الكفايــات  وحــدات   -
واللغــات؛

ــة  ــط البيداغوجي ــر الضواب ــي دفت ــراءة ف -ق
الوطنيــة لســلك البكالوريــس.

مشــروع  حــول  والتحســيس  التواصــل   -
يــوس. لور لبكا ا

الوزيــر  الســيد  شــكر  اللقــاء،  هــذا  خــالل 
الالمشــروط  النخراطهــم  الشــبكة  أعضــاء 
المرتقــب  الجامعــي  اإلصــالح  تنزيــل  فــي 
إليهــا  خلصــت  التــي  الهامــة  والمخرجــات 

اجتماعاتهــا.

اجتماع ندوة رؤســاء الجامعات  

اجتماع شبكة عمداء  كليات العلوم القانونية 
و االقتصادية و االجتماعية



تنفيــذ  إلــى  الرامــي  االنخــراط  إطــار  فــي 
لصاحــب  الســامية(  الملكيــة  التوجيهــات 
نصــره  الســادس  محمــد  الملــك  الجاللــة 
ــاواة  ــيخ المس ــال ترس ــي مج ــده(، ف اهلل وأي
المغربيــة  المــرأة  بحقــوق  والنهــوض 
والمســاهمة فــي مخرجــات إعــالن مراكــش 
0	0	 للقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء، 
والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  نظمــت 
المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
اإلســالمي  العالــم  منظمــة  مــع  بشــراكة 
اإليسيســكو  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
للبحــث  الوطنــي  المركــز  مــع  وبتنســيق 
 	6 االثنيــن  يــوم  زوال  والتقنــي  العلمــي 
عــن  اإلعــالن  حفــل  بالربــاط،   	0		 أبريــل 
الفائزيــن بجائــزة أفضــل بحــث حــول مكافحــة 

العنــف ضــد النســاء فــي عــدة أصنــاف.
ــة  ــة الوطني ــر التربي ــل وزي ــذا الحف ــرأس ه ت
العالــي  والتعليــم  المهنــي  والتكويــن 
والبحــث العلمــي الناطــق الرســمي باســم 
الحكومــة، الســيد ســعيد أمــزازي، بمعيــة 
الوزيــر المنتــدب المكلــف بقطــاع التعليــم 
إدريــس  الســيد  العلمــي  والبحــث  العالــي 
أعويشــة، بحضــور المديــر العــام لمنظمــة 
اإليسيســكو الســيد ســالم بــن محمــد المالــك، 
العالــي  التعليــم  لقطــاع  العــام  والكاتــب 
الجامعــات،  ورؤســاء  العلمــي،  والبحــث 

ومديــرة المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي 
ــن،  والتقنــي، وعــدد مــن المديريــن المركزيي
الجامعيــة  المؤسســات  رؤســاء  وبعــض 

. الباحثيــن  واألســاتذة 
خــالل هــذا الحفــل، تــم تتويــج الفائزيــن 
بجائــزة المغــرب للكتــاب لســنة ،0	0	 والتــي 
ــة  ــات األدبي ــزة الدراس ــاز بجائ ــا ف ــن خالله م
الرحمــن  عبــد  الســيد  واللغويــة  والفنيــة 

متعــددة  بالكليــة  باحــث  أســتاذ  التمــارة، 
لجامعــة  التابعــة  بالرشــيدية  التخصصــات 
مــوالب إســماعيل بجامعــة مــوالي إســماعيل، 

ــه : ــن كتاب ع
ــة السياســية  ــل: المرجعي  ”الممكــن والمتخي
فــي الروايــة” الصــادر عــن دار كنــوز المعرفة 

بــاألردن، 9	0	“.

حفــل اإلعــان عن الفائزين بجائــزة أفضل بحث حول 
مكافحة العنف ضد النســاء



Career Day, Compétition 

& Cultural Events

 ،	0		 أبريــل   0	 االثنيــن  يــوم  انطلقــت، 
فعاليــات األســبوع الثقافــي المنظــم مــن 
ــالل  ــن خ ــماعيل م ــوالي إس ــة م ــرف جامع ط
عــرض اإلبداعــات الفنيــة لطلبــة كليــة اآلداب 

والعلــوم اإلنســانية.
األســبوع الثقافــي لهــذه الســنة المنظــم 
ــن  ــاس م ــة مكن ــدي لمدين ــر البل ــر القص بمق
	0 إلــى 0	 ابريــل 		0	 اختــارت لــه الجامعة 

شــعار :
»القضيــة الوطنيــة ورهــان التحصيــن والتعبئة 

الشــاملة “
تــرأس حفــل االنطــالق الرســمي لفعاليــات 
األســبوع الثقافــي، رئيــس جامعــة مــوالي 
إســماعيل، الدكتــور الحســن ســهبي، بحضــور 
التابعــة  الجامعيــة  المؤسســات  رؤســاء 
للجامعــة، والســيد الكاتــب العــام لعمالــة 
حمريــة  منطقــة  باشــا  والســيد  مكنــاس، 
وعــدد مــن المســؤولين واألســاتذة الباحثيــن 

واألطــر اإلداريــة والتقنيــة والطلبــة.
خــالل هــذا الحفــل البهيــج، تمــت زيــارة رواق 
ــة  ــرف طلب ــن ط ــزة م ــة المنج ــات الفني اللوح
ــم  ــا ت ــانية، كم ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل كلي
توزيــع لوحــات إلكترونيــة علــى الطلبــة ذوي 

ــة. االحتياجــات الخاصــة والمســجلين بالكلي

ــامية  ــة الس ــات الملكي ــع التوجيه ــيا م تماش
الســادس  محمــد  الملــك  الجاللــة  لصاحــب 
تمكيــن  إلــى  والراميــة  وأيــده  نصــره اهلل 
الشــباب مــن االنخــراط فــي الحيــاة االجتماعية 
والمهنيــة، نظمــت جامعــة مــوالي إســماعيل 
برحــاب كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصادية 
واالجتماعيــة التابعــة لهــا يــوم الجمعــة 07 
ــا  ــدة طلبته ــة لفائ ــاي 		0	 دورة تكويني م

حــول موضــوع :
»تقنيات البحث عن العمل”.

الهامــة  التكوينيــة  الــدورة  هــذه  أطــرت 
التشــغيل  إلنعــاش  الجامعيــة  الوكالــة 
مــوالي  لجامعــة  التابعــة  والكفــاءات 
ــة  ــة الوطني ــع الوكال ــراكة م ــماعيل، بش إس

والكفــاءات. التشــغيل  إلنعــاش 
و قــد أقيــم حفــل توزيــع شــواهد المشــاركة 
علــى الطلبــة المشــاركين في هذه  الورشــة،  
الراميــة إلــى التحســيس علــى خلــق المقاولــة 

لــدى الشــباب حاملــي الشــواهد العليا.

األسبوع الثقافي لكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

دورة تكوينية : تقنيات البحث عن العمل 



Start-up Career Day
Entreprenariat : Perspectives à 
l’Heure du Covid-19 African Robotic 

Brains’21

ــة ــة والثقافي ــطته العلمي ــار أنش ــي إط   ف
الروبوتيــك نــادي  نظــم   الســنوية، 
ــة ــدورة الثاني ــون ومهــن ال ــكار فن  واالبت

اإلفريقيــة  للمســابقة 
“African Robotic Brains’21”
للفنــون العليــا  الوطنيــة   بالمدرســة 
 والمهــن بمكنــاس يومــي 9	 و 0	 مايــو

موضــوع حــول   	0		:
« Supply chain à l’ère de 
logistique 4.0 « .
ــور يوســف  خــالل المســابقة، رحــب الدكت
الوطنيــة  المدرســة  مديــر  العمــراوي، 
العليــا للفنــون والمهــن بكل المشــاركين، 
ــق  وتفضــل بتقديــم عــرض مفصــل ودقي
عــن المهــام التــي تقــوم بهــا هــذه 
تداريــب  مــن  الوطنيــة  المؤسســة 
وتكوينــات فــي مجــال الفنــون والمهــن، 
وخصوصــا ميــدان الروبوتيــك الصناعــي.
 كمــا تحــدث األســتاذ الباحــث صبــور جــالل 
صناعــة  مفهــوم  عــن  مداخلتــه  فــي 
الروبوتيــك فــي مجــال الصناعــة العصريــة 
فيهــا  يواجــه  فتــرة  فــي  ومزايــاه 
ــة  ــي الصناع ــات ف ــد تحدي ــرب الجدي المغ
الحديثــة مــن صناعــة الســيارات والطائــرات 

وكل المجــاالت الصناعيــة المتقدمــة. 
ــا  ــورا وازن ــابقة حض ــذه المس ــهدت ه ش
ومشــاركة فعالــة للطلبــة المهندســين 
ــكار  ــك واالبت ــادي الروبوتي ــن بن المتوفقي
الوطنيــة  المــدارس  مــن  بمجموعــة 
واإلفريقيــة. كمــا أقيــم حفــل شــاي علــى 
شــرف المدعويــن بحضــور وســائل اإلعــالم 

الرقميــة والمكتوبــة.

الدورة الثانية 
للمسابقة اإلفريقية

Dans tout le respect possible des mesures sanitaires, «La Junior-En-
treprise de l’ENSAM-Meknès «Cronos Junior Consulting», cha-
peautée par la CJEM ( la confédération des Junior-entreprises 
Marocaines), avait  l’honneur de  lancer, vendredi 28 mai à 9h 
au sein de la présidence de l’UMI, la première édition de l’événe-
ment Start-up career day» sous le thème :
« Entrepreneuriat:  Perspectives à l’heure du Covid 19. »
Au programme, dans la matinée il y’avait un panel de talk sur 
l’entrepreneuriat. L’après-midi un Workshop sur la sensibilisa-
tion à l’entrepreneuriat  était  une meilleure et incontournable 
expérience au profit des étudiants. 
Ont participé à cet événement Mme Amal BENYAICH ( Direc-
trice ANAPEC), Mme Imane Bouhaddou ( Professeure à l’EN-
SAM-Meknès); M.BENCHEKARA Mohammed ( Prof d’économie 
et Management, conférencier International à la FSJES).
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Mise en Place du Bureau de 
Transfert Technologique

 L’université Moulay Ismail a 
mis en place, le mercredi 05 
mai 2021, le Bureau de Trans-
fert Technologique (BTT).
L’équipe constituée du TTO 
est multidisciplinaire   (scien-
tifique, économique et juri-
dique), appuyée par des res-
sources en communication, 
coopération et en secrétariat.
Ledit bureau (Technology Transfer Office TTO), mis en place, 
a pour mission de faciliter les collaborations entre l’Université 
et ses partenaires extérieurs (services publics et entreprises) 
en matière de services scientifiques, de recherche-développe-
ment, de valorisation des ré-
sultats de la recherche et de 
participation au développe-
ment local et régional; et aus-
si d’accompagner les porteurs 
d’idées de brevet jusqu’à leurs 
aboutissement.
La rencontre de mise en place 
du TTO a été présidée par 
le président de l’université, 
Pr. Hassane SAHBI, en présence du Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, M. Abdelghani  
Bouayad, du Vice-président chargé de la Recherche, Coopéra-
tion et Partenariat, M. Abdelhamid Zaid, et des membres du Bu-
reau de Transfert Technologique.

		 أبريــل   انعقــدت طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن 
إلــى 		 مــاي 		0	 سلســلة مــن االجتماعــات للجنــة 
البحــث العلمــي برئاســة األســتاذ يوســف العمــراوي، 
مديــر المدرســة الوطنيــة للفنــون و المهــن، وحضــور 
ــي و  ــث العلم ــف بالبح ــة المكل ــس الجامع ــب رئي نائ
التعــاون الدولــي و الشــراكة الســيد عبــد الحميــد 
مصلحــة  رئيســة  حنــدق  ناديــة  والســيدة  زايــد 
تكوينــات الدكتــوراه و كل أعضــاء اللجنــة اآلتيــة 

أســماؤهم: 
السيد الفاهيم بنعيسى. 	 
السيد عصام زين الدين. 	 
السيد الغيالني محمد. 	 
السيد مازيغ يونس. 	 
السيد عبد اهلل بربزي. 	 

ومناقشــة  لعــرض  االجتماعــات   هــذه   خصصــت 
ــن  ــن المنبثقتي ــا اللجينتي ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ
مــن لجنــة البحــث العلمــي، والمكلفتيــن بتقييــم 
الدكتــوراه  تكوينــات  اعتمــاد  طلبــات  ودراســة 
)األولــى فــي مجــال العلــوم اإلنســانية و االجتماعيــة 
ــات(، المقدمــة  ــوم والتقني ــة فــي مجــال العل والثاني
ــة  ــة لجامع ــة التابع ــات الجامعي ــرف المؤسس ــن ط م

 .	0		 دورة  إســماعيل مكنــاس،  مــوالي 
وبعــد دراســة دقيقــة لــكل الملفــات المعروضــة، 
مــوالي  بجامعــة  العلمــي  البحــث  لجنــة  توصلــت 
إســماعيل إلــى جملــة مــن اآلراء والقــرارات تــم علــى 
إثرهــا انتقــاء المشــاريع المســتوفية للشــروط . كمــا 
التــي  أعطــت توصيــات إلعــادة صياغــة المشــاريع 

ــا. ــة عليه ــتتم الموافق س

لجنة البحث العلمي: 
دراسة طلبات اعتماد 

تكوينات الدكتوراه



New book of Pr. Hassan Zerrik

Deux Œuvres inédits du
Pr. Hind Lahmami

Recently, An important scientific work has just been published by Mr. 
Hassan Zerrik, professor at the Faculty of Sciences of Moulay Ismail 
University in collaboration with Mr. Oscar Castillo of Tijuana Institute 
of Technology in Mexico. The book is published by Springer. This book 
deals with the issue of stabilization of infinite dimensional dynamical 
systems at both theoretical and applied levels.
 Systems theory is a branch of applied mathematics, which is inter-
disciplinary and develops fundamental research activities that are at 
the border of mathematics, automation and engineering sciences. It is 
everywhere, innumerable and in a daily basis. 
Systems theory is present in many fields, including medicine, business, 
economics, psychology, biological sciences, finance, architecture (buil-
ding towers, bridges, etc.), weather forecasting, robotics, automotive, 
aeronautics, location systems, etc. These are few applications areas 
that are more useful and even essential to our society.

Venaient de paraître deux nouveaux ouvrages de l’auteur Hind 
Lahmami, diplômée de l’École Normale Supérieure, professeure, et 
docteur en lettres modernes, conférencière et auteur de plusieurs 
études littéraires et sociologiques autour de la littérature judéo-
marocaine et de la diversité culturelle en rapport avec les nouveaux 
défis de l’enseignement au sein de l’université marocaine. le premier 
intitulé: «Paroles aux écrivains judéo-marocains contemporains » et le 
2ème «Marcel Bénabou l’obsession de la genèse du livre ». 
S’inscrivant dans la tradition des «entretiens littéraires», le 1er livre 
donne la parole à des écrivains et artistes d’origine judéo-marocaine 
qui, même éloignés de leur terre natale et engagés dans de nouveaux 
modes de vie, ont eu la brillante idée de restituer l’essentiel d’une culture 
multiséculaire marocaine. L’ouvrage se veut un présentoir culturel de 
l’affluent hébraïque marocain, avec photos à l’appui, curriculums vitae 
des écrivains, textes inédits, et quelques extraits d’œuvres autour de 
la marocanité et du vivre ensemble.
Le second ouvrage offre quelques clefs au lecteur pour décrypter 
l’écriture subversive oulipienne. Le « je » arboré dans les textes de 
Marcel Bénabou, d’origine marocaine, ne renvoie pas uniquement 
à l’auteur, même quand les faits narrés coïncident avec la réalité de 
l’écrivain. Le lecteur n’est pas le narrataire, mais un personnage, voire 
un narrateur-lecteur.  Les catégories du récit sont revisitées remettant 
en cause les canons de la littérature. Le modèle mathématique offre à 
l’écrivain un champ infini de potentialités et de contraintes d’écriture à 
même de briser le caractère figé de la langue française.

 Academic and Scientificإصدارات
Publications



Nouvelle Production Littéraire : 
Jean Genet, Théâtre et Simulacre.

من منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
التابعة لجامعة موالي إسماعيل.

Une production littéraire du pr. Imad Belghit, ancien élève de l’Ecole 
Normale Supérieur et enseignant chercheur à la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de l’Université Moulay Ismail, venait de paraître 
récemment. Il s’agit d’une œuvre théâtrale intitulée  «Jean Genet, 
Théâtre et Simulacre » qui se veut un apport à la critique dramatique 
de « Jean Genet », phénomène unique dans le théâtre français. 

Cette expérience théâtrale qui a impressionné et intéressé les met-
teurs en scène les plus renommés est un ancrage des pièces de Genet 
qui sont en même temps une déclaration d’amour au théâtre et tenta-
tive de transgression de ses codes de création. 
Ce livre est une référence éthique et esthétique, une figure de l’irré-
ductibilité dans l’histoire du théâtre français de la seconde moitié du 
Xxe Siècle.

إصدار جديد لفريق البحث في الجغرافيا والمجتمع والتهيئة GREGSA بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مكناس تحت عنوان »مدن وأرياف جهة 
فاس مكناس واقع الحال وآفاق المستقبل« الكتاب هو تكريم لألستاذ الباحث عبد السالم مشكوري وتقدير لجهوده، واعتراف لما أسداه في 
حياته العلمية من خدمات سواء على مستوى التعليم والتأطير أو على مستوى البحث العلمي. يتكون الكتاب من 			 صفحة ويضم مقاالت 

باللغتين العربية والفرنسية ألساتذة وباحثين وخبراء من عدة جامعات مغربية.



RANKING

This year, Moulay Ismail University in Meknes makes its first entry in the Times Higher Education 
2021 world ranking in order to achieve the sustainable development goals in which ranks third in 
Morocco. In May 2021 ةTimes Higher Education (THE) magazine published its University Impact 
Rankings, which measures the involvement of world universities in achieving the 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) set by the United Nations.
In total, 1,115 universities from 94 countries are ranked in this third edition of THE University 
Impact Rankings index. The ranking, according to its editors, uses «metrics carefully calibrated to 
provide a comprehensive and balanced comparison in four broad areas: research, stewardship, 
outreach and education.»
Moulay Ismail University stands out particularly in SDG7 “Clean energy” where it is ranked 24th in 
the world, and in SDG4 “The quality of education”, and SDG10 “reduction of inequalities”, as well 
as SDG 16 “Peace and justice”, where it is appeared first at the national level. It is also reached 
the TOP 300 worldwide for “The fight against poverty” (SDG1), “The fight against hunger” 
(SDG2), (SDG4), “Water and sanitation” (SDG6). It is finally attained the TOP 400 worldwide for 
«Responsible consumption and production» (SDG12) and «Climate action» (SDG13).
A team, composed of administrative and teaching staff within the IMU, is committed to the 
implementation and application, of the Sustainable Development Goals (SDGs) established 
by the United Nations, including the quality of its partnerships, training, research and services 
to society. Building on the lessons learned from this first attempt, the team is expanding and 
organizing itself for the next editions, with the ambition to cover all the SDGs and improve the 
UMI’s commitments, toward more visibility and better the positioning of the university at the 
world stage.

SDG: Moulay Ismail University performs well 
in Times Higher Education 2021 index



Performance de l’UMI-Meknès dans le cadre de sa 
première participation au Classement Mondial concer-
nant les 17 ODD[1] du “ Times Higher Education 2021”

[1] ODD: Objectifs du développement durable. 17 objectifs pour sauver le monde. 
Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
iIs répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la 
dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne 
de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. 



Le CWUR « Center for World University Rankings CWUR) », organisme privé aux Emirats 
Arabes Unies spécialisé dans l’évaluation des systèmes de formation et de recherche, 
publie depuis 2012 un classement annuel des meilleures universités mondiales. Le 
classement annuel des universités mondiales « Global 2000 List by the Center for 
World University Rankings » pour l’édition 2021-2022 n’intègre que les 2000 meilleures 
universités mondiales sur un total de 19788 universités évaluées dans le monde.
Le Maroc occupe un excellent classement au niveau africain et arabe avec 4 universités 
classées : Université Mohammed V, Université Mohammed Premier, Université Cadi ayyad 
et Université Hassan II. Le Maroc se classe ainsi au quatrième rang au niveau africain et 
quatrième au niveau arabe en termes de nombre d’universités classées.
L’Université Mohammed V de Rabat se distingue cette année en occupant la première 
place au niveau national et maghrébin. On notera également qu’elle occupe le 9ème rang 
parmi les universités arabes, le 11ème rang parmi les universités africaines et le 946ème 
rang mondial pour l’édition 2021-2022. Cela place l’université Mohammed V dans le top 
des 4,8% meilleures universités au monde. Les autres universités marocaines présentes 
dans ce classement au niveau mondial sont l’Université Mohammed Premier d’Oujda avec 
le rang 1028, l’Université Cadi Ayad de Marrakech avec le rang 1034 et l’Université Hassan 
II de Casablanca avec le rang 1075 ce qui place ces trois universités dans le top des 5,4% 
meilleures universités dans le monde.
Dans classement, l’Université Moulay Ismail est classée 6ème au classement des Universités 
après l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. 
Grâce à ce résultat, le Maroc est 1er pays maghrébin et 4ème pays arabe et africain dans 
ce classement.

Center for World University Rankings CWUR
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Le CWUR « Center for World 
University Rankings CWUR) 
», organisme privé aux Emi-
rats Arabes Unies spécialisé 
dans l’évaluation des systèmes 
de formation et de recherche, 
publie depuis 2012 un classe-
ment annuel des meilleures 
universités mondiales. Le clas-
sement annuel des universités 
mondiales « Global 2000 List 
by the Center for World Uni-
versity Rankings » pour l’édi-
tion 2021-2022 n’intègre que 
les 2000 meilleures univer-
sités mondiales sur un total 
de 19788 universités évaluées 
dans le monde.
Le Maroc occupe un excellent 
classement au niveau africain 
et arabe avec 4 universités 
classées : Université Moham-
med V, Université Mohammed 
Premier, Université Cadi ayyad 
et Université Hassan II. Le Maroc se classe ainsi au quatrième rang au niveau africain et quatrième 
au niveau arabe en termes de nombre d’universités classées.
L’Université Mohammed V de Rabat se distingue cette année en occupant la première place au 
niveau national et maghrébin. On notera également qu’elle occupe le 9ème rang parmi les univer-
sités arabes, le 11ème rang parmi les universités africaines et le 946ème rang mondial pour l’édi-
tion 2021-2022. Cela place l’université Mohammed V dans le top des 4,8% meilleures universités 
au monde. Les autres universités marocaines présentes dans ce classement au niveau mondial 
sont l’Université Mohammed Premier d’Oujda avec le rang 1028, l’Université Cadi Ayad de Mar-
rakech avec le rang 1034 et l’Université Hassan II de Casablanca avec le rang 1075 ce qui place ces 
trois universités dans le top des 5,4% meilleures universités dans le monde.
Dans classement, l’Université Moulay Ismail est classée 6ème au classement des Universités après 
l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. 
Grâce à ce résultat, le Maroc est 1er pays maghrébin et 4ème pays arabe et africain dans ce clas-
sement.

Erasmus + CBHE « MED2IaH » MEDiterra-
nean countries: Towards Internationalization 
at Home 2èmeTABLE RONDE L’interculturel à 
l’UMI via les activités para-universitaires



Conformément aux hautes 
orientations royales, appelant 
au développement  et  à la di-
versification des données de 
coopération Sud-Sud, notam-
ment avec les pays africains, le 
ministère de l’Education Natio-
nale, de la Formation Profes-
sionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique a lancé lundi 10 
mai 2021 le programme de 
bourses d’excellence  « Moroc-
can Scholarships For African 
Yount »  , au titre de l’année 
universitaire 2021-2022.
Ce programme a pour objectif de permettre aux Universités créées dans le cadre du partenariat 
et aux Universités privées de participer activement à l’effort national visant à former les cadres et 
les élites des pays africains.
Cette offre est ouverte aux étudiants issus des pays africains, et comprends 303 bourses d’excel-
lence, dans 119 filières.

Dans l’objectif de soutenir le renforcement et l’amélioration de 
l’enseignement à distance à l’université marocaine, Le ministère 
de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
L’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique-dé-
partement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique et l’Ambassade de France au Maroc ont lancé un 
appel à projets commun ce 28 mai 2021.
Cet appel à projet, ouvert aux Universités publiques marocaines, 
se déroulera du 28 mai au 25 juin, et  visera à financer des pro-
jets de coopération relatifs à :
• Création de Massire Open online Courses (MOOC), de Small 
Private Online (SPOC) et de cours en ligne accessibles et gratuits en lien avec l’enseignement des 
modules disciplinaires et des soft skills programmés en première année du cycle Bachelor.
• Formation de formateurs en pédagogie de l’enseignement à distance. 
• Formation de formateurs dans le domaine de l’évaluation des apprenants des cours en ligne.
• Mission dans le cadre de la mise en place d’accords de coopération inter-universitaires dans le 
domaine du digital, notamment dans le cadre de master en double-diplomation.
• Actions diverses dans le cadre de partenariat préétablis dans le domaine du numérique et de la 
numérisation du patrimoine.

Lancement du Programme d’Excellence 
Destiné aux Etudiants Africains « Moroccan 
Scholarships for African Youth

Lancement d’un appel à projet commun pour soutenir 
le renfoncement de l’enseignement à distance à 
l’Université marocaine et la coopération marocco-
française dans le domaine du numérique
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صبــاح  إســماعيل،  مــوالي  جامعــة  نظمــت 
اليــوم األربعــاء 6	 مــاي 		0	 نــدوة وطنيــة 
بحضــور وزيــر الشــغل واإلدمــاج المهنــي 
الســيد محمــد أمكــراز حضوريــا برحــاب كليــة 
العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعية 
ــل  ــع التواص ــر موق ــد عب ــن بع ــاس وع بمكن
االجتماعــي فيســبوك للكليــة حــول موضــوع: 
“تعميــم التأميــن االجبــاري عــن المــرض فــي 
ــة  ــو دمقرط ــة: نح ــات االطاري ــوء االتفاقي ض

ــرب”. ــة بالمغ ــة االجتماعي الحماي
اقرأ المزيد

التربيــة  منظومــة  فــي  الفاعلــون  دعــا 
بنظــام  العمــل  تعزيــز  إلــى  والتكويــن، 
الموســم  ســيدخل  الــذي  البكالوريــوس 
المقبــل للجامعــات المغربيــة، وســط مطالــب 

آخــر. إشــعار  حتــى  بتأجيلــه 
ــة توصــل  ــة الوطني ــوزارة التربي ــان ل وأكــد بي
نظــام  تنزيــل  أن  مشــاهد		،على  بــه 
البكالوريــوس ال يمكــن أن يكتــب لــه النجــاح 
ــاهم فيهــا  ــة تشــاركية يس ــي مقارب إال بتبن
ــى  ــي وعل ــأن البيداغوج ــن بالش كل المهتمي
والعمــداء  الجامعــات  رؤســاء  رأســهم 
ــة، و األســاتذة  ومــدراء المؤسســات الجامعي
األســاتذة  ورؤســاء    المشــاريع  حاملــي 
األجــالء العامليــن فــي الحقــل الجامعــي. 

اقرأ المزيد

صبــاح  إســماعيل  مــوالي  جامعــة  نظمــت 
برحــاب   	0		 أبريــل   08 الخميــس  يــوم 
واالقتصاديــة  القانونيــة  العلــوم  كليــة 
ــول  ــة ح ــدوة وطني ــاس ن ــة بمكن واالجتماعي
الحمايــة  منظومــة  “إصــالح   : موضــوع 

والــدالالت”. األبعــاد  االجتماعيــة- 
النــدوة المنظمــة مــن طــرف مختبر الدراســات 
القانونيــة والقضائيــة عرفــت مشــاركة الوزير 
الســابق لقطــاع التشــغيل والتكويــن المهني 
وخبيــر دولــي الســيد جمــال أغمانــي وكذلــك 

مشــاركة متخصصيــن مــن خــارج الجامعــة.
اقرأ المزيد

بعــد مطالب بتأجيله.. أمــزازي يؤكد إقرار نظام 
الباكالوريــوس بالجامعات الموســم المقبل

“إصــاح منظومة الحمايــة اإلجتماعية- األبعاد والدالالت”

أمكراز يحاضر حول الحماية االجتماعية بجامعة 
موالي إسماعيل بمكناس

https://almaaraka.com/%d8%a3%d9%85%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8/
https://bit.ly/3jnvsZj
https://almaaraka.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8/?fbclid=IwAR0A0gWb3Cq5KcGI9C4gXguA-w3_nUxLjHuYhTMnfGwov5rk97oxMmFRn9k


انعقــدت يومــه الثالثــاء 		 مــاي 		0	 بقاعــة النــدوات بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اهلل 
بفــاس، المناظــرة الجهوية تحت شــعار:“االصالح البيداغوجي – ســلك البكالوريوس”المنظمة 

مــن طــرف القطــب الجامعــي لجهــات فــاس مكنــاس، الشــرق، ودرعــة تافياللــت. اقــرأ المزيد

هــذه هــي مضامين المناظــرة الجهويــة بجامعة 
ســيدي محمــد بــن عبــد اهلل بفاس

مداخلــة األســتاذ لحســن المســعودي مــن 
كليــة العلــوم بجامعــة مــوالي إســماعيل 

بمكنــاس

 P.BOUAYAD et la présentation
 du cas de l’enseignement des
langues dans le Bachelor

رئيــس جامعــة مــوالي إســماعيل بمكنــاس 
يتحــدث عــن الشــراكة بيــن الجامعــة و الجهة

كليــة  عميــد  نائــب  مصطفــى  معمــر  ذ. 
مشــروع  يســتعرض  بمكنــاس  الحقــوق 

ر شــلو لبا ا

الحقــوق  كليــة  مــن  أحــداف  ذ.محمــد 
بجامعــة مــوالي إســماعيل بمكنــاس فــي 

الباشــلور لمشــروع  عــرض 

ــوق  ــة الحق ــن كلي ــر م ــك أحزري ــد المال ذ.عب
بمكنــاس فــي المناظــرة الجهويــة حــول 

تنزيــل نظــام البكالوريــوس

بوعيــاد  الغانــي  عبــد  الدكتــور  تصريــح 
عميــد كليــة العلــوم القانونيــة االقتصاديــة 

مكنــاس. واالجتماعيــة 

ــي  ــم العال ــتاذ التعلي ــازي أس ــد غ ــح خال تصري
االقتصاديــة  القانونيــة  العلــوم  كليــة 

مكنــاس. واالجتماعيــة 

http://fesnews.media/25/05/2021/183914/?fbclid=IwAR3eFmCpbNcEq4yC1859H-GDtCANRxTxiJM9bLyLzvLRLRwpeaObX60QB3U


العنصــر/ جزيــل شــكري وتحيتــي ألطــر وطلبــة جامعــة 
ــورش  ــذا ال ــى ه ــم وعل ــذا التكري ــى ه ــاس عل مكن

ــزل الجهويــة المتقدمــة( ــم تن الحيوي)حــول تقيي

جامعــة  رئيــس  ســهبي  الحســن  الدكتــور  كلمــة 
ــل  ــم تنزي ــوص تقيي ــاس بخص ــماعيل بمكن ــوالي إس م

المتقدمــة الجهويــة 

مداخــات ذ. فاطمــة الزهــراء توفيــق و ذ.  شــكيب جيلــي علــى قنــاة  األولــى حــول موضــوع: 
“توظيــف االســتثمار فــي مجــال التكنولوجيــا الفائقــة التطــور و دورهــا فــي بنــاء االقتصــاد“ 



خلية  التواصل
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