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فــي إطــار االحتفــاالت بالذكــرى الخمســة واألربعــون للمســيرة الخضراءالمظفــرة ،انعقــد يــوم الجمعــة  06نونبــر 2020
بمدينــة فــاس حفــل مراســيم التوقيــع علــى اتفاقيــات شــراكة بيــن الدولــة وجهــة فــاس مكنــاس تتعلــق بإنشــاء
مؤسســات جديــدة بجامعــات الجهــة.

تشييد الكلية المتعددة التخصصات لميدلت
قــام الســيد وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي الســيد ســعيد امــزازي،
رفقــة الســيد عامــل صاحــب الجاللــة علــى إقليــم ميدلــت والســيد رئيــس جامعــة مــوالي إســماعيل يــوم األحــد فاتــح
نونبــر  2020بزيــارة الوعــاء العقــاري الــذي ســيحتضن تشــييد الكليــة المتعــددة التخصصــات لميدلــت.
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توجيهات وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي

خطوات وإجراءات بيداغوجية
و تدبيرية ووقائية.

تدابير احترازية بكلية العلوم

إضافــة إلــى توفيرهــا لــكل الظــروف المالئمــة لمتابعــة
الدراســة وذلــك بالقيــام بــكل اإلجــراءات الوقائيــة
والعمــل ببروتوكــول التدابيــر االحترازيــة الصــادرة عــن
الســلطات المختصــة بغــرض مكافحــة انتشــار فيــروس
كورونــا المســتجد كوفيــد ،19قامــت إدارة كليــة العلوم
بمكنــاس بوضــع نظــام لقيــاس درجــة الحــرارة عــن بعــد
باألشــعة تحــث الحمــراء عنــد مدخــل الكليــة وذلــك
تفاديــا لالكتظــاظ واحترامــا لمســاحة التباعــد الجســدي،
وتســهيال لولــوج الطلبــة المؤسســة فــي ظــروف حســنة.
تأتــي هــذه المبــادرة لتعــزز اإلجــراءات الوقائيــة اليوميــة
التــي يســهر علــى توفيرهــا الســيد عميــد كليةالعلــوم
بمكنــاس الدكتــور عبــد اهلل ميــر حفاظــا علــى ســامة
كل مكونــات المؤسســة ،ومنهــا:

 توفيــر عبــوات المطهــر الكحولــي لأليــدي فــي كلمداخــل المؤسســة و مدرجاتهــا
 تطهير أسطح المرافق تعقيم المدرجات قبل وبعد المحاضرات الحرص على تهوية المدرجات وقاعاتالتدريس نشــر الرســائل التوعويــة عــن طريــق الملصقــاتوالمنشــورات فــي كل مرافــق الكليــة وعبــر ســبوراتها
الحائطيــة وكذلــك الموقــع الرســمي للكليــة.
توثــق الصــور للحظــة إعطــاء انطالقــة العمــل بهــذه
التقنيــة المتميــزة بحضــور رئيــس جامعــة مــوالي
إســماعيل الدكتــور الحســن ســهبي رفقــة عميــد كليــة
العلــوم بمكنــاس الدكتــور عبــد اهلل ميــر.
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2021-2020
تماشــيا مــع الغايــات واألهــداف المنوطــة بمنظومــة
التربيــة والتكويــن ،وانفتاحــا منهــا علــى محيطهــا
الجهــوي والوطنــي ،تعبــأت جامعــة مــوالي إســماعيل من
أجــل توســيع خريطــة التكويــن كمــا وكيفــا وتعميقهــا
علــى مســتوى االختيــار والتخصصــات ،حيــث تعــزز عــرض
التكويــن بجامعتنــا باعتمــاد إحــدى عشــر ( )11تكوينــا
ممهننــا جديــدا:
 اعتمــاد ســت ( )06إجــازات فــي التربيــة ،التــيتدخــل فــي إطــار أجــرأة االســتراتيجية الوطنيــة لتكويــن
األطــر التربويــة ،مــن أجــل االســتجابة للحاجيــات الحاليــة
والمســتقبلية المعبــر عنهــا مــن طــرف قطــاع التربيــة
الوطنيــة مــن هــذه األطــر ،منهــا اثنتــان فــي حقــل
العلــوم والتقنيــات ألول مــرة بالمدرســة العليــا لألســاتذة،
التــي كانــت توفــر تكوينــات فــي حقــل اآلداب والعلــوم
اإلنســانية.
 توطيــن تكوينــات تســتجيب لحاجيــات ســوق الشــغلالمحليــة والجهويــة والوطنيــة مــن األطــر المؤهلــة فــي
مجــاالت واعــدة كالــذكاء االصطناعــي وتطويــر الويــب
والوســائط المتعــددة ،علــوم المــاء والبيئــة ،تحليــل
الرياضيــات والتطبيقــات وعلــوم الكمبيوتــر وهندســة
النظــم المعقــدة.
ليرتقــي بذلــك عــدد التكوينــات التــي توفرهــا جامعتنــا
عبــر مؤسســاتها التســع إلــى  186مســلك بزيــادة 90%
مقارنــة مــع الســنة الجامعيــة  ،2015-2014تغطــي
الحقــول المعرفيــة التاليــة( :العلــوم والتقنيــات والعلــوم
القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والعلوم اإلنســانية
واآلداب والفنــون واللغــات وعلــوم المهنــدس) ،وتواكــب
مختلــف األوراش والبرامـــج المفتوحــة ببالدنــا مثــل:
(البرنامــج الوطنــي لإلقــاع الصناعــي ،المغــرب األخضــر،
مخطــط الطـــــاقة ،برنامــج آزور ،اللوجســتيك والنقــل،
برنامــج األوفشــورين ،رؤيــة  2020الســياحية ،المبـــادرة
الوطنيــة للتنميــة البشــرية ومهــن التربيــة  ،)...وتؤطــر
مختلــف المجــاالت الحيويــة.
كمــا تتميــز هــذه المســالك بطابعهــا الممهنــن ،حيــث
أصبحــت نســبة التكوينــات الممهننــة تمثــل  60%مــن
نســبة التكوينــات المعتمــدة ،ممــا يوفــر أكثــر الحظــوظ
للطلبــة لالندمــاج فــي ســوق الشــغل.
أضــف إلــى ذلــك أن الئحــة التكوينــات بجامعتنــا تتضمــن
تكوينــات ذات الســمة الدوليــة والدبلــوم المــزدوج،

ويتعلــق األمـــر بمســالك دبلــوم المهنــدس« :الهندســة
المدنيــة» و «الهندســة الكهروميكانيكيــة» و
«الهندســة الميكانيكيــة» و «الهندســة الصناعيــة-
الــذكاء االصطناعــي وعلــم البيانــات» مــع جامعــات
أوربيــة ومســلك الماســتر «الفيزيــاء التطبيقيــة وهندســة
الفيزيــاء» مــع جامعــة لومــان الفرنســية ،والماســتر
المتخصــص «التنميــة المســتدامة للمجــاالت الترابيــة»
والماســتر المتخصــص «المــواد الطبيعيــة النشــطة،
الصحــة والبيئــة» والماســتر المتخصــص «علــوم األغذيــة
والمنتجــات البيولوجيــة» فــي إطــار برنامــج التعــاون
المؤسســاتي بيــن الجامعــات الفالمانية ببلجيــكا وجامعة
مــوالي إســماعيل ،إضافــة إلــى مشــروع مســلك ماســتر
متخصــص «علــوم المــاء والبيئــة» فــي طــور االعتمــاد.
وعــاوة علــى التكوينــات األساســية ،وفــي إطــار
سياســة االنفتــاح علــى العالــم السوســيو اقتصــادي،
ومــن أجــل المســاهمة فــي تطويــر مهــارات المــوارد
البشــرية للقطاعيــن العــام والخــاص وترقيــة أدائهــم،
تقــدم جامعــة مـــــــوالي إسماعيـــــل ســتة وأربعيـــــن
( )46تكوينــا يتــوج بدبلومــــات الجامعــة ،منهــا أربــع
دبلومــات الباشــلر بشــــــراكة مع جامعة أخــــن األلمانية:
«الهندســة الطبيــة» و «الهندســــة المعلوماتيــة» و
«الكيميــاء التطبيقيــة» و «الهندســة الكهربائيــة».
وتهــدف هــذه المبــادرة ،غيــر المســبوقة علــى الصعيــد
الوطنــي ،إلــى تشــجيع التكوينــات الممهننــة مــن أجــل
مواكبــة المشــاريع المهيكلــة ببالدنا ونقــل التكنولوجيا
األلمانيــة إلــى بالدنــا ،إضافــة إلــى تشــجيع المقــاوالت
األلمانيــة علــى االســتثمار ببالدنــا ،مــن خــال توفيــر
المــوارد البشــرية المؤهلــة مهنيــا والمتمكنــة مــن
اللغــة األلمانيــة.
ويأتــي تنويــع عــرض التكويــن بجامعــة مــوالي إســماعيل
مــن أجــل االســتجابة للحاجيــات المعبــر عنهــا أو
المستشــعرة للمحيــط السوســيو اقتصــادي المحلــي
والجهــوي والوطنــي ،مــع تصــورات مســتقبلية لفتــح
مؤسســات جديــدة ومســالك فــي مجــاالت واعــدة
وتخصصــات تحظــى باألهميــة واألولويــة ،وتجعــل مــن
جامعــة مــوالي إســماعيل بمكنــاس فاعــا حقيقيــا وقويا
فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة جهويــا ووطنيــا.

أنشطة وإنتاجات ومبادرات
علمية و مؤسساتية.

تشييد الكلية المتعددة التخصصات لميدلت

قــام الســيد وزيــر التربيــة الوطنيــة
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي
والبحــث العلمــي الســيد ســعيد امــزازي،
رفقــة الســيد عامــل صاحــب الجاللــة
علــى إقليــم ميدلــت والســيد رئيــس
جامعــة مــوالي إســماعيل يــوم األحــد
فاتــح نونبــر  2020بزيــارة الوعــاء
العقــاري الــذي ســيحتضن تشــييد الكليــة
المتعــددة التخصصــات لميدلــت.
الســيد الوزير كان مرفوقا كذلك بالســيد
الكاتــب العــام لقطــاع التربيــة الوطنيــة
وبمديــر األكاديميــة الجهويــة للتربيــة
والتكويــن بجهــة درعــة تافياللــت،
والكاتــب العــام لعمالــة ميدلــت والمدير
اإلقليمــي للتربيــة والتكويــن بإقليــم
ميدلــت وعــدد كبيــر مــن الشــخصيات
المدنيــة والعســكرية والمنتخبيــن.
خــال هــذه الزيــارة تــم تقديــم تــذكار
جامعــة مــوالي إســماعيإللى الســيد
العامــل مــن طــرف الســيد الوزيــر اعترافــا
لــه بالمجهــودات القيمــة التــي يقــوم
بهــا مــن اجــل المســاهمة فــي تطويــر
منظومــة التعليــم داخــل هــذا اإلقليــم.

لقاءات وإجتماعات

Réunion de la CPU
Une réunion de la conférence des
Présidents d’Universités (CPU) a
été tenue le mercredi 11 novembre
2020 sous la présidence du Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, M.
Saaid Amzazi et du Ministre délégué chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Driss Ouaouicha.
Un projet de réorganisation de la formation continue au sein des Universités a été
présenté lors de cette réunion. Ce projet a été élaboré et présenté par Mme Khadija
Essafi, présidente de l’Université Hassan Premier de Settat et M. Hassane Sahbi,
président de l’Université Moulay Ismail.

اجتماع مع المدير العام للوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات

انعقــد صبــاح يــوم الجمعــة  13نونبــر  2020اجتمــاع
هــام مــع المديــر العــام للوكالــة الوطنيــة إلنعــاش
التشــغيل والكفــاءات والوفــد المرافــق لــه.
أشــرف علــى هــذا اللقــاء الســيد رئيــس جامعــة مــوالي
إســماعيل ،الدكتــور الحســن ســهبي ،وحضــره كل مــن
الســادة :عميــد كلية العلوم الدكتور عبــد اهلل مير،عميد
كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة،
الدكتــور عبــد الغنــي بوعيــاد ،مديــر المدرســة العليــا
للتكنولوجيــا الدكتــور محمــد بناصــر.،

ارتكــز العمــل خــال هــذا اللقــاء المحــاور التــي ســيتم
تنزيلهــا علــى صعيــد الجامعــة مــن خــال التكوينــات التي
ستســاهم فيهــا الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل
والكفــاءات لفائــدة طلبــة الجامعــة وبالخصــوص ،تقويــة
الكفــاءات لديهــم.
للتذكيــر ،فــإن جامعــة مــوالي إســماعيل تحتضــن اليــوم
الوكالــة الجامعيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات برحــاب
كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

اجتمــاع الكتــاب العاميــن للمؤسســات التابعــة
لجامعــة مــوالي اســماعيل
فــي صبــاح يوم الثالثــاء  10نونبــر  ،2020انعقد بمقر
رئاســة جامعــة مــوالي اســماعيل اجتمــاع الكتــاب
العاميــن لمؤسســات جامعــة مــوالي اســماعيل ترأســه
الســيد محمــد عــاوي ،كاتــب عــام هــذه الجامعــة،
خصــص لمناقشــة نقطتيــن أساســيتين ،ويتعلــق األمــر
ب:
 1االنتخابــات الجامعيــة المزمــع تنظيمهــا يــوم 4دجنبــر 2020؛
 2امتحانــات الكفــاءة المهنيــة التــي ســتجرى أيــام 19 ،18و  20دجنبــر .2020

انعقاد مجلس الجامعة
انعقــد يــوم األربعــاء  04نونبــر  2020علــى الســاعة
الرابعــة بعــد الــزوال اجتمــاع مجلــس الجامعــة فــي
دورتــه العاديــة.
تمــت المصادقــة خــال أشــغال المجلــس علــى النقــط
التاليــة:
 اقتــراح إحــداث الكليــة المتعــددة التخصصــات بمدينــةميدلــت،
 اعتمــاد التعليــم عــن بعــد بالنســبة للمســالك فــيالمؤسســات ذات االســتقطاب المفتــوح مــع إمكانيــة
التعليــم الحضــوري فــي مجموعــات صغيــرة إذا توفــرت
الشــروط لذلــك،
 المزاوجــة بيــن التعليــم الحضــوري والتعليــم عــن بعــد،بالنســبة للمســالك فــي المؤسســات ذات االســتقطاب
المحــدود ،مــع إمكانيــة تنظيــم التعليــم الحضــوري فــي
مجموعــات صغيــرة إذا توفــرت الشــروط لذلــك،
وســتواكب عمليــة التعليــم عــن بعــد مجموعــة مــن
اإلجــراءات والمتمثلــة فــي:
توفير التجهيزات الضرورية لهذه العملية؛ إعــداد اســتعماالت الزمــن والتقيــد بهــا وتطبيقهــاحضوريــا بالمؤسســة؛
 تقليص الغالف الزمني لحصص التدريس؛ مراعــاة مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع الطلبــة ،الســيما بالعالــم القــروي وضواحــي المــدن ،وذلــك عــن
طريــق نشــر الــدروس فــي البوابــة االلكترونيــة للجامعــة،
بــث الــدروس علــى امــواج اإلذاعــات الجهويــة ،توفيــر
عــدد مهــم مــن مطبوعــات الــدروس بالنســبة لطلبــة
المناطــق النائيــة بالوســط القــروي والمناطــق ذات
الخصــاص ،وذلــك مــن اجــل تمكيــن الذيــن يجــدون صعوبــة
فــي متابعــة الــدروس عــن بعــد.

كمــا ســتواكب عمليــة التعليــم الحضــوري تدابيــر
احترازيــة ،بغيــة تعزيــز الوقايــة والســامة الصحيــة
لجميــع مكونــات الجامعــة.
وقــد تقــدم الســيد رئيــس المجلــس بهــذه المناســبة
بشــكره الخالــص وامتنانــه لــكل أعضــاء المجلــس الذيــن
ســهروا علــى اتخــاذ قــرارات مهمــة مــن اجــل الرقــي
بالجامعــة والمســاهمة فــي إشــعاعها وذلــك فــي جميع
المياديــن وخاصــة مــا يتعلــق األمــر بالعمــل علــى تنويــع
العــرض البيداغوجــي والســهر علــى جودتــه ،ودعــم
وتشــجيع البحــث العلمي واالبتــكار عبر تنزيل إســتراتيجية
ذكيــة واقتنــاء معــدات علميــة ثقيلــة وتجميعهــا فــي
مركــز االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا التابــع للجامعــة كــي
تكــون رهــن إشــارة كل مكونــات الجامعــة وكذلــك
الفاعليــن السوســيو اقتصادييــن ،وتشــجيع العالقــات
الدوليــة وحــث األســاتذة الباحثيــن علــى االنخــراط فــي
المشــاريع والبرامــج الوطنيــة والدوليــة.

اجتماع مجلس التدبير
انعقــد صبــاح يــوم االربعــاء  04نونبــر  2020اجتمــاع
مجلــس التدبيــر بحضــور جميــع اعضــاه.
خــال هــذا االجتمــاع الــذي خصــص لتقديــم حصيلــة
انجــازات جامعــة مــوالي اســماعيل فيمــا يخــص تهيئــة
وتقويــة البنيــات التحتيــة للمؤسســات الجامعــة وبنــاء
مرافــق جديــدة :مركــز بحــث علمــي ،وقاعــات للتدريــس
ومكتبــة وتغطيــة ممــرات.
وخــال هــذا االجتمــاع تــم تقديم أهــم المعــدات العلمية
الثقيلــة التــي تــم اقتناؤهــا في اطــار ميزانيــة الجامعة.
كمــا تطــرق الحاضــرون الــى اهــم المشــاريع التــي برمجت
في اطــار ميزانيــة .2020
خــال هــذا االجتمــاع ،أكــد الحاضــرون علــى تنزيــل
اســتراتيجية اســتباقية لرصــد الحاجيــات مــن منشــآت
وتجهيــزات واقتنــاء معــدات علميــة بهــدف ترشــيد
المــوارد الماليــة بطريقــة ذكيــة مبنيــة اساســا علــى جــرد
االولويــات.

اجتماع مجلس التنسيق
انعقــد يــوم االربعــاء  11نونبــر  2020بعــد الــزوال
اجتمــاع مجلــس التنســيق برئاســة الســيد رئيــس جامعــة
مــوالي إســماعيل حضــره الســادة رؤســاء المؤسســات
الجامعيــة التابعــة للجامعــة لتــدارس كيفيــة تنزيــل
النمــاذج البيداغوجيــة للموســم الجامعــي 2021-2020
والمصــادق عليهــا مــن طــرف مجلــس الجامعيــة.

تعيين السيد محمود
التكني كاتبا عاما
لكلية العلوم
تــم يــوم االثنيــن  16نونبــر  2020بكليــة العلــوم التابعــة
لجامعــة مــوالي اســماعيل نقــل المهــام مــن الكاتــب
العــام الســابق الســيد عبــد العالــي خرابشــة الــى الســيد
التكنــي محمــود الكاتــب العــام الجديــد بحضــور عميــد
الكليــة الســيد عبــد اهلل ميــر والكاتــب العــام للجامعــة
الســيد محمــد عــاوي.
بهــذه المناســبة ،تــم تثميــن الخدمــات الجيــدة التــي
قدمهــا الســيد عبــد العالــي خرابشــة للمؤسســة ،كمــا
تمــت تهنئــة الســيد محمــود التكنــي علــى الثقــة التــي
حظــي بهــا بتعيينــه كاتبــا عامــا لكليــة العلــوم بمكنــاس.

تنزيل القانون اإلطار 51-17

فــي ظــل االحتــرام التــام لإلجــراءات الوقائيــة للحــد مــن
تفشــي فيــروس كوفيــد  ،19انعقــد بمقــر وزارة التربيــة
والوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث
العلمــي ،لقــاء خصــص لمقتضيــات تنزيــل القانــون االطــار
.51-17
تــراس هــذا اللقاء الهــام ،وزير التربيــة الوطنيةوالتكوين
المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي الســيد
ســعيد أمــزازي بمعيــة الوزيــر المنتــدب المكلــف بقطــاع
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الســيد إدريــس
أوعويشــة.
كمــا حضــر اللقاء رؤســاء الجامعــات العموميــة المغربية،
والمفتــش العــام لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي ،ومديــر الوكالــة الوطنيــة للتقييــم وضمــان
الجــودة ،والمــدراء المركزيــون ورؤســاء االقســام.
كمــا تابــع اللقــاء عبــر تقنية الفيديو رؤســاء المؤسســات
الجامعيــة ،والكتــاب العامــون للجامعــات والمؤسســات

التابعــة لهــا ،ونــواب الرئيــس ،ونواب رؤســاء المؤسســات
الجامعيــة ،ورؤســاء اقســام الميزانيةوالتدبيــر المالــي
بالجامعــات ،وعــدد مــن المســؤولين.
شــكل هــذا االجتمــاع فرصــة لتقديــم اإلطــار المنطقــي
لــكل مشــروع مــن مشــاريع التنزيــل أمــام رؤســاء
الجامعــات .اذ تنــدرج هــذه المشــاريع ضمــن أربعــة
برامــج ،ويتعلــق األمــر بــكل مــن:
•برنامج التعليم العالي؛
•برنامج البحث العلمي واالبتكار؛
•برنامج الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة؛
•برنامج قيادة وحكامة.
وقــد تــم خــال هــذا االجتمــاع عــرض ومناقشــة حافظــة
هــذه المشــاريع واألطــر المنطقيــة ولوحــة قيــادة تنزيــل
مقتضيــات القانــون .55.17

الزيارة الوزارية

مشاريع جديدة بجامعة موالي إسماعيل

فــي إطــار االحتفــاالت بالذكــرى الخمســة واألربعــون
للمســيرة الخضراءالمظفــرة ،انعقــد يــوم الجمعــة 06
نونبــر  2020بمدينــة فــاس حفــل مراســيم التوقيــع علــى
اتفاقيــات شــراكة بيــن الدولــة وجهــة فــاس مكنــاس
تتعلــق بإنشــاء مؤسســات جديــدة بجامعــات الجهــة.
تــرأس هــذا الحفــل الســيد وزيــر التربيــة الوطنيــة
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي
ســعيد أمــزازي والســيد الوزير المنتــدب المكلــف بالتعليم
العالــي والبحــث العلمــي إدريــس أوعويشــة بحضــور
الســيد والــي جهــة فــاس مكنــاس ،والســيد رئيــس جهــة
فــاس مكنــاس ،والســادة عمــال صاحــب الجاللــة علــى
أقاليــم الجهــة ،ورؤســاء جامعــات الجهــة ،والســيد
عمــدة مدينــة فــاس ،والســيد الكاتــب العــام لقطــاع
التربيــة الوطنيــة والســيد الكاتــب العــام لقطــاع التعليــم
العالــي ،والســيد المديــر العــام لصنــدوق اإليــداع وتدبيــر

التنميــة ،والســيد المديــر العــام لمؤسســة العمــران،
والســادة المنتخبــون ،وشــخصيات مدنيــة وعســكرية.
مــن خــال هــذه االتفاقيــات ،ســيتم بنــاء أربعة مؤسســات
بجامعــة مــوالي إســماعيل تماشــيا مــع التوجيهــات
الملكيــة الســامية فــي مجــال العدالــة المجاليــة لعاهــل
البــاد وقائــد التنميــة واالزدهــار ،صاحــب الجاللــة الملــك
محمــد الســادس نصــره اهلل وأيــده وأطــال عمــره ،وتهــم
هــذه االتفاقيــات باألســاس بنــاء:
 المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الحاجب، المعهــد الوطنــي للعلــوم التطبيقيــة بمدينــة مكناس،بشــراكة مــع جامعــة اخــن بألمانيا،
 المدرســة الوطنيــة العليــا للتدبيــر الرياضــي بمدينــةافــران،
 -المكتبة الجامعية بمدينة مكناس.

تدشين مرافق بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية

فــي إطــار االحتفــاالت بالذكــرى الخامســة واألربعيــن
للمســيرة الخضــراء ،تخليــدا لذكــرى الوحــدة الترابيــة
التــي ابدعهــا الملــك الراحــل المغفــور لــه الحســن التانــي
رحمــة اهلل عليــه ،تشــرفت جامعــة مــوالي إســماعيل يوم
الســبت  07نونبــر  2020باســتقبال وزيــر التربيــة الوطنيــة
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي،
الســيد ســعيد امــزازي ،والوزيــر المنتــدب المكلــف
بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي الســيد ادريــس
اوعويشــة ،وعامــل صاحــب الجاللــة علــى إقليــم مكنــاس
الســيد عبــد الغنــي الصبــار ،والكاتــب العــام لقطــاع
التربيــة الوطنيــة الســيد يوســف بلقاســمي ،والكاتــب
العــام لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،الســيد
محمــد خلفــاوي ،ورئيــس جامعــة ابــن طفيــل الســيد
عزالديــن الميــداوي ،ورئيــس جامعــة Universiapolis
الســيد عزيــز بوســليخن ،ورئيــس مجلــس مدينــة مكنــاس

الســيد عبــد اهلل بوانــو  ،ومديــر االكاديميــة الجهويــة
للتربيــة والتكويــن بجهــة فــاس مكنــاس ،الســيد
محســن الــزواق ،ورؤســاء المؤسســات الجامعيــة التابعــة
لجامعــة مــوالي إســماعيل ،وعــدد كبيــر مــن األســاتذة
الباحثيــن واطــر إداريــة وتقنيــة وعــدة شــخصيات مدنيــة
وعســكرية.
خــال هــذه الزيــارة التــي قــام بهــا الســيدان الوزيــران
والوفــد المرافــق لهمــا لكليــة اآلداب والعلــوم
اإلنســانية ،تــم تدشــين معــرض ذاكــرة المؤسســة،
ومركــز خــاص لولــوج الطلبــة فــي وضعيــة إعاقــة التابــع
لجامعــة مــوالي إســماعيل ،ومــدرج جديــد أطلــق عليــه
اســم «ابــن رشــد» وكذلــك قاعــة نموذجيــة للتعليــم عــن
بعــد والتــي ســتعتمدها الجامعــة للموســم الجامعــي
.2021-2020

تدشين مركز خاص
لولوج الطلبة في
حالة إعاقة

ذاكرة كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية
بمكناس

تخليــدا للذكــرى الخامســة واألربعيــن لذكــرى المســيرة
الخضــراء ،قــام الســيد ســعيد أمــزازي وزيــر التربيــة
الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي
والبحــث العلمــي يــوم الســبت  7نونبــر  2020رفقــة
الســيد إدريــس أوعويشــة الوزيــر المنتــدب المكلــف
بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والســيد الحســن
ســهبي رئيــس جامعــة مــوالي إســماعيل وعــدد مــن
المســؤولين بزيــارة لكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية
التابعــة لجامعــة مــوالي إســماعيلتم خاللهــا تدشــين
مركــز خــاص لولــوج الطلبــة فــي حالــة إعاقــة.
ويعــد هــذا المركــز ،الــذي تــم إنشــاؤه فــي إطــار
مشــروع دولــي لبنــة تربويــة ولوجيســتيكية لمواكبــة
الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،والذيــن هــم فــي حاجــة
لإلمكانيــات الضروريــة لمتابعــة دراســتهم بطريقــة
عاديــة .كمــا ســيمكن هــذا المركــز مــن تعزيــز البنيــات
التحتيــة بالجامعــة فــي أفــق ضمــان اإلنصــاف وتكافــؤ
الفــرص بيــن جميــع الطلبــة والرفــع مــن مردوديــة
منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

تخليــدا للذكــرى الخامســة واألربعيــن لذكــرى المســيرة
الخضــراء ،قــام الســيد ســعيد أمــزازي وزيــر التربيــة
الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث
العلنــي رفقــة الســيد إدريــس أوعويشــة الوزيــر المنتــدب
فــي التعليــم العالــي والبحــث يــوم الســبت  07نونبــر
 2020بزيــارة لكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة
مــوالي إســماعيل ،تــم خاللهــا تدشــين معــرض «ذاكــرة
كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بمكنــاس»

ندوات

البحث التربوي

انعقــد زوال يــوم االثنيــن  30نونبــر  2020برحــاب
المدرســة الوطنيــة العليــا للفنــون والمهــن التابعــة
لجامعــة مــوالي إســماعيل لقــاء جهــوي حــول « :البحــث
التربــوي»

بمكنــاس الســيد احمــد المحمــودي ،الســيد نائــب رئيــس
جامعــة مــوالي إســماعيل المكلــف بالشــؤون األكاديمية،
مديــر المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن وعــدد
مــن المســؤولين.

تــرأس هــذا االجتمــاع مديــر األكاديميــة الجهويــة
للتربيــة والتكويــن بجهــة فــاس مكنــاس الســيد محســن
الــزواق بحضــور الســادة :المديــر اإلقليمــي للتربيــة
والتكويــن بمكنــاس الســيد عبــد القــادر حادينــي ،مديــر
المدرســة العليــا لألســاتذة بمكنــاس الســيد محمــد
أميــن ،مديــر المدرســة العليــا لألســاتذة بفــاس الســيد
إدريــس شــنوني ،عميــد كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية

تمحــور هــذا اللقــاء الجهــوي حــول أهميــة البحــث
التربــوي التدخلــي ،الــذي يعتبــر دعامــة ضروريــة للممارس
والفاعــل الميدانــي .فهــو منهجيــة للبحــث تــروم فهــم
الواقــع وتغييــره.
لذلــك يمكــن القــول إن للبحــث التربــوي التدخلــي هــدف
مــزدوج :تغييــر واقــع الممارســة المهنيــة وإنتــاج
معــارف حــول هــذا التغييــر.

قراءات قانونية وسياسية واقتصادية في عملية تامين
المغرب لحركة المرور والتنقل عبر معبر الكركرات

نظمــت جامعــة مــوالي إســماعيل ،برحــاب كليــة العلــوم
القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،صبــاح يــوم
الخميــس  19نونبــر  2020نــدوة علميــة حــول «تقديــم
قــراءات قانونيــة وسياســية واقتصاديــة فــي عمليــة
تاميــن المغــرب لحركــة المــرور والتنقــل عبــر معبــر
الكركــرات».
وقدتناولــت النــدوة عــدة مواضيــع قــام بتأطيرهاأســاتذة
باحثــون متخصصــون .و لإلشــارة يشــكل موضــوع النــدوة
أحــد الثوابــت الدســتورية والقانونيــة للمملكــة المغربيــة
كمــا أنــه يحظــى بإجمــاع كل مكونــات الشــعب المغربــي
ويرتبــط بقضيــة وحدتنــا الترابيــة غيــر القابلــة للمســاومة

والتفاوض.
إن تاميــن المغــرب لحركــة المــرور والتنقــل عبــر معبــر
الكركــرات يشــكل عمــا ســياديا ،وال يمكــن قراءتــه
إال مــن خــال الخطــاب الملكــي الســامي األخيــر لصاحــب
الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل وأيــده
بمناســبة الذكــرى  45للمســيرة الخضــراء ،حيــث أكــد
جاللتــه علــى ضبــط النفــس واحتــرام الشــرعية القانونيــة
الدوليــة ،لكنــه شــدد فــي المقابــل علــى الــرد الحــازم
ضــد كل عمــل يغيــر الوضــع القانونــي والتاريخــي شــرق
الجــدار األمنــي.

محاضرة :حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
والرقمنة المسؤولة
فــي إطــار احتــرام التدابيــر االحترازيــة والوقائيــة مــن
أجــل التصــدي لتفشــي وبــاء فيــروس كوفيــد ،19
نظمــت جامعــة مــوالي إســماعيل فــي رحــاب كليــة
العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة يــوم
األربعــاء  25نونبــر  2020النــدوة االفتتاحيــة األولــى
للموســم الجامعــي  2021-2020أطرهــا الســيد عمــر
السغروشــني ،رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي واللجنــة الوطنيــة
للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة حــول موضــوع :
«حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي والرقمنــة
المســؤولة»

« Protection des données à caractère
personnel et digitalisation respon» sable

و قــد حضــر هــذه المحاضــرة كل مــن الســيد رئيــس
جامعــة مــوالي إســماعيل و الســيد عميــد الكليــة والســيد
نائــب رئيــس جامعــة مــوالي إســماعيل و الســيد مديــر
المدرســة الوطنيــة للفنــون والمهــن والســيد الوكيــل
العــام لمحكمــة االســتئناف.

L’Université face à la Covid-19 :
Risques de Contamination, Impacts
et Préventions

البحث العلمي

تعاون وعالقات خارجية

إصدارات
صــدر حديثــا لألســتاذ الجامعــي محمــد البــزاز كتــاب
«دراســات فــي القانــون الدولــي اإلنســاني» ضمــن
منشــورات كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة بجامعــة المولــى إســماعيل ،فــي إطــار
سلســلة أبحــاث ودراســات العــدد 10/2020
يعالــج هــذا اإلصــدار الجديــد إشــكالية القانــون الدولــي
اإلنســاني ،لتقنيــن مجموعــة مــن القيــم الحضاريــة
المشــتركة والمبــادئ األخالقيــة الســامية التــي تدعــو
إلــى نبــذ الحــروب بيــن الــدول والشــعوب ،والتشــبث
بالحلــول الســلمية للخالفــات الدوليــة؛ فــي حالــة وقــوع
الحــروب ،مــع مــا يفرضــه ذلــك مــن اعتبــارات أساســية
ذات طابــع إنســاني يجــب إعمالهــا مــن لــدن كل األطراف
المتحاربــة.
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