
 

 

 

 

 

 
 

مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا يتخذ قرارات هيكلية 
 وخدمة المجتمع كسب رهان الفعالية والجودةل

 

عقد مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا اجتماعين متتالين في شهر يناير 
) 2019-2018( األكاديميدخول اللدراسة حصيلة ) يناير 30و 4يومي ( 2019

، واتخذ قرارات مهمة في إطار تهاتنميوالجامعة وعدد من القضايا المرتبطة بتدبير 
 حديثتوهي قرارات تستهدف . 2021-2018للفترة  الجامعة ةتنزيل مشروع تنمي

استشرافية، وتدابير عملية تستجيب  رؤية استراتيجيةوتقوية إنتاجيتها وفق  الجامعة
وتساير الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل تجويد لتطلعات المرتفقين 

 .التعليم العالي

الوساطة بالجامعة من أجل تعزيز مؤسسة خلق بين هذه القرارات ومن  
 عدد من سيستأعمل حول البيئة والتنمية المستديمة والخلق فريق قنوات الحوار، و

تتيح دعم االنتاج  إرساء حكامة تشاركيةو، بهدف تجويد االداء المراكز المشتركة
 :يتعلق االمر بالقرارات التاليةو. التربوي وتعزيز االنفتاح على المحيطوالعلمي 
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 خلق وسيط الجامعة •
ويأتي هذا القرار الذي يعتبر سابقة على صعيد الجامعة المغربية، لتفعيل الحوار 

االقناع والتواصل  عبر ، وذلكالمحتملة سواء بين األطراف النزاعاتفي حل 
في ظل ما يسمح به القانون، في القضايا الخالفية، و وتقريب وجهات النظر

 .وسيط الجامعةالتي يقوم بها مساعي الحميدة واعتمادا على ال
  

 إحداث مركز التكوين عن بعد •

وفق لتنزيل استراتيجية الجامعة في مجال التكوين عن بعد، مشترك مركز وهو 
يستثمر اإلمكانيات التكنولوجية المتاحة والكفاءات البشرية المتوفرة، منظور جديد، 

طلبة ساتذة وأمن المرتفقين  وتطلعات يستحضر دور المؤسسات الجامعية،و
 .تصاديين واالجتماعيينالشركاء االقالمقاوالت ووحاجيات 

 شهاداإلوهيكلة مركز التكوين المستمر إعادة  •

البشرية والمادية وومن بين أهدافه تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل التقنية 
العلوم والتكنولوجيا لبلورة التوجهات العملية في مجال التكوين المستمر في 

ر وعلوم والشرعية واالقتصاد والتدبيالعلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية و
وخبرات مهارات  بلورةوغيرها، وفتح تكوينات تمكن من  التربية واآلداب واللغات

 .تلبي حاجيات المقاولة والمحيط السوسيو اقتصادي
 

  واالجتماعيالعمل الثقافي ركز خلق م  -

جرد ورصد األنشطة والمبادرات الثقافية واالجتماعية بالجامعة ويهدف 
والرفع من جاذبيتها ونشر ثقافة الحوار ومؤسساتها من أجل تثمينها ودعمها 

وتجميع الجهود والمبادرات . وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والتسامح واالنفتاح
على المستوى الثقافي واالجتماعي وتنسيقها ضمن برنامج عمل قابل لإلنجاز 

وتجويد عمل االندية في المؤسسات . والتقييم والتطوير بشكل مؤسساتي دائم
مواكبة األنشطة الثقافية واالجتماعية وتشجيع الطلبة للعمل على بهدف ، اتتبعهو
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صعيد الجامعة في إطار تشبيك بنيات مختلف المؤسسات لتبادل الخبرة بين 
 .تخصصات مختلفة

كما يهدف المركز إحداث فضاء بالجامعة للتنسيق مع الجاليات الطالبية الدولية  
استقطاب الكفاءات الطالبية الدولية  وبلورة سياسة. ودعمها وتيسير اندماجها

لتعزيز تصنيف الجامعة وإشعاعها وتقوية دورها على مستوى الديبلوماسية 
وتفعيل جمعيات االعمال االجتماعية وتشجيع تأسيسها في كل المؤسسات . الموازية

ودعمها من أجل خدمات لفائدة االطر االدارية والتربوية، في أفق تجميعها في 
وتتبع . ة جمعيات االعمال االجتماعية لجامعة سيدي محمد بن عبد هللاإطار فدرالي

 .دعم انشطة ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة تفعيال لمفهوم الجامعة المواطنة

   العلوم متحفخلق  -

تراثية والعالمية، الرض األعمال والمؤلفات والتحف ذات القيمة ومن بين أهدافه ع
الديداكتيكية والتفاعلية المتعلقة بتطور العلوم والتجارب  عرض الخبراتو

المخطوطات والمطبوعات في واالبداعات و عرض االكتشافاتو والتكنولوجيا،
المعرفة وتعميمها نشر و مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم الدقيقة،

ي اإلسهام فو  لتقوية دور الجامعة في الحفاظ على التراث الوطني واإلنساني،
 تعزيز دور الجامعة في مجاالت السياحة الثقافية المستدامة والحوار بين الثقافات،

إنجاز دراسات وتقارير تهدف إلى جرد وتصنيف التراث المادي والالمادي الذي و
تزخر به جهة فاس مكناس بشراكة مع مختبرات الجامعة حرصا على أهمية الدور 

 . الوطني والقاري والدولياالساسي لشركائها على المستوى الجهوي و

 فريق العمل حول البيئة والتنمية المستديمةخلق  -

تشجيع العمل العلمي و االكاديمي الجاد حول قضايا البيئة و ومن بين أهدافه 
التنمية المستديمة في إطار فرق مختلطة مؤلفة من أساتذة باحثين و أطر جامعين 

المواطنة والمسؤولية البيئية والتنمية المستديمة وبلورة وتنمية ثقافة . وفرقاء معنيين
و خلق فضاء فكري مفتوح ومتعدد المشارب، للنقاش المثمر . في الوسط الجامعي

و دعم المبادرات الفردية و الجماعية . حول قضايا البيئة والتنمية المستديمة
والعمل على . للتحسيس وإنجاز مشاريع ملموسة، تصب في صلب الموضوع

 .أهداف الجامعة الخضراء و الجامعة المواطنةتحقيق 
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 بالجامعة "أستاذ شرفي"خلق  إطار  •
    (Professeur honoraire) 

قرر مجلس الجامعة خلق هذا االطار، لتحفيز األساتذة لمواصلة أدائهم التربوي و 
ئهم أداالعلمي ودعم جهودهم في االبداع و التأطير بعد التقاعد، وذلك باالعتراف ب

وبهذا يمكنهم مواصلة استثمار ". االستاذ الشرفي"الذي يخول لهم صفة المتميز 
  .   مهاراتهم لفائدة الجامعة وطلبتها وإنجاز مشاريعهم العلمية والتربوية

 )  Professeur émérite(بالجامعة  "أستاذ فخري"خلق  إطار  •

المزاولين " ج"ألساتذة التعليم العالي من درجة " االستاذ الفخري"ستخول صفة 
لمهامهم و المعترف لهم بالتميز العلمي و االكاديمي ، وذلك تشجيعا لهم لمواصلة 
االنتاج والتأطير واالنخراط في تنزيل استراتيجيات الجامعة في مجاالت 

 .تخصصهم

االنفتاح وبلورة التميز ووإجماال تعكس هذه القرارات االولوية التي يحظى بها 
ضمن األسبقيات المبرمجة في مخطط تنمية الواردة فقين المهارات وخدمة المرت

رورة خدمة المجتمع والمحيط، كما أنها تعبر عن الوعي الجماعي بض .الجامعة
اإلدماج المهني  ويتصدر. االلتزامات األكاديمية الداخلية للجامعةبالموازاة مع 

كية إيجابية للخريجين هذه االسبقيات، التي تعرف، طبقا لما يفعل من قرارات، حر
ستؤدي وال ريب إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين صورتها جهويا ووطنيا 

 .ودوليا


