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   بسم هللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

  وعلى آله وصحبه أمجعني

 

األستاذ والبحث العلمي  و التعليم العايل  والتكوين املهين السيد وزير الرتبية الوطنية

  ؛سعيد امزازي

   ؛األستاذ خالد الصمدي لتعليم العايل والبحث العلمي املكلف كاتب الدولةالسيد  

  عمر صبحي األستاذالسيد رئيس جامعة سيدي حممد بن عبد هللا 

  ؛عامل عمالة فاس سعيد زنبري جهة فاس مكناسعلى  السيد وايل صاحب اجلاللة

  السيد رئيس جملس جهة فاس مكناس معايل الوزير احمند العنصر

  احلضرية ملدينة فاس معايل الوزير إدريس األزمي االدريسيالسيد رئيس اجلماعة 

  السادة عمال صاحب اجلاللة على أقاليم جهة فاس مكناس

  السيد الكاتب العام لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي

  املستشارين الربملانينيالسادة النواب و 



 

2 
 

  السادة رؤساء اجلامعات

  ؛ اجلامعية األحياءو  ملؤسسات اجلامعيةا يروالسادة عمداء ومد

   السيد مدير األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

  اجلامعي احلسن الثاينالسيد مدير املركز االستشفائي 

لس العلمي   السيد رئيس ا

  السادة الكتاب العامون

  السيدات والسادة رؤساء املصاحل اخلارجية

تمع املدين والسيدات والسادة ممثل   واإلعالموالصحافة  القطاعات االنتاجية وا

  السيدات والسادة األساتذة واملوظفون الكرام؛

  أبنائي الطلبة؛

  أيها احلضور الكرمي؛ 

 ؛السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته
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ه، رَ صْ ونَ  هُ زَّ عِ  هللاُ  ة حممد السادس أدامَ اللَ اجلَ  بِ احِ صَ  ةِ ومَ كُ حُ  ةِ قَ ثِ بِ  يتُ ظِ أن حَ  دَ عْ بَـ  
لى ا عَ ِ  امِ يَ لى القِ  عَ ِين ينَ عِ يُ  نْ أَ  ن هللاِ  مِ ىنَّ متََ أَ  ،ةً يمَ سِ جَ  ةً يؤولِ سْ ي مَ لِ على كاهِ  تْ عَ ضَ  وَ واليتِّ 

د رئيس ورا السيِّ كُ شْ مَ  هِ  بِ ِين فَ رَّ الذي شَ  ليفِ كْ توى التَّ سْ  مُ ِيف  ونَ كُ  أَ ىتَّ ه، حَ جْ وَ  نِ سَ حْ أَ 
د وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث ه السيِّ ين بِ قَ وَّ كومة، وطَ احلُ 

ُقُدما حنو  املغربيةُ  التعليميةُ  ري املنظومةُ سِ ل أن تَ جاهدا من أجْ  يعملُ  ئتِ العلمي، الذي ما فَ 
ليم العايل عْ يف التـَّ  الدولةِ  كاتبَ   دَ  أن أشكر السيِّ ِين وتُ فُ . كما ال يَـ احجَ نَّ وال يِّ قِ الرُ  مدارجِ 

ضا أيْ  يتعادَ دَّ سَ شَ وما أَ  مار.ضْ يف هذا املِ  وداتٍ هُ ن جمْ ل مِ ذُ بْ ما يَـ  لِّ لى كُ والبحث العلمي عَ 
 وضِ هُ ل النـُّ جْ أَ  نْ مِ  ةدانَ سَ املو  مِ عْ دَّ العلى  يل نَ ربهِ ليُ  ةٍ ثافَ كَ بِ  لَّ رمي الذي حَ الكَ  ضورِ ذا احلُ ِ 

  .اءرَّ ذه اجلامعة الغَ 

 ساس حبجْ زاز واإلحْ تِ ذا االعْ وِ وِح ه الرُّ ذِ َِ 
َ
ل تنصييب فْ اليوم ِحب  فُ رَّ تشَ أَ  وليةؤُ سْ م امل

 أنَّ  ماهلُُ وَّ أَ ع ألمرين أساسيني: جِ رْ يَـ  ذلك كلِّ   عُ بَ نْـ امعة سيدي حممد بن عبد هللا. ومَ رئيسا جلِ 
لدَّ  ةٌ يَّ نِ عات املغربية، غَ اجلامِ  قِ عرَ أَ  نْ هذه اجلامعة مِ  يد، و  ه سواءٌ تْ بَـ ر الذي لعِ وْ بتارخيها ا

  رِ طُ كوين األُ توى تَ سْ لى مُ عَ 
َ
ني.  صِ العلمي الرَّ  ستوى البحثِ الل أو على مُ قْ تِ االسْ  دَ عْ ية بَـ بِ رِ غْ امل

ا ْ أَ طَ اليت وَ  هي اجلامعةُ  ةُ ريقَ العَ  اءُ رَّ الغَ  هذه اجلامعةُ  أن تكونَ  يةُ نِ الرَّ  فُ دَ الصُّ  شاءتِ  لقدْ 
 ،ليا للتكنولوجياالعُ  املدرسةِ بِـ دا ساعِ مُ أستاذا  تُ نْ يِّ ندما عُ ين عِ هْ ساري املِ مَ  ةِ دايَ ماي يف بِ دَ قَ 

خا ُمرتَ  لَّ حا من الزمن ظَ دْ ا رِ ِ  تُ يْ ضَ فقَ    ين يف كلِّ قُ فارِ ال يُ  ينهْ يف ذِ سِّ
َ
ها فَ رَ ات اليت عَ طَّ حَ امل

 ريس والبحث وعلى مستوى التسيري والتدبري أيضا.دْ توى التَّ سْ ين على مُ هْ مساري املِ 
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يت األوىل مَّ هِ جاء بعد مُ  األصيلةِ هلذه اجلامعة  ايت رئيسهمَّ أن مُ ه عُ بَـ نْـ مَ  الثايناألمر  
طها جبامعة حممد يتُ ضَ اليت قَ  لر يل  تيحُ ساري سيُ من مَ  اجزء لُ ثِّ واليت متَُ ، اخلامس السويسي 

  املستمرَّ  دون شك، االجتهادَ 
ُ
 اليت َمتَّ  ازاتِ اإلجنْ  ةِ عَ تابَـ مُ  نْ مِ  أيضا نَ كُّ مَ والتَّ تواصل، وامل

  قيقَ الدَّ  رَ وُّ صَ والتَّ  يَّ هجِ املنْ  العملَ  كذاو  .هلا فيما قبل التأسيسُ 
ُ
  زَ كِ رتَ امل

َ
 ةِ عيَّ والواقِ  ضوعيةِ وْ على امل

  ولية، أي العملَ ؤُ واملسْ 
ُ
عة اجلامِ  تِ وِّ كَ ين مبُِ عُ مَ جْ اليت ستَ  هدافِ األ سيدِ جتْ  لِ أجْ  نْ مِ  رتكَ شْ امل

 ورَ الدَّ  يَ دِّ ؤَ تُـ  حىتَّ  هذه اجلامعةِ  ةِ يَ مِ نْ وير وتَـ طْ ل تَ من أجْ مجيعا ذو حْ تَ اليت سعات لُّ طَ تَّ الو 
 
َ
 للتنمية. رةً قاطِ ، بوصفها وجه حسنا على أ وطَ نُ امل

  ،الكرمي أيها احلضورُ 

اجلامعة من  يف خدمةِ  ةً ارَ بَّ هودا جَ جُ  لَ ذَ بحي الذي بَ مر صُ عُ  األستاذَ  أن أشكرَ  أودُّ 
 يِّ عِ اجلامِ  حِ ذا الصَّر ِ  قاءِ تِ على االرْ  ملِ عَ وال ملسؤوليةِ  واإلحساسِ  ةِ قَ الصادِ  الوطنيةِ  نطلقِ مُ 

  عاتِ اجلامِ  افِّ إىل مصَ ِخ امِ الشَّ 
ُ
ن مِ  جورْ نَـ و  ي.وي والقارِّ هَ الوطين واجلِ  على الصعيدِ  ةِ مَ دِّ قَ تَـ امل

 العايل والبحثِ  ليمِ عْ التـَّ  مةِ دْ خلِ  لميالعِ  ونشاطهِ  هِ تِ سريَ مَ  ةِ عَ تابَـ ومُ  ةِ يَ والعافِ  ةِ حَ لصِّ  هُ عَ تِّ ميَُ  أنْ  هللاِ 
  .الديف بِ  يِّ مِ لْ العِ 

 هذا احلفلِ  يف رَ ضِ حْ تَ أن نسْ  - السيدات والسادة أيتها –ياق يف هذا السِّ  دَّ بُ الو 
جامعة سيدي حممد  وتسيريِ  ؤونِ تدبري شُ  الذين تعاقبوا على الرؤساءِ  نجزاتِ ومُ  سريةَ  البهيجِ 

خلدمة  وا اجلامعةَ فُ قد وظَّ ل .الفخر واالعتزاز دادِ م مبِ هلُ  بَ كتَ يُ أن  جيبُ  اِممَّ  ، بن عبد هللا
 قيفِ ثْ والتـَّ  قيقيا للتكوينِ اال حَ ها جمَ نْ ها وجعلوا مِ يطِ ها على حمُ تاحِ لوا على انفِ مِ وعَ  ،التنمية

لوا مِ وعَ  ،صرنةوالعَ  داثةِ احلَ  باتِ لَّ طَ تَ مع مُ  وازاةً ومُ  ةِ صالَ  األَ ماتِ زَ تلْ سْ مع مُ  ياً اشِ متَ  ،بداعواإل
 الهلِ ا وإحْ ِ  يِّ قِ ين على الرُّ دِ جاهِ 

َ
  بَ راتِ ا امل

َ
  ةَ وقَ مُ رْ امل

ُ
 ،يارِّ القَ  و ِين طَ الوَ  وىتَ سْ على امل
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حممد اهلاليل وآمال جالل وحممد القبلي  ءُ الَّ جِ األَ  األساتذةُ  ةُ ادَ ر السَّ كْ لذِّ  صُّ خُ وأَ  
 .وتوفيق الوزاين شهدي، والسرغيين الفارسي

  ،أيها احلضور الكرمي

التارخيي  صيدِ يف الرَّ  خاصةً  مكانةً  لُّ تَ فاس حتْ  مدينةَ م أن ال خيفى عليكُ 
على  اً يّ حَ  ياً رانِ مْ عُ  شاهداً ها أيضا فِ وصْ بِ و  يةَ ه العلمِ متَ عاصِ ها وصفِ بِ  ،قايف للمغربوالثَّ   اثيوالرتُّ 

تمعِ  ولةِ للدَّ  قاِيفِّ والثَّ  يِّ ياسِ السِّ  رِ وُّ طَ للتَّ  خُ ؤرِّ تُ  لةٍ حافِ  ذاكرةٍ  د فاس رِ فَ نْـ تكاد تَـ و  .بالديف  وا
 .والثقافية واالقتصاديةِ  االجتماعيةِ  حلياةِ  ضُ بُ نْـ ما زالت تَـ  اكوِ بِ  العتيقةَ  ها املدينةَ بصفتِ 

ا مَ  لفاس املتمثلةِ  ريدةِ الفَ  يةِ صوصِ خلُ  املغاربةُ  خرَ تَ طاملا افْـ ول بِ حَ تْ يف كو  ةٍ تمرَّ سْ مُ  ضا حبياةٍ فا 
  هديداتُ والتَّ  الدميغرافيةُ  تُ دِّ حَ التَّ  كانتِ   وإنْ رون، القُ  عربَ 

ُ
 االقتصاديةُ  التُ وُّ حَ والتَّ  ناخيةُ امل

 .قايفّ الثَّ  هذا اإلرثِ  ةِ يانَ صِ  نا علىمن موقعِ  العملَ  كجامعةٍ   يناض علرِ تفْ  أصبحتْ 
  

يف قلب  غرايفِّ واجلُ  ها التارخييِّ موقعِ  كل جهة فاس مكناس بسببِ شَ تُ  من هذا املنطلق
 ِحمْ  ،اململكة

ُ
الداخلي واخلارجي  شيطِ نْ االقتصادية، وللتـَّ  طةِ األنشِ  ختلفِ ورا اسرتاتيجيا مل

 قتصاديني و سوسيو الفاعلني الو  ركاءِ الشُّ  ةِ يَّ عِ نا مبَِ فعُ دْ يَ مما سَ  .التبادُ للتَّ 
ُ
ربملانيني البني و خَ نتَ امل

تمعِ ابية و رتُّ الدارة اإلو    دين وكلِّ ملا ا
ُ
 هوضِ للنُّ  دماً قُ  يِّ ضِ الغيورين على هذه اجلهة العزيزة، يف امل

 قَ وفْ ، ِ التكوينات ويعِ وتنْ  اهلادفِ  لبحث العلمي ،للتنمية احمللية رةً ها قاطِ لِ جلامعة وجعْ 
عليها يف  لحُّ ئ يُ تِ ما فَ اليت و لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا  ديدةِ السَّ  ةِ يَ ؤْ الرُّ 
تهخِ    . طا
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تِ كَ مُ  لِّ كُ   هودِ جُ  رضافُ تَ ذلك إال بِ  ى لنا حتقيقُ أتَّ تَ ولن يَـ  وإداريني  من أساتذةٍ  ،اجلامعة و
  واملدراء مع العمداء لعملِ  تبدأُ  واسعةٍ  يةٍ شاركِ تَ  قاربةٍ مُ  يف إطار ،وطلبة

ُ
ة خبَ نتَ واهليئات امل

  يف إطار الربامجِ  ،ةمع الوزارة الوصيَّ  مٍّ  واإلدارية، بتنسيقٍ 
ُ
ا لَ يكِ هَ احلكومية امل ة، واليت من شأ

ا وخِ دُ إلبراز قُ  نا فرصةً جلامعتِ  عطيَ أن تُ  ا يف جمموعةٍ ربْ را ها تَ كَ نْ فيها حِ  تْ بتَ أثْ  ،من امليادينِ  ا
وال  .الوطنية املؤسساتِ  لَ مَ عَ  بُ واكِ تُ  احيةً اقرتِ  وةً قُ  حَ صبِ حىت تُ ها وطنيا ودوليا، تَ يَـ عالِ فَ وَ 
  فاظِ واحلِ  االستمراريةِ على  العملَ  أجل ذلك نْ مِ  ناصَ مَ 

ُ
واليت  قتْ قَّ تسبات اليت حتَ كْ على امل

ِ مُ  لفِ ختَ مبُ  اجلامعةِ  ئاتِ هيْ  فيها كلُّ  متْ هَ أسْ   ا.ستو

  ،أيها احلضور الكرمي

عليها  مُ تِّ حتَُ  لة،هائِ  تٍ دِّ حتَ  واجهُ تُ سيدي حممد بن عبد هللا بفاس اليوم،  جامعةَ  إنَّ 

تمع،  حوالتِ الت قَ وفْ ها ِ نفسِ  ويرِ طْ تَ على  العملَ   جتديدي وذلك بنَـَفساليت يعرفها ا

  االنفتاحِ  ن خاللمِ  ،لبْ قَـ  نْ مِ  األمرُ  ا كان عليهِممَّ  قامْ عُ  أكثر
ُ
 الفاعلنيعلى  زايدِ تَ امل

 واحملليني الوطنيني واجلهويني
ُ
 قاوالتِ ، وكذا على امل

ُ
 غريِ  واملنظماتِ  الدوليةِ  ماتِ ظَّ نَ ، وامل

  ةِ يَ كومِ احلُ 
ُ
  عِ مَ تَ جْ وامل

َ
 .يندَ امل

   يف: اهلائلةِ  تِ هذه التحدِّ  إمجالُ  نُ كِ ميُْ و 

  َّدُ زايُ الت  
ُ
  لبة ؛طال دِ لعدَ  تواصلُ امل

  ُبةُ واكَ م  
ُ
  الشغل، وقِ سُ إىل  لوجِ وُ ال يف جنيَ رِّ خَ تَ امل

  ُالعلمي واالبتكار؛ البحثِ  تطوير  
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  ُبني اجلامعات ؛العلمي  التنافس  

  ُاجلودةِ  ، وضمانُ اجليدةِ  كامةِ احلَ  تشجيع  
ُ
  ساءلة؛وامل

  ُلتكنولوجيا املعلومات؛ الُ عَّ الفَ  االستخدام  

  َّلُ كامُ الت  
ُ
  البيئة ؛ ة واحرتامِ تدامَ سْ بني التنمية امل

  َاجلامعة متويلِ  نويعُ ت. 

 

فيما  تكاملُ تَ ، ىربْ كُ   اسرتاتيجية توجهاتٍ  مخسةٍ  على يقومُ اجلامعة  ن مشروعنا لتطويرِ إ

ها اليت جيب حتديدُ  املتوخاةَ  األهدافَ  ،بعني االعتبار خذُ و واتساقٍ  يف انسجامٍ  بينها

تُ الصُّ و  ،ةقَّ دِ بِ   املنشودةِ  النتائجِ  بتحقيقِ  فيلةِ الكَ  واآللياتِ ، هااوزُ جتَ  بُ اليت جيِ  قُ والعوائِ  عو

  . من قبل تْ قَ قَّ اليت حتَ  بِ املكاسِ  على فاظِ على احلِ  مع العملِ 

  اخلمسة: االسرتاتيجيةِ  هاتِ جُّ وَ التـَّ  جالةٍ عُ م بِ لكُ  مَ دِّ قَ وامسحوا يل أن أُ 

  اجلامعة: كامةُ ا حَ هلُ وَّ أَ 

 رازِ ن أجل إبْ ل، وذلك مِ االسرتاتيجي األوَّ  هِ التوجُّ يف  " اجلامعةكامةَ حَ " ناضعْ لقد وَ 

 تِ كانَ مَ 
ُ
  روفِ الظُّ  قِ يف سبيل خلْ  ةِ مَّ هِ ها امل

ُ
  ةِ ئيسَ الرَّ  هاهامِّ مبَ  اجلامعةِ  يامِ لقِ  مةِ الئِ امل

ُ
 يف ةِ لَ ثِّ مَ تَ امل

 االبتكار.و  العلميِّ  والبحثِ  التكوينِ 
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 اجلامعةِ  شطةِ أنْ  ميعِ جلَ  أساسيةٍ  ياتٍ نْ وبِ ، اجلودة مانِ لضَ  ظامٍ نِ  عِ ضْ وَ  على عملُ ذا سنلِ  

 ئاتِ هيْ  فِ لَ تَـ خمُْ مع  لُ مَ عْ نَـ سَ كما   أيضا. وميِ قْ التـَّ و  واملاليةِ  البشريةِ  املواردِ  على مستوى تدبريِ 

 وكذا تِ  يِّ سيقِ نْ التـَّ  أو يِّ مسِْ الرَّ  عِ ابَ الطَّ  ذاتِ  سواءٌ  ،اجلامعة
ُ
إىل  صولِ وُ لْ لِ  ةِ اطَ سَ لوَ  ةِ طَ بِ تَ رْ لك امل

  األهدافِ 
َ
   ودة. شُ نْ امل

حلياة الطالبيةأنواعِ  لفِ ختَ لتكوين مبُ  يرتبطُ  ين هذه التوجهاتِ    ،ه و

 عِ فْ الرَّ  و أحسن، بصورةٍ  غلِ الشُّ  سوقِ  لوجِ من وُ  ناالبِ طُ  كنيِ على متْ يف هذا اإلطار  سنعملُ  

  الطلبةِ  فوفِ يف صُ  خصوصا هادِ اإلشْ  التِ دَّ عَ من مُ 
ُ
 لوجِ لني يف املسالك ذات الوُ سجَّ امل

 .املفتوح

 تتعلقُ  جديدةٍ  مفاهيمَ  خالِ وإدْ  للمسالكِ  دِ يِّ اجلَ  ْريِ خاصا للسَّ  ويل اهتماماسوف نُ 

، األجنبية غاتِ اللُّ  مِّ لُّ تعَ  مثلِ  دابريِ التَّ  منَ  لسلةٍ سِ  ويةِ قْ تَـ  و يف التكوين. اجلودةِ  مانِ ضَ ب

  يف جمالِ  وينِ كْ التَّ  ميمِ تعْ و  زيزِ عْ تَـ و ؛ اإلجنليزية اللغةُ خصوصا 
ُ
 ؛املشاريع ووضعِ  قاوالتِ امل

  سةُ أسَ مَ  التوجيه؛ طاقِ نِ  توسيعُ ؛ البيداغوجي االبتكارِ  كافأةُ ومُ  تشجيعُ 
ُ
 على ولوجِ  ساعدةِ امل

  وما إىل ذلك من إجراءات. ،إىل اخلارج الطلبةِ  حركيةِ  ؛ تسهيلُ الشغل سوقِ 
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 التكوينِ  لتحسنيِ  جديدةً  اً طرق قرتحُ ن سوف، أيضا يف إطار هذا التوجه االسرتاتيجي 

  محُ سْ يْ سَ  اِممَّ  ،مدى احلياة والتكوينِ  املستمرِّ 
ُ
، هعِ وُّ نَـ نا السوسيوقتصادي على تَـ حيطِ مل

 .يف جامعتنا املوجودةِ  الكفاءاتِ  منَ  فادةِ تِ السْ 

ملُ  اجلامعة. داخلَ  عدعن بُ  التعليمِ  سارِ مَ  يف تطويرِ  رُّ مِ تَ سْ وسوف نَ   ًّ دِ َ دورا رِ  لعبَ يَ  أن و

  السنواتِ و  الشهورِ يف 
ُ
ه ساعدتِ مُ ه للتكوين األساسي من جهة، و تِ بَ واكَ لة، من خالل مُ بِ قْ امل

  الطلبةِ  دِ دَ عَ  ارتفاعِ ي دّ حتََ  ةِ هَ واجَ من جهة أخرى على مُ 
ُ
   .لنيجَّ سَ امل

 الثقافيةِ  همتِ أنشط يكلةِ  االستمرارِ  أيضا على الطلبةَ  صُّ فيما خيُ  جهة أخرى سنعملُ ومن 

ضية،  مِ ودعْ  زيزِ عْ تَـ . و مياعِ مجَْ و  مهُ تَـ يَـ دِ أنْ  صُّ خُ الذي سيَ  االعتماد نظامِ  ينِّ بَ تَـ  من خالل والر

   .اجلمعويني ركاءِ والشُّ األساتذة الباحثني  مبساعدةِ  والتأطريِ  لتنشيطِ ا تِ جماال

 فيشكل التوجه االسرتاتيجي الثالث البحث العلمي واالبتكارأما 

 لِ عْ جبَ  ،أرض الواقع يفه زيلِ تنْ على  وحا سنعملُ مُ طَ  هدفاً من خالله، سنحدد الذي 

  Université de)  للبحث جامعةً ، حممد بن عبد هللاسيدي  جامعةِ 

recherche)ملواهبِ  اً مشهود يف  سامهةِ وامل ،رباءاتِ الو  املنشوراتِ  وجبودةِ  والكفاءاتِ  هلا 

 .ونقل التكنولوجيا وخلق املقاوالت عن طريق االبتكار اقتصادية الوطنيةِ التنمية السوسيو 
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  عملِ  حتسنيِ يف  لُ تتمثَّ  اليت من التدابريِ  جمموعةً  رتحُ لذلك سنقْ 
ُ
 مراكزِ  و خترباتِ امل

 مع قطاعِ  التآزرِ  قِ لْ خَ كذا و  ،البحث يف زِ يُّ مَ للتَّ  أقطابٍ  يف هاواندماجِ  الدكتوراه دراساتِ 

 
ُ
تِّ  امعة،اجل من طرف البحثِ  متويلِ يف  رَ ظَ النَّ  عيدُ سنُ كما ؛ تقاوالامل  باعِ وذلك 

 
ُ
ال ةِ دَ يِّ اجلَ  مارساتِ امل    .يف هذا ا

اجلهوي  على املستوى اجلامعةِ  ضورِ حُ  ثيفِ تكْ ويتعلق التوجه االسرتاتيجي الرابع ب

 ها الدويلعدِ الوطين وتعزيز بُ و 

مع  ةٍ دَ وْ ذي جَ  نٍ عاوُ تَ  ورِ سُ جُ  دِّ مبَ  رهيناً  ، سيكونُ ال خيفى عليكم مجيعا أن تطور جامعِتنا

 .اخلاص طاعِ أو القِ  العامِّ  طاعِ على مستوى القِ  واملقاوالتية، سواءٌ  األكادمييةِ  األوساطِ 

 ،ةٌ يَ اقِ بَ تِ اسْ  اسرتاتيجيةٌ  لِ األوَّ  ها، هي يف املقامِ رتحُ اليت نقْ  التعاونِ  تطويرِ  اسرتاتيجيةُ 

 اسرتاتيجي مع الشركاء الوطنيني والدوليني حسبَ  نٍ عاوُ عن تَ   على البحثِ دُ ساعِ تُ سَ 

ت إننا و نا اهتمامِ  طَّ حمََ  لُ كِّ شَ فإنه يُ  والوطين ويَّ هَ اجلِ  التعاونَ  فيما خيصُّ . أما األولو

نتنِ قْ مُ     :اجلميع ةِ رادَ إِ  لِ ضْ بفَ  القادمة، السنواتِ را كثيفا يف وُّ طَ تَ  فُ رِ عْ سيَـ  هعون 

 العلميةِ  ةِ يَّ كِ احلَر  ن خالل تطويرِ مِ  خاصةً  نايةً ه عِ ولينُ سَ ويل فَ الدَّ  لتعاونِ  قُ لَّ عَ تَـ أما ما يَـ 

  .الباحثني والطلبة لألساتذةِ  لنسبةِ 
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  لونَ ثِّ هم ميَُ بوصفِ  يف اخلارجِ  املغربيةِ  الكفاءاتِ  مع واصلِ التَّ  كذا بتعزيزِ و  
ُ
 حاوِ امل

ُ
 لنيَ ضَّ فَ رين امل

اجديدة، أو على مستوى  اتفاقياتٍ  إبرامِ  فاوضاتِ لنا سواء على مستوى مُ   .أجرأ

 نا اخلامس هَ جُّ وَ تَـ  الرقمي اجلانب وميثل

 التحوالت يف دورا مركز يلعبُ  ،جديدو  دٍ حَّ وَ مُ  رقميٍّ  نظامٍ ل اسرتاتيجيةٍ  عِ ضْ و  ن خاللمِ 

والبحث العلمي  والتكوين احلكامةِ  جماالتِ  ديثَ حتْ  صُّ اليت نسعى إليها فيما خيُ 

 :أساسيةٍ  تدابريَ  وذلك عرب ثالثةِ  رِ االبتكاو 

 مِ ظُ نُ بِ  خاصٍّ  كٍ رتََ شْ مُ  جامعيٍّ  زٍ كَ ْر مَ  قِ لْ من خالل خَ  املعلوماتِ  مِ ظُ نُ  حكامةِ  هيكلةُ  .1

 
َ
 لومات.عْ امل

 عشراتِ ل ماتِ دْ اخلِ  على تقدميِ  القادرةِ  التكنولوجية التحتيةِ  البنيةِ  عِ وضْ  مالُ إكْ  .2

 .واألساتذة الطلبةِ من  اآلالفِ 

  القيمةِ  ذاتِ  الرقميةِ  ماتِ دْ اخلِ  منَ  جمموعةٍ  باتِ نْ ستِ  ريعُ سْ التَّ   .3
ُ
   .ضافةامل

 

 َ ن مِ  أوراشٍ  ه منْ ؤُ دْ بَ  ما َمتَّ  مدخال إلمتامِ  لُ كِّ شَ يُ  حيثُ  من أهدافٍ  هُ حتقيقَ  ملُ هذا ما 

 ِ  والعباد. البالدِ  ملا فيه صاحلُ  من األفكار واخلرباتِ  ُضبُ نْ ا ال يَـ زَّ نا خَ جامعتِ  ا جعلُ شأ
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 أيها احلضور الكرمي

ِ خْ أُ  ةً مرَّ  ربَِّ عَ امسحوا يل أن أُ  كري وامتناين للسيد وزير التعليم ه، عن شُ كلميت هاتِ   ايةِ رى يف 

هوداتِ  من  عِ فْ الرَّ  ا من أجلِ هلُ ذُ بْ اليت يَـ  ارةِ اجلبَّ  العايل والبحث العلمي وتكوين األطر على ا

ديد. كما ال جْ والتَّ  اإلصالحَ  دُ شُ نْ اليت تَـ  ةِ اءَ نَّ البَـ  املبادراتِ  مِ عْ ودَ  جيعِ شْ وتَ  نا التعليميةِ تِ منظومَ 

 ي.يف حقِّ  ه الطيبةِ وكلمتِ  ،البهيج ه هذا احلفلَ سِ ؤُّ رتَ ه لِ رَ كُ ين أن أشْ وتُ فُ يَـ 

 هِ ودِ هُ جُ  لِّ يف التعليم العايل والبحث العلمي على كُ  لةِ وْ الدَّ  بِ اتِ كَ   للسيدِ  وصولٌ مَ  والشكرُ 

ه اراتِ بَ على عِ  أيضاً  هُ رَ كُ شْ أَ  أنْ  دَّ عيني، والبُ واجلامِ  ةِ عَ اجلامِ  حُ الِ ما فيه صَ لِ  وبِ ؤُ الدَّ  هِ لِ مَ وعَ  ةِ بَ يِّ الطَّ 

 ين.أْ يف شَ  ةِ قيقَ الرَّ 

 ورِ ضُ للحُ  رِ فَ السَّ  بَ عَ تَـ  لَ مَّ حتََ  نْ ومَ  لَ فْ ذا احلَ هَ  فَ رَّ شَ  نْ مَ  لِّ كُ لِ  زيلِ اجلَ  رِ كْ لشُّ  مُ دَّ قَ تَـ ا أَ كمَ   

 نا،عَ مَ 

  ةِ يَّ عِ مبَ  حَ وأجنَْ  ذه املسؤوليةِ  عَ لِ طَ ضْ  أَ م مجيعا حىتَّ هِ نِّ ظَ  نِ سْ حُ  دَ نْ عِ  ونَ أكُ  يف أنْ  بريٌ ي كَ لِ وأمَ 

تِ  ةِ كافَّ   نا.جامعتِ  تطويرٍ  مشروعِ  أهدافِ  يف حتقيقِ  املكو

 حممدِ  امللكِ  اللةِ اجلَ  لصاحبِ  شيدةِ الرَّ  القيادةِ  حتتَ   العزيزِ مجيعا خلدمة بلدِ  وفقنا هللاُ 

اجلليل موالي  امللكي األمريِ  وِّ مُ السُّ  صاحبِ  دِ هْ العَ  ِيلِّ وَ بِ  هُ عينَ  رَّ قَـ وأَ  ،نصره هللا وأيده السادسِ 

قي أفرادِ  ،احلسن  تعاىل وبركاته. والسالم عليكم ورمحة هللا  .الشريفة امللكية األسرةِ  و


