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 كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 بمناسبة اللقاء التواصلي حول سلك البكالوريوس األستاذ رضوان مرابط

 2020فبراير  24بتاريخ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

اتيجيات مدير السيد ي التعليم قطاعب المعلومات نظم و االستر ي البحث و العال   و ،العلم 

 ؛له المرافق الوفد

يالجامعية؛السادةيرؤساءيالمؤسساتي

 ائبايالرئيس؛نيانديالس

يالجامعية؛رؤساءيالمؤسساتيالسادةينوابي

اغوجيةيالمنبثقةيالبيدويلجنةيالشؤونياألكاديميةييويالجامعةييالسادةيأعضاءيمجلسييويالسيداتيي

ي؛الجامعةعنيمجلسي

يالمؤسسات؛اللجانيالبيداغوجيةيالمنبثقةيعنيمجالسييمنسقويالسادةيويالسيداتي

ي؛المسالك منسقوويالسادةيرؤساءيالشعبيويالسيداتي

يالنقابية؛يممثلويالهيئاتيالسادةي

 ؛يوالتقنيةيواألطرياإلدارية،ياألساتذةالسادةيويالسيداتي

ي  
 ؛الطالبات و الطلبة أبنائ 
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 ،أيهايالحضوريالكريم

يةيهللايتعاليويبركاته،مالسالميعليكميويرح

يالبدايةيأوديأنيأتقدميإليكميجميع  
ييييومشاركتكمييحضوركمييعىلايبالشكريالجزيلييف   

هذايف 

يالهام يمايفتئتميويي،اليوميالدراس   
كليمنيموقعه،يييتبذلونهاييعىليكليالمجهوداتيالجبارةيالتر

ي
 
ييأساتذة يويباحثي   يويإداريي   يمكنتيجامعتنايمنياحتالليمواقعييويي،طلبةيويتقنيي    

فةالتر ِّ
ر

ييُمَش  
ف 

يللسنةيالثانيةيعىلييالعالميةيحيثياحتلتيالمركزييالتصنيفات  
األوليعىليالمستوىيالوطت 

يتصنيف  
يف  ييالمرتبةيهذهيتأكدتوي.يTHEالتوال   

الذيييالصاعدةيلدولبايالخاصيتصنيفاليف 

يأعلنيعنهي  
ايريي18ف  يالجاري.ييفتر

يهذاياالشعاعي  
يجاءيبفضليالمثابرةيويالوطت  االجتهادياللذينيوسمايعمليكليويالدول 

يي.يوب  هذهيالمناسبةالجامعةيمكونات  
يالجميعيعىليهذاياالنجاز.ييأنييشئ  يأهت  

يأرحبيبالسيديوي يأن  
ييلوليديييوسفييشئ  اتيجياتيونظم المعلوماتيمديرياالستر

ييبقطاع يوالبحثيالعلم  رئيسيقسمياإلعالميوييعبديالرزاقيبنيسىكالسيديويي،التعليميالعال 

يالبيداغوجيةيالتوجيه يوالتنمية يالعال  يالتعليم يمديريةيي،بمديرية يمن يمازي يمت  ويالسيدة

اتيجياتيوينظميالمعلوماتي ييالذياالستر يانييحض  ي.ينيمعنايهذاياليوميالدراس 

اتيالسيداتي يالسادة،ويحض 

بيةي يمنظومةيالتر ةيويالتكوينيويتعتتر يالركت   للتقدميالحضاريييةاألساسيالبحثيالعلم 

يلألمماالجتماوياالقتصاديييوي ي،خاصةييالمنظومةيبعنايةيملكيةييهذهيحظيتاعتبارايلذلكييوي .ع 

ييجاللتهيعليهاييركزييبحيث  
يمناسباتيمتعددةيوييالساميةيهخطبمجموعةيمنييف   

يوأعىطي.يف 

يبمستواهاي  
القادرةيمصافيالمنظوماتيالناجحةييلتصليإلتوجيهاتهيالسديدةيمنيأجليالرفر

يالالزمةيلتحقيقيالتنميةيالشاملة.يالكفاءاتيوالمواهبيوييالنخبعىليمديالبالديب
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بيةياتيلصالحإعدةيقديعرفتيبالدنايوي يLMDنظامينذكريمنهايالتكوين،يويمنظومةيالتر

ييويي،2003سنةييهقراريالذييتميإ اتيجيةيي،يثم2012-2009المخططياالستعجال  الرؤيةياالستر

ي ييويي،2030-2015لإلصالح يإل ييإقراريصوال يرقميإقانون يالتعليمية طاريخاصيبالمنظومة

بيةييألوليمرةيحددي،يوالذيي51/ي17 يببالدنا.يالتكوينيويالمبادئيالموجهةيلمنظومةيالتر

بيةييهدفهاييتاالمبادريوياالصالحاتييهكليهذ يالمنظومةيالوطنيةيللتر التكوينيويتمكي  

يترصيديمكتسباتهايوي يمن يباستمراريلمواكبةيويي،تجاوزياختالالتهاييويي،البحثيالعلم  تطويرها

يالعالم يبلدان  
يببافر يإسوة يبالدنا يتعرفها  

يالتر ينحوينموذجييويي،التحوالتيالمجتمعية  
المض 

يموجهينحويالذكاءي ياالنفتاحيينويي،الحسيالنقديييطوريي،بيداغوجر  ييويي،االبتكاريويم  عىلييرئر 

يالمواطنةيالحقة.ي

يإطاريالتطو  
يف  يالبيداغوجر  ،يويريالمستمريللنموذج يتكوينييضمانوليالمغرئر  مالئمة

يالمنظومةيمعيمتطلباتيسوقي ييتلحاجيايالشغل،يواستجابةخريجر   
تنمية،ياليمجاليالبالديف 

يجاءيبهاينظامييالجديد:يجاءياالصالحي  
صيديالمكتسباتيالمهمةيالتر "ينظاميالبكالوريوسي"يلتر

LMDيياإلنجازاتمواكبةيليويي،2003سنةيي  
يبالدناييعرفهاييالتر  

يف  خاصةيماييويي،التعليميالعال 

يالطلبةبييتعلق يعدد يالجامعيةيويي،ارتفاع يالمؤسسات يالمخصصةييويي،عدد انية يالمت   تزايد

يالتكوينات.ييمهننةيويكذايتنوي    عيويي،للقطاع

يتعرفهايالمنظومةيوياالختالالتييييبعضييجاءيكذلكيهذايالمَشوعيلتجاوزي  
االشكالياتيالتر

يهذايالسياق  
صاحبيالجاللةينضهيهللايييقاليينتيجةيللتطوريالمتسارعيلمتطلباتيالمجتمع.يوف 

يبمناسبةيالذكرى يخطابهيالسام   
يلثورةيالملكييوييالخامسةيف  ي: 2018 لسنةيالشعبويالستي  

    يستمر   أن  التعليم    لنظامنا   نقبل  أن  يمكن  ل   إذ >>
 
،  من  أفواج  تخري    ج  ف  خاصة  العاطلي  

  
 
   الجامعية، الشعب بعض ف

   الشهادات حامل   أن الجميع يعرف الت 
 
 تخصصاتها  ف

    قصوى  صعوبة  يجدون
 
    الندماج  ف

 
 العمومية،  للموارد   صارخ  هدر   هو   و  . الشغل  سوق  ف
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ات يعرق مما  الشباب، لطاقات و     يؤثر  و  التنمية، لمسي 
 
 من العديد  عيش ظروف ف

 <....<.المغاربة

 كالميصاحبيالجاللةييانتىه

 

ي،أيهايالحضوريالكريم

يإلشكاالتويالدقيقييخلصيالتشخيصيي يالحاليةيإليعدديمنيييالموضوع  منظومةيالتعليميالعال 

ي يأهمها يالمنظومةيجزيعالنقاط يالتدريسيهذه يمجال  
يف  يالتطور يمسايرة ييخاصةي،عن  

ف 

يالمفتوح ياالستقطاب يذات يالجامعية يألعداديي،المؤسسات ايد يالمتر  ياالرتفاع تحتيضغط

يكليياليسيماييويي،الطلبة  
الحاجزياللغوييالذييزيادةيعىلييالعلوميالقانونيةيواالقتصادية،ياتف 

يويالثانويييييالمستويي  ييييحوليدونياالنتقاليالسلسيبي  ي يتكويناتيعدمييباإلضافةيإليييي،العال  توفت 

يالكفاياتياألفقيةيالمتعلقةيبالمهاراتيالحياتيةي  
بلورةيعىليعدميالقدرةييويي،الذاتيةويللطلبةيف 

ةيتكويناتيمالئمةيلسوقيالشغل ييضعفايقديأفرزيهذايالواقعييويي.يالذيييتطوريبشعةيكبت   
ف 

ي يالداخلية يللمنظومةويالمردودية يالهدرييايارتفاعيويي،الخارجية  
انياتيي،ف  ييكلفيالبالديمت   مما

يمهمة.ي

اتيالسيداتي ي،السادةويحض 

احينظ يلنظامالتقييميويعىليالتشخيصيالدقيقيالبكالوريوسيامياعتمدياقتر يLMDيالموضوع 

يلمسالكياالجازةيذاتياالستقطابييييبناءييوذلكيي،المعموليبهيحالياي  
ي،المفتوحعىليالتقييميالذائر

ييكذايوي بية يللتر يتقاريريالمجلسياألعىل ييالتكوينويعىل المجلسياألعىلييويي،ويالبحثيالعلم 

يبعديذلكيعقديي.للحسابات  
يف   
يالوطت  يييمراكشاللقاءيالبيداغوجر  ،ي2018أكتوبريي3ي-2ييوم 

يمختلفيالشعبيخرجيبمجوعةيمنيالتوصياتيفتحيالنقاشيحولهاي  
بلورةيتميبعديذلكيف 
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يالبكالوريوسي ينظام يالخاصيبهويمَشوع يالوطنية يالبيداغوجية يالضوابط تميييالذيويي،دفتر

يالم  
يف  ييبناءويي.يؤسساتتدارسه يمالحظاتيعىليذلكيتم األساتذةيييداتيويالسادةالسرفع

يأيديكميالموجودةوصواليإليالنسخةيالثالثةيي،الوصيةيإليالوزارةيهمئآراوي  .اليوميبي  

ي

يأيهايالحضوريالكريم،

يفرصةيتاريخيةيإإني يتعليميعالاستثنائيةيويرساءيهذايالنظاميالجديدييعتتر ييلتوفت  يناجح 

يألبناءيوطننا،يالهدفيمنهيأساسايهو:ييومتطوري

ي،الرفعيمنيالمردوديةيالداخليةيخاصةيبالمؤسساتيذاتياالستقطابيالمفتوحيأوالي 

يمنيخاللينظامييويي،ذلكيمنيخالليالرفعيمنينسبةياالشهاديوي الحديمنيالهدريالجامع 

ينصيعىليذلكيخطابيي،للتوجيهمتطوري يهللايبمناسبةييصاحبيكما ينضه الجاللة

يلثورةيالملكييوييالخامسةالذكرىي جاللتهيب      ييقال،يحيثي2018الشعبيلسنةيويالستي  

  توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه >>:ي
إعطاء األسبقية للتخصصات الت 

  ، لمساعدة التالميذ عل الختيار الباكالوريا  المبكر، سنتي   أو ثالث سنوات قبل

    بي   التوجه للشعب  ،تهمميول   حسب مؤهالتهم و 
 .»الجامعية أو للتكوين المهت 

يانتىهيكالميصاحبيالجاللة

يويبادرةيمتطويريروحيالثانياي   
التنافسيةيلدىيالطلبةيمنيخالليتمكينهميمنيالتحكميف 

يهذاي. اللغات  
ييصاحبيالجاللةيقاليالسياقوف   

يخطابينفسيالينضهيهللايف  ي:ييالسام 

   المتدربي    و  الطلبة لتأهيل مؤسسة، كل  مستوى عل إجباري برنامج وضع>>
 
 اللغات  ف

   اللغات هذه تعليم إدماج تعزيز  و  أشهر، ستة إىل ثالثة من لمدة األجنبية
 
  مستويات  كل  ف

   خاصة و  التعليم،
 
 <....<العلمية و  التقنية المواد  تدريس ف

 كالميصاحبيالجاللةييانتىهي
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ييتنميةيويي،للطلبةيالذاتيةويالكفاياتيالحياتيةييالعمليعىليتطويرييثالثاي   
مستواهميالثقاف 

يوي يتعلمهموييي،العلم   
يف  تحديديأهدافهميييوييي،تشجيعهميعىلياالستقالليةيبجعلهميفاعلي  

.يوي  
يمَشوعهميالمهت 

يالقياسيةيرابعاي  ياألرصدة ياقرارينظام يعتر يللطلبة يالدولية يالحركية ملحقييويي،تحسي  

خاصةيأنهميي،لهميااللتحاقيبالجامعاتيالدوليةيلمتابعةيدراستهمييسهلممايي،الدبلوم

يالعالمهوييويي،البكالوريوسيتوفرونيعىلي  
يتداواليف  ي.يالدبلومياألكتر

ي

يالسادة،ويأيهايالسيداتي

يليهذايالنظاميالييمكنيأنييكتبيلهيالنجاحي هميمقاربةيتشاركيةييسيباعتمادييإاليإنيتت  

مدعوونيإلغناءياليومييويأنتم.يتذةالسادةياألساويرأسهميالسيداتييعىلويي،فيهايكليالمهتمي  ي

يبلورةيالمساهمةيبعديذلكييويي،التوصياتيويلمالحظاتيايويإبداءي،النقاش  
يمسالكالفعالةيف 

ي،تنهليمنيروحيهذاياإلصالحيلتكوينيطالبيمنيالمستوىيالرفيعيي،منيالجيليالجديديييمتنوعة

يلبالدنا.يويقادريعىليالعطاءي يالمَشوعيالمجتمع   
يالمساهمةيف 

يموارديبَشيةييييهذايييإنجاحكمايلنينتمكنيمنيي يييوييي،ماليةيكافيةوياإلصالحيبدونيتوفت  تحسي  

ياإلمكانياتيويي،ظروفيالعمل ،ييتوفت  يهذايالصدديعملتيالوزارةيوالالزمةيللبحثيالعلم   
ف 

تجاوزيضعفيعدديمناصبيالسنةييمنيالمناصبيالماليةييييهذهيالسنةيعىليتخصيصيعدديهام

يالماضية

يمراكزيي6خلقينيخالليدةيلمواكبةيهذاياإلصالحيإلنجاحهيمقديأعدتيجامعتنايالعُيوي

يويذيستسمحيبمواكبةياألستاي،جديدة :يويالطالبيلتحقيقيمَشوعهميالبيداغوجر  يه 
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يي؛مركزيالتكوينيعنيبعدي •

ي •  
ي؛centerيcareerمركزيالمساريالمهت 

ي؛مركزيألسنيللغات •

ي؛واالشهاديمركزيالتكوينيالمستمري •

ي •  
يمركزيالعمليالثقاف  ي؛واالجتماع 

 ي.يمتحفيالعلوم •

 

انيةيهامةيللتكوينييكمايخصصتيالجامعة سادةياألساتذةيصالحيالسيداتيوالالمستمريلمت  

ييهكذايي.يواإلداريي  ي  
ياللغاتيَشعنايف   

يالمقارباتيي،العمليعىليتنظيميدوراتيتكوينيةيف   
وكذايف 

يالتعليميعنيبعدي)يويي،الحديثةالبيداغوجيةي  
يإدماجيالعنضييويي،(MOOCs, e-learningف   

ف 

يالتدريس.ي  
يف  شهادةينهايةيالتكوينييعَشينمنيأذكريهنايأننايسلمنايهذايالصباحيأزيدييوييالرقم 

يمجال  
يمنيأيتهت  يلثلةيمنياألساتذةيوالذينيهمياآلنيبصددييالتعليميعنيبعدييف  يدرسي20كتر

يتنطلقيالدورةيالثالثةيللتكوينيحوليالكفاياتيالحياتيةسغذايالثالثاءييوييMOOCs.منينوعيي

Soft Skillsي ييالمقارباتيوي، يبايخاصةيالحديثةالبيداغوجية ييعرف يبالكفاياتما  لمقاربة

Approche par compétence . 

ي حاتييوتبقر يواإلداريي  ييالسادةياألساتذةالسيداتيويالجامعةيمفتوحةيعىليجميعيمقتر

ييلتنظيم  
 .يالتكوينيالمستمريمجاليماييرونهيمناسبايلهميف 

ي

اتيالسيداتي يالسادة،ويحض 
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ي ييومناسبةي،اليومييشكليمحطةيهامةيلتعميقيالنقاشإنيلقاء سانحةيلكليالفاعلي  

حات يأملنايأنيتتمخضيهذهيالمقاربةيالتشاركيةيعنيتوصياتوي،يمالحظاتهموييهملتقديميمقتر

يالهام.ييوإضافات  
يإغناءيهذايالورشيالوطت   

 منيشأنهايالمساهمةيف 

ي  
ييوالييسعت  ياألخت   

ييف  يأن يأيإال يبالعالقة يي،التشاركيةنوه يعىليالثقة امالمبنية يواالحتر

يييي،لحواريالبناءيوا  
ءيالذييي.يالموظفي  يويمنينقاباتياألساتذةييييالجهويي  يييتجمعنايبَشكائنايالتر الَش 

ي  
ييجوييجعلناينعمليف  ممايسيمكنناياليمحالةيي.يعىليجميعياآلراءيوالمالحظاتيمنفتحوييإيجائر 

يجامعتنايبفعاليةي  
يليهذايالورشيالهاميعىليأرضيالواقعيف  ي.نجاعةويمنيتت  

يلهذايالبلدياألمي  يي تحتيالقيادةيالرشيدةيلصاحبيالجاللةيي،وفقنايهللايلمايفيهيالخت 

يأيده.يويمحمديالسادسينضهيهللايالملكي

ي.يوالسالميعليكميورحمةيهللا

 

 

زي •

يا


