
                               
        

 

 دعوة الطلبة الجامعيين للمساهمة في بلورة مقترحات حول النموذج التنموي 

 الهدف:  -أوال  

بتعاون بين اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وندوة رؤساء الجامعات التابعة لقطاع التعليم العالي  

لعلمي، ورغبة في والبحث العلمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث ا

االنفتاح على كافة القوى الحية، وباعتبار الجامعة مشتال غنيا باألفكار واآلفاق الخالقة، تقرر فتح مسابقة 

السنة  لبلورة مقترحات حول النموذج التنموي في وجه طلبة الماستر والدكتوراه بمختلف الكليات وطلبة

لجامعات العمومية، والجامعات الشريكة المعترف بها الخامسة لمدارس المهندسين والتجارة والتسيير، با

من قبل الدولة وباقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك من خالل مقاٍل أو تطبيق 

 التالية:   الستةمعلوماتي حول المحاور 

 التربية والتكوين والقابلية للتشغيل: أي جامعة للغد؟ .1

 صاد للغد؟االقتصاد والتنافسية: أي اقت .2

 االبتكار الرقمي: أي مكانة لالبتكار في مغرب الغد؟ .3

 الجهوية والحكامة: أي جهوية للغد؟ .4

 التغيرات المناخية والموارد الطبيعية: أي أجوبة لمغرب الغد؟ .5

 والتنمية: أي مجتمع للغد؟اإلنسان  .6

 

 يمكن أن يعالج كل محور من خالل زاوية نظر جهوية أو وطنية. 

بقة، من جهة، إلى إشراك الطلبة الجامعيين في التفكير الجماعي حول النموذج الجديد وتهدف هذه المسا

للتنمية في بالدنا كما تهدف، من جهة أخرى، إلى بلورة وتجميع االنشغاالت المستقبلية للشباب المغربي 

 وإنتاج وبلورة اقتراحات عملية لإلجابة عن هذه االنشغاالت.

 

 مسطرة الترشيح: -ثانيا 

منصة معلوماتية رهن إشارة المشاركين والمشاركات ألجل  ثم وضعومن أجل تدبير مسار الترشيح، 

 http://mdev.univ.maتحميل اإلعالن والدليل المرجعي للمسابقة وإيداع المشاريع: 

أحسن مشروع بالنسبة لكل بمجرد انتهاء أجل إيداع الترشيحات، تعمل كل مؤسسة على القيام بانتقاء 

 (Terme de référence) .المرجعي للمسابق المبينة بالدليلوذلك باالعتماد على المنهجية  محور

 



                               
        

 

 انتقاء األعمال المتميزة: -ثالثا 

  تقدم المشاريع المتميزة والمقبولة على مستوى كل جامعة، من لدن الطلبة شفهيا أمام أعضاء

 اء الجامعات المغربية.اللجنة الخاصة للنموذج التنموي وبحضور أعضاء من ندوة رؤس

 .ترفق خالصات كل األعمال في التقرير النهائي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي 

  تنشر كل األعمال المنتقاة بأسماء أصحابها ومؤسساتهم على المنصة اإللكترونية للجنة الخاصة

 حية لألمة. بالنموذج التنموي، وبذلك تتمكن من الظهور على المستوى الوطني ضمن الفعاليات ال

 

 مواعيد مهمة: -رابعا 

 42  اإلعالن عن المسابقة؛4242أبريل : 

 51 :المشاريع لالستقباأجل  آخر ماي 

 51  االنتقاء األولي للمشاريع؛4242ماي : 

  عرض األعمال المنتقاة أمام لجنة النموذج التنموي بحضور أعضاء 4242ماي  41ابتداء من :

 ندوة رؤساء الجامعات.

 

 لتواصل:ل - خامسا

 http://mdev.univ.ma  للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة المنصة اإللكترونية للمسابقة:

 

 


