
 

 

 

 

 اإلطار العام:  

 

في   "دور الجامعة في التنمية الجهوية" :ليوم دراسي في موضوعتنظيم الجهة  يندرج

 وجامعة مواليسيدي محمد بن عبدالله،  وجامعة إطار العمل على تفعيل مقتضيات االتفاقية بين الجهة

التي صادق عليها و  ،لفالحةوالمدرسة الوطنية ل ،الجامعة األورو متوسطيةو ،وجامعة األخوينإسماعيل، 

 .6102مارس  7مجلس الجهة في دورة 

للمساهمة في إنجاز  ،الجهة وهذه المؤسسات وتعتبر هذه االتفاقية إطارا للعمل المشترك بين

وتقديم الخبرة والبحث العلمي،  ،مشاريع وبرامج ودراسات، والقيام بأنشطة في مجاالت التكوين والتأطير

 خاصة في المجاالت التالية:قتاادية واالجتماعية والققافية والبييية للجهة، التي تهم التنمية اال

 إنجاز دراسات وتقديم خبرات والقيام بتقارير تقويمية؛ 

   القيااام بأنشااطة البحااث العلمااي الماارتبم سااواا بالميااادين النظريااة يو التطبيقيااة الميدانيااة والمتعلاا

 جتماعية لجهة فاس مكناس؛بالتنمية العلمية والققافية واالقتاادية واال

 المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم المخططات والبرامج التنموية التي تنجزها الجهة؛ 

 إحداث بنيات مشتركة للتكوين في مجاالت تهم التنمية الترابية بالجهة؛ 

 إحداث بنيات مشتركة للبحث في مواضيع وبرامج خاصة بالجهة؛ 

 مية مشتركة ؛ إحداث منح تشجيعية للقيام ببحوث عل 

 ؛كوين لفائدة المنتخبين والموظفينتنظيم دورات تدريبية للتكوين واستكمال الت 

 ؛تنظيم ندوات وملتقيات علمية 

 ؛ام بمشاريع مشتركةالقي 

 .تبادل مختلف المعلومات والوثائ  المتعلقة بمجاالت تدخل كل طرف 

لتعاون، وذلك على شكل مشاريع تنجز ونات االتفاقية على مجموعة من اآلليات العملية لتنظيم هذا ا

على شكل طلبات عروض بعد وضع دفاتر يو بشكل مباشر بين األطراف، في إطار مالح  لالتفاقية إما 

 عن هذه الطلبات والماادقة عليها. تحمالت واإلعالن

ة، وتعتبر هذه االتفاقية إطار مؤسسيا حقيقيا للتعاون بين الطرفين، يسعى إلى تجاوز منط  اإلعان

 واالنتقال إلى مستوى الشراكة االستراتيجية بين الجهة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
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 األهداف:  

 

  تحقي  األهداف التالية: يهدف إلى ،وفي هذا الوقت بالذات ،إن تنظيم هذا اليوم الدراسي

تاور وضع  من يجل ،فتح حوار بناا بين الجهة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي - أوال 

 وكيفية استقمارها في خدمة التنمية الجهوية. ،ي إطار اإلمكانيات التي تفتحها االتفاقية اإلطارف للتعاون

إشراك الجامعة في األوراش األولوية واالستراتيجية التي تشتغل عليها دراسة السبل الكفيلة ب - ثانيا

 وذلك  باعتبار  .ميم الجهوي إلعداد الترابوالتا ،وخاصة منها برنامج التنمية الجهوية ،الجهة اليوم

، ةو البييي ةوالققافي ةواالجتماعي ةاالقتاادي تنميةوتحقي  ال ،يس المـال البشـريفي تنميـة ريدوار الجامعة 

 .6101-6102إلصالح للرؤيا االستراتيجية ل اوفق

  نمية الجهوية المستدامة.موقع الجامعة في الجهوية المتقدمة ودورها في تحقي  التمناقشة  - ثالثا 

 

 :اإلشكاليات 

 

 اليوم الدراسي ينبغي ين يقدم إجابات عن مجموعة من اإلشكاليات، من بين يهمها: 

  كيف يمكن ين تكون الجامعة شريكا للجهة في وضع برنامج التنمية وتاميم إعداد التراب

 الجهوي ووف  يي آلية وبأية منهجية؟

 ة؟ماهي انتظارات الجهة من الجامع 

 خاصة منه  كيف تتاور الجامعة اليوم إسهام الجهة في تطوير البرامج والبحث العلمي

على االنفتاح على المحيم  ة الجامعةفي مساعد الجهة ويي إمكانيات ستساهم بها التطبيقي،

 ؟االقتاادي

  في إطار الجهوية؟ مالامة التكوين مع المتطلبات المهنية إشكاليةيي تاور ممكن لمعالجة 

 إنارة صانع القرار الجهوي بالتحوالت والتحديات المستقبلية ف يمكن للباحقين الجامعيين كي

  ؟وذلك من خالل القيام بدراسات مستقبلية استشرافية

  قطب تنافسيبمجموعة من األدوات الضرورية لتحويلها إلى  ةتزويد الجهكيف يمكن تاور 

ي الذكاا االقتاادي والتراب  للجهة بآلياتوذلك من خالل تزويد الجامعة  ،تنتج القروة والشغل

 ؟واليقظة االستراتيجية المجالية

 والجامعة بلورة تعاقدات كبرى من شأنها رسم معالم المهام المستقبلية للجهة  ي تاور يمكنأب

 ؟إنجاح ورش مغرب الجهات والمشتركة 

 

 


