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 مقترحات بلورةفي مساهمة طلبة المؤسسات الجامعية دليل المشاركة في مسابقة أفكار ل

 حول النموذج التنموي
 

 الهدف  -1

القوى الحية لألمة وتماشيا مع المقاربة الدامجة والتشاركية التي تنخرط  علىفي إطار انفتاحها  

الخاصة بالنموذج  من اللجنة، كل فيها منهجية وضع مقترحات حول النموذج التنموي للمغرب، تعلن

لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوزارة التربية التابعة التنموي وندوة رؤساء الجامعات المغربية، 

، عن إطالق مسابقة أفكار في وجه طلبة طنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميالو

 المؤسسات الجامعية. 

 بإشراك الطلبة الجامعيين في مسلسل ،في نفس اآلن ،لهذه المسابقة هدفين أساسين: يتعلق األمر 

ة، آلفاق المستقبلية لألجيال الشابالتفكير والتأمل حول مراجعة النموذج التنموي وتملك االنشغاالت وا

 إنتاج وانبثاق مقترحات مبتكرة في خدمة الجميع.   ثانياو

 محاور المساهمات -2

 من األولويات األساسية لمساهمات الطلبة الجامعيين، اإلجابة عن األسئلة المتضمنة في المحاور التالية: 

 للغد؟ التربية والتكوين والقابلية للتشغيل: أي مدرسة / جامعة .1
 االقتصاد والتنافسية: أي اقتصاد للغد؟ .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
 للغد؟ عمجتم يأ والتنمية:اإلنسان  .6

 

المحاور المشار إليها أعاله من خالل زاوية تأخذ بعين االعتبار االنشغاالت  مقاربةيجب  
 .على المستوى الوطني أو بالجهة التي تنتمي إليها الجامعةوالمقترحات الخاصة 

 
على الطلبة الراغبين في المساهمة بمحاور خارج تلك المشار إليها أعاله، أن يحصلوا على موافقة  

 إليها. الجامعة التي ينتمون 
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 المشاركين المعنيين:  -3

 طلبة الدكتوراه والماستر وطلبة مدارس المهندسين ومدارس التجارة والتسيير؛

المؤسسات الغير التابعة كذا الجامعية العمومية، الجامعات المعترف بها من طرف الدولة و المؤسسات

 للجامعات.

األكثر  على أربعة طلبة)مشروع فردي( أو من خالل فريق يضم يمكن للطلبة أن يشاركوا بشكل فردي 

 )مشروع جماعي(

يجب على المشاركين في المشاريع الجماعية أن يعينوا من بينهم منسقا عن الفريق والذي يتكلف بتقديم 

 ندوة رؤساء الجامعات.عن أعضاء نموذج التنموي وبالالمشروع أمام أعضاء اللجنة الخاصة 

 كات: شكل المشار -4

 تتم المشاركة من خالل مقال أو تطوير حل على شكل تطبيق رقمي.

  :بنية المقال  

كلمة، ويتم تحريره باللغة  6000 ىكلمة وال يتعد 0011عن  لال يقيجب أن يتضمن المقال عدد كلمات 

 ، وينبغي أن يتضمن جزئين: المشارك رغب فيهاالتي ي

  أو علىالجامعة الجزء األول: يصف اإلشكالية على مستوى الجهة التي تنتمي إليها 
 المستوى الوطني؛

  الحلول الممكنة؛ مقترحات: موجه نحو الثانيالجزء   

  بنية المساهمة على شكل تطبيق رقمي :  

 ثالثة أجزاء: على شكل تطبيق رقمي، تتضمن المشاركة
 توصيف اإلشكالية؛ 
 توصيف الحل؛ 
 النموذج األولي (prototype). 
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 انتقاء وتمييز أفضل المشاريع :  -5
 

كل محور، على أساس عمل عن  على مستوى كل جامعةأفضل المشاريع عملية انتقاء تجرى  
 وبذلك نحصل على ستة مشاريع مؤهلة على مستوى كل جامعة. 

 
من طرف  ،على شكل عرض شفهي ،تعرض أفضل األعمال المتميزة على مستوى كل جامعة 

 الطلبة أمام أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وممثلي ندوة رؤساء الجامعات. 
روزا يضمن بالنهائي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بما  المؤهلة بالتقريرتلحق خالصات المشاريع 

  الوطني.على المستوى المشروع  لصاحب
 

 مواعيد مهمة: -6

 24  عن المسابقة؛ ن: اإلعال 0101أبريل 

 00 :المشاريع لالستقبا لآخر أج ماي 

 01-00 ؛النتائجواإلعالن عن  انتقاء المشاريع المتميزة :0101 ماي 

 النموذج التنموي الخاصة ب لجنةال: عرض األعمال المنتقاة أمام 0101ماي  00 من تاريخ ابتداء

 ندوة رؤساء الجامعات.وممثلي 
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