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السياق الوطني واإلقليمي والقاري والدولي▪تحليل

الوضع الراهن لجامعة السلطان موالي سليمان▪

4Eالرؤية االستراتيجية▪طموح



01

أسس االستراتيجية مستوحاة من خطابات جاللة الملك ؛◀

توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛◀

المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي ◀

 PACTE ESRI 2030العلمي واالبتكاروالبحث
على الصعيد 

الوطني

02
ورش الجهوية المتقدمة◀

برنامج التنمية اإلقليمية◀

على الصعيد 

الجهوي

03
على الصعيد 
القاري والدولي

2030-2020استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا ◀

2030خطة التنمية المستدامة في أفق ◀

السياق الوطني واإلقليمي والقاري والدولي تحليل



S

٪ من الناتج 6.6جامعة الجهة التي تساهم بنسبة ❑

المحلي اإلجمالي الوطني؛

الوطنيالصعيدعلىالثانية:الجامعةترتيب❑

االبتكار،فيوالثالثةاألعمال،ريادةفي

فيوالخامسةالرياضيات،فيوالرابعة

االعالميات؛

عمومية)مؤسساتمعشراكات❑

المستوىعلى(وخصوصية

.والدوليوالوطنياإلقليمي

T

إبراز العديد من النواقص خالل ❑

؛19فترة كوفيد 

ة مستوى انخراط بعض األساتذة في الحيا❑

؛الجامعية

،المنحة:الخارجيةللعواملالسلبيالتأثير❑

.إلخ،السكن،النقل

O

؛الجهويةالتنميةبرنامج❑

المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة ❑

التعليم العالي والبحث العلمي و

؛(PACTE ESRI 2030)االبتكار 

توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج ❑

التنموي الجديد؛

ل جامعة فتية والجامعة الوحيدة بجهة بني مال❑

.خنيفرة

W

؛ضعف معدل التأطير البيداغوجي واإلداري❑

؛ثقل االجراءات اإلدارية والمالية❑

عدم كفاية القدرات المؤسسية للزيادة ❑

.المتوقعة في عدد الطالب المسجلين

جامعة السلطان موالي سليمان تحليل



النزاهةااللتزام

التكافؤ

المساواة

االنصاف

االحترام

المرونة االنفتاح

في الجامعةالمكانة والقيم المرغوبة تحليل
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36
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4Eالرؤية االستراتيجية طموح



للقرن الحادي و العشرين، المبنية على مقاربة جديدة " 4.0الجامعة "تعكس فكرة   4Eرؤية 

للتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

4Eالرؤية االستراتيجية طموح

« االلتزام من أجل جامعة رقمية »  

4.0على موعد بالجامعة ◀

« التمكين المعزز » 
واالبتكاروالبحثالتكويناستمرارية◀

« التبادل المتنوع »

اإلقليميالمستوىعلىالتمركز◀

الوطنيالصعيدعلىمكثفحضور◀

الدوليالبعدتقوية◀

« امتياز معترف به » 

ومجتمعهابالجامعةالنهوض◀



E1 – التزام

ضمان الحوكمة الرشيقة: 1محور 

والمشتركة

ي فالرقمنةتوسيع استخدام : 2محور 

مهام الجامعة

تطوير المهارات الرقمية: 3محور 

4Eالرؤية االستراتيجية طموح



1إجراء 

المؤسسيةالحوكمةفيالتفكيرإعادة◀

المعلوماتلموارد

السليمةواإلدارةالمقاييستوحيد◀السيبرانياألمنمستوىرفع◀

لألصول

ضمان الحوكمة الرشيقة والمشتركة: 1محور  E1 – التزام

3إجراء 2إجراء 



تجربةعلىالشخصيالطابعإضفاء◀

واألستاذواألستاذةوالطالبالطالبة

اإلداريةوالكفاءةالفعاليةتحسين◀

(المؤسساتهياكلواإلداريالمنظام)

ثالبحخاللمنللمجتمعالخدماتتقديم◀

والتكوين

في مهام الجامعةالرقمنةتوسيع استخدام : 2محور  E1 – التزام

6إجراء 5إجراء 4إجراء 



المسؤولالرقميالسلوكتطوير◀

(Comportement Numérique Responsable)

يفالرقميللتحولمخصصةمناصبفتح◀الرقميةالمهاراتوتطويراكتسابدعم◀

الجامعيةالمؤسساتكل

تطوير المهارات الرقمية: 3محور  E1 – التزام

9إجراء 8إجراء 7إجراء 



إعداد جيل جديد لسوق : 4محور 

الشغل في عصر الثورة الرقمية

4.0التوجه نحو البحث : 5محور 

ن تشجيع االبتكار كعامل م: 6محور 

عوامل التنمية المستدامة

Axe 2 : Étendre l’usage du 

numérique dans ses missions

E2 - التمكين

4Eالرؤية االستراتيجية4Eالرؤية االستراتيجية طموح



نالتهجيفيرئيسيا  عامال4.0الجامعةجعل◀

عبرقالسواحتياجاتيلبيجديدجيللتكوين

مبتكرةجديدةمسالكفتح

وسةالمعكالبيداغوجيةقلبفيالطالبوضع◀

وبناء4.0تكوينهفيأساسيكفاعل

المهنيةمسيرته

فيالصلبةوالناعمةالمهاراتاعتماد◀

المهنيواإلدماجللبحث

12إجراء 11إجراء 10إجراء

إعداد جيل جديد لسوق الشغل في عصر الثورة: 4محور 

الرقمية
E2 - التمكين 



ونحاألكاديميةالريادةإلىالعلميالبحثمن◀

للباحثمختلطةمهنيةهوية

واجهةوإنشاءالمفتوحةالعلومتعزيز◀

المؤسسيالمستوىعلىللبحثعرض

بحثللاإلداريالتسييروتبسيطتحسين◀

الرقمنةطريقعن

15إجراء 14إجراء13إجراء 

E2 - 4.0التوجه نحو البحث : 5محور التمكين 



مفتوح(écosystème)بيئينظامتطوير◀

الرقميلالبتكار

"جامعة جودة االبتكار" خلق عالمة ◀

(USMS Qualité Innovation)

"والخيرياالجتماعياالبتكارمركز"تأسيس◀

(Centre d’Innovation Sociale et

Philanthropique)

18إجراء 17إجراء 16إجراء 

E2 - تشجيع االبتكار كعامل من عوامل: 6محور التمكين 

التنمية المستدامة



التركيز على الشراكات : 7محور 

عام و القطاعين-بين القطاعين عام

خاص-عام

ةتقوية الشبكات الدولي: 8محور 

بث طاقة ريادة األعمال : 9محور 

المبتكرة

Axe 2 : Étendre l’usage du 

numérique dans ses missions

E3 - تبادل

4Eالرؤية االستراتيجية4Eالرؤية االستراتيجية طموح



الفاعلينوالجماعاتمعشراكاتعقد◀

بالجهةالعموميين

-السوسيوالمحيطمعالشراكاتتعزيز◀

اقتصادي

"الجامعةشراكةمؤسسة"إنشاء◀

(Fondation partenariale de l’USMS )

21إجراء 20إجراء 19إجراء

E3 - تبادل
عام و -التركيز على الشراكات بين القطاعين عام: 7محور 

خاص-القطاعين عام



العلميالبحثفيالدوليالتعاونتطوير◀مادماجهإنجاحوالدوليينالطلبةاستقبال◀الدوليوالتنقلالمساراتتدويلدعم◀

24إجراء 23إجراء22إجراء 

E3 - تقوية الشبكات الدولية: 8محور تبادل



الجماعيةالمبادرةروحتعزيز◀

الطلبةوللطالبات

والطالباتورفاهيةصحةتعزيز◀

الطلبة

المسؤولةاألعمالريادةفيالجامعةوضع◀

)Entrepreneuriat Responsable(

27إجراء 26إجراء 25إجراء 

E3 - بث طاقة ريادة األعمال المبتكرة: 9محور تبادل



تقوية صورة العالمة : 10محور 

(Image de Marque)التجارية 

المميزة للجامعة

تطوير قنوات معلومات : 11محور 

متعددة األهداف

تكثيف المسؤولية: 12محور 

المجتمعية للجامعة

Axe 2 : Étendre l’usage du 

numérique dans ses missions

E4 - امتياز

4Eالرؤية االستراتيجية4Eالرؤية االستراتيجية طموح



"ذكيةجامعة"إلىاالنتقال◀

(Smart University)دمجخاللمن

االصطناعيالذكاء

Créativité)4.0اإلبداعفيالتكوين◀عدبعنالتعلمفيباالنتماءالشعورتعزيز◀ 4.0)

االبتكارمهاراتلتطوير

30إجراء 29إجراء 28إجراء

E4 -  (Image de Marque)تقوية صورة العالمة التجارية: 10محور امتياز 

المميزة للجامعة



خلقخاللمنالجماعيالذكاءتعزيز◀

"للجامعةالمفتوحاالبتكار"

(l’Open Innovation USMS)

اللخمنجماعيةقضيةالتربوياالبتكارجعل◀

"الممارسةمجتمع"إنشاء

(Communauté de pratique )

اإلنترنتعبرالتسويقعلىالمراهنة◀

(web marketing)فعّاال  التواصللجعل

33إجراء 32إجراء31إجراء 

E4 - تطوير قنوات معلومات متعددة األهداف: 11محور امتياز 



"العجزفيمساري"منصةإنشاء◀الجامعةمجتمعفيوالتنوعالمساواةدعم◀

(Mon Cursus Handicap)الطالبإلدماج

الخاصةاالحتياجاتذوي

"  المواطنة البيئية"تشجيع ◀

(l’écocitoyenneté )لتقليل التأثير على

البيئة

36إجراء 35إجراء 34إجراء 

E4 - تكثيف المسؤولية المجتمعية للجامعة: 12محور امتياز 



تمكين معزز

التزام صادق ودائم

طموح لمستقبل التميز

تميز معترف به

0
0
0
0
0
0

تبادل متنوع
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