لكمة تنصيب
ا ألس تاذة الهام برادة
مديرة للمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وحتليل النظم

ا ألربعاء  25نومفرب2020

الس يد الاكتب العام بوزارة التعلمي العايل و البحث العلمي
الس يد رئيس جامعة محمد اخلامس ابلرابط
الس يد مستشار املمتلاكت والتمنية املس تدامة ومدير ابلنيابة السابق للمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية
وحتليل النظم
الس يد رئيس جامعة س يدي محمد بن عبد هللا بفاس
الس يد مدير التعلمي العايل والتمنية البيداغوجية ابلوزارة الوصية
الس يد مدير التعاون والرشاكة ابلوزارة الوصية
الس يد مدير الواكةل الوطنية لتقبمب و ضامن جودة التعلمي العايل و البحث العلمي
الس يدة والسادة العمداء ومديرو مؤسسات جامعة محمد اخلامس ا ألعزاء
السادة مدراء املدرسة السابقني ا ألجالء
زماليئ السادة نواب ومستشاري رئيس جامعة محمد اخلامس
السادة الكتاب العامون جلامعة محمد اخلامس
زماليئ مدراء املراكز املشرتكة جبامعة محمد اخلامس
رشاكئنا ا ألوفياء
زمياليت وزماليئ أأعضاء جملس املؤسسة و أأعضاء اللجنة العلمية
زمياليت وزماليئ منسقي مساكل الهندسة واملاسرت
السادة نواب مدير املؤسسة السابقني واحلايل
الس يد مدير مركز دراسات ادلكتوراه
زمياليت وزماليئ ا ألساتذة ا ألفاضل
اداريينا اخمللصني
بنايت و أأبنايئ الطلبة
ضيوفنا ا ألعزاء لك ابمسه وبصفته احملرتمون
ابمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أأرسل املرسلني

قبل أأن أأبد أأ لكميت وترحايب بمك مجيعا يف مدرستنا أمةل ان تنعموا بصحة وعافية ،أأود أأو ًال أأن أأعرب لمك عن
افتخاري و غبطيت بسامع شهاداتمك املشجعة واحملفزة للمزيد من التفاين يف خدمة بدلان العزيز و أأشكرمك جزيل
الشكر س يدي رئيس جامعة محمد اخلامس العريقة وس يدي املدير ابلنيابة ملدرستنا املتأألقة عن ثنائمك يل فهو
يف احلقيقة اعرتاف ألرسيت اليت ترعرعت فهيا و تلقنت من اب رمحه هللا حس املسؤولية والانضباط يف
ادارة العديد من املؤسسات التعلميية و من أأم ويه مثال التضحية والكفاح يف تربية أأبناهئا ا ألربع  ,أأم عاملة
خرجية ألول دفعة للس بع النساء ا ألوليات اللوايت حصلن عىل االجازة من أأعرق جامعة القرويني و من أأخ
وشقيقتني يشهد هلم ابلتفاين واملثابرة واحرتام الخرين يف جمال الطب وطب ا ألس نان والصيدةل.
أأتوجه اليمك اليوم برحاب هذه املؤسسة العتيدة اليت تقدلت عدة مسؤوليات هبا حيث التحقت هبا أأو ًال كأس تاذة
ابحثة مند س نة  1993بعد س نة من احداهثا مث مكسؤوةل عن مركز التعلمي املس متر اذلي سامهت يف احداثه
برشاكة مع مراكز كندية وكرئيسة شعبة أأنظمة االدارة واختاذ القرار وكرئيسة فرقة البحث البريوين وكنائبة املدير
امللكفة ابلشؤون البيداغوجية ومكديرة ابلنيابة أأعود الهيا اليوم بلك افتخار واعزتاز لتقدل منصب مديرهتا بعدما
حظيت بثقة حكومة صاحب اجلالةل دام هل النرص والمتكني بتارخي  23يوليوز 2020
وهكذا ،خالل مثان عرشة س ن ٍة  18من املشاركة يف تطوير املدرسة العليا للمعلوماتية وحتليل النظم  ،اكن يل
رشف جتربة العديد من االصالحات يف نظام اجلامعة  :اعامتد نظام  LMDيف عام  2007لقطاع الهندسة
ويه ما نعتربها مرحةل ( ، )ENSIAS 2.0واطالق مبادرة  10000همندس ( )2011-2009حيث المست
من قريب مجيع مراحل زايدة عدد الطالب يف املدرسة  ،كام سامهت يف تطوير حركية التالميذ املهندسني
يف اطار التبادل وادلبلومات املزدوجة مع املدارس ا ألجنبية الكربى وتنويع العرض

الرتبوي والتوسعات اخملتلفة للمباين التعلميية واالقامة السكنية أأثناء التعاقد يف برانمج الاس تعجايل
 programme d'urgence 2009-2012ويه ما نعتربها مرحةل (.)ENSIAS 3.0
كام ال يفوتين أأن أأغتمن هذه الفرصة ألشكر حبرارة مجيع مديري املدرسة عىل الثقة وحرية العمل اليت قدموها
يل ولك هذه الفرص الكتساب خربيت امليدانية و أأعرب هلم اليوم ابمتناين واعزتازي ابلعمل معهم.
ان املدرسة العليا للمعلوماتية وحتليل النظم الرائدة يف جامعة محمد اخلامس ابلرابط عىل الرمغ من حداثهتا
اس تطاعت أأن تشق طريقها حنو المتزي املنشود خبطى حثيثة لتتبو أأ ماكنة ومسعة طيبة وسرية محمودة بني نظريهتا
عىل الصعيد الوطين و ادلويل وذكل ابعامتدها عىل تكو ٍين بيداغويج متنوع مالمئ ملتطلبات سوق الشغل
حيث وصل عدد خرجيي هذه املؤسسة  3300همندسة و همندس تأألقوا و انسجموا مجيع ًا يف النس يج
بشلك مكثف مبختلف الادارات والرشاكت الصناعية الكربى واملقاوالت حيث
الاقتصادي الوطين متواجدين ٍ
يشغلون خمتلف املهن مثل همندس الربجميات  ،مستشار ذاكء ا ألعامل  ،همندس ا ألنظمة املدجمة ،مديري
املشاريع اللوجستية  ،خبري الامن املعلومايت ،همندس ش باكت واتصاالت ,اخل والعديد مهنم من معل عىل
انشاء مقاولته اخلاصة بل ووجل جمال الاستامثر.
هذا المتزي ما اكن ليتأأصل لوال اجلهود املوصوةل خملتلف مكوانت املدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وحتليل
النظم ،من املهارات واخلربات داات الصيت الوطين و ادلويل لأكرث من  80أأس تا ًذا ابحثا و أأزيد من  44اداري
وتقين يشهد هلم ابلزناهة و اجلدية و التفاين يف العمل.
حرضات الس يدات والسادة
وفق ًا للتعلاميت امللكية السامية الواردة يف خطاب جاللته مبناس بة ختليد ثورة املكل والشعب لس نة 2018
واذلي دعا فيه جاللته اىل متكني الطلبة من متكل كفاايت وتقنيات التواصل واس تعامل التكنولوجيات احلديثة

والثقافة املقوالتية ومهنجية العمل وروح العمل امجلاعي وتدبري املشاريع والقدرة عىل التكيف والالزتام والسلوك
املهين والقدرة عىل الاندماج.
ويف هذا الصدد فقد حددت خارطة معل جد طموحة شعارها "حنو منوذج جديد للمتزي والابتاكر ا نسيس
 4.0اليت متت املصادقة علهيا يف جملس املؤسسة ل ألربع الس نوات املقبةل  .2024-2020هذا املرشوع يامتىش
مع التوهجات امللكية السامية والقانون 01.00وقانون الاطار  51.17و ميثل حقبة جديدة من اجليل الرابع
لسلسةل من التطور والازدهار و التحوالت املعرفية ذات القمية املضافة الكبرية دلمع المنو الاقتصادي لبالدان
عىل بعد س نة واحدة من اذلكرى الثالثني ملؤسساتنا و ذكل متاش ي ًا مع النظرة الاسرتاتيجية للمجلس الاعىل
للرتبية والتكوين والبحث العلمي  2030-2015الرامية اىل االنصاف وتاكفؤ الفرص واجلودة للجميع وتمنية الفرد
واجملمتع ،وكذا الربانمج احلكويم وبرانمج العمل الاسرتاتيجي للوزارة الوصية عىل قطاع التعلمي العايل-2016
 2021الرايم اىل الرفع جبودة التعلمي ملالمئة ملتطلبات النس يج السوس يو الاقتصادي .وحبمك تواجد املؤسسة
جبهة الرابط سال القنيطرة فان مرشوع تطويرها يأأخذ بعني الاعتبار التوجه حنو تطوير اجلهة ابعادة توجيه
القطاع الثالث حنو خدمات القمية املضافة والاستامثر يف الابتاكر و البحث العلمي والتمنية املس تدامة و يتوافق
مرشوعنا التمنوي بشلك طبيعي مع توهجات مرشوع تطوير جامعة محمد اخلامس  2022-2018حتت شعار
جامعة مقاوالتية رائدة يف مواهجات التحديث و الرمقة كام أأن مرشوعنا التمنوي يس تفيد وينخرط يف اس مترارية
االجنازات والتجارب السابقة اليت مت تطويرها خالل فرتات التس يري للمدراء السابقني مشكورين.
ومبا أأنين أأس تمل مشعل االدارة من مديران ابلنيابة ا ألس تاذ ذ والصديق محمد حلمي اذلي أأعرب هل عن امتناين
مجليع االجنازات اجلبارة اليت مت حتقيقها بتفان ومسؤولية خالل واليته و أأشهد هل ابجناح رئاسة املبارة الوطنية

ملدارس املهندسني يف نسخهتا  2020يف فرتة اس تثنائية تزامنت مع احلجر الصحي و أأشكره عىل الثقة اليت
حظيت هبا ابرشايك كنائبته يف تنظمي هذه املبارة .كام أأنين مطمئنة ابلزتامه مبواصةل دمع مشاريعنا لتطوير تراثنا
ستشارا لرئيس جامعتنا يف هذا اجملال
اجلامعي بصفته م ً
أأهيا احلضور الكرام مير العامل الأاكدميي اليوم بفرت ٍة اس تثنائية يف اترخيه نظر ًا للحاةل الوابئية احلالية واليت أأثرت
سلب ًا عىل المنو الاقتصادي والاجامتعي ،ابلرمغ من هذه الوضعية احلرجة فهيي تشلك فرص ًة اس تثنائية للعمل
عىل ترسيع التحوالت الرمقية لضامن الاس مترارية البيداغوجية والاقالع الاقتصادي معمتد ًة عىل التقنيات
الناش ئة مثل احلوس بة السحابية ( )Cloudالاعالميات املتنقةل ( ،)l'informatique mobileالبياانت
الضخمة ( ، )Big Dataوانرتنت ا ألش ياء ( ، )Internet des objetsوالطباعة ثالثية ا ألبعاد
( ، )l'impression 3Dوالواقع الافرتايض املعزز ( ، )réalité virtuelle augmentéeوالتعمل العميق
( ، )Deep Learningوالروبواتت ( ، )robotiqueواذلاكء الاصطناعي ()intelligence artificielle
اىل أخره من تقنيات ادلامعة للتحول الرمقي.
مفن بني أأهداف مرشوع تطوير املدرسة اذلي تقدمت به للعمل عىل مواهجة التحدايت من خالل:
 .1خلق هوية جديدة تمتزي ببصمة تربوية مبتكرة مرور ًا هبندسة بيداغوجية أأصيةل مش بعة بثقافة تطوير لك
ما هو خشيص وهمين ومعريف مير عرب التعمل اعامتدا عىل العمل ) (par l’actionو البيداغوجية
التجاربية ((pédagogie expérientielle
 .2تشجيع الابتاكر العلمي ورايدة ا ألعامل من خالل تعزيز الرشأاكت والتفاعل بني التدريس والبحث
العلمي؛
 .3الرايدة يف التعلمي املس متر والتعمل مدى احلياة يف خمتلف اجملاالت التكنولوجية الناش ئة خلدمة اجملمتع
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 .4تقوية س ياسة البحث العلمي و املس تدام املوهجة حنو الابتاكر و الاستامثر ونقل التكنلوجيا ذات القمية
املضافة العالية الهادفة اىل تقريب الهوة بني اجملال الأاكدميي والصناعي لبناء عامل الغد واملشاركة يف رفع
مس توى املغرب يف "مؤرش الابتاكر العاملي"
 .5دمع املشاريع املبتكرة يف فضأت مركز البحث  RABAT IT Centerوخمتربات البحث و املركز
اجلامعيي  Innoval Networkو" "ENSIAS Valleyال للحرص وتعزيز االنتاج من خالل زايدة
النرش يف بعض اجملاالت ذات ا ألولوية وحتفزي مجيع ا ألساتذة الباحثني وادلاكترة و أأبطال النرش العلمي
وذوي الرباءات للقيام بدور قيادي دلمع وتبادل املامرسات اجليدة مع زمالهئم
 .6تعزيز التواصل والتعاون وابرام رشأاكت قارية لالس تفادة بشلك أأفضل من تطوير أأداء البحث العلمي
والابتاكر ,لتصبح  ENSIAS 4.0مرج ًعا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحول الرمقي والأكرث
رسوخًا يف بيئهتا االقلميية والوطنية وادلولية
 .7دمج البعد ادلويل يف مقرر مدرستنا من زايدة فرص التنقل واحلركية لطالبنا من انحية ول ألساتذة
الباحثني وللموظفني واالداريني والتقنيني من انحية أأخرى من خالل رشأاكت هيلكية واسعة النطاق
وتبادالت ديناميكية بني اجلنوب واجلنوب واجلنوب والشامل والشامل واجلنوب مس تفيدة من ش بكة
التعاون والرشاكء أأليت مت نسجها وتطويرها يف س ياق مشاريع التعاون الوطنية وادلولية اخملتلفة اليت
شاركت يف اجنازها طيةل مساري املهين
جعل حياة الطالب ممتعة ومرحية من خالل حتسني بيئة العمل واملعيشة ابس مترار ،من خالل صيانة املباين
وتطوير وصيانة املساحات اخلرضاء و أأماكن الرايضة والاسرتخاء والتواصل وتعزيز خدمات ادلمع والتشجيع
واالرشاف ألندية و ا ألنشطة الثقافية والرايضية والفنية واملهنية  ،والعمل التطوعي واحلياة اجملمتعية.

ولتحقيق ا ألهداف املنشودة فقد اعمتدان عىل مقاربة تزنيل  105مرشوع موزعة عىل الشلك التايل :
▪ مخس ٌة وعرشون ( )25مرشوع بشق التكوين و التكوين املس متر و التعمل مدى احلياة
▪ مخس ٌة وعرشون ( )25مرشوع بشق البحث العلمي والابتاكر
▪ أأربعة عرشة ( )14مرشوع هادفة اىل الهنوض ابالنفتاح و تطوير الكفاايت اذلاتية للطالب وقدرته
عىل التكيف والابتاكر
▪ مخس ٌة وثالثون ( )35مرشوع لتطوير :
❖ حاكمة عرصية تشاركية هتدف اىل اعادة التنظمي الوظيفي للمزيد من الفعالية مع اعطاء دينامية
جديدة للهيألك املعمتدة

❖ ثقافة التحفزي والاعرتاف ابلفرد
❖ حنو مؤسسة جذابة ومعلية تعمتد جودة اخلدمات
❖ تسري مايل مبين عىل الشفافية و املسائةل
❖ اسرتاتيجية رمقية ممتثةل يف اعادة هيلكة البنية التحتية املتعلقة مبركز البياانت ونظام املعلومات
لضامن وصول أمن للمعلومة اعامتدا عىل حصيص عايل
❖ خلق هوية ممزية خاصة ابملؤسسة متجلية عربة البوابة االليكرتونية وعرب مواقع التواصل
الاجامتعي
لك هذه املشاريع السالفة اذلكر تعمتد عل أأدوات لضامن اجلودة ومؤرشات تقمي الداء واملردودية.
أأهيا احلضور الكرام
ليس دلي شك يف قدراتنا ويف ارادتنا امجلاعية لنكون أأكرث ً
تفاعال و أأكرث كفاءة و أأكرث ابداعًا و أأكرث استباقية
اس تجابة ملتطلبات طلباتنا ا ألعزاء ورشاكئنا ولك الفاعلني خلدمة وطننا احلبيب.
زمياليت زماليئ

لنشد عىل سواعدان لنكون أأكرث ً
تقبل غين ابالجنازات والنجاح يف لك املشاريع
محلة فامي بيننا من أأجل مس ٍ
املسطرة بناءا عىل قمي الكفاءة والفعالية واجلاذبية واملشاركة املدنية واحلوار والتبادل بني الثقافات.
و من منربي هذا ،أألزتم و يلزتم مبعييت لك ا ألساتذة و االداريني و التقنيني و الطلبة و اخلرجيني جنودا جمندين
وراء صاحب اجلالةل نرصه هللا يف خدمة الوطن و الوحدة الرتابية
وفقنا هللا مجيع ًا ملا فيه خري البالد والعباد ولكل اعاملنا ابلنجاح والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

