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المغربي: بالتكامل بين الجامعة والمحافظة 
سييييييييييتف ءف  الكايييالم اطنتيييا يييية لم ا  ي 

 القلي بية

القددم ب مل دد   -حسددددددددددددددد   ال  ر    /ترأس الددتور  
اي    /محض   التور   ،   س جمملة بنهم اجر مع مروز االبركم  و يمدة االع مل مملجمملة

نم ب محمفظ القل    ة ممالضدددددددددددددددمفة ال   -اي من  يمن  /والتور  ة ،متير ال روز - سددددددددددددددد  ر
 .أعضمء ال روز مملجمملة

وأكت ال  ر   عل  تفل   دو  مروز اإلبركم  و يمدة األع مل الذى أسدددددسدددددرل الجمملة ل تمة 
أعضدددددددددددددمء و لة الرت يس والرين م  ال بركري  والرا ب   ف   نردددددددددددددمء مردددددددددددددروعم  لريمدة 

جمملة بنهم تسل  ألن تك ن جمملل منرجل و ا ته ف  مجمال  االبركم  األع مل، مر رًا أن 
 .و يمدة االع مل

وقددمل أن جددمملددة بنهددم تل دد  عل  الركددممدد  الرددمي مي محددمفرددة القل    ددة بهددت   في الكفددمءة 
االنرمج ة ل  اطن  القل    ة، مردددددددددتدًا عل  تردددددددددج ي االمحمج الررب ق ل الر  تجت لهم مردود 

 .  مركيتللتي ال جر ي وتح

أضدددددم  أن مروز االبركم  سددددد ر ل  تسدددددج   االبركم ا  الر  يرب الر لددددد  ال هم والح ددددد ل 
عل  براءا  االخرراع لهم، مردد رًا أن الجمملل سددرل   عل  دعب ال بركري  م  أبنمءوم ممديًم 

 .وتسمعتوب ف  تس يق ابركم اتهب ملت الرأكت م  جتواوم

من أن الر  س السددددددد سددددددد  أكت عل  ضدددددددرو ة وج د نقرة وم  جمنبهم قملت التور  ه اي من  ي
تيق  ب   أمحمج ال جر ي الجممل  وال رددددددددددددمك  ال جر ل ة وسددددددددددددلب متل، مردددددددددددد رة أن مه ة 
ال حمفرة مملرلمون مي الجمملة و  تقتيب ختمم  ج ته لل  اطن   ولك  أي ت   ر يسددددددر ر  

 .ل بركرةوقت فملل   يجب أن يك ن تراك   مي ترج ي األفكم  الجتيتة وا
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وقمل التور   اي   سددددددد  ر متير ال روز أن ال روز سددددددد ل   عل  تسددددددد يق االبركم ا  الر  
ير لدددددددددددددد  ال هم اعضددددددددددددددمء و لة الرت يس والرين واللممل   مملجمملل لتي  جمل االع مل، 
وس سل  ال روز ال  تر ير مفه ي  يمدة االع مل لتي ال بركري  م  أبنمء الجمملل، ووذلك 

الرين عل  مجمال   يمدة االع مل ومسددددمعتتهب عل  تمسدددد س مرددددروعم  خملددددة تت يب 
 .بهب


