المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI
PRESIDENCE

جــــامـعـة شـعـيـــــب الـدكـــــالي
الرئـــاسة

اجلديدة يف  70غشت 0707

رساةل شكر وتلدير
بناء ػىل كرار وزارة امتبة امطننة وامككطي اهميي وامكؼومي امؼايل وامبحث امؼومي ،وػىل غرار
ابيق اجلامؼات اهمغربة  ،نظمت جامؼ شؼةب ادلاكيل ابجلديدة ،حتت ارشاف املطاع امطيص،
مباراة ومطج لكةات امطب وامطةدةل ولكةيت نب ا ألس نان برمس اهمطمس اجلامؼي ،0702 – 0707
وذكل يطم ا ألربؼاء  70غشت . 0707
ويأأيت تنظمي ىذه اهمباراة يف ظل امظرفي الاس كثنائة اميت تؼرفيا بالدان نتيج مكداغةات جاحئ
فريوس كطروان (كطفيد  ،)21ويف اؤنار اهملارب اجلديدة اميت اغمتدهتا وزارة امتبة امطننة وامككطي
اهميي وامكؼومي امؼايل وامبحث امؼومي ،وذكل ابؤجراء مباراة مطحدة ػىل امطؼةد امطني مطمطج لكةات
امطب وامطةدةل ولكةيت نب ا ألس نان برمس امس ن اجلامؼة  ،0702-0707حرضا مهنا ػىل ضامن
تاكفؤ امفرص بني مجةع اهمتحشني واهمتحشات ،مبراز بابؼ نومؤسسات اجلامؼة املريب م ملر
سكنامه تفاداي مكنلويم وضامان مسالمهتم امطحة .
و كد خططت جامؼ شؼةب ادلاكيل مرز ي اجنني الحتضان اهمباراة  :لكة امؼوطم و لكة
الآداب و امؼوطم الانسانة ابجلديدة و انوكني اس كلبوكا  2021مرحشا و مرحش م اكوميي اجلديدة
وس ةدي بنطر .و بفضل تظافر اجليطد ،اتسمت ا ألجطاء اميت مرت فهيا اهمباراة ابمكنظمي احملمك خملكوف
مراحويا ،يف احتام بام م ؤالجراءات الاحتازي وامكدابري امطكائة اميت تطيص هبا امسوطات اخملكط و
ابالنضباط اذلي أأابن غنو جل اهمتحشني واهمتحشات.
وهبذه اهمناس ب  ،أأتلدم ابمشكر اجل يل ومطفطر الامتنان ،ػىل اجمليطدات احلثيث اميت بذميا لك
اهمسامهني يف ىذا احلدث الاس كثنايئ و أأخص ابذلكر :
 امس ةد وزير امتبة امطننة وامككطي اهميي وامكؼومي امؼايل وامبحث امؼومي و امس ةد امطزيراهمنكدب اهملكف ابمكؼومي امؼايل وامبحث امؼومي و امطامق الاداري امكابع هلم ،همتكيننا م خط
استاتةجة انحج مكدبري ىذا احلدث ؛
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 امسوطات احملوة والاكومية وػىل ر أأسيم امس ةد ػامل اؤكومي اجلديدة ،دلمعيم امفؼال حىت مترالامتحاانت يف أأفضل امظروف ؛
 مجةع مكطانت جامؼ شؼةب ادلاكيل ابجلديدة ،م مسؤومني ،خاض امس ةد انئب امرئيساهملكف ابمشؤون الااكدية و امس ةد معةد لكة امؼوطم و امس ةد معةد لكة الآداب وامؼوطم
ا ؤالنسانة ابجلديدة ،و اساتذة ابحثني و مطظفني و تلنةني ،ػىل امؼناي امالزم اميت مت اؤيالؤىا
و مجةع امتتيبات اميت مت اختاذىا مالرشاف ػىل اهمباراة ؛
 امس ةد معةد لكة امطب و امطةدةل و امس ةد معةد لكة نب الاس نان ابدلار امبةضاء و مديرالااكدية اجليطي نوتبة و امككطي جبي ادلارامبةضاء-سطات ،ػىل تطاضويم اهممثر وتنس ةليم
امفؼال مع جامؼ شؼةب ادلاكيل نةةل فتة امكحضري ؛
 امسوطات امؼمطمي و ا ألمنة احملوة ػىل سيرىا مضامن ا ألم اخلاريج نومؤسسات كبل و أأجناءاجتةاز الاختبارات ،و اهمديري الاكومية نوتبة امطننة و امككطي اهميي ابجلديدة و اهمديري
الاكومية نوطح ابجلديدة ػىل مسامههتام.
وختاما أأجدد تشكرايت اؤىل لك م معل بكيفي مبارشة أأو غري مبارشة ػىل اؤجناح ىذه اهمباراة
امطننة يف مثل ىاتو امظروف الاس كثنائة  ،هما كدمطه م مساػدات وتسيةالت بروح تأ آزري
ػامة  ،مكنت م حتليق ا ألىداف اهمكطخاة.
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