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شـبمرااك 1966ماررسس  08تارريیخ وومكانن االوالددةة:   
متزووجج ووأأبب ألرربعة أأطفاللاالحالة االعائليیة   :   

 

  II ٬، إإقاماتت حداائق االنخيیل8 االعنواانن: شقة
شاررعع جعفر االصديیق أأكداالل االمغربب٬،االرباطط-  

  212.61.40.49.91+تف االمحمولل: االهھا
212.37.20.70.50+:         االهھاتف  

 
دوولة في ااإلعالميیاتتاالددكتورر    
ووتحليیل للمعلوماتيیة أأستاذذ االتعليیم االعالي بالمدررسة االوطنيیة االعليیا  

   بالرباطط االسويیسي  ـ االخامس محمد جامعة _)(ENSIAS االنظم٬، االرباطط
للمنظمة االعربيیة  يین االعامماالمملكة االمغربيیة لمنصب ااألم سابق  مرشح 

تتوواالمعلوما تتلتكنولوجيیا ااالتصاال  
ااإلعالمم  تتتكنولوجيیا تتااسترااتجيیا في مجاللوولي ددخبيیر  

٬، ليوواالد نكبااليیونسكو٬، ااإليیسيیسكو٬،اال لدىى لـــــــــــــــــوواالتوااص
االلجنة ااالقتصادديیة ااإلفريیقيیة وومنظمة ااألمم االمتحدةة للتنميیة االصناعيیة  

ههاالدكتوررااوواالبحث بسلك  مسؤوولل عن ووحدةة االتكويین   
  (Moroccan -Internet Society)  االدووليیة ااإلنترنتاالوطني لجمعيیة االمكتبب عضو  

	" تحريیر هھھھيیئة في عضو   -‐	  "Academic	  e-‐Journal	  of	  Digital	  Entreprise	  -‐	  eJ.D.E  

آآخر االمنشوررااتت   :  
“Development of a Roadmap to Achieve Excellence in ICT Higher Education in the Arab region” 
Report study for the Islamic Development Bank, November 2009  

(http://www.educationdev.net/educationdev/Docs/ICT_Roadmap_Final_Report.pdf) 

 



 
ااإلعالمم  اتتتطويیر تكنولوجيی إإسترااتجيیةمجالل االخبرةة في  امممهھ

e-Government االحكومةااإللكتروونيیةوو وواالتوااصل  
  

: وولي لدىىددخبيیر 2010    
ووكالة االوززااررةة للتخطيیط   - االعالي االتعليیم ووززااررةة 

 إإعداادد أأجل من  بالمملكة االعربيیة االسعودديیة وواالمعلوماتت
تكنولوجيیا االمعلوماتت  لتعزيیز إإسترااتجيیة طريیق خاررطة

  ووااالتصاالتت في قطاعع االتعليیم االعالي بالمملكة
  

  : وولي لدىىددخبيیر 2009   
خاررطة طريیق لتحقيیق إإعداادد أأجل  من إلسالمي للتنميیةاالبنـك اا 

االتميیز في االتعليیم االعالي في تكنولوجيیا االمعلوماتت 
  ةيیووااالتصاالتت في االمنطقة االعرب

  

2007- : وولي لدىىددخبيیر  2008  
 the "يیروطت خاررطة طريیقإإعداادد من أأجل  االيیونسكو  

Governmental Public Domain Information" بمورريیتانيیا 
 

وو االتقنيیاتت  االتجاررةة وواالصناعةووززااررةة  خبيیر ووطني لدىى 
االحكومة من أأنظمة لتمكيین  االجسوررأأجل ووضع  االحديیثة من

)OneGovرووعع ــــ(مش االتفاعل  
للمنظمة  مرشح االمملكة االمغربيیة لمنصب ااألميین االعامم 

تتوواالمعلوما تتلتكنولوجيیا ااالتصاالاالعربيیة   
أأفضل  فأةةلمكا  ”e-‐Mtiaz“ ةاالوطنيی لجن االتحكيیمفي  عضو 

االمغربب في مشارريیع االحكومة ااإللكتروونيیة  

 

 

  

2006 -2007 : خبيیر ووطني لدىى   
سكو من يیسإليیووززااررةة االشؤوونن االعامة للحكومة ووااليیونسكو وواا 

خاررطة طريیق االحكومة ااإللكتروونيیة االمحليیة إإعداادد أأجل 
بالمغربب  

  
 إإسترااتجيیة ؤوونن االعامة من أأجل تقيیيیم ووتحديیثووززااررةة االش 

لتكنولوجيیاتت ااإلعالمم  2010إللكترووني االمغربب اا
 لــــوواالتوااص

 
  

2005-   : خبيیر ووطني لدىى 2006
تنميیة ااالجتماعيیة ووااألسرةة وواالتضامن من أأجل ووضع ووززااررةة اال 

 نظامم لإلعالمم بالوززااررةة
 

  

2004- : خبيیر ووطني لدىى 2005  
قتصادديیة ؤوونن االعامة للحكومة ووااللجنة ااالووززااررةة االش 

االمغربب ااإللكترووني  إإسترااتجيیةااإلفريیقيیة من أأجل تحضيیر 
 لــــلتكنولوجيیاتت ااإلعالمم وواالتوااص 2010

 
  

2003- لدىى: خبيیر ووطني 2005  
ناعة وومنظمة ااألمم االمتحدةة للتنميیة ووززااررةة االتجاررةة وواالص 

االصناعيیة من أأجل ووضع شبكة ووطنيیة للمعلوماتت االصناعيیة 
االمغربيیة  

	: ميیدفورريیست EUMEDIS االبراامج ااألوورربيیة أأميیديیسفي إإطارر    
MEDFORIST ٬، نيیتونوNETUNO 

  

 
  

  : خبيیر لدىى 2004
وززااررةة االماليیة ل االمعلوماتيیة ااألنظمة  صصاافتحالجنة  

لمديیريیة وواالخوصصة في إإطارر برنامج نضج نظامم ااإلعالمم 
االشؤوونن ااإلدداارريیة وواالعامة   



  

2001-   : خبيیر ووطني لدىى  2003
ووززااررةة االتربيیة االوطنيیة وو االتعليیم االعالي ووتكويین ااألطر  

جاززةة في وواالبحث االعلمي من أأجل تقيیيیم مناهھھھج شوااهھھھد ااإل
  ااإلعالميیاتت

  

االتكويین االعالي  
 

: ددكتوررااةة االدوولة في ااإلعالميیاتت من جامعة مرااكش٬، االمغربب2000  

عنواانن ااألطرووحة: "طريیقة االتحليیل وواالتصورر االموجهھ موضوعع قراارريي. تطبيیق  

 ااألنظمة االمقسمة ووااأللسنيیاتت االتزاامنيیة" في

دسة٬، تم تحضيیرهھھھا وومناقشتهھا بالمعهھد االوطني : ددكتوررااةة جامعة علومم االهھن1993
لالتصاالتت بارريیس٬، فرنسا -  

 عنواانن ااألطرووحة: "طريیقة االتحليیل وواالتصورر االموجهھ موضوعع قراارريي"

 ٬، فرنسا.XII: ددبلومم االدررااساتت االمعمقة٬، علومم االهھندسة بارريیس 1990

 ٬، فرنساI: االماجستيیر في ااإلعالميیاتت٬، من كليیة االعلومم وواالتقنيیاتت بليیل 1989
 

االخبرةة ااألكادديیميیة  
 

ووتحليیل للمعلوماتيیة أأستاذذ االتعليیم االعالي بالمدررسة االوطنيیة االعليیا  •
  ) 1994 منذ ( بالرباطط االسويیسي  ـ االخامس محمد جامعة _)(ENSIAS االنظم٬، االرباطط

  

•    بالرباطط االسويیسي  ـ االخامس محمد جامعة بمجلس منتخب عضو  2009 : منذ 

• "هھھھندسة  ههاالدكتورراااالتكويین وواالبحث بسلك  مسؤوولل عن ووحدةة 2006 : منذ 
  ووتحليیل االنظمللمعلوماتيیة " بالمدررسة االوطنيیة االعليیا االمعلوماتيیة

•  بالرباطط االسويیسي  ـ االخامس محمد جامعة بمجلس منتخب عضو 

•   :	االقلصديي" " فرقة االبحث االعلمي وو االتطويیر  ررئيیس2010-‐2006    

“Qualasadi - Quality of Software Architecture, their Development and Integration”  

•  :	  2008-‐2004  

للمعلوماتيیة " بالمدررسة االوطنيیة االعليیا يیاتت"هھھھندسة االبرمج شعبةررئيیس  -
ووتحليیل االنظم  

مجالل تطبيیق في االأأنظمة ااإلعالمم.  أأددااء(تحسيین  APSIمسؤوولل عن برنامج  -
االمقاووالتت االصغرىى وواالمتوسطة وواالصناعاتت االصغرىى وواالمتوسطة بالمغربب)٬، 

من طرفف ووززااررةة االتعليیم االعاليتمويیل ب  

• مسلمة من مدررسة االتسيیيیر  ٬،مواارردد االمقاوولةاالتخطيیط لشهھاددةة في تعليیم :  2004 
)تقديیر (بميیزةة لغروونوب  

•  2001 خبيیر ووطني لدىى ووززااررةة االتعليیم االعالي ووتكويین ااألطر وواالبحث  : 2003-
االعلمي من أأجل تقيیيیم مناهھھھج شوااهھھھد ااإلجاززةة في ااإلعالميیاتت  

•  1999 -2000	لماستر "تسيیيیر مشرووعع في تكنولوجيیاتت لفرعي االبرنامج االمسؤوولل عن :  
	E-‐47ااإلعالمم" في إإطارر االبرنامج االمغربي االكنديي   PRICAM  

•  1997 -2000	  :	(مشرووعع ددعم االبحث االعلمي) ررقم  PARSمسؤوولل علمي عن مشرووعع باررسس   
MI47  :ةنظمة االتوااصل االمتنقلأل يیاتيووتقيیيیم برمجااستصحاحح بعنواانن فيیلكومم  

•  1993	  :	ووززااررةة االتربيیة االوطنيیة بفرنسا قبلأأستاذذ محاضر من حاصل على صفة     

•  1992 -1994	٬، مقاوولة(معهھد إإعالميیاتت اال IIE-‐CNAMملحق االتعليیم وواالبحث بب :  



بارريیس)  

•  1990 -1993	  :	)مركز االدررااساتت االعليیا للصناعة٬، بارريیسCESI(متدخل في     
 

االتعاوونن االدوولي  
 

االيیونسكو٬، ااإليیسيیسكو٬، االلجنة ٬، االدوولي االبنـك ٬،االبنـك ااإلسالمي للتنميیة 
ااالقتصادديیة ااإلفريیقيیة وومنظمة ااألمم االمتحدةة للتنميیة االصناعيیة  

: االتعاوونن بيین NETUNOوونيیتونو MEDFORIST االبرنامجانن ااألوورربيیانن ميیدفورريیست 
أأوورربا ووددوولل االبحر ااألبيیض االمتوسط في مجل تطويیر مجتمع ااإلعالمم.  

eG4M   (e-Government for Mediterranean countries) االمسؤوولل االمغربي في مشرووعع   

	.ISSN" تحريیر هھھھيیئة في عضو   	  1776-‐2960	  -‐	  "Academic	  e-‐Journal	  of	  Digital	  Entreprise	  -‐	  eJ.D.E  

   (Moroccan -Internet Society)  االدووليیة ااإلنترنتاالوطني لجمعيیة االمكتبب عضو  

 معلوماتت أأمن مجاللفي  : ةاالصحيی للعلومم االعزيیز عبد بن سعودد االملك جامعة 
ااإللكتروونيیة االصحة نظم  

-مدررسة االتسيیيیر غرنبولل  فرنسا: تباددلل االخبرةة في مجالل تكنولوجيیا ااإلعالمم 
وواالتوااصل 	  

-االمعهھد االعالي للتسيیيیر وواالتخطيیط٬، االجزاايیر االعاصمة   االجزاائر: تباددلل 
االخبرةة في مجالل تكنولوجيیا ااإلعالمم وواالتوااصل 	  

E47-‐PRICAMمونريیالل٬، كنداا: مشرووعع  HECاالدررااساتت االعليیا في االتجاررةة٬،   	  
مختبر تريیو لورريیا/نانسي   
-مختبر تصنيیع االحوااسيیب االمتكاملة بالمعهھد االوطني لإلتصاالتت   بارريیس

 
 

مناظرااتت لحسابب االمقاووالتت ووااإلددااررااتت االعموميیة  
االجوددةة ذذاا وواالتأميین ااإلعالمم أأنظمة االمشارريیع٬، تسيیيیر: االموااضيیع  

 

 ووززااررةة االماليیة وواالخوصصة   
 ةة االدااخليیةووززاارر   
 ووززااررةة االفالحة   
 االبنك االمركزيي االشعبي   
 االمكتب االشريیف للفوسفاطط   
 مكتب االصرفف   
 صندووقق ااإليیدااعع وواالتدبيیر   
 أألكاتيیل   
 أأكسا أأسيیروونس   
  طوطالل ماررووكك 

 
 

آآخر االعرووضض وو االمحاضرااتت  
- “Boosting Higher Education ICT for the Knowledge Society”, Saudi Ministry of Higher Education – 

Riyadh, Saudi Arabia Kingdom - January 30, 2010  
- “Methodology for Local e-Government Qualitative Evaluation in Developing Countries” – International 

Conference on e-Government Sharing Experiences. Antalya, Turkey 08-11 December 2009 
- “Development of a Roadmap to Achieve Excellence in ICT Higher Education in the Arab region”. 

Islamic Development Bank Meeting. November 02-06, 2009 – Ifrane, Morocco 
- “e-Government Services Interoperability: Benchmark and Key Success Factors”, 15th GCC eGovernment 

and eServices Forum. May 23-27, 2009 – Dubaï, UAE 
-  « Le Système d’Information au cœur de la performance des PME dans le cyber-espace », Symposium 

ATTR – Marché numérique, 27-28 Février 2009, Tunis  
- « Interopérabilité des services du e-Gouvernement. Facteurs clés de succès -  Benchmark et perspectives 

pour l’administration marocaine ». Atelier international - «Développement de l’administration 



électronique : Rôle et importance de l’interopérabilité des SI de l’Administration», Banque Mondiale, 22 - 
23 Avril 2008, Rabat, Maroc 

- « Table ronde - Le point sur le e : Cas des réseaux Virtuels », Colloque international : e-Management. 
Grenoble, 27-28 Mars 2008 

- « Réseaux virtuels, nouvel espace dynamique et ouvert pour la performance des organisations », Colloque 
international : L’Entreprise et ses enjeux à l’ère du Numérique. Tunis, 28-29 Février 2008. 

منشوررااتت حديیثة  
 

االعربيیة وو ااإلسالميیة االدوولل ووفي بالمغربب وواالتوااصل ااإلعالمم تكنولوجيیا تطويیر  
 

- “Development of a Roadmap to Achieve Excellence in ICT Higher Education in the Arab region” Report study 
for the Islamic Development Bank, November 2009 (English) 

- "Moroccan General Interoperability Framework for the Public Information Systems".  Report study for the 
Telecommunications and ICT Department, September 2008 (French) 

- "Strategic roadmap for the development and promotion of governmental public domain information in Islamic 
Republic of Mauritania".  Report study for UNESCO, June 2008 (French) 

- "e-Maroc 2010 Strategy Reference Book: Achievements, Orientation and Action plans". Edited by the Ministry in 
Charge of General and Economic Affairs - Telecommunications and ICT Department, September, 2007 (French) 

- " Strategic Road-Map for the development of local e-government in Morocco”.  Report study for the Ministry in 
Charge of General and Economic Affairs and UNESCO, March, 2007 (French) 

- " Strategic Position Analysis for the development of local e-government in Morocco”.  Report study for the 
Ministry in Charge of General and Economic Affairs, UNESCO and ISESCO, January, 2007 (French) 

- “Information Technologies Development in Morocco. E-Morocco Strategy Reactualization”. Report study for the 
Ministry in Charge of General and Economic Affairs and the Economic Commission for Africa December, 2006 
(French) 

- Book: " Rising the Digital Challenge. Lessons from Mediterranean Enterprises", Time Editions, France, 2005 
(English) 

- "Present status of Information Communication Technologies in Mediterranean countries", MEDFORIST 
Report, April 2003 (English) 

علميیة منشوررااتت  
- "Méthodologie pour l’évaluation qualitative du gouvernement électronique local dans les Pays en Voie de 

Développement". Colloque international : e-Management. Grenoble - France, 27-28 March 2008 
- "Modelling and Simulation of Multi-Agent Reactive Decisional Systems using Business Process Management 

Concepts ". International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol.2 N.2, pp. 159-169, March 2007. 
- "Process Management Oriented Modelling and Simulation for Multi-Agents Reactive Decisional Systems". The 

IEEE Information and Communication Technologies International Symposium (ICTIS’07), Fez, Morocco, 03-05 
April 2007. 

- " Qualitative Verification of Multi-Agent Reactive Decisional Systems using Business Process Management 
Notation". The IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT’06), Hong 
Kong, 18-22 December 2006. 

- " Enterprise Architecture Based Metrics for Assessing IT Strategic Alignment ", in Academic Conference 
International – ECITE’06, Genova, September 2006 

- " Modelling the Handover function of Global System for Mobile Communication", in The International Journal of 
Modelling and Simulation- ACTA Press / Vol. 25, Number 2, 2005 

- "Conduire un projet d’intégration d’ERP : Facteurs d’échec et de réussite. Le cas Bank-One / Navision", 
MEDFORIST-Publication, September 06th 2004 

-  “An agent based approach to design a GSM location update” IEEE Conf.  SoftCOM- International Conference on 
Software, Telecommunications and Computer Networks, 10.-13 October 2004. 

- " Approche Système Multi-Agent réactifs décisionnel pour la modélisation du système GSM", SETIT, 17-21 Mars, 
Sousse - Tunisie 2003. 

- " Conception des systèmes multi-agent réactifs. Une méthode de spécification basée sur les agents réactifs 
décisionnels " ,CARI02 Yaoundi octobre 14-17 2002 Cameroun  


