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منذ شروع جامما اي يامامد ما ابام  اي تازام    ا   انا  ا  

مقتضممت البشروع ال مل  لتنبمتهم،   م  زنمه مي لمن مجلا  

، تر ت هذه األخمرة  ا ااانام ماتا ا ا  3102الجمم ي يني 

أكم ه كم ي البؤشرات التر   ي وال لبمي واإلدار ي ومؤشارات 

ظروف ال ب  والخمممت    ك  البركزمت الجمم مي الاتام ا اي 

لهم. وقم انتهجت    ذلك مقمر ي  شمركمي  ق م تلا  الاتام امار 

الجبمت  لقضم م الجمم ي    إطمر الهممك  القمن نمي وخام اي 

 مجل  الجمم ي واللجي البنزثقي تنه ومجل  التم مر.

وكمن  ج  م ظروف ال ب  والرق   جمم ي يممد ما ابام  اي 

تزم   إل  مصمف الجمم امت الامولاماي الا اصار اي ماي  اماي 

األهماف الرئمامي والقانامتامت الاراياخاي لامأ كام اي أتضام  

البجل . حمث كمن هذا األخمار تالا  الاموام  اتاخاذ قارارا اه 

الكزرأ  مإلجبمع، وتمم منه  أن م ملجي الاباشامكا  الابا ماناي 

الت     من  منهم الجمم ي  قتض  ا اخامذ قارارات إ ا حاماي 

جذر ي  هم  م مر و ن  ع ال رض التر  د وهاماكالاي و ابا  ا  

الز ث ال لب  و ق  ي الطمقي االيتم م مي للبؤيامت و  اااماي 

 الخمممت البقممي للطلزي. 

وكمن البركب الجمم   ظهر البهراز تل  رأس األولا  امت 

   مشمر ع الجمم ي  ملنظر ل كتظمظ الذد  ا ار اه ومشامكا  

التهمئي الت    من  منهم   ض  انامام اه. وتالاماه ا اخاذ ماجالا  

الجمم ي  هذا الخص ص قرارات مهبي، مموني  ا  ما ام ار 

 3102دجنازار  21اجتبمتم ه البتتملمي )خم ي    اجتبمتمت 

( منهم مام  اتا الام  اهامم 3102 زرا ر  2و 3102  لم ز  8و

األياا ار الااةاام االااي  اامااي الاابااؤيااااامت، و ااجااهااماا  الاابااركااب 

 ملبتطالازامت الضارور اي، و اخاصاماي الاباما اناماي الا زماي 

إلط ق األوراش الاباهاماكالاي، والاتام امار الاباشاتار  لازا اض 

الخمممت مث  ال رايي والزاتني، وايت ماث  ا اض الابارا ام 

 البشتركي.  

و نةمذا لقرارات مجالا  الاجامما اي الاباشامر إلاماهام، اناطالاقات 

مشمر ع   ي ي    ك  البؤيامت. وقم اناتاهات األشافام   ا  

  ضهم ويلبت للجمم ي )   كلمي اآلداب أكما  وكلمي الا الا م 

والتقنممت وكلمي اآلداب يم   والبمريي ال لمم لالاتاكانا لا جامام 

والبرك  الجمم   الب حم لمرايمت المكت راه( . وشارع  ا  

  ايتف لهم، كبم أن البشمر ع الب ج دة    ط ر اإلنجمز  

  تأهيل الجامعة وإعادة هيكلة  المركب الجامعي أكدال

 (6102محور طرقي في طور التجهيز )شتنبر 

السيد رئيس الجامعة رفقة السيد والي جهة فاس مكناس والفريق 

المرافق له خالل زيارة ورش تهيئة المركب الجامعي يوم 

6181/86102 
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   د. تااباار الصاازاا اا ، رئااماا

 الجمم ي

   د.إ راهمم أقام ام، نامئاب الارئاما

الاابااكاالاان  ااملشااؤون األكاامد ااباامااي 

 والزمماغ جمي

   د. ملهم الزقاملا ، نامئاب الارئاما

 البكلن  ملز ث ال لب  والت مون

   د. تزم اإلله الاممر مكلن  بهاباي

  رئميي الجمم ي

  د.جبم    طمب ماكالان  اباهاباي

  رئميي الجمم ي

 حانم  ال مامود 

 إ بمن ال ارد 

 خم جي   را ت 

  تبمد اإلدر ا 

  أممي ال ل د الشر ة 

  

 

Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 

  

 رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  

 المغرب -( فاس03333) – 6262ص.ب  –طريق إيموزار 

(33666) 3 505 23 62 23/26الهاتف:    

 (33666) 3 505 23 62 53/56الفاكس : 

 president@usmba.ac.maالبريد اإللكتروني:

Cellule.communication@usmba.ac.ma   

 https://www.usmba.ac.ma: الموقع اإللكتروني 

https://www.facebook.com/usmba.ac.ma 

https://mobile.twitter.com/UsmbaCom 

https://www.linkedin.com/in/usmba-université-de-fès 

https://www.researchgate.net/institution/Universite_Sidi_Mohamed_Ben_Abdellah 

https://www.youtube.com/user/usmba1/videos 
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 )تتمة( تأهيل الجامعة وإعادة هيكلة  المركب الجامعي أكدال

الاااتاااشااا  ااار ومااا اقااان الااا ااام ااا ت 

والبامحمت الخضرا . كابام  اتاضاباي 

الاابااشااروع  ااقاا  ااي الااا ر الااخاامرجاا  

و   منه و تا  مانام اذ رياباماي لا لا   

البركب الاجامما ا ، وإزالاي الازانام امت 

ال ش ائمي البش هي لجبملاماي الاةاضام ، 

 و نظمم م اقن الاممرات.

و هذه البنميزي  جمد الجمم ي شكارهام  

الااخااملااي لااكاام ااي الشااركاام  وخاام ااي 

الالطمت ال الئمي والب لمي والبجاملا  

البنتخزي، الاذ اي قامما ا الامتام الا زم 

لت قمم هذه اإلنجمزات الج هر ي التا  

ياتا ااااي  ا رة الاجامماا اي وإشا اامع 

 مم ني  مس، وطنمم ودولمم. 

   البؤيامت األخرأ ماتاقامماي جاما. 

و  ت  الجمم ي  ملمتم الذد   ظا   اه 

مي لمن الشاركام  والاالاطامت وتالا  

رأيهم الامم وال  جهي  امس ماكانامس 

وتاامماا  تاابااملااي  اامس والاااماام تااباامة 

البم اناي، وذلاك ماي خا   ز امرا اهام 

الاابااتاا اامدة لاا وراش. مااباام مااكااي مااي 

منمقشي الج انب الاتاناةاماذ اي لاباخاتالان 

البشمر ع واقتراح الا الا   الاباناميازاي  

    ال مي. 

ومااي  االااك الاابااشاامر ااع أشاافاام  إتاامدة 

الااهاامااكاالااي الاابااركااب الااجاامماا اا  ظااهاار 

البهراز، وه  مشروع  خم  تضباي 

إتاامدة الاانااظاار  اا  الشاازااكااي الااطاارقاامااي 

الاارا ااطااي  اامااي مااخااتاالاان الاابااؤيااااامت 

الجمم مي، و  م ث  جهم ا هم اليامابام 

الصاارف الصاا اا  والااباام  الشااروب 

واإلنمرة واأللممف الزصر ي وتا مامت 

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي وتكوين 

األطر تولي اهتماما خاصا 

لمشروع تأهيل المركب 

 الجامعي أكدال

 السيد رئيس الجامعة والمتابعة اليومية لتقدم األشغال

   أق  مي شهار ز امر امن وزار اتامن 

للبركب الجمم   أكاما  . األولا  قامم 

 هم الامم وز ر الت لمم ال مل  والازا اث 

الاا االااباا  و ااكاا  ااي األطاار  ااتاامر اا  

. حمث تم ي تي كاثاب  0181883102

نا تامااي األشاافام   الااتا   انااجا  تالاا  

ماااتاا أ الاازااناامااي الااتاا ااتاامااي لاالاابااركااب.  

والاا  اامرة الااثاامناامااي قاامماات  ااهاام الاااماامة 

ال ز رة البنتم اي لامأ وز ار الاتا الامام 

ال مل  والز ث ال لب  و ك  اي األطار 

. حاماث وقاةات 1381/83102 تمر   

تل  نازي  قمم األشفم . و  تزر ز مرة 

الااباااااؤولألاامنااي األولاامااي  ااملاا زارة لااهااذا 

ال رش الكزمر  كر بم لاجامما اي يامامد 

م بم  ي تزم   تممي ولبركب أكاما  

خم ي، و قم را ألهاباماي اإل ا حامت 

الت   شهمهم هاذا الاباركاب، واتاتارا ام 

 ملمور الاطا ئا ا  الاذد لا ازاه ما الامام 

ووطنمم تل  مات أ التك  ي والازا اث 

 ال لب .

 1681/86102زيارة السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بتاريخ 

 0181/86102زيارة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بتاريخ 
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Le projet de la généralisation du WIFI dans tous les établissements de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Vu l’importance des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) pour l’amélioration du système éducatif, , 

et dans le cadre de sa stratégie numérique, l'USMBA a mis en 

œuvre une série d'actions ciblant à la fois les étudiants, les 

enseignants chercheurs et le personnel administratif pour 

renforcer ses installations informatiques (nouveaux serveurs, haut 

débit internet, fibre optique, Wifi, etc.). Dans le cadre de l'appui 

du ministère de tutelle  pour la généralisation de WIFI dans les 

établissements universitaires (projet Net-U), une réunion a eu lieu 

le Mercredi 20 Août 3102 au siège de la Présidence de l’USMBA 

avec les représentants de la société AZnet, chargée du suivi du 

projet. 

 )تتمة( تأهيل الجامعة وإعادة هيكلة  المركب الجامعي أكدال

جمنب مي األشفم  الاجامر اي حاملامام 

 بركب ظاهار أكاما  و اهامف إلا  

  م ث الازاناماي الاتا اتاماي، وإزاحاي 

ال  اج  البا جا دة  اماي ماخاتالان 

البؤيامت، و مامر الت ا    مناهام 

مااي خاا   ايااتاا ااماث مااباارات 

وش ارع جم مة، يت اي دون شاك 

خمممت النق  وااليتف   البشتار  

لتجهم ات الجمم ي وخلم  ضام ات 

 اا  ماااتاا أ  ااطاالاا اامت الااطااملااب 

 والب ظن واأليتمذ.

على إثر االجتماع الموسع الذي عقده 

مجلس التدبير بحضور مجلس التنسيق 

وأعضاء لجنة الشؤون األكاديمية 

والبيداغوجية تم تعديل برمجة التسجيل 

الفعلي بالمؤسسات ذات االستقطاب 

المفتوح، حيث تقرر تسجيل الطلبة 

و  61الجدد في الفترة الممتدة ما بين 

شتنبر وذلك نظرا لألشغال المتعلقة  61

بإعادة تهيئة المركب الجامعي أكدال و 

-6161لتزامن الدخول الجامعي  

مع عيد األضحى المبارك.  6162  

 - 6161إعالن بخصوص تعديل برمجة الدخول الجامعي في المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح 

6162 

 .3102شتبزر  31  م 

أكت  ر  2*  ملنازي للةص  األو  : 

3102. 

* و ملنازي للب ظةمي الراغزمي    

التاجم   ملجمم ي  هم مطملز ن  تزر ر 

ار زمطهم  روا م الجمم ي   ايطي 

األمي شهمدة للاكن  مي مصمل  

ال طن  أو المر  البلك     

 .  األقملمم الب نمي  هذه الروا م

 3102شتنزر  10 مس   م 

اتتزمرا ل شفم  البت لقي  إتمدة همكلي 

و همئي البركب الجمم   أكما ، 

و  امي المخ   الجمم   مع احتةمالت 

تمم األ    البزمر ،  قم  قرر 

  م    رمجي المخ   الجمم   ال مل  

 ( لتصز  كبم  ل :3102-3101(

*   ترة  قم م طلزمت التاجم  القزل  

 3102  لم ز  11للطلزي الجمد: مي 

 .3102شتنزر   32إل  

 02* التاجم  الة ل   ملبؤيامت مي 

شتنزر  32إل  غم ي   م  3102شتبزر 

) بتم ال ب    م الازت إل   3102

 الامتي الثمنمي تشرة(. 

*  قم م طلزمت إتمدة التاجم  تي   م 

و أكمم التاجم     البؤيامت  ملنازي 

 11للطلزي القمام  ا تما  مي   م 

شتبزر   02إل   3102  لم ز 

3102. 

* الزمكل ر م الب تبمة    التاجم  

 ملنازي للطلزي الجمد :  مكل ر م  

 .3102و 3102

* آخر أج   ملنازي للت    ت ي ا  

مي خمر  الجمم ي أو مي داخلهم ه  

و نة  شروط  3102أكت  ر  01  م 

 التاجم     الجمم ي. 

 *  مر   انط ق المرايي: 

*  ملنازي للةصلمي الثملث والخمم  : 
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 التعاون الدولي في صلب اهتمامات جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

ايااتااقاازاا  الاااماام رئااماا   1281883102 اا م 

الااجاامماا ااي و ااما مااي جاامماا ااي خاامركاا ف مااي 

أوكرانمم. وقم كمن هذا اللقم    ر ي  لابانامقشاي  

يز  الت مون  مي الجمم مي، وخم ي    ماجام  

الز ث ال الابا  و امااامار الا  امرات الاباتازامدلاي 

ل يم ذة والطلزي. و   نهم ي اللاقام  يالام الاامام 

الرئم  درع الاجامما اي ألتضام  الا  ام. و ا ام  

جاامماا ااي خاامركاا ف  مااي أتاارق الااجاامماا اامت 

. و ضم م اظام 0812األور مي، إذ  أيات يني 

التخصصمت لك  البات  مت  ابام  اماهام الاطاب 

 والهنميي. 

ايت مادات جمم ي يممد 

م بم  ي تزم    

للبشمركي     البؤ بر 

ال ملب  للبنمخ  

COP66    

  اتا م    COP22احتةم   ملبؤ بر ال ملب  للبنمخ  

جمم ي يممد م بم  ي تزم  وشركمئهم  نظمم تمة 

مزمدرات تلبمي وثقم مي ور ام اماي و ام الازارنامما  

 التمل :

 02  مزمدرة اال تكمر مي أجا   3102أكت  ر :

 InnoClimالبنمخ ؛

 33  مزمدرة الةي واإل ماع  ا   3102أكت  ر :

 ArtClimخممي البنمخ ؛ 

 23  الار ام اي  ا  خاممااي  3102أكاتا  ار :

يزمق تل  الاطار ام و  SportClimالبنمخ ؛ 

اياتاقازا  الامكاتا ر   3102غشات  32  م 

إ راهمم أقم م نمئب رئم  الجمم اي و اما ماي 

جمم ي " كم " المم منمي  رأيه الازارو امااا ر         

Okuda Atsushi Kamal    الااذد كاامن

مر  قم  بجب تي مي طلزته. وقم كمنات هاذه 

البنميزي  ار اي لالاطالازاي الابافامر اي الاذ اي 

 مري ن اللفي المم منمي  جمم ي يممد ما ابام 

 ي تزم    للقم  الطلزي الامام امناماماي و ازامد  

 األ كمر والتجمرب م هم .

 ج لي  ملمراجمت اله ائمي لت قمم همف   م  مون يممرة.

  مازامدرات الازامائاي و  3102أكاتا  ار  32و  01مم  مي :

 اإلي م.

  0111: مزمدرات غرس  3102أكت  ر  32و  01مم  مي 

 شجرة مي أج  البنمخ.

  مزمدرة ال لم  ا  خامماي  3102أكت  ر  32و  01مم  مي :

 Initiative Savoirالبنمخ؛ 

قام الاي الابارأة   مإل م ي إل  ق ا     اماماي ماي أجا  الابانامخ:

القرو ي والبنمخ ،و قم لي الص ي ، وقم لي كة  مي  ل ث حا ض 

 يز ...

 

 السيد الرئيس يسلم درع الجامعة للوفد األوكراني

 صورة جماعية للوفد الياباني مع السيد نائب رئيس الجامعة



 رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  

 المغرب -( فاس03333) – 6262ص.ب  –طريق إيموزار 

  23/26 62 23 3505( 666الهاتف:  )+

   president@usmba.ac.maالبريد اإللكتروني: 

  62 23 3505( 666الفاكس : )+

 كلمة العدد

الب قع اإللكترون  : 

www.usmba.ac.ma 

 عمر الصبحي

 رئيس جــامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 

في سياق إرساء آليات الحكامة الجيدة ووضع استراتيجية تواصلية محكمةة ودقةيةقةة 

بين مختلف مكونات الجامعة، وفي إطار المقاربة التشاركية التةي تةنةهةجةهةا جةامةعةة 

 سيدي محمد بن عبد هللا بفاس يأتي إصدار هذه الدورية اإلخبارية. .

وقد ارتأينا أن يخصص العدد الحالي من هذه الدورية لألنشطة المنجزة خةالل فصةل 

و هي والحمد هلل وفيةرة وغةنةيةة. حةيةث لةم تةتةوقةف األشةغةال  6161الصيف لسنة 

بالجامعة  طيلة هذه الفترة فتمت لقاءات واجتماعات وزيارات وإطالق مشاريع كةان 

أهمها إطالق ورش تهيئة المركب الجامةعةي أكةدال. ويةلةخةص هةذا الةعةدد أهةم هةذه 

األنشطة على أمل الرجوع في األعداد القادمة لعرض تفاصيل المشةاريةع الةمةهةيةكةلةة 

المنطلقة. وفي الختام أتقدم بمتمنياتي الصادقة لكافة مكونات الجامعة،   من أسةاتةذة 

وعيد أضحى .  وإداريين وطلبة بسنة جامعية جديدة موفقة، مليئة بالتحصيل واإلنتاج
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