
  

 جــامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 في ييي يليديييدي     ي ي ي
2عدد رقم: 2016التاريخ: شتنبر    

 

كما حرص رئيس الجامعةعع ىعضعو ةعرترا   ع عا  

طرق جديدا لةمضيع اس ق عا  العطعضع عع العجعدد ت لع  

 إىداد قاىات لعضعمعةعضعتمعيعات معجعسع ا   عحعتاسع  

مف تحع في تجع  ىعمعتل العطعضع عع  عفعاديعا لعمع عكع  

 االك ظاظ تاالن ظار. 

تفي  طار ال تاص  ال ر تي مع العاعار ع ىعمعضعت  

الجامةع ىضو  نظيل األ تا  العمعفع عتحعع  عمعاع عضع  

المؤسسات الجامةيع  تك ا  مرك   ر عاد العطعالع   

من أج  متاك ع الطض ع الجدد ت يسيعر ااع عيعارا عسعل 

ت مكينسل من اإلطال  ىضو مح تيات ال كعتيعن معن 

 مسال  ت ة  تك ا آفاق االندما  المسني. 

ت مي ت ىمضيع ال سجي  الق ضي ه ه السنع  السالسعع 

تالدقعع حيث ىم  نعظعال بأ عتجعيب ىعضعو  عتحعيعد 

ت جميع كافع مةطيات  سجيالت الطض ع معن طعر  

الاضيع المةضتما يع الم تاجدا  رئاسع الجامةع ت لع  

   كع مةضتما يع حعديع عع تأكع عر فعةعالعيععع كعمعا  عل 

اىعع ععمععاد نععظععال مععةععضععتمععا ععي جععديععد لةعع ععط  ىععادا 

ال سجيالت  المؤسسات الجامةيع  ات االسع عقعطعا  

 المف تح ت ل   ط يقا لقرارات مجضس الجامةع.

 

تفي سا قع هي األتلو معن نعتىعسعا ىعضعو مسع عت  
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، اتخذت الجامعة مجموعة من اإلجراءات والتددايد در و لد   6102-6102استعدادا للدخول الجامعي الجديد 

يته  ئ ظروف مالئمة تصل إلى مستوى تطلعات كل من الدطدلدودة واالدر الدتدريدويدة واإلداهيدة  و دي  دذا 

اإللاه حرص هئ س الجامعة يمع ة هؤساء المؤسسات الجامع ة من خالل اجتماعات مكثفة لمجلس التنس ق 

على تسط ر إسترات ج ة موحدة ومنسجمة تمكن من ضمان دخول جامعي مدتدمد دف  و دي لدفدس السد دا   دا  

أعضاء مجلس التدي ر ولجنة الشؤون ااكاديم ة والو داغوج ة يفياهة تفقدية لعدد من المؤسسدات الدجدامدعد دة 

 للو وف عن  رب على التحض رات واالستعدادات لهذه العمل ة 

زيارةيأعضاءي جنةيد شؤونيدألكا يميةييي90/80//19/
 ود بي دغوجيةي كلياتيدك دلي)يظهريد مهردز(

 دجتماعيمجلسيد تنسيقيي90/80//819

الدخول الجامعيع   

6102-6102 : 

عملية التعجعجعيع  -

 والمجتجدات 

 المجالك الجديدة-

1 

 

 

 

تأهي  الجعامعيعة 

وإعادة تعأهعيع  

المركب الجامعيع  

 أكدال: 

األشغال بالعمعركعب -

 الجامي  أكدال

توسيعة العقعاقعة -

وإنشعا   االستييابيعة

 بنايات جديدة 

تأهي  العمعركعب  -

الجعامعيع  أكعدال 

 بالتجهيزات األساسية
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الععتععاعع ععيععرات 

للمؤتمر العدولع   

  COP22للمناخ 
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 جــامعة سيدي محمد بن عبد هللا
 عصرية، مبدعة ومقاولة



  

 رئاسع جامةع سيدي محمد  ن ى د هللا  

 المغر  -( فاس03333) – 6262ص.   –طريق  يمت ار 

(33666) 3 505 23 62 23/26السا  :    

 (33666) 3 505 23 62 53/56الفاكس : 

 president@usmba.ac.maال ريد اإللك رتني:

Cellule.communication@usmba.ac.ma   

 https://www.usmba.ac.ma: المتقع اإللك رتني 

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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والو داغوجي الذي  ددمدتدل الدجدامدعدة 

مسدلدكدا،  602 ذه السنة يما يدندا دف 

مسدلدكدا جدديددا حدر دا  8من ي نهم 

منها لتنويع عرض المسال  الموجهة 

 يااساس لحو سو  الشغل 

أما يخصدوص عددد الدطدلدودة الدجددد 

المسجل ن يالجامعة  دذه السدندة يدلد  

شددتددنددوددر  62إلددى حدددود  080111

6102 0 

 

كددمددا حددر ددة الددجددامددعددة عددلددى 

العدمدل يدكدل شدفدا د دة وتدوا دل 

مفتوح خدمة لدلدطدلدودة، وتدو د در 

أجواء تريوية سدلد دمدة مدن أجدل 

التحص ل الج د و ل  مدن خدالل 

تددو دد ددر االدد ددات الددال مددة مددن  

اامن والنقل واإللاهة والمدرا دق 

الصح ة، وكذا ت س ر الولوج ات 

 يكا ة المؤسسات الجامع ة 

الععجععامععةععات الععمععغععر ععيععع ت ةععافععع 

لضطريقع الةاديع في  سجي  العطعضع عع 

الجددع أ احت جامةع سيدي معحعمعد 

 ععن ىعع ععد هللا لععضععطععضعع ععع الععجععدد 

ال سجي  في الكضيات ال ا ةعع   مكانيع

لسعا ىعن طعريعق  رسعا  معضعفعا عسعل 

كععامععضععع ىعع ععر العع ععريععد الععمععةععمععتن 

 0متجسع  لو ىميد الكضيع المةنيع

و دددد يدددلددد  الدددعدددرض الدددتدددريدددوي 

وتددمدد ددفت  ددذه السددنددة أيضددا 

يتوس ع وإلشداء  داعدات جدديددة 

وإعددادة تددهدد ددجددة الددمدددهجددات 

و داعدات الددمدطدالدعددة ومدالعدد  

هيدداضدد ددة لددلددر ددع مددن الددطددا ددة 

االسددتدد ددعددايدد ددة خصددو ددا مددع 

مشروع ته جة المرك  الجامعي 

أكدددال الددذي يددعددرف تددقدددمددا  

 0مستمرا  ي ااشغال

 زيارةيرئيسيد جام ةي كليةيد شري ةييي90/80//809
  الطالعيعلىيدست  د دتيد  خوليد جام  

يد   ج  ام      ي يد    خ  ول م  ر

ي دتي ب    ا     م    ؤس    س    ات

يف  يي يد مح  و  دالستقطاب

يو س   ي يج  ي   ة ظ  روج

يود   م     اي  ي  ري د   ت  رت  ي  ب  ات

 د مسطرةي ل ك.

 د مسا كيد ج ي ةي 
 

يد   ب اغ ةيي- يت       ي  ل ت ك ن و  وج ي ا د  بلوميد جام    
 ود  ناعاتيد جل يةيبا م رسةيد  لياي لتكنو وجيا؛

 

 ماستريد ما يةيدإلسالميةيبكليةيد شري ة؛ي-
 

يد  م   رب ي ةيي- يد  م  رس ة يف   يد  ح ض ارم يد  ه ق ح ماست ر
 دألن  سيةيبكليةيدآل دبيود  لوميدإلنسانيةيظهريد مهردز؛ي

 

يدآل دبيي- ماستريد هشاشةيود سياساتيدالجتماعيةيبكلي ة
 ود  لوميدإلنسانيةيظهريد مهردز؛ي

يدآل دبيي- يب ك ل ي ة يد  م   رف   ماستريعلميد نهسيد   ب  
 ود  لوميدإلنسانيةيظهريد مهردز؛ي

 

يف يي- يوتطبيقاتها يودألصو ية يد هقهية يد قودع  ماستر

يظهري يدإلنسانية يود  لوم يدآل دب يبكلية يود نودزل دأل كام

 د مهردز؛

يب ك ل ي ةيي- يدإلس الم   ماستريد م رسةيد ح يثةيبا  م   رب
 دآل دبيود  لوميدإلنسانيةيسايس؛

 

ماستريد قانونيد  اميد  دخل يود تحوالتيد مؤسس ات ي ةيي-
 بكليةيد  لوميد قانونيةيودالقت ا يةيودالجتماعية.

يب ط اق ةي يع ل ى تسهيالي  مليةيد ح ول

يد  ن ق  ي يش رك ة يخ  م ات يف   دالن  ردط

يس ي  مي يج ام   ة يق ام ع يب اقا سي ت  

يم وق  ي يب ت   م ي م ي يهللاا محم يبنيعب 

 :ج ي يخاص

 http://transport.usmba.ac.ma/  

يب رق م  حي يب  ا  ت س ج ي    ي  ل  ط ا    يس م ل

يد  ن ق  ي يب ط اق ة د وطن ي لح وليعل ى

  ونيعناءيد تنق يإ ىيد مؤسسة.

  



3 USMBA Infolettre 

  . تأهيل الجامعة وإعادة هيكلة  المركب الجامعي أكدال )ظهر المهراز(6

يفياهة للمرك  الجامدعدي أكددال، والدذي كدان يدعدرف يدالدمدركد  
الجامعي ظهر المهرا ، يتضح جل ا لمرتاديل من أول و دلدة حدجدم 
التغ رات واإللجا ات التي عر ها  ذا المرك  والتي  مة تده د دل 

وتددعددودد ددد الددطددر   ضدداءاتددل ويددندد دداتددل مددن مدددهجددات و دداعددات، 

 الوضع ة المهترئة التي كان يعر ها الدمدركد  
من ح ث الونايات وااسواه الداخل ة المتقدادمدة 
والفضاءات والون ات التحت ة المتهالدكدة والدتدي 
ال تتو ر على أدلدى شدرول اامدن والسدالمدة 
للمرتفق ن والتي تسيء لمكالة  جدامدعدة سد ددي 
محمد ين عود هللا، استدعة تكث ف الجهود مدن 
أجل عصدرلدة  دذا الدمدركد  ومدعدالدجدة  دذه 
 القضايا والصعويات وإيجاد حلول جذهية لها  

وااه فة وعالمات التشوير  وشوكة الصرف الصحي واالد داف 
الوصرية، ياإلضا ة إلدى  دتدح أيدواب ومدندا دذ مدتدعدددة وتدوسدعدة 
المساحات الخضراء، مشاهيع مه كلة  ات و ع إيجايي كو ر لفائدة 

 مرتفقي  اتل الجامعة العت دة 

 وض يةيد مرك يد جام  يقب يب ديةيدألش ال
 .ال()شودرعيوممردتيغيريسا كةيوشودرعيغيريمرصهةايبناياتيعشودئيةيودست الليغيريقانون ي لملكيد  موم ايغيابيد جان يد جما  ايدنتشاريدألزب

 وض يةيد مرك يد جام  يب  يدألش ال
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وتطو قا لقدراهات مدجدلدس الدجدامدعدة 

وخددا ددة مددنددهددا الددمددتددعددلددقددة يددتددهدد ددجددة 

 ضاءات المرك  الجامدعدي، وإ الدة 

ااسواه الفا لة يد دن الدمدؤسدسدات، 

شرعة جامعة س د محمد ين عود هللا 

،  دي 6102مع يددايدة شدهدر غشدة 

إلجا  مشاهيع مه كلة عديدة  إلعدادة 

ته جة  وعصرلة المركد  الدجدامدعدي 

أكدال، مشاهيع تدمدة يدلدوهتدهدا مدن 

خالل تصوه مستقولي مندمج، وضدع 

لصدد  عدد ددندد ددل مصددلددحددة الددطددالدد           

وتو  ر الظروف المناسوة للدتدحدصد دل 

 لتحق ق تعل م   ي جودة عال ة 

 ته  ل  ذا المرك  مدر أسداسدا عدودر 

ترم م الدودند دات الدمدتدقدادمدة لدلدتدكدويدن 

والددوددحددث والددنددهددوض يددمددرا ددقددل مددن 

مددخددتددوددرات و دداعددات ومدددهجددات   ، 

يتمثل يالخصوص  ي توسعة الدطدا دة 

االست عاي دة لدكدل الدمدؤسدسدات يدودنداء 

مدددهجددات و دداعددات  ات اسددتددغددالل 

مشددتددرب، ويددندداء مددركددف دهاسددات 

الدددكددتددوهاه يددكددل مددرا ددقددل، وتددهدد ددجددة 

المداخل والواجهات، وإ الة ااسدواه 

المهترئة، وتعو د الطر ات والمدمدرات 

الددداخددلدد ددة يدد ددن الددمددؤسددسددات، وخددلددق 

مسدددداحددددات خضددددراء ومددددوا ددددف 

للس اهات، وتوسعة المرا ق الرياض ة 

ياإللاهة والتشدويدر   وتجه ف الفضاءات

والصرف الصحي واال اف الوصرية 

الدتدجدهد دفات ااسداسد دة   وغ ر دا مدن

 لتلو ة حاج ات المرتفق ن 

 تق ميدألش اليبا مرك يد جام  

 وتتب ييوم يمنيطرجيرئيسيد جام ة
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 و ي ما يلي سنستعرض أ م  المشاهيع التي شملها اإل الح: 

 .يتوس ةيد طاقةيدالستي ابية ي8

 يسعة إجمدالد دة تدودلد  بناءيمردفقيمشتركةيبينيد مؤسساتيد جام يةيبا مرك يأك دلي

 داعدة لدلددهس  06مقعدد و 011مقعد، مدهج يسعة  211مقعد )مدهج يسعة  6011

 مل ون ده م  02,5ويمول  

  أش اليد توس ةييبا مؤسساتيوتشم : 

 اعات يسعة إجمال ة تصل  18مقعد، و  211وهش يناء مدهج يسعة إجمال ة تول   -

لكل مقعد  211مل ون ده م ، ومدهج ن يسعة  506مقعد يمول  مالي  00111إلى 

مل ون ده م يكل ة ااداب والعلو  اإللسال ة ستنتهي يها  8مدهج يمول   دهه 

 61020ااشغال خالل شهر ماي 

 5مقعد لكل  اعة يكل ة العلو  أكدال ، خصصة لها  011 اعات يسعة  01يناء  -

 61020مالي ن ده م ستنتهي يها ااشغال خالل شهر ماي 

يق  ر  اي وق يخ  عيمي ادن ي ة

ي ي ر   مييي/84   ود     م  ل  ي  ون

 تهيئةيمسا ةيق رتييب ح ود   يييييي

344 4// m²ش    م    ل    ه    ايي

يأش   الي دإلصالحيباإلضافةيإ  ى

يب  م    ت ل   ي يود   ب ن  اء د  ت  وس    ة

 د مؤسساتيبا مرك 

 م رجاتيوقاعاتيج ي ةيبكليةيدآل دب

ود  لوميدإلنسانيةي  

م رجاتيوقاعاتيج ي ةيبكليةيد  لوميد قانونيةي

 ودالقت ا يةيودالجتماعيةي
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 يضدم إنشاءيمركايد  ردساتيدالقت ا يةيودالجتماعيةي

 اعات الدهس  18مقعد للمدهج و 211مدهج ن يسعة 

مقعد إضا ة إلدى مدر دق  0211يسعة إجمال ة تقده ب 

مل ون  62 حي، و د خصصة لل م فال ة  دهت ب 

مدقدعدد مدمدون  811ده م، ياإلضا ة إلى مدهج يسعة 

 من لرف الو اهة  

 يد   ك ت ورد ي إنشاءيد مركاييد جام  يد مو  ي   ردس ات

 2مدقدعدد و 211مكون من مدهج ن يسعة إجمال ة تول  

مقعد لكل  اعة  ،  اعدتد دن لدلدمدعدلدومد دات  21 اعات )

مقعد، إضا ة إلى مرا ق أخدرى  21يسعة إجمال ة تول  

)اإلداهة ، مددكدداتدد  خددا ددة لدد هشدد ددف، مددوا ددف 

الس اهات،     ، س شرع  ي استغاللها خدالل الدمدوسدم 

 مل ون ده م  02الجامعي الحالي ويمول  

 د مركاييد جام  يد مو  ي  ردساتيد  كتورد ي

يأك  دلي. 0 يد  ج ام     يد  ري اض   تأ ي يد م رك  

 با تجهيادتيد ضروريةي ي

 يأك  دلي يد  ج ام     يد  ري اض   تهيئةيوتوسي يد م رك  

و ل  يوناء ملعو ن متعددي االستعماالت يدمدودلد   ددهه 

مل ون ده م، إضا ة إلى تهد دجدة الدمدمدرات وااسدواه 

 المح طة يالمرك  

 تهيئةيوتوسي يد مرك يد رياض يد جام  يأك دلي

 مشروعيمركايد  ردساتيدالقت ا يةيودالجتماعيةي



يوم ج ا  سي يوم ح ل ي ة ك يتلكيدألش اليودألوردشيتطلبعيمجهو دتيكبيرةيسا ميف يتحقيقهايشركاءيد جام ةيمنيسلطاتيوالئية
 منت بةايبتبن يمقاربةيتشاركيةيف يدت ا يكافةيد قردردتيودإلجردءدتيدإلصال ية.

  يإ ديخطوةيتاري يةيوجريئةيته جيباألساقيتحسينيفضاءيد تح ي يود ت ليميوتجوي يد   ماتيوأيضاير يدالعتباري ج ام   ةي

 سي ميمحم يبنيعب يهللايوألساتلتهايوطلبتهايوموظهيها.ي

 خطوةيستليهايإنشاءيهللايخطودتيأخرىي تىين  يبجام ةيسي ميمحم يبنيعب يهللاي مستوىيد تطل اتيود تح ياتيد مرفوعة.
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 يبش ب ك ةي يد  ج ام   ة ربطيج يمؤسس ات

يصو   عالي يدغدطدي دأل ياجيد ب ريةي

جمع مرا ق كل مؤسسة ويمتدد حدوالدي 

 مالي ن ده م   01كلم يمول   02

 يب ا  ت ج ه ي ادتي تهيئةيد مرك يد ج ام    

والدمدمدرات من ته جة الطر   دألساسيةي

وتعو د ا، وأشغدال الصد دالدة والصدرف 

الصددحددي والددمدداء والددكددهددريدداء وتددهدد ددجددة 

المساحات الخضراء خصص لهدا مدودلد  

مددلدد ددون ده ددم لددمددسدداحددة  ددده ددا   02

200 011 m²0 

 .يمشروعيبناءيم ه يعلوميد رياضةي 3

مدقدعدد ومدرا دق  081 اعات يسعة إجمدالد دة تدودلد   06مقعد،  051مل ون ده م، يتكون من مدهج يسعة  02يقده يناء  ذا المعهد ب 

 إداهية و ح ة وتجه فات أخرى 

 ت بيي يد طرجيود ممردتيبا مرك يد جام  

 د سي يرئيسيد جام ةيرفقةيد هريقيد تقن ي لوقوجيعلىيأش اليربطيد مؤسساتيباأل ياجيد ب ريةي
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 د تظا ردتيد  لميةيد م تم ةيمنيطرجيد لجنةيد وطنيةي

 بمردكشييي COP22 لتحضيري لمؤتمريد  ا م ي لمناخي

 Le 17 septembre 2016 : Forum régional d’agriculture durable : 
agriculture biologique, agroécologie, permaculture, Faculté des Sciences 
Fès. 

Les 07 et 08 octobre 2016 : « Changement climatique et développement 
durable en milieu oasien »,    Errachidia.  

Les 12 et 13 octobre 2016 : « 5ème Colloque Eau et Climat au 
Maghreb ». Faculté des Sciences et Techniques -FES 

 Les 17 et 18 octobre 2016 : Congrès « Pré-COP22 : Innovation 
technologique au service de l’environnement », Ecole Supérieure de 
Technologie- Fès. 

 du 01 au 20  novembre 2016 : « Workchop (ateliers et formations au 
profit des étudiants de 3ème cycle) sur le « réchauffement atmosphérique 
et climat», Faculté Polydisciplinaire de Taza. 

 Le 5 novembre  2016 : Congrès sur la Valorisation des Déchets pour un 
Développement Durable : V3D. Faculté des Sciences Fès 

 du 07 au 11 novembre 2016 : « Ecoles d’excellence euro-
méditerranéennes sur l’eau douce et les changements climatiques », 
Marrakech, Ecole Supérieure de Technologie- Fès 

 Projet “Green Nephrology”, Faculté de Medecine et de Pharmacie - Fès. 

يددحددتددل الشددهن الددودد ددجددي  ددداهة ااولددويددات 

يالنسوة لجامعة سد ددي مدحدمدد يدن عدودد   

يفاس من خالل  استرات ج دتدهدا  دي الدودحدث 

ودعدم  ت نتيع ال كتين المعسعنعي تالعمعسع عمعر

ين ات الوحث حد دث تدم تدجدمد دع مدخدتدودرات 

الوحث المعتمدة  دي أ دطداب لدلدودحدث حدول 

مواض ع موحدة و ات أولوية  و ي الدمدجدال 

الو جي  تم إلشاء  ط  'الماء والو جة ' و طد  

"الو جة والتنم ة المستدامة" ،  التي سدتدمدكدن 

 من تجم ع الخورات وتوادلها  ي  ذا الشان 

ومسا مة جامعة س دي محمد ين عود    دي 

من خدالل  COP22المؤتمر العالمي للمناخ 

موادهاتها من أجل الدمدنداخ، تدعدتدودر  در دة 

يراد منها التحس س يه م ة المحا دظدة عدلدى 

الو جة والتعريف يمسووات التغ رات المناخ دة  

المرتوطة يالوعاثات الغدا  والدتدي أ دودحدة 

مرئ ة و ي لريقها إلى أن تصوح أكثر حدة، 

وكذا السودل لدلدحدد مدندهدا مدن خدالل تدودادل 

 التجاهب والخورات  ي  ذا المجال 

وتتطلع الجدامدعدة إلدى مشداهكدة  دعدالدة  دي 

مؤتمر مراكد  يدعددة مدودادهات لدهدا  دلدة 

يالمناخ ومشاهيع يحث ومسدايدقدات عدلدمد دة 

وأخرى ثقا  ة وهياض ة، و دي  دذا اإللداه 

حصلة مجموعة من التظدا درات الدعدلدمد دة 

 COP220على شهادة االعتماد 
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//9//90/80 

 دست  د دتيجام ةي

سي ميمحم يبنيعب يهللايي

 لمشاركةييف يد مؤتمري

    COP66د  ا م ي لمناخيي

 819//90/80  

0/9//90/80 

و ي  ذا اإللاه، عقدت جامعدة سد ددي 

مددحددمددد يددن عددوددد هللا عدددة اجددتددمدداعددات 

تحض رية مع مجموعدة مدن الدفداعدلد دن 

المحل  ن والولن  ن، والشركاء لتداهس 

موادهات الدجدامدعدة  دي خددمدة الدمدنداخ 

و ل   ي إلاه االستعددادات لدلدمدؤتدمدر 

المقره عقدده  COP22 العالمي للمناخ 

 61020لولور  08و 12يمراك  ما ي ن 

ديددنددامدد ددة جددديدددة  ددي  يددهدددف خددلددقو

التعالي مع الشهن الود دجدي والدتدغد درات 

المناخ ة، أعدت الجامعة يرلامجا غدند دا 

يشمل عدة مجاالت علمد دة، هيداضد دة، 

 ثقا  ة، إضا ة إلى  وا ل تحس س ة  
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 . أنشطة متفرقة :4
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Rencontre du Président de l’USMBA 

avec le représentant de l’Université 

Hiroshima pour le lancement d’une 

cooperation institutionnelle entre 

l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah et l’Université Hiroshima—

japon dans les les domaines de la 

recherche scientifique et la mobilité 

estudiantine0 

089//90/80 

009//90/80 

089//90/80 

 ياهة الدكتوه أحمد عمر  ديق ااستا  يدجدامدعدة 

السلطان  ايوس يسلطنة عمان ه قدة السد دد حدمدفة 

عثمان عمر مستشاه يسفداهة جدمدهدوهيدة السدودان 

 لجامعة س دي محمد ين عود هللا 

تواحث االراف  سول تطوير آل دات الدتدعداون  دي 

مجالت الوحث العلمي والثقا دي يد دن الدودلدديدن مدن 

خالل تطوير آل ات الدتدعداون يد دن جدامدعدة سد ددي 

 محمد ين عود هللا وجامعات سودال ة    

Réunion de la cellule de 

Communication présidée par M0 le 

Président de l’Université dont l’ordre du 

jour portrait sur l’accompagement des 

préparatifs et le déroulement de la 

rentrée universitaire 6102-6102 ainsi 

que la mise en place de la stratégie de 

communication de l’université au cours 

de cette année0 



 خليةيدإلع د 

 

 

  د  عددمددر الصددوددحددي، هئدد ددس

 الجامعة

  د إيرا  م أ دديدم، لدائد  الدرئد دس

الددمددكددلددف يددالشددؤون ااكدداديددمدد ددة 

 والو داغوج ة

  د  ملهم الوقدالدي، لدائد  الدرئد دس

 المكلف يالوحث العلمي والتعاون

   د  عود اإللل الس اه مكلف يمهدمدة

 يرئاسة الجامعة

  د جمال يول   مدكدلدف يدمدهدمدة

 يرئاسة الجامعة

 حسناء الع ساوي 

 إيمان العسري 

 خديجة تعراية 

 عماد اإلدهيسي 

 أم ن العلوي الشريفي 

  

 

Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 

  

  تـ ــــايـــة

التقل إلى عفو هللا  الطال  محمد لم وسي المسجل يكل ة العلو  ظهر المدهدرا ، إثدر 

 61020شتنور  60تعرضل ا مة  ح ة حرجة  واح يومل ااهيعاء 

وعلى إثر  ل ، التقل الس د هئ س جامعة س دي محمد ين عود هللا يمع ة الس د و ير 

التعل م العالي والوحدث الدعدلدمدي وتدكدويدن االدر وعددد مدن هؤسداء الدمدؤسدسدات 

الدتدعدا ي والمسؤول ن الجامع  ن، إلى المركف اإلستشفائي الجامعي يفاس ح ث  دد  

 مشاعر المواساة والتعالف المخلصة لعائلة المرحو  و أسرتل، معورا عن الحاهة 

  وإلا   وإلا إل ل هاجعون 

 رئاسع جامةع سيدي محمد  ن ى د هللا  

 المغر  -( فاس03333) – 6262ص.   –طريق  يمت ار 

(33666) 3 505 23 62 23/26السا  :    

 (33666) 3 505 23 62 53/56الفاكس : 

 president@usmba.ac.maال ريد اإللك رتني:

Cellule.communication@usmba.ac.ma   

 https://www.usmba.ac.ma: المتقع اإللك رتني 

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 

5. L’USMBA DANS LA PRESSE ELECTRONIQUE 


