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 جــامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا
 عصرٌة، مبدعة ومقاولة

أتسيس كلية اآلداب والعلوم  انساويسويوة لكو ا  منذ 
لولو وة سونوة لو)ظهو  اهوهو ازل الوعويلولوة الوعولولويوة لولو

، وهي تتطمر استجيبة الستظيرات اجملتلع يف 1975
ت مين مومارد برو يوة وتونورويو  الومو و  الوعولولوي يف 

 جميالت اللغيت واآلداب والعلم  انسايسية.
ويظل رهوي  الو ولويوة هوم مضوطويح مقولوم   و ويو وي 
لرعير التليو  الوذر رتوعوتوع  ويموعوة سويو ر   بون 
ضووموو  ل، ولووموولووم  هووذا ايوو   ا ووتووغوولوو  هوويوويكوول 
اهؤساة وهيئيهتي العللية والمي اغم ية واندارية وتق 
منهجية واض ة تتلخص يف ت سيخ س   قمة ال لية 
يف جمويالت الووتوو وميوون والووتوالووم والوومو وو  الووعولوولووي، 
ومما هة س   القعف ضرب تمين اسرتاتيجويوة  ويمولوة 
من جمة ومنفت ة ضلى احملي  ومتجيوبة موع الاويوي  

 الملين وال ويل.
م  التلي  هم دبوعوم موي رديوف لولوجومدة، وربو ويو وهوي 
ي تقي االخن اط يف منظمموة بويو اغوم ويوة تاوتوجويو  
هعييم مت اولة يف اجليمعيت ضلى الصعي ين الوملوين 
والوو ويل. وضووولووولوو  مووو ووومةت اهووؤسووواوووة الوورتبوووميوووة 
واندارية والت نية ضلى مب از اجملوهومد الوذر يوموذ  يف 
اذبوي  تووماوي اجلومدة سووماح تووعولووق ا موو  اكوتوواوويب 
اهعير  لو ل ل موهويرات الوطولوموة واهوتوخو  و  مون 
خمتلف مايلك الت مين: م يزة / ميسرت / دكتمرا ؛ 
ومون اهوؤ و ات الوو الوة ضولوى ذلووك اوو   الاوونوتوو  

 ا امت :  
   أتهيل ال لية يف ملير ب ةمج مشميل ي و

مل ح ال لية ورب ي  م ات هي وال تع من 
  يذبيتهي، 

  الت ي  بنا  التالم اهتعير  ضليهي ولنيي
واالقرتاب من اهعييم ال ولية بفقل جمهمد 
تمسيع بنييت است مي  الطلمة، وال ايدة يف 

 اهنيل  اهيلية، 
  االخن اط يف مريريع التعليم ضن بع ، وم  اث

 م  ق لل بلم  يف جمي  اللغيت.
 كلي ض ت  ال لية يف الانمات الث ث ا ايو ة 

لفو ة سمضيوة خبصمص است لي  هي لة الم   العللوووي 
والوو تووع موون الوو ضووم اهووخووصووص لووع، وتوونووميووع الروو اكوويت 
اجليمعية والامسيم اقتصيدية، ودضم ا سروطوووووة الوعولولويوة 
والث يتية. وام دليل ضلى ذميضة هذا التم ع هم داوم  

 THEاجليمعة  و  م ة يف اترخيهي الوتوصونويوف الوعويهوي 
 ا   هذ  الانة.

ومون الوونوتوويموج الووعوولولوويوة يووذا الوتووم ووع هوذا الوو اوم ايوويموول 
لألسرطة العللية اليت تونوظولوهوي الو ولويوة لو تروير  تويوهوي 
داال اجليمعووة واير هوي، وال ينيميوووة اهتلي ة اليت يع توهوي 

 الم   العللي بفقل  يمية لسيتذهتي وللمتهي.
ويف هذا المويب ذبو ر ان ويرة من اسوتوظوي   ول لسويتوذة 
الو ولويوة مونووذ اسوطو   ماولوواول مضويدة هويوو ولوة الومو وو  

يف ت   وخمتربات للومو و   2005العللي اجليمعة سنة 
خمترب معتولو  ضولوى لوعويو  اجلويموعوةل مديوية مونوهوم  16) 

بفعيليووة العلوول اجلليضي واال تغي  اهم   ضلى مريريع 
وحميور حب  تتلوي وى واالسوتوظويرات اجملوتولوعويوة والوثو ويتويوة 
واالقتصيدية. كلي اخن ل  هوذ  اهوخوتوربات يف لقوطويب 
الوموو وو  الوويت د اضووتوولوويدهووي اوو   هووذ  الاوونووة، أتور 

 ال لية قطم  منهي مهي:
 Te r r i t o i r e s ,  s o c i é té  e t 

développement durable  
 Langues, communication et arts 
 
وق  سيمه  هذ  ايي لة يف مضطيح دتعة قوميوة لواسوتويج 

 40مص ا  ذلك سر  مي ينيه   ،العللي ب ل ل  يلع
، انضويتوة 2016ضنماة ب  جملة وكتيب او   سونوة 

من ال م اييمل من اه يالت واه اا ت يف اهولوتو ويويت 
 العللية داال الملن واير ع. 
 

 . ضم  انلع بنلليحد
ضلي  كلية اآلداب والعلم  
 انسايسية ظه  اهه از النييبة 

كلمة العدد: خاص عن  
كلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية  ظهر املهراز
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 . جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا ضمن الترتٌب الدول2ً

اسوتووطوويضوو   وويموعووة سوويوو ر   بوون 
ضم  ل ل  تقلن يوي مو وية موتولويو ا 
ضلن اجليمعيت اهصنفة ضيهيي بفقل 
تووطووميوو هووي السوورتاتوويووجوويووتووهووي لوولوونووهوومض 
اجلوووويمووووعووووة يف خمووووتوووولووووف اجملوووويالت 
ا كووويدديووويوووة والوووثووو ووويتووويوووة والوووعووولووولووويوووة، 
وللنهومض الومو و  الوعولولوي تو و  د 
الق لقطيب للم و   وم  موماضويوع 
مم  ة وذات لولمية، وذلك بتجلويوع 
خمووتووربات الووموو وو  اهووعووتوولوو ة،  وو   
اسووتووعوولووي  لمووثوولب لوولوولووعوو ات وتووموويد  

Education World University 
Rankings (THE) ، وهووووم موووون

لتقل اهماقع اهتخصصة يف تصنيوف 
اجلويمووعوويت ضوولووى اهاووتووم  الووعوويهووي. 

مووؤ وو ا  13سووظوو ا الضووتوولوويد  ضوولووى 
ول  للجمدة ترلول كول جمويالت تو ا 
اجليمعة،  ي  أياذ بع  االضوتوموير 
انسووتووي وويت الووعوولوولوويووة لوولووجوويمووعوويت 

موو وي  مصونووف  1000)لكوثو  مون 
اووو   ا ربوووع سووونووومات ا اووومة، 

موو وويال مصوونووفووي  150ولكووثوو  موون 

 التجيرب واخلربات وتطمي هي.
ويعمد الفقل ليقي  لوتوظويتو   وهومد 
ا سيتذة والطلمة المي ثو  و و ويموة 
اهاؤول  اجلويموعوة. وهوم موي مو ون 
 يمعة سي ر   بون ضومو  ل مون 
الولو وي  بوو كو  اجلويموعوويت اهصونوفووة 

 ضيهيي.
ت   سبمقع   يمعة سويو ر   بون 

ضويهويوي  801ضم  ل ضلن لونوف 
Timesيف موووووومقووووووع   Higher  

كلي سب ونو  اجلويموعوة مون الو اوم  ضولون تصونويوفويت دولويوة 
لاو  ، والوويت يوونوومووين توو توويوومووهووي لسوويسووي ضوولووى ا قوومر الووعوولوولووي 
لووولوووجووويموووعووويت ضووولوووى  ووومووو وووة انسووورتسووو . ويوووعوووتووورب مووومقوووع 

Webometrics   ا و  ضوويهوويووي ضوولوون هووذا الصوونووف. تووفووي
سر  اهمقع  ستيمج ت تيمع للجيمعيت والويت توؤكو   2016يمليمز

ال تمة اهر تة اليت للم   ربتلهي  يمعة سي ر   بون ضومو  
ضولون  80ل ضلى اهاتم  الو ويرر،  ويو  ا وتولو  الو توموة 

  مؤساة  يمعية مت ي ية.1488قيملة ترلل 

لمووي ضوولووى اهاووتوووم  الووملووين توو ووو   
 ووويموووعوووة   Infoetellلووونوووف مووومقوووع 

سوويوو ر   بوون ضووموو  ل يف الوو توومووة 
 الثيلثة من ب  اجليمعيت اهغ بية.

2016-2017 

The Times Higher Education World University Rankings 2016-2017 list the 980 top universities in 

the world, making it our biggest international league table to date. It is the only global university 
performance table to judge world class universities across all of their core missions – teaching, 

research, knowledge transfer and international outlook.  

2017 
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اضتليد اللغة انذملي ية لسيسي للت ييم يف 
الووموو وومث اهوونووروومرة ضوويهوويووي دمووي يوو ووصووي 
 وذراي الووموو وومث اهوونووروومرة الووعوو بوويوة لو 
الف ساية، وهم مي يؤث  ضلى ت اويي ضرب 
الرم يت انل رتوسية والتييل تو ويويولوهوي 
 ولاذهي بع  االضتمير يف التصنيفيت.
وال غم من ذلك، تإ   ويموعوة سويو ر 
  بووون ضووومووو  ل بوووفوووقووول ر يوووتوووهوووي 
االسووورتاتووويوووجووويوووة مووون ل ووول الووونوووهووومض 
الت مين والومو و  الوعولولوي واهاوتولو ة 

مون ممرو وت تووطوميو  اجلويمووعوة يف لتووق 
م وتووو ووويثوووف  وووهووومد الاووويدة 2017

ا سيتذة والطلمة الموي وثو  واهاوؤولو  
اجلوويمووعووة، وليقووي بووفوووقوول الووتوونووظوويوووم 
ايوووويوووو وووولووووي لوووولووووموووونوووويوووويت وا قووووطوووويب 
واهوخوتووربات، اسوتوطوويضو  الو اووم  يف 
 التصنيفيت  العيهية وال ويريوة وسوتوعولول
استولو ار مون ل ول توطوميو  ماويضويوهوي 
 للل ي  من التالق اهع يف والعللي.

ويوعوتورب داوم   ويموعوة سويو ر   بوون 
ضووموو  ل يف الووتووصوونوويووف الووعوويهووي مذموويزا 
الونوظو  من انكوو اهويت والووظو و  الوويت 

 رب ق يف ظلهي. 
تووموويهووو وويرسووة مووع  ووجوووم اهوويووو اسوويوووة الووويت 
زبصصهي ال و  الغنية للم و  الوعولولوي 
مو ويرسوة موع الو و  الويت يف لومر الونولووم 
والذر يوعوتورب اهوغو ب مون بويونوهوي، توإ وي 
تفمقهي بو وثوم دموي يوؤثو  الوتواكويو  ضولوى 
 وجوم انسوتويج الوعولوولوي، انضوويتوة من 

 

L'université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
de Fès classée 801e au niveau mondial 

 

 جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا تحسن موقعها على المستوى الدولً

  

FÈS : L’USMBA INTÈGRE LE CLASSEMENT WORLD UNIVERSITY RANK-

INGS  

 

 جام تيسُ ٌيدمحميبنيعب يهللا

تحسنيمىق هايعلًيد مستىييد  و ٍي  

 

 جام تيسُ ٌيدمحميبنيعب يهللاي
 تحسنيمىق هايعلًيد مستىييد  و ٍ

 

 

جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا تحسن موقعها على  

 ً  المستوى الدول

 

Universités : L’USMBA de Fès 

fait son entrée dans le THE 

 

جام تيسُ ٌيدمحميبنيعب يهللايتتأ قيفٍيد ترتُباثي

 6102د  و ُتي لجام اثيسنتي

 

عا مُاًيي110جام تيسُ ٌيدمحميبنيعب يهللايفٍيد رتبتي
ًيي11وي  إفرَقُا

 

 امعة سٌدي دمحم بن عبد هللا بفاس تحسن موقعها على المستوى الدولً حسب تصنٌف موقع )تاٌمز هاٌر(ج

 

Classement des universités 
L’USMBA récolte les fruits de ses efforts et améliore 

http://www.jadidpresse.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%87%d8%a7/
http://www.jadidpresse.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%87%d8%a7/
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المرتبة الثالثةة الحاصل على  عبد القادر منً محزومالطالب الباحث  
 2012لسنة ” ثانٌة 180أطروحتً فً “ات المسابقة الدولٌة ئٌفً نها

  :موضوع األطروحة. بجامعة السوربون بفرنسا

“Etude de l’impact du carpocapse causé par Cydia 
pomonella L. chez les variétés de pommier (Malus 
sp.) dans la région de Fès. Contribution à la mise au 
point de méthodes de lutte alternatives et non 
polluantes“. 

ويف  وفول  2016 تنرب 30يممع اجللعة 
موتولويو  تو لسوع الوو كوتومر ضولو  الصومو ووي 
رميس  يموعوة سويو ر   بون ضومو  ل 
وحبقمر سماب ال ميس والو ويتو  الوعوي ، 
ور سوويح اهووؤسوواوويت اجلوويمووعوويووة، وذلووك 
دب   رائسة اجليمعة مون ل ول اال وتوفويح 
الطيلوموة  ويولويح اوطوي  الوفويمو ة  ويمو ة 

للو و ويت “ اجللهمر يف اهومويراة الو ولويوة 
 أبل و تهي : 2016لانة “اثسية180يف
   «  Cancer de la prostate dans 

la  p o p u l a ti o n  m a ro c a i n e  : 
ide nti fic ation moléc ula i re , 
profils de risque et thérapie 
ciblée »                                            
و ووذ  اهوونوويسوومووة، هوونووا الاوويوو  الوو موويووس 
الطيلمة اهتم ة، معتربا انذميز   تي يذ  
اجلوويمووعووة الووعوو يوو ووة بوو وول موو وومةهتووي موون 
لسيتذة ومداري  ولولوموة. اصوملوي ول  
اهتميرين يف هذ  اهايب ة ال ولية ينتلم  
من دو  رام ة يف العلم  واهع توة، مروما 
من ل  هذا التتميج مل أيت من ت ا ، بل 
من ضلل د وب وضولويوق لو ول الوطويقوم 
الووذر كووي  وراح هووذا انذموويز اهروو   

وبووعوو  مرووويركوويت اووو   الاوونووومات 
الوفويرلووة والويت كويسوو  مووتولوويو ة  ويوو  

ضومو  الو ويدر سب ن الوطويلو  الوموي و  
كلية العلم  والوتو ونويويت من   حم و  مين
ضلى ال تمة الثيلثة من ا صم    ،بفيس
يت اهاوووويبوووو ووووة الوووو ولوووويووووة موووويوووويف  ووووي

 و ت   الويت”  اثسيوة 180لل و يت يف “
للوومارهووي  وويمووعووة الاوومربووم  بووموويريووس 

ضو ض بوعو    ،2015ت ساي يف لكتمبو  
هووومضووومت موووتووولووويووو  وتووو ووو   مووونوووفووو د 

 لل و تع.
واضووتوورب الاوويوو  رموويووس اجلوويمووعووة هووذا 
الوتووتووميووج دبوثوويبووة ذموويح هو كوو  االبووتوو ووير 
 ذ  اجليمعة  ليع مو ومةتوع،  ويو  
 عل تيس تلوعو  الو ور ا و  ضولوى 
ماتم  انب ات واالبوتو وير، وهوذا موي 
ديي  هذ  اجليمعة ولنيي ودوليي والوذر 
جي  تو سويوخوع ماوتو ومو  الو غوم مون 
انك اهيت اليت تما ع هوذ  اجلويموعوة، 
وذلك بتظيت  جموهومدات صبويوع ا لو  
الرتبمية واندارية وكوذا صبويوع الرو كويح 

 والفيضل .

 صورة جماعٌة مع الطالبة شٌماء سمطال

 ” يثانٌة 180أطروحتً فً ”الفائزون ب 
 من بٌنهم الطالبة شٌماء سمطال

 السٌد رئٌس الجامعة رفقة الطالبة شٌماء سمطال

http://www.lemonde.fr/demographie/
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رمويوس موؤسواوة ا لولوس الو وموم ، قي  ال كتمر يمسف بلليووووو 
رت ة لضقيح من صبعية  مارباح متطومضوم  مون ل ول الوتونولويوةم 
وهم الاي  اهصطفى مصلح، والاي    العللي، والاي    

بو ايرة ضولول لو ائسووة  ويموعووة بونو اكومر والاوويو  ضو وزر بوومزيو ، 
سويو ر   بوون ضوومو  ل،  وويو  د الووتومووي و  بروا  تو وو   
اخلصوويمووص ا سوويسوويووة لوولووتوونوولوويووة اهاووتوو امووة والووفوو ص اهووتووي ووة 
لتنفيذهي يف اهغ ب، ومشل  احمليداثت ليقي ولف للتخوطويو  

 كولوي سبو  التريركي وض قتع العولويو وة اسوتو اموة  اهرويريوع،
ان يرة من ال م ك ية اهغ بية، واهميدرة الملنية للتنلية الومورو يوة 

 . وض قتهلي ولمهيتهلي ا ياة هات مل مات ا  يف الم د
 -ولا يرة تلؤساة ا للس ال مم هي مؤساة  لمو يو وي وة  

 مغ بي ة غم   ممي ة  تعلل يف جمي  التنلية اهات امة.

يورتلسوع زايرة وت  ضن م ك  لن مم  لل راسيت انس مية ب مراي اجلونومبويوة 
 ال كتمر مايضيل وو  سي  يل،  م ي  اه ك .

وتن رج هذ  ال ايرة يف ملير توفوعويول موذكو ة الوتوفويهوم اهومقوعوة بو  
اجليمعت  وحب  سمل التعيو  وتميد  اخلربات وا سيتذة والوطولوموة 
ب  اجليمعت ، انضيتة من مرسي  الط ب ال مري  لتعلم اللغة 
الووعوو بوويووة بوو وولوويوويت توويس، وكووذلووك تووموويد  الووموو وومث يف الروو يووعووة 

 ...انس مية والع قيت ال ولية

 6102أكتىبريي02زَارةيد ىف يد كىرٌيد جنىبٍي

،ي6102دكتىبريي10  

 د  كتىريَىسفيبلمُريرفقتيرئُسيجام تيفٍيجى تيبمركسيدالبتكاريي



رب  ال ضيية الايمية لصي   اجل لة اهلك   الايدس سص   ل ولي  ، سظل  كلية الط  والصي لة التيبعة جليمعة سي ر   بون  
 ويلضم  ل التعيو  مع اجللعية ال ولية لتيريخ الط  انس مي ومؤساة العلم  والت نملم يي وا قيرة )اهلل ة اهت و ةل،  اهوؤسبو  الو 

 27و 26-25الايبع للجلعية ال ولية لتيريخ الط  انسو موي، والوذر تو امون موع الو ورة الو ابوعوة هولوتو وى تويس لوتويريوخ الوطو ، لاي  
 .2016لكتمب 
ا  ل  الط  والعلم  ومذميزاهتم يف لليح ولض  ضمن التع يف بتيريخ الط  والعلم  يف العيمل الع يب وانس مي واست قير اهؤسب  يه   

النهمض ا مم ومب از دور ا قيرة انس مية يف بونويح  قوة  وكذلك بيي  لمهية اتريخ العلم  ضيمة والط  اصملي يف .  الطيب واهع يف
   عمب العيمل من ا   منمذج الط  أببعيد  النظ ية والعللية اهي اسية.

ية ض بواهؤسب  منيسمة ليقي لتميد  اهعلمميت ول يح خنمة من لض   العلم والف  ، والمي ث  واخلرباح يف اتريخ العلم  من اهغ ب ومن دو  
 ولوربية ومن لم ي ي ال تينية، واالستفيدة من ارباهتم. 

 م  اه ارس الطمية والتعليم الطيب والتيريخ الطيب، وكويوفويوة   وق  ةقش اهريركم  يف اهؤسب  من ا   ل   ضر   لاة  مماضيع هيمة
ت    انل ارات والتالال ال مين ل كتريتيت الطمية ودستمر ا دوية. كلي تط ق  اجللايت من مماضيع الونواويح والوطو ، والوطو  

وكذا ت ريس العلوم   الميط ر ول  ا سني  والصي لة يف العيمل الع يب وانس مي انضيتة من اتريخ الط  يف اهغ ب واهغ ب الع يب، 
يف الرتاث انس مي وممضمت اهصطلح الص ي يف الرتاث الع يب انس مي مث منيقرة  ميبية  م  مؤلفيت يف الط   لميح مالل  

 وض ب، وااتتل  اجللايت حبل ة ضيمة للن يش لشب ت ضن تملييت هيمة.
وضوي يف ذباويو   هيمش هذ  التظيه ة د اتتتيح مع ض ال مات اهال ة اهل ية واتريخ الف س والط  الومويوطو ر وضو ض صبوعويوة وضلى 

  لض   وضلليح من ا قيرة انس مية.
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ًٍ للعلىم والخقٌُاث، بوكخب السُد رئُس لثااسخقبال السُدة الىزَرة الوٌخدبت لدي وزَر الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ وحكىَي األطر والسُد أهُي السر الدائن لألكادَوُت الحسي ا

 الجاهعت علً هاهش الوؤحور الدولٍ  حىل حارَخ الطب اإلسالهٍ. 
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 ، الجلست االفخخاحُت  حىل الوؤحور الدولٍ للطب  اإلساله5102ٍأكخىبر  52َىم 

متابعة صحفٌة 

عبر الصحف 

والمواقع 

اإللكترونٌة 

 للمؤتمر 

سبي ت اجللاة االتتتي ية حبقمر الاي  المزي ة اهنت بة ل   وزي  التعليم العييل والومو و  الوعولولوي وتو وميون ا لو ، والاويو  لمو  الاو   
 ال امم  كيدديية ا ان الثيين للعلم  والت نييت، والاي  رميس اجللعية ال ولية لتيريخ الط  والاي  رميس مؤساة العلم  والوتو ونوملوم ويوي
 وا قيرة )اهلل ة اهت  ةل والاي  ةم  رميس  يمعة الفيتح برتكيي، والاي  دمثل انيايا م ودمثل ال ابطة احملل يوة لولوعولولويح والاويدة

 اهؤسب ين من داال اهغ ب واير ع والايدة دمثلي الالطيت اخلير ية واهنتخم  والايدة ا سيتذة والطلمة.
وق  لك ت الاي ة المزي ة يف مع ض كللتهي ل  الم   العللي يف ت    ماتل  يف جموي  الوطو ، موذكو ة الوتو و   الوذر توعو توع بو دة 
اصملي بع  اكتري  دواح تعي  وة ع ل اح ال م  الفموسي اه من أبقل ت لفة ، دمي جيعل اهتلي  ب دة  ذا ال طيت حيوظوى أبولوميوة  

  كممة وزبصص لع مي اسية هيمة م يرسة مع اهي اسييت الايب ة. 
ضل  الصم ي رميس  يمعة سي ر   بن ضم  ل بفيس ضلى اموتونويسوع الو وموم لصوي و  اجلو لوة اهولوك    ومن  هتع لك  ال كتمر 

الايدس سص   ل ولي   ضلى تفقلع ب ضييتع الايمية  يذا اهؤسب  ال ويل الذر يات ق  ان عيت ا قيرر والث وييف لولوعو ب واهاولولو  
  لاسايسية. يف جمي  الط . وال ور الذر لعمم  ا مة 

واسصم  كللة الاي  لم  الا  ال امم  كيدديية ا ان الثيين للعلم  والت نملم ويوي الو اط الاويو  ضولو  الوفويسوي الوفوهو ر ضولوى لمهويوة 
جمي  يف ال راسيت التيرخيية والرتاث ال ميدر .و ل ير من ل  ا لميح اهالل  لعمما لدوارا هيمة يف النهقة العللية والث يتية والف  ية، و 

 الم   العللي والرتصبة كجيب  بن  يي  وابن الميطير وال ازر وابن لفيل وغمهم.

ً التراث   ً السابع لتارٌخ الطب ف ً جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا تنظم المؤتمر الدول ً اإلسالم   العرب
http://fesnews.net/191143 

Les médecins musulmans à travers l’histoire  
ont combiné entre excellence et maîtrise des connaissances 

 http://www.maroc-hebdo.press.ma/ 

 فاس ححخضي هؤحورا دولُا حىل حارَخ الطب اإلسالهٍ

http://www.hibapress.com/details-83955.html 

 فاس : كلٌة الطب تنظم  
 ً ً اإلسالم ً التراث العرب ً السابع لتارٌخ الطب ف  المؤتمر الدول



 
 رئاسة جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا  

 المغرب -( فاس30000) – 2222ص.ب  –طرٌق إٌموزار 

(00212) 0 232 20 62 20/21الهاتف:    

 (00212) 0 232 20 62 20/22الفاكس : 

 president@usmba.ac.maالبرٌد اإللكترونً:

cellule.communication@usmba.ac.ma   

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

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 

 خلُتيدإلع د 

 

  د. عمممومممر الرمممبمممحمممٍ، رئمممُمممس

 الجاهعت

  د. إبراهُن أقدَن، ًائب الرئُس 

  د. هلهن البقالٍ، ًائب الرئُس 

  د. عبد اإلله السُار 

  د. جوال بىطُب 

 ٌحسٌاء العُساو 

 ٌإَواى العسر 

 خدَجت حعرابج 

 ٍعواد اإلدرَس 

 ٍأهُي العلىٌ الشرَف 

 

 

Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 
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 زٌارة وفـد كوري لجامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا 
http://www.assiapress.com/Post.aspx?id=1375 

د ت    ال كتمر ضل  الصم ي، رميس  يمعوة سويو ر   بون ضومو  ل اضورتاتوي دبوجوهومداتوع الو ويولوة مون او     2016لكتمب  22يم  
مميدرات اجليمعة يف ا مة اهنيخ وكذا من ا   ذبيربع وارباتع يف اجملي  الميئي، وذلك ا   الونو وة الوعولولويوة الوملونويوة  وم  مومضومت 

واليت سظلتهي صبعية الرتاث والتمالل ا ورومتمسطي بر اكة موع ‘ التغمات اهنياية ورهيةت التنلية االقتصيدية واال تليضية والاييسية‘
  يمعة سي ر   بن ضم  ل وحبقمر ض د من الفعيلييت اجليمعية واجملتلع اه ين.

متخصص يف بيمت نملم يي الميئة وبيمت نملم يي الم ير، و صل ضلن لضلي  مررتكة ضلى وذب ر ان يرة ل  ال كتمر ضل  الصم ي 
ضقم مؤسس جللعية مالعلم  والت نملم يي واالبت ير من ل ل ، وهم ب احات اارتات يف جمي  الميئة وتثل  اهمارد الطميعية   ض ة
كلي لذم  ض ة اربات يف جمي  ت م  الربامج العللية وبنييت الم   واجلمام  الملنية وال ولية مثل ) يم ة ا ان الثيين “.  التنلية

 -  يم ة ا ان الثيين ال رب  ل ارتات والم   يف اهي ا  الف  ي  – يم ة ل   انيح: الاي ل اهات ا   -العيهية ال رب  للليح 
اجليم ة ال رب  ل بت ير والم   يف العلم  والت نملم ييل، لع الع ي  من اه يالت والت يري  واهؤلفيت العللية، كلي ل    ضلى ض د 

 من حبمث ال كتمرا . 

 ً  جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا بفاس تحتف

ً دقائق.    ً المباراة الدولٌة أطروحة ف  بالطالبة شٌماء سمطال الفائزة ف

http://www.sawtfes.com/ 

Ma Thèse en 180 sec : Une Marocaine primée 
http://www.leconomiste.com/flash-infos/ma-these-en
-180-sec-une-marocaine-primee 

الجدد  سابقة : جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا تعتمد البرٌد المضمون لتسجٌل الطلبة   
http://sefroupress.com/sefrou/6521 

ً تخصص الدباغة والصناعات الجلدٌة   المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا تفتح مسلكا جدٌدا ف

http://bayanemarrakech.com/ 

 ً  جمعٌة التراث والتواصل االورومتوسط
ً ورهانات التنمٌة االقتصادٌة، “تنظٌم ندوة علمٌة حول     التغٌر المناخ  

http://almontakhabounpress.com/3734/ 
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