جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

ف

لا ا ل ع د د :

1

كلمة العدد

2

بعض أنشطة كلية العلوم
ظهر المهراز

3

تألق جامع

4

مركز التوجيه واإلعالم

5

المكتبة الرقمية

6

l’USMBA en visite à
la Région de Val de
Loire

7

أنشطة الجامعة

8

احتفاء الجامعة باليوم
العالم للمرأة

9

احتضان الدورة الثانية
لألولمبياد الوطنية للطب

10

تألق الرياضة الجامعية

جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

عصرية ،مبدعة ومقاولة

كــــــلـمة العـــــدد
تعتبر كلية العلوم ظهر المهههرا  -فهس  -واحهة نه
أعرق المؤسسهس الهمهسنهعهيهة بهسلهمهتهر حهيه ته
تأسيسهس سنة  0891بسلمركب المسنعي أڭةال " ظههر
المهرا " وننذ ذلك الحي وهي تسعه لهلهتهمهو نه
أجل نواكبة حسجيس العصر في نخهتهلهل الهمهمهس
العلمية كعلوم الحيس علوم األ ض والكون وعلهوم
الههرضههس ههيههس و ا عههمنههيههس عههلههوم الههكههيههمههيههس
والفيزضس  ....ن أجل نواكبة تهمهو ا الهعهصهر ونهس
ضتبعهس ن تمةضة وتهمهوضهر فهي أسهلهو حهيهستهنهس فهي
األكسدضمية وا جتمسعهيهة والهفهةهسفهيهة
نختلل الممس
وغيرهس ن نيسدض الحيس األخرى بشكل ضحفهز عهله
التةةم وطلب المزضة ن العل و عت نكونس كهلهيهة
العلوم التربوضة وا دا ضة والتةنية برنسنمس استراتيميهس
تتوخ ن خمله المود سوا تعلق األنر بسلتكهوضه
أو بههسلههبههح ه الههعههلههمههي وةههةههل نهههههس ا الههمههلههبههة
والمتخرجي نه نهخهتهلهل أسهمو الهتهكهوضه  :إجهس
ونسستر ودكتو اه.
ون نؤشرا هذا التهمهو الهةهفهز الهنهوعهيهة الهتهي
حةةتهس الكلية خمل السنتي األخيهرتهيه عهله جهمهيه
المهسهتهوضهس سهوا تهعهلهق األنهر بهسلهبهحه الهعهلهمهي
والتكوض وتحسي ظروف عمل المسلب و األستسذ.
ففي نمسل البح العلمي احتضنت الكلية أحهة عشهر
نشروعس بشراكة ن المركز الوطني للبح الهعهلهمهي
و التهةهنهي بهسلهربهسط نهمهس ضهعهز دو الهكهلهيهة عهله
المستوى الوطني في التهنهمهيهة الهمهسهتهةانهة لهلهبهمد
والمحسفظة عل البيئة وا بتكهس فهي نهمهسل الهبهحه
العلمي .وتألةت الكلية بفو األستسذ عةنسن الرنسل ن
شعبة البيولوجيس بسلمسئز األول في نهمهسل ا بهتهكهس
العلمي بإفرضةيس سنة  .5102كمس سسه انفتسح الكهلهيهة
عل العسل الخس جي في جلب مشاريع دوليييم مي يميم
أخرى في طور االنجاز.

التاريخ :مارس 2017

عدد رقم10:

وبس سفة إل المشس ض العلمية سهمهلهت ضهسد فهي
عةد المنشو ا العلمية حي ا تف العةد خمل سهنهة
 5102بنسبة نئوضهة تهنهسههز  29%نهمهس سهسهه فهي
مسن جسنعة سيةي دمحم ب عهبهة ل لهمهةهعهة همه
أفضل  011جسنعة في العسل .
أنس عل نستوى تحسي ظروف الهمهسلهب فهإن إدا
الكلية قسنت بتمةضة المة جس و الةهسعهس وتهزوضهةههس
بمختلل المستلزنس الضرو ضة كس نس وتعهوضه
السبو ا الخشبية بسلسبو ا المتنسطسية البهيهضهس
والشروع في بنس نكتهبهة حهةضهفهة نه أجهل تهحهسهيه
المستوى المعرفي والفةسفي للمسلب.
ولتحسي المنظر الممسلي العسم لهلهكهلهيهة فهةهة عهمهة
ا دا إل إةمح و تحةض بع الشعب والهعهنهسضهة
بسلممسل األخضر و ا نس الخس جية.
أنس عل المستوى الفةسفي والترفيهي فةة عمة الكلية
إل تشمي الملبة عل خلق ننتةضس ثةسفية وترفيههيهة
ن أجل خلق جو ترفيهي نوا ي للة اسة.
و قة أولت الكلية عنسضة خهسةهة لهلهتهكهوضه الهمهسهتهمهر
توجت بإحةاث نركز التكوضنس نةى الهحهيهس لصهةهل
المهس ا وتسهيل إدنهس الهمهتهخهرجهيه داخهل سهوق
الشتل و الذي ضعهتهبهر أول نهركهز عهله الهمهسهتهوى
الوطني و المحلي في اطس نشروع أو وبي" Logic
" .ون أجل ا نفتسح عل العسل السوسيو اقتهصهسدي
فةة عةة إدا الكهلهيهة عهة شهراكهس نه فهسعهلهيه
اقتصسدضي واجتمسعيي في نختلل الميسدض .
ألاستاذ دمحم بلمليح
عميد كلية العلوم ظهر
املهراز
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 بعض أنشطة كلية العلوم ظهر المهراز.2
L'équipe MEE du Département Informatique de la Faculté des Sciences
Dhar El Mehraz composée des étudiantes : EL Ghomri Oumayma (Master M1 BDSaS), El-Hirech Ouafae (Master M1 BDSaS),
Moufid Soumia (Master M1 BDSaS), a été placée en 4ème position sur
51 équipes à la compétition de de programmation Girls Code 2 (100 %
filles) organisée par l'ACM MCPC ( Moroccan Collegiate Programming
Contest) à l'Université Internationale de Rabat le Samedi 18 Mars 2017.
Cette victoire a permis à l’équipe de se qualifier à la MCPC ( Moroccan
Collegiate Programming Contest) en Octobre 2017.

Le 10 mars 2017
Le laboratoire LANENC de la Faculté des
Sciences Dhar El Mehraz a organisé une conférence intitulée “Innovative graduate programs
in science and engineering », en partenariat
avec Hamad ben Kalifa, University.
Il s’agit d’une session d’information relative
aux programmes de formations Master et PhD
« College of Science and Engineering » Université Hamad Bin Khalifa (HBKU) Qatar .
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 .3تألق جامعي
تمكنت المسلبة خولة بسعةي ن الفو بسلميةالية الذهبية في الهمهههرجهسن
الةولي للعلوم والهنةسة والتكنهولهوجهيهس الهذي انهعهةهة بهتهونه بهمهةضهنهة
المنستير ن  10اله  01ضهنهسضهر  5102وبهمهشهس كهة أ ضهة نه 821
نشس و ونشس كة و  01دولة ن بينهس المتر وتركيس ودول ن آسيس
وأو وبس وأنرضكيس الشمسلية والمنوبية… وقة تمكنت خولة بسعةي نه
إبهس لمنة الحك ن خمل نو وع نشس كتهس الذي ضهعهسلهش نشهروع
نظسم إ سسل نوجس إليكترونسغنسطيسيس ع طرضق نظسم TDEMالتي
تحةد نستوى المبةس والميسه الموفية .حي تضم المهرجسن نسسبةة
دولية في العلوم والهنةسة حول ا بتكس والبح العلمي والتكنولوجهي
في نختلل الممس بس سفة إل ا ولمبيسد الةولية لمبتكهس وأضضهس
دو ا تة ضبية في نمسل البرنمة المةنمة و تمبيةس الهستل الموال
و برنمة األلعس و التصهمهيه الهفهمثهي األبهعهسد .وضهههةف إله تهبهسدل
الخبرا والمعس ف وتحسي وتموضر نهههس ا الهبهسحهفهيه والشهبهس
المبةع.
خولة بسعةي طسلبة بكلية العلوم ظهر المهرا السهنهة الهفهسنهيهة نهسسهتهر
) Patrimoine Naturel et Développement Durable (PN2Dوهههي
نموذ للمرأ المتربية التي تسوق للمستوى العلمهي والهفهكهري حهيه
شس كت في عة نحسفل وطنية ودولية ن بينهس نشس كتهس المتميز في
 COP22بمراكش نس بي  12و  09نونبر  5100بصفتهس وةهيهفهة
نلكة جمسل األطل لسنة  5100وتحت شعس ’نلكة جمسل نهلهتهزنهة
بسلمسسهمة في حل نشسكل تتير المنسخ في جهبهسل الهمهتهر وبهتهنهمهيهة
المرأ الةروضة‘ .

ئي

المسنعة ضستةبل المسلبة خولة بسعةي بمةر ئسسة المسنعة

USMBA Infolettre

4

 .4مركز التوجيه واإلعالم
انض نركز التوجيه وا عمم لمهسنهعهة
سيةي دمحم ب عبة ل بتس ضخ  59دجنبهر
 5102وهههو فضههس أنشههأ بههسألسههس
لتوعية ودع وتوجيه التمنيذ والملهبهة
نهمته الرئيسية هي توفير الهمهعهلهونهس
والمسسعةا للتوجيه وا دنس المههنهي.
وهي نوجهههة بهسألسهس إله الهتهمنهيهذ
الراغبي بس لتحسق بسلمسنهعهة والهمهلهبهة
في نسس ه المسنعي وكذا الراغبي في
العود للتعلي أو اسهتهكهمهسل د اسهتههه
المسنعية ن خمل التعرضل بمخهتهلهل
المسسلك والتكوضنس األسسسية والممهننة
التي توفرهس جسنعة سيةي دمحم به عهبهة
ل وجمي نؤسسستهس .

وفي هةا ا طس

ضعمل المركز عل :

 تههنههظههيه أضههسم إعههمنههيههة ونههلههتههةههيههسوننتةضس توجيهية للتهمهكهيه الهتهمنهيهذ
والههمههلههبههة واصبههس لههلههحههصههول عههل ه
نعلونس الكهسفهيهة لهمهسهسعهةتههه عهله
ا خههتههيههس والههتههوجههيههه فههي نسههس ه ه
المسنعي.
 تهنهظهيه أضهسم نهفهتهوحهة فهي الهمهركهزللتعرضل بمؤسسس المسنعة والمسسلهك
التي توفرهس كمس تةةم للتمنيذ والمهلهبهة
كل عروض التكوض وشهروط الهةهبهول
فيهس وكيفية التسميل بهس.
 تةةض الهةعه والهمهشهو الهفهردضهةطوال العسم الة اسي.

ضلعب المركز أضضس دو

الوسيط بي

المسنعة والحيس

المهنية وضسسعة في تعزضز فرص العمل لفسئة المسلب
المسنعي وذلك :
تةةض الةع والمسسعة للملبة في نشس ضعه المهنية وتوفير
التةا ضب وإضمسد فرص والعمل.
 تةةض المسسعة عل كتسبة السير الذاتية الرسسئلالتحفيزضة و سسئل طلب عمل وغيرهس...
 تة ضب المسلب عل تةنيس التحضير لمةسبم العمل. -تنظي أو اش عمل للمسسعة في ا دنس المهني.
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 .5المكتبة الرقمية
والهتهةهنهيهس الهحهةضهفهة
بمس شك فيه أن التكهنهولهوجهيهس وا تصهس
أةبحت ن الضرو ضس ن أجل نواكبة التمو العسلمهي وجهسنهعهة
سيةي دمحم ب عبة ل تسع ن خمل اسهتهراتهيهمهيهتهههس الهرقهمهيهة إله
استخةام وتموضر التعلي ا لكتروني وتمبيةه بهةف تهحهسهيه وتهمهوضهة
العملية التعليمية وا تةس بهس .وقة انخرطت جسنعة سيةي دمحم ب عبة
ل في تموضر وسسئلهس وإنكسنستهس لهخهةنهة نهرتهفهةهيهههس طهلهبهة وأسهستهذ
وإدا ضي حي تمكنت ن إدخسل التكنولوجيس في العملية التعلهيهمهيهة
( التسميل ع بعة التعلي ع بعة  E-learningالبرضة األكهسدضهمهي
التواةل  )....وتواةل تكفيل جهودههس فهي ههذا الهمهمهسل لهرقهمهنهة
األ ةة الوثسئةية بمكتبس نؤسسستهس وهي عملية تهتهمهلهب الهعهنهصهر
البشري المؤهل لذلك وكذا األجهز والوسـسئـل المتمـو الخسةة

نمس هذه العملية.
واستمرا ا في تموضر استراتيميتهس الهرقهمهيهة وبهههةف نشهر الهمهعهرفهة
وتسهيل عملية تبسدل المعلونس وإتسحتهس وتهمهكهيه ا طهمع الهمهبهسشهر
عل كل نس هو جةضة في جمي المهيهسدضه الهعهلهمهيهة والهفهةهسفهيهة أنشهأ
المسنعة في نواق نؤسسستهس ' المكتبة الرقمية ' الهتهرض نهنهههس تهوفهيهر
الكتب وا ةةا ا ا لكترونية المةضة وتسهيل عملية تحميلههس وكهذا
التوفر عل ةية وثسئةي نرقم بسلمكتبس المسنعية نظرا لمهس ضهمهفهلهه
ن اهمية لممتم األكسدضميي والبسحفي بمس ضهوفهره لههه نه نهمهس
نو وعية نختلفة وهي خمو نوعية عل ةعية جعل التعلهيه نهتهسحهس
أنسم الممي وبكفس عسلية بمس ضحةق أهةاف المسنهعهة ا سهتهراتهيهمهيهة
وتملعستهس أضضس.

Bibliothèque Numérique de la Faculté des sciences et techniques de Fès
http://www.fstf.fst-usmba.ac.ma/bibliotheque/index.html

Espace Philipe Ardant

Bibliothèque principale
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6. l’USMBA en visite à la Région de Val de Loire
Le Pr Omar Assobhei, Président de l’USMBA était
parmi la délégation marocaine conduite par Mohand
Laenser, Président de la Région de Fès-Meknès et
accueillit par le Président de la Région CentreVal de Loire, du 15 au 18 février 2017, en vue de
prolonger des actions menées dans le cadre du partenariat entre les deux Région signé en avril 2016, et
les projets à initier selon des orientations conjointes
et renforcer les projets lancés, notamment dans
la filière Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM)
ou encore jeunesse et dialogue interculturel, échanges
économiques, touristiques et culturels, et formation,
recherche et transfert de technologie.
À savoir que la Région Centre -Val de Loire et la Région de Fès-Meknès bénéficient d’une grande Présence agricole sur leurs territoires mais aussi une forte implication dans l’économie des start-up et des
nouvelles technologies.
Durant son séjour, la délégation marocaine a pu découvrir plusieurs sites de la Région Centre-Val de

La délégation est composée du:
- Président de la Région de Fès Meknès: Mr Mohand
LAENSER;
- Premier vice Président de la Région de Fès Meknès, Mr
Driss SQUALI ADOUI ;
- Président de la commission de la coopération de la Région de Fès Meknès, Mr Mustapha MERIZAK ;
- Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de
Fès, Mr Omar ASSOBHEI ;
- Président de l’Université Moulay Ismail de Meknès, Mr
Hassan SEHBI ;
- Président de la CGEM Fès, Mr Mohamed RKHAMI BERRADA ;
- Président de la CGEM Meknès, Mr Abdeljabar ACHAB.
- Directeur de l’agence d’exécution des projets, Mr Youssef
ZIANI ;
- Chef de service des relations générales et de la coopération internationale de la RFM, Mme Zhor CHERKANI .

Loire dans les secteurs agricoles , économiques universitaires, culturels (le Fonds Régional d’Art
Contemporain d’Orléans et le Centre Olivier Debré
de Tours), de voir le développement d'une stratégie
touristique et d'échanger avec différents acteurs du
territoire.

Une visite à l’université de tours s’inscrit dans la continuité
de la coopération universitaire portant sur la valorisation
d’extraits issus de plantes médicinales pour le traitement des
cancers, lie l’Université de Tours et le Laboratoire Matériaux, Substances Naturelles, Environnement & Modélisation (LMSNEM) à la Faculté polydisciplinaire de Taza
relevant l’USMBA de Fès .
Dans ce cadre, l’équipe d’enseignants chercheurs a obtenu
un financement du Programme Hubert Curien, intitulé
Toubkal, d’une durée de 3 ans (2016-2018).
Le projet a pour objectif de réaliser l’étude chimique et
biologique d’une plante utilisée en médecine traditionnelle
marocaine, haloxylon scoparium, pour lutter contre la progression cancéreuse et le développement des métastases.
Le projet a permis ainsi de développer une convention de
collaboration « Formation et Recherche » entre les deux
Universités et la mise en place d’une co-tutelle de thèse.
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 .7أنشطة الجامعة
يوم  80مارس 7802
نهحهس هر
احتضنت كلية الشرضعة بفس في إطس برنسنمهس للتوعية والتحسي
ألةسهس األستسذ البسح وا عمني الكوضتي الةكتهو دمحم الهعهو هي فهي نهو هوع:
”نوق الشبس المسنعي في التنمية الممتمعية“.
عرفت المحس ر التي ت تنظيمهس بشراكة ن شبكة الةروضي للتنهمهيهة والهحهكهسنهة
حضو ا نكففس سوا ن قبل األسستذ أو الملبة أو ا عمنيي .

يوم  01و 02مارس 7802
نظ نركز د اسس الةكتو اه اللتس والهتهراث
والتهيئة الممسلية بتنسيق ن فهرضهق الهبهحه فهي
عل نةس نة األدضسن التسب لكليهة اصدا والهعهلهوم
ا نسسنية سسض الملتة الةولي الفسله لهلهمهلهبهة
البسحفي في عل نهةهس نهة األدضهسن فهي نهو هوع
”نعرفة اصخر :خمو نحو الحوا “.
عرف اللةس نشس كة وحضو نكفل ونةسشهس
ونةاخم نمهمهوعهة نه األسهستهذ والهمهلهبهة
البسحفي .
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 .8احتفاء الجامعة باليوم العالمي للمرأة
يوم  80مارس  ،7802كانت مناسبة لجامعة سيدي دمحم ب ن ع ب د هللا
وجميع مكوناتها لالحتفال باليوم العالم للمرأة وخاصة نساء الت ع ل ي
العال والبحث العلم إج ال وت ق دي را ل ل دور ال م ت م ي ز ل ل م رأة ف
المجتمع واعترافا لما تسديه من خ دم اج ج ل ي ل ة ل ل ن ه و ب م ه ام
التربية والتكوين ،وإيمانها القوي بالرسالة الت تضطلع بها وتف ان ي ه ا
ف أداء واجبها التربوي واإلداري والبحث والمهام الموك ول ة إل ي ه ا،
من أجل الدفع بالمؤسسة التعلي م ي ة وال ج ام ع ي ة ل م زي د م ن ال ت أل ق
والنجاح وتحقيق التنمية المنشودة.

ةو

جمسعية لنسس كلية العلوم ظهر المهرا ضوم  08نس

نسدي بسمة فرح التسب لكلية العلوم والتةنيس نظ نةو تحت
عنوان ” البس ح تبعس حلمهس  ..واليوم حةةس ذاتهس“
بمنسسبة اليوم العسلمي للمرأ .

 2017ن السية عمية كلية العلوم ظهر المهرا
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 .9احتضان الدورة الثانية لألولمبياد الوطنية للطب بفاس
احتضنت كلية الطب والصيدلة يوم  9مارس  7802الدورة الثانية لألولمبياد الوطني ة
للطب وذلك بحضور الكلياج التسعة للطب والصيدلة بالمغرب ،واس ت م ر ع ل م د
ثالثة أيام .وقد عرفت الدورة مشاركة مكثفة للطلبة ح ي ت ت ج اوز ع دد ال م ش ارك ي ن
 088مشارك ومشاركة ف عدة منافساج ،وسهر عل تنظيمها كلية الطب والصي دل ة
بفاس وجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بشراكة مع المركز ا ستشفائ الحسن ال ث ان
فاس .
وتتضمن فعالياج األولمبياد مسابقاج ثقافية وعلمية ورياضية ,الهدف م ن ه ا ت ن م ي ة
العالقاج بين الطالب ،والحث عل العمل الجماع  ،وروح الم ن افس ة ،وت ق وي ة روح
التضامن والمواطنة وا نخراط ف المبادراج ذاج النفع المشترك
وقد قد جاء تنظي له الدورة تزامنا مع اليوم العالم للكل ت ح ت ا ع ار“ :أم را
الكل والسمنة لنمط حياة سليمة” بمشاركة مجم وع ة م ن ال خ ب راء واألك ادي م ي ي ن
والمتخصصين .

عل هسنش األولمبيسد ت تنظي حفلة خيرضة ت إضةاع ضعهس
لفسئهة نشهروع ’ ’Green nephrologyالهتهسبه لهلهمهركهز
الكلي المزن .
المهوي المرجعي (إسعسد) لعم نر

الحفل ا فتتسحي لألولمبيسد
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 .01تألق الرياضة الجامعية
تتويج منتخب جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا إناث للعدو الريف بطال للموس الجامع :7802-7801
فس ننتخب جسنعة سيةي دمحم ب عبة ل إنسث بسلبمولة الوطنية المسنعية  52للعةو الرضفي والتي نظمت بحلبم اليخيييوأل ارمييير الليم ميلييي يم
بالجديد ضوني  55و 50فبراضر  5102من طرف جامعم شعيب الد الي بتنسيق مع الجامعم المغربيم لليرييا يم اليجياميعيييم تهحهت شهعهس
برا المسقس ا ضمسبية للمسلب'.
'الرضس ة المسنعية :تنسف
في الترتيب الفردي حصلت المسلبة عسئشة ظرضل عل الميةالية الذهبية أنس المرتبة الفسلفة فكسنت ن نصيب المسلهبهة سهنهس نهنهصهو ي نه
جسنعة سيةي دمحم ب عبة ل أنس الميةالية الفضية فكسنت ن نصيب المسلبة ةبسح سةلي ن جسنعة الةس ي

عيسض نراكش.
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 .01تألق الرياضة الجامعية (تتمة)

وعل إثر هذا ا نمس المتميز استةبهل
الههةكههتههو عههمههر الصههبههحههي

ئههي ه

المسنعة المتوجي والمهسقه الهمهشهرف
عهلههيهههه وأشههسد بههمههمهههههوداتهههه الههةههيههمههة
ونفسبرته المستمر لتحةيهق نهفهل ههذه
المراتب المشرفة في جل ا ستحةهسقهس
الرضس ية المسنعية.

واقتنسعههس ننهههس بسلههةو الهههسم الههذي تلعبههه الرضس ههة عسنههة والرضس ههة
المسنعية خسةة فهي تكهوض شخهصية المسلهب والتهأثير عله نهسس ه
الة اسي أولت جسنعة سيةي دمحم به عبهة ل عنسضهة نتمهيز للنهشسط
الرضس هي الممبههي نه خههمل العههصبة المهوضهة للرضس ههة المسنعيههة
حي تعمل عل دع وتعزضز حضو طلبتهس في نختلل التظسهرا
الرضس ية وطنيس ودوليس.
فبفضل قرا اتهس وتتبعهس الةائ واجتمسعستهس الةو ضة تعمل العصبة

بمعية جميه نكونهس المسنعهة ونهسؤوليهس لتهسخير جميه الوسهسئل
المتسحهة المسدضهة البهشرضة واللوجيهستيكية ..نه أجهل إثهرا النههشسط
الرضس هي بسلمسنعههة وتحههسي نردودضهة الملبهة وبفههضل كههل المهههود
تمك ه اليههوم طلبههة المسنعههة إنسثههس وذكههو ا ن ه الفههو بعههة كههؤو
ونيههةاليس وتحةيههق نراتههب نههشرفة تعك ه جههود التنظي ه والتأطيههر
والمواكبة وأضضس بفضل نفسبر طلبة المسنعهة وثةتهه فهي إنكسنيستهه
وفي جسنعته .

اجتمسع العصبة المهوضة للرضس ة المسنعية برئسسة جسنعة سيةي دمحم ب عبة ل
5102
ضوم  10نس
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خلية اإلعداد
 عمر الصبحي ئي المسنعة.د
إبراهي أقةض نسئب الرئي.د
 نله البةسلي نسئب الرئي.د
 عبة ا له سيس.د
حسنس العيسسوي
إضمسن العسري
خةضمة تعرابت
عمسد ا د ضسي
أني العلوي الشرضفي
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