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 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

 ف       ل د   د     د     
12عدد رقم: 2017التاريخ: ابريل    

في إطاس اعخشاحيديت  الدامؼت النِاطنينت النز  

حغؼى خامؼت عيذ  دمحم بو ػبذ هللا لنخنينضان نَنا 

خذمت ل ندخنغ، ُبَذف حقِانت ينينل النخن نامنو 

ُالنِاطيت ُاالىذماج االخخناػي، ػنبنش حنين نينز 

مؾاساغ ُمبادساث مخؼذدة، ُفي عياق  الِػي 

الِطيي بسقِق األؽخاؿ الزانو انؼناىنِه منو 

اإلػننايننت، ُفنني إطنناس الننخننِخننَنناث الغننينناعننت 

النغشات ىسِ النداليو االخخناػي ُالخ نامنيني 

ُالزاو حل حؤكينذٍنننا ُحنشعنينخنَنننا منو خن   

مدنِػت مو اآللياث ميَا )الذعخنِس، النقناىنِه 

،  خ ق لديــت مؾخشكت ُصاسانت 13-97اإلطاس 

 بشئــاعت سئـــيظ السكِمت، الخطت الِطييت 

 1 تقديم

عننن جنناجننعة جننامننعننة 

سيدي دمحم بن عنبند هللا 

لننحننبننإلننق  نن   عننا ننة 

 7102لدورة 

2 

إلفل ا عالن عن الفاجع 

 بالجاجعة 
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 4 الجاجعة بعيون صإلفية

(،  2021-2015“  اإلػننناينننت -الصنننسنننت ”  

باإلضافت إلى الؼذاذ منو النبنشامنح النسنكنِمنينت 

ُالقطاػيت بنا في رلك ُصاسة النخنؼن نينل النؼنالني 

ُالبسث الؼ ني،  اىخشطج خامؼنت عنينذ  دمحم 

بو ػبذ هللا بذُسٍا في ٍاحٌ البشامح مو خن   

م نِعنت، ُاػنينت بنِاخنبنَنا فني ٍنزا  إخشاءاث

اإلطاس، زيث فخسج ُسػ دػل ُخذمنت لنزُ  

االزخياخاث الخاصت ُمؼالدت اإلػايت، ُمو ثل 

ػن ج ػ ى خ ق خائضة خامؼت عنينذ  دمحم بنو 

ػبذ هللا ل بسث فني اإلػناينت، بنننقنخن نى ينشاس 

أبنشان   14بخاساخ  08/16مد ظ الدامؼت سيل 

2016 . 

 

 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
 عصرية، مبدعة ومقاولة
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فباإلضافت إلى مَام خامنؼنت عنينذ  دمحم بنو  

ػبذ هللا النخنث ت أعاعنا فني حنطنِانش النبنسنث 

الؼ ني ُالخؤطيش ُالخكِاو ُحنينننينت النقنذساث 

في مداالث اإلبذاع ُالثقافت ُاالبنخنكناس، فنئه 

خائضة خامؼت عيذ  دمحم بو ػبذ هللا لن نبنسنث 

في اإلػايت حؼخبنش ىنننِرخنينت ُاألُلنى ػن نى 

صنؼنيننذ الندننامنؼنت النننغننشبنينت زنينث حنَننذف 

النغاٍنت في خ ق مدخنغ منخنِاصه انسناس  

ٍنننِم الَؾاؽت ُالخَنننينؼ ُمنين نخنر ػن نى 

الندخنننغ ُاغناُ  بنينو الندنننينغ فني 

حغننخننَننذف الننسننقننِق ُالننِاخننبنناث. كنننننا 

الدائضة حسغيو خِدة زيناة األؽنخناؿ رُ  

الننسنناخنناث الننخنناصننت، ُحننقننِاننت يننذساحننَننل 

ُمغاػذحَل ػبش البسث ُالخكِاو في الخغ ن  

 ػ ى إػايخَل. ُأا ا مو أخ  حقِات اٍخنام 

فالبازثيو في الننِضنِع ُالنذفنغ بنؤصنسنا   

النبادساث في احدناً االبنخنكناس ُاإلبنذاع فني 

النيخِخاث ُالخذماث النشحبطت بالننِضنِع 

ُإاداد السن نِ  النننيناعنبنت لنننخنخن ن  أىنِاع 

 اإلػايت ُح بيت زاخاث النؼيييو ُرُاَل .

كنا حشُم الدائضة حؾديغ الخؼاُه ُاالىن نخناذ 

ُالؾشاكاث بيو النخخصيو ُالنَنخنننينو منو 

أخ  حؾكي  ؽبكاث ػننن  فني أفنق حنسنقنينق 

األٍذاف أػ ً، ُحقِات االعخؼنا  النؾخنش  

لإلمكاىياث ُالخبشاث لن نشيني بنالنبنسنث فني 

الننننِضنِع ُاإلعنَننام فنني حننسنقننينق أٍننذاف 

النخطط النِطنيني زنِ  الصنسنت ُاإلػناينت 

ُيذ حيافظ ػ ى الدائضة .  2015-2021

مؾنشُػنا مننو منخنخن نن  منيناطننق  12

 النغش  مكشعت ل بسث ػو اإلػايت.

 

 Intitulé du Projet  Porteur du Projet  

1 
Thèse de Médecine: Qualité de vie des parents d'enfants en situation de Handicap dans la 
région de l'oriental  

Maryam Fourtassi 

2 Thèse de Médecines : les attitudes générale envers les personnes en situation de handicap Maryam Fourtassi 

3 
Thèse de Médecines : Attitudes des prestations de soins de santé envers les personnes en 
situation de handicap dans la ville d'oujda 

Mustapha Mouilly 

4 
Ouvrage : Le Handicap au Maroc : violence des représentations et possibilités du change-
ment             اإلػايت بالنغش : ػي  الخنث ث ُمنكياث الخغييش 

Rachid El Guennouni 

5 
Mémoire de fin d’étude : Indication de l’activité physique chez les personnes en situation 
d’handicap 

Nada Arkibate et Kenza Tlemcani 
Rhmari  

6 Produit : Disabled well dressed Fatima Zahra Houti 

7 
Thèse de doctorat :Contributions au développement d’un système de tutorat intelligent par 
l’intégration du contrôle mental. 

Amin Zammouri 

8 Ouvrage : La kinésithérapie au Maroc…en quête de solutions  Youness Azemmour 

9 
Service : Difficultés d’apprentissage liées aux troubles de disfonctionnement cognitif la   
dyslexie. 

Naima Bousfiha 

10 
Article : Prevalence of disability and rehabilitation needs amongst adult hospitalized pa-
tients in a Moroccan university hospital 

Abderrezzak Hajjioui 

11 
Article : Le handicap au Maroc : étude d’adéquation entre l’offre de soins et le besoin en 
rééducation. 

Abderrezzak Hajjioui 

12 
Service : Mise en place d’un Diplôme inter-universitaire de réhabilitation cardiorespiratoire 
des maladies chroniques et du Vieillissement avec la mise en place d’unité de réadaptation 
du cancer du sein au CHU Hassan II de Fès. 

Abderrezzak Hajjioui 

 الئحت د مشاريع د مقدمت  لتنافس حول جائزة جام ت سيدي دمحم بن عبد هللا  لبحث ف  دإلعاقت  
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 . إلفل ا عالن عن الفاجع بالجاجعة 3

باللالال ال الب   ال الال   2012أبالالل ال   01وخالل  فال ال  تالالي تاليالمال ال الال   الوي 

و  ص د ب، ب اس، تي تقد ي   جو ئز    ائز ن بالجالائالزج  جالا الدالب  ال الد  

(، فال الي االاز  2012دمحم بن عبد هللا   البالفالي االع  ةعالادالب   دولج 

  بافثان    غلب ان لش د   ليويع وعبد   لز ق   الفالجال الو   اليالاصال الب 

بجائزج   بفي اع  ةعادب، و يالفالا   اللتالبالب   الثالا الثالب  ال ال ال الدج يالدال ال الب 

بوص  فب تقد الل   الجالهالودتالا وتشالجال الدالا  الهالا  عالن بالفالثالهالا   ال التالدال ال  

بصدوباا   تد ي    لتب ب باض ل باا   خ      دلاع أو  ا  ال ال ال  ’ 

 ‘ .ب لض ع ل   قل ءج و   هي

 

وجاء اوز   بافي لش د   ليويع بهذه   جائزج عن إصد له   الذ  فال ال  

بال اليال الا ”   ةعادب با  غل  .. عيف   ت ثلا و  لياا   تغ  ل ”  عيو ن 

فاز   بافي عبد   لز ق   فج و    أ تاذ بل  ب      ( ي س   الجالائالزج 

عن بفي أيجزه فو   ة لالايال الاا   ال التالافالب ةفالد ي شالهالادج جالا الدال الب 

 شتللب     ك خاص بالداللو وإعالادج تال تال ال    ال الصالابال الن بالا  الل ض 

-Mise en place d’un Diplôme inter   ز يب وأ ل ض   ش خوخب: 

universitaire de réhabilitation cardiorespiratoire des 

maladies chroniques et du Vieillissement avec la mise en 

place d’unité de réadaptation du cancer du sein au CHU. 

Hassan II de Fès ). 

 ل بازثيو ال ائضاو مياص ت  بالشحبت األُلى   2017دُسة  -لسظت حغ يل خائضة البسث في اإلػايت

 مو طشف لذكخِس ػنش الصبسي، سئيظ الدامؼت ُالؼ مت مصط ى بيسنضة، سئيظ الند ي الؼ ني لِخذة
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 . إلفل ا عالن عن الفاجع بالجاجعة )تتمة(3

 اخخناػاث لديت دساعت م  اث الخشؽير لدائضة خامؼت عيذ  دمحم بو ػبذ هللا ل بسث في اإلػايت

أؽشفج ػ ى حي يز القشاس النؤعظ ل دائضة ث ث ٍيآث، لديت اإلؽنشاف 

 ُال ديت الؼ نيت ُكخابت الدائضة. 

ما مدنِػٌ اثينى ػؾنش مؾنشُػنا،  2017ُيذمج ل خيافظ بشعل دُسة 

 ػن ج ال ديت الؼ نيت ػ ى دساعخَا بياء ػ ى مؼاايش مِضِػيت. 

ُاىنخنقناء أف ن  ُحخكِه ال ندنينت النؼن ننني النخني أؽنشفنج ػن نى دساعنت 

النؾاساغ النقذمت في إطاس خائضة عيذ  دمحم بو ػبذ هللا في البنسنث فني 

 مو الغيذة ُالغادة:  2017اإلػايت  دُسة 

 األعخار الذكخِس ػنش الصبسي، سئيظ خامؼت عيذ  دمحم بو ػبذ  -

 

 ، هللا، سئيغا ل ديت الؼ نيت

الذكخِسة عياء الِصاىي الخَامي، مذاشة النشكنض النِطنيني دمحم الغنادط   -

 ل نؼاييو ب اط،

 الذكخِس النَذ  الب ِطي، مذاش النيذُبيت الدَِات ل صست ب اط، -

األعخار الذكخِس عيذ  ػاد  اإلبشاٍيني، ػنيذ ك يت الطن  ُالصنينذلنت  -

 ب اط،

األعخار الذكخِس إبشاٍيل أيذال، ىائ  سئيظ خامؼت عينذ  دمحم بنو ػنبنذ  -

 هللا، النك   بالؾؤُه األكادانيت ُالبيذاغِخيت .

 

، حل حِصاغ ؽِاٍذ حقذاشات 2017خ   ز   اإلػ ه ػو ال ائض بدائضة خامؼت عيذ دمحم بو ػبذ هللا ل بسث في اإلػايت دُسة 

 ػ ى النخيافغيو  حقذساا لدَِدٍل ُحؾديؼا لَل لنِاص ت االٍخنام بزُ  االزخياخاث الخاصت ُالبسث في ٍزا الندا   

 الحجنة العحمية لدراسة وانتقاء المشاريع المقدمة لحتنا س 
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 . إلفل ا عالن عن الفاجع بالجاجعة )تتمة( 3

   بادل ا   د   ب و  تلبو ب اع  تجاه  البتلال وإ الجالاد فال الو   اليالا البالب 

  خت ف أيو ع  ةعادب . وألد لئ س   جا دب اع  الداللض لال ال التال ، أن 

تذه    بادلج تهدف إ ال   الفالالبالب  يالدالد ي    الن، وتالدالز الز   التالضالا الن 

و  ت ا ك  الجت اعع، وتف  ن يوع ب   ف اج  ألشخاص ذو   ةعالادالب 

 وت و ل  تدددج   تخصصاا و تدددج    ؤ   ب اع تذ     جا .

تخ     ف    فاضلج   دل ب  ص    بيف زج، لئال الس   ال الجال الس 

 ا   اضال ال التال  ،  ة لي و ةعادب"" ،  اع  وضوع    د  ع بوجدج

خل ها باعت اد ت   ز إ جابع  ذو   الفت الاجالاا   الخالاصالب،  الؤلالد  

  ميَا.أن تؤالء  هي ل اء ا و اداا  ج  أن   ت  د   و ن 

ت   ي  جائزج  ال الد  دمحم بالن عالبالد هللا االع   البالفالي االع  ةعالادالب    ف  

فضله   دد د  ن   بافث ن و  لاد    ن و   باء و   هتال ال الن بالقالضالا الا 

 ةعادب با  غل  و  خالو ، فال الي ألالد   ال التالدخال الون أن تال  ال الس تالذه 

  جالائالزج  اللوي بالا  الاس خال ال   الجالتال الا  التالو زن  الفالال    الهالشالاشالب 

و  ته  ش إ ـ  جاي  تقو ب  تت اي   بافث ن ب وضـوع  ةعالادالب و  الداالا 
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 . الجاجعة بعيون صإلفية4

 ن تاليالمال الي جالا الدالب  ال الد  دمحم بالن عالبالد هللا 
ب اس:ف   توز ا جو ئز   بفي و البتلال االع 

 /http://www.sawtfes.com جا   العادب .
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 . الجاجعة بعيون صإلفية )تتمة(4

Fès : Le Prix de l’université Sidi Moha-
med Ben Abdellah sur le Handicap 
décerné ex-aequo aux chercheurs 
Rachdi El Guennouni et Abderrazak 
Hajjioui 

إلفل ا عالن عن الفاجع 
بجاجعة سيدي دمحم بن عبد 
 هللا لحبإلق    ا عا ة 



 لئا ب جا دب   د  دمحم بن عبد هللا  

    غل  -( ااس30000  – 2222ص.   – ل   إ  وز ل 

(00212  0 535 20 62 20/21  هاتف:    

 (00212  0 535 20 62 50/52   الس : 

 president@usmba.ac.ma  بل د  ة لتلويع:

Cellule.communication@usmba.ac.ma   

 https://www.usmba.ac.ma:    ودا  ة لتلويع 

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 

 خليت دإلعدد 

 د. ػنش الصبسي، سئيظ الدامؼت 

  د.إبشاٍيل أيذال، ىائ  الشئيظ 

  د. م َل البقالي، ىائ  الشئيظ 

  د. ػبذ اإللٌ عياس 

  ُزغياء الؼيغا 

  إاناه الؼغش 

 خذادت حؼشابج 

 ػناد اإلدساغي 

 أميو الؼ ِ  الؾشا ي 
Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma   
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