
 

 .  كــلـمة العـــدد. 1 

 
 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

 :ف       ل ا   ا ل ع د د 
14: عدد رقم 2017ماي : التاريخ   

 

 1 كلمة العدد

ال  دب  ل   م  اس  ي  ة ال        اف  ي  ة 

واألكاديمية بجامعة س ي دي 

 دمحم بن عبد هللا 

 

2 

 

ر انات ع دة ”ندوة دولية 

 ”لالتحاد اإلفري   المغرب 
3 

ل     ام ع  ل  م    دول           

اللاك رة ال م ك   رك ة ب ي ن ” 

 “المغرب وأمريكا الالتينية
4 

المؤت م ر ال ع ال م   ال   ال   

 لل ص ف 
5 

 6 الكراكة والعالقات الدولية 

 7 أنكطة جامعية 

 8 الجامعة بعي ن صحفية 

 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
 عصرية، مبدعة وم اولة

البحث لفترات محددة في إطار برامج للتعاون الدوليي 

مثل إراسموس موندوس حيث يحصيل اليبيليبي   يلي  

 .منح

وتستقبل الجامع  طلبتها األجانب من روافيد ميتيعيددة  

يلتحقون للدراس  في مستوى اإلجازة أو اليمياسيتير أو 

ويتميز سلك الدكتوراه بوجود طلب  باحثيين .  الدكتوراه

يسجلون في الجامع  وفي جامع  أخرى وفق اتفاقييات 

طياليبيا  39بلغ  ددهم ( cotutelle)إلشراف المزدوج 

 .باحثا

وتحرص اليجياميعي   يلي  تيوفييير ميروف ا نيدمياج 

الثقافي وا جتيميا يي ليليبيليبي  األجيانيب اليميسيجيلييين 

بالجامع  مين خي ت تييجيييعيهيم  يلي  ا نيتي يا  فيي 

 .جمعيات تؤطر أ مالهم  أو د م أنيبتهم

كثفت اليجياميعي  اهيتيمياميهيا  4102-4102خ ت سن  

باألنيب  الموازي  للبلب  ود م المواهيب واليايفيا ات 

من خ ت تنويع ود م اليتينييييي   يبير اليميهيرجيانيات 

 :الب بي  واألنيب  الهادف 

 ;مواصل  د م مهرجان فاس الجامعي للمسرح  -

 ;خلق مهرجان اإلبداع الب بي بفاس  -

 ;خلق مهرجان الترفيه وفنون الفرج  بتازة  -

 .خلق جائزة ابن ببوط  لحوار الحضارات -

 يلي  خيليق (  4102) ومؤخرا صادق مجلس الجامع  

مهرجانين إضافيين هما المهرجان الجامعي لموسيقي  

العالم والميهيرجيان اليدوليي 

 .للفيلم  العلمي الوثائقي
 

 

تختزن جامع  سيدي دمحم بن  يبيد ط طياقيات كيبيرى 

تقوي  ا نيدمياج ا جيتيميا يي خيدمي  للتنمي  البيري  و

للصالح العا   وذلك ببليبيتيهيا اليقيين ييقيار   يددهيم 

الييمييائيي  ألييط طييالييب وطييالييبيي   وأطييرهييا الييتييربييوييي  

 .واإلداري   ومؤسساتها وتن يماتها

ل ميليحيوميا فيي  وقد  رف  دد طلب  الجامع  ارتيفيا يا

السنوات األخيرة لان الحيايامي  اليتيربيويي  واليتيدابييير 

المتخقة في السنوات األخيرة تبرز تيحيو ت إييجيابييي  

سوا  في أ داد البلب  المسجلييين أو طيبيييعي  وجيودة 

 .التاوينات أو مروف العمل والحياة الجامعي 

مسيليايا  402)ويتسم العرض التربوي للجامع  بالغن  

واليتينيوع  وتيزاييد (  تغيبيي جيل اليحيقيوت اليميعيرفييي 

وي هر أن نسب  التاوينات التقنييي  .  التاوينات الممهنن 

. والمهني  تتجاوز من حيث العدد التاوينات األسياسييي 

وتتميز باونها تاوينات تببيقي  وتتجاو  وميتيبيليبيات 

بعد أن تم تجيدييد مضيميونيهيا وتيحيسييين .  سوق اليغل

. نو يتها من أجل ضمان اندمياج أفضيل ليليخيرييجييين

وهاقا تّم فتح التاويين فيي تيخيصيصيات وا يدة ميثيل 

مياانيك السيارات والباقات المتجيددة واليميواصي ت 

 .وغيرها

  22و ل  مستوى الماستر يصل مجموع التاويينيات 

وتضياف ليهيا .  مسلاا للماستر اليميتيخيصي  03منها 

تاوينات السلك الثاني للمهينيدسييين وطيليبي  اليميدرسي  

. تيايويينيا 00الوطني  للتجارة والتسيير التي تصل إل  

وتيال نسب  التاوينات اليتيقينييي  واليميتيخيصيصي  فيي 

في المائ  من مجموع التايويينيات  21مستوى الماستر 

 .في الجامع 

أما  ل  مستوى الدكتوراه فإن  دد التايويينيات يصيل 

 .طالبا باحثا 0012في المجموع تستقبل  03إل  

 ويلتحق  دد من البلب  األجانب بالجامع  للدراس  أو 

 األس اذ إبرا يم أقديم

نائب الرئيس المكلف بالكؤون 

 األكاديمية والبيداغ جية
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 ت كرف جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

 ب  ديم أ ر ال هان  وأطيب األمان 

   بمناسبة  ل   شهر رمضان المعظم، شهر العبادة والغفران،  

 أ له  هللا عليكم وعلى ذويكم الكرام 

 بالخير واليمن والبركات، 

  وكــــل عـــام وأن ـــم بألف خـــير

ييجيييع اليبيليبي   يلي  توكلها مهرجانات تتوخ  إبراز الميواهيب و

كما تستهدف تاثيط مسياهيمي  .  بلورة قدراتهم التواصلي  واإلبدا ي 

 . الجامع  في تنيي  محيبها الخارجي  و العمل  ل  تنميته

السن  حافل  باألنيب  الهادف  سوا   ل  صعيد المؤسسات أو وقد كانت 

 .موائد مستديرةوفي رئاس  الجامع  حيث تن م أنيب  خاص  

تيجع جامع  سيدي دمحم بن  بد ط أنيب  البلب  سوا  منها التي تقا  

في مؤسسات الجامع  أو التي يياركون بها خارج الجامع  وفي مدن 

 .أخرى

 

وقد بلغ  دد األندي  التي استفادت من الد م المادي واللوجيستياي 

 لما بأن .  4102-4102ناديا خ ت سن   01لرئاس  الجامع  

المؤسسات تقو  في نفس التوجه بمجهودات محمودة لفائدة أنيب  

 .البلب 

وفي هقا السياق ي هر أن البعد ا جتما ي والتبو ي حاضر في 

 مل الجامع   وجب تثمين المنجزات وترسيم إطار العمل في مل 

إستراتيجي  الجامع  المواطن   من أجل تقوي  هقا التوجه وتحقيق 

 .غاياته التربوي  والعلمي  والتببيقي 
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و يا منها بأهمي  اليتيواصيل واليتيقيار  واليتيبيادت اليثيقيافيي بييين 

المجتمعات  فإن جامع  سيدي دمحم بن  بد ط كانيت السيبياقي  فيي 

د م وتعزيز الدبيليومياسييي  اليثيقيافييي  واألكيادييمييي   وميد جسيور  

التواصل والتعاون الثقافي واليعيليميي بييينيهيا وميؤسيسيات ثيقيافييي  

أصيبيحيت اليجياميعيات تيليعيب دورا فقد .  و لمي    ربي  وغربي 

 يدة وسيائيل  كبيرا في الدبلوماسي  المعاصرة  وذليك مين خي ت

تن يم اليميليتيقيييات والينيدوات اليدولييي  واإلقيليييمييي   وكيقا :  همهاأ

الزيارات المتبادل  بين مختلط الجامعات في اليعياليم  فضي   ين 

  .المبادرات المؤثرة في الرأي العا 

وجامع  سيدي دمحم بن  بد ط  ززت مجميو ي  مين اإلجيرا ات 

في هقا الصدد   كإبرا  اتفاقيات  التبيادت اليبي بيي ميع ميخيتيليط 

الدوت  بر التنسيق مع سفرات تلك الدوت  كما  يميليت اليجياميعي  

 ل  خلق نادي جامعي دبلوماسي من خ له استضافت مجميو ي  

مين ميخيتيليط  والدبلوماسي      والسياسي  من اليخصيات الفاري  

لها األثير اليايبييير  ون مت محاضرات وندوات كان    أنحا  العالم

 . في التقرييب بييين اليثيقيافيات واليتيواصيل اليفيعيات ميع الييعيو 

النادي الدبلوماسي اليجياميعيي بيتيوقيييع    فعاليات    دة توجت كما 

اتييفيياقيييييات تييعيياون وشيييراكيي  مييع ميييخييتييلييط الييمييؤسييسيييات 

 . والثقافي   واألكاديمي    الفاري   والهيآت

وفي هقا الصدد  وتأكيدا للدور القي تقو  به الجياميعي  مين خي ت 

انخراطها الفعات في أنيب  وازن   من شأنها تعزيز الدبليومياسييي  

الثقافي  واألكاديمي  خدم  للمجتمع وإبراز قيمه األصيل   وترسيخ  

تيحيت اليقيييادة ومواكب  الدبلوماسي  الموازي  التي ينهجها المغر  

 الرشيدة لصاحب الج ل  دمحم السادس حف ه ط ونصره  والتي 

تتمثل في تعزيز شراكاتها اإلستراتيجي  المحلي  والدولييي  أسياسيهيا 

ا نفتاح والتعاون المثمر مع كاف  دوت اليميعيميور  وخياصي  مينيهيا 

الجنو   ود ما لهقه الحركي   ن مت جامع  سيييدي دمحم بين  يبيد دوت 

ط لقا ات  لمي  دولي  هادف  لتقوي  الدور الدبلوماسي واليقينيصيليي فيي 

 .تجسير الع قات بين اليعو 

ندوة الدولي  التي ن مت تحت الر اي  السامي  لج ل  ونقكر من بينها ال

رهانات  ودة المغر  "الملك دمحم السادس نصره ط  في موضوع 

  بحضور سفرا  4102مايو  2و  2وذلك يومي "ل تحاد اإلفريقي

الدوت اإلفريقي   وهو لقا  تاريخي يببع للع قات المتجقرة للمغر  

سل  الضو   ل  اإلماانيات القاتي  والمؤه ت وباقي دوت إفريقيا وي

الوا دة التي تتوفر  ليها القارة من أجل بنا  مستقبل آخر جديد 

 .ومختلط

القاكرة الميترك  بين ” ونقكر ايضا الملتق  الدولي األوت حوت 

  لقا  تباحث خ ه 4102ماي  09يو  “  المغر  وأمرياا ال تيني 

ممثلي الهيآت الدبلوماسي  جوانب متعددة من القاكرة الميترك  بين 

المغر  ودوت أمرياا ال تيني  ودورها في رسم سبل التعاون المستقبلي 

وإبراز قد  الع قات التاريخي  والرصيد الحضاري والتنمي  اليامل  

الموثق بمراس ت دبلوماسي  ووثائق ومؤلفات بين المغر  ودوت 

 .أمرياا ال تيني 

كما تستضيط الجامع  مجمو   من السفرا  واليخصيات من مختلط 

الدوت لتعزز التبادت الثقافي والمعرفي للبلب  واألساتقة وتمانهم من 

ا ط ع  ن قر   ل  مختلط اإلنجازات العالمي  والعلمي  والتنوع 

الثقافي  وكقا العمل  ل  إبرا  شراكات في مختلط الجوانب العلمي  

 ستفادة من برامج التبادت والثقافي  ذات ا هتما  الميترك وأيضا ا

والب بي القي يساهم بدوره في إشا   المعرف  ونير العلو  الثقافي 

 . والفنون والحضارات من خ ت التبادت الثقافي بين الدوت
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و يا منيهيميا بيواجيب اليميواكيبي  اليفيعيلييي  

لدبلوماسي  القم  التي يقودها ج ل  اليميليك 

دمحم السادس حف يه ط ونصيره مين أجيل 

تنمي  إفريقيا  ن مت جامع  سيدي دمحم بين 

سياييس نيدوة دولييي  - بد ط وجمعي  فاس

تحت الر اي  السامي  ليجي لي  اليميليك دمحم 

رهانات " السادس نصره ط  في موضوع 

وذليك "  ودة المغير  لي تيحياد اإلفيرييقيي

 .4102مايو  2و  2يومي 

وهي مبادرة  لمي   منبثق  من سياق دولي 

وإفريقي يستلز  بلورة التيعياون بييين دوت 

كما أن .  الجنو  لمواجه  تحديات العولم 

مييياكييل الييقييارة اإلفييريييقييييي  ا قييتييصييادييي  

وا جتما ي  والسياسي  والبيئييي  تيقيتيضيي 

مقاربات جيدييدة ليليميعياليجي   يلي  أسياس 

تييوميييييط اإلميياييانيييييات الييقاتييييي  وبييلييورة 

استراتيجيات أصيل   لتغيييير اليواقيع نيحيو 

 . األفضل

 وللمغر  في هقا البا  تجــــار  نـاجح   

و ديدة ونماذج تنموي  ميتيميييزة  أسياسيهيا 

 ل  سبيييل اليميثيات  ا نيفيتياح وا بيتيايار 

والتنمي  البيريي  واليميسيتيدييمي   واليعيميل 

الميترك مع دوت اليمات ودوت اليجينيو  

وملت القارة اإلفيرييقييي  .  في مجا ت  دة

ضمن أسبقيات سياسات التعاون الميغيربيي 

منق تأسيس من م  الوحدة اإلفرييقييي   وليم 

يتغير هقا الينيهيج رغيم تيجيميييد  ضيويي  

 . 0312المغر  في هقه المن م  سن  

واليو   وبعد  ودة الميغير  إلي  ا تيحياد 

 91اإلفريقي في اجتما ه بأديس أبابا ييو  

  تزداد إرادة التعاون والعيميل 4102يناير 

الييميييييتييرك بييييين الييمييغيير  وكييافيي  الييدوت 

اإلفريقي  في كل المجا ت من أجل تنيمييي  

إفريقيا وخدم  شعوبها واستقرار  بلدانيهيا  

لاي توفر فضا ات للعيي  واليميعيامي ت  

يسيتيد يي األمير اليقي .  البيينييي  واليدولييي 

انخراطا جما يا للحاومات واليميؤسيسيات 

 . الوطني  والدولي  وهيآت المجتمع المدني
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هقا  اللقا  القي ن م تحت الر اي  السامي  لصاحب الج ل  دمحم  يعتبر

السادس حف يه ط ونصيره  حيفي  إفيرييقيييا كيبيييرا حضيره سيفيرا  

السينغات وكوت ديفوار ومالي وغينيا وممثلي السيليبيات واليميجياليس 

المنتخب  و دد من اليخصيات واألساتقة الباحثين  وجمهور كبير مين 

  نوقيت خي ليه  يدة قضياييا تيهيم اليروابي  اليثيقيافييي  . طلب  الجامع 

والتاريخي  بين المغر  وباقي الدوت اإلفريقي   وكقا القيم  اليميضيافي  

لعودة المغر  إل  ا تحاد اإلفريقي وأيضا فرص التعاون المتاح  في 

 .مختط المجا ت

وطرح المن مون  خ ت هقه الندوة أسئيلي  هيادفي  ليبيليورة تيوصيييات  

ذات  بعد مستقبلي و ملي من قبيل فهم التحديات والرهانات اليجيدييدة 

خ ت ا ستقبات القي خصصه السيييد 

رئيييييس الييجييامييعيي  الييدكييتييور  ييميير 

الصييبييحييي لييلييسييادة سييفييرا  الييدوت 

اإلفريقي  اليقيق  بماتبه بمقر رئياسي  

 . جامع  سيدي دمحم بن  بد ط

التي تواجهها القارة اإلفريقي  والسبل المتاح  ليليرقيي بيهيا  وتيميحيورت 

 :لقا  حوتأ مات ال

 الع قات المغربي  اإلفريقي   بر التاريخ  رصيد لبنا  المستقبل. 

  المؤه ت الجيوستراتيجي  وا قتصادي  والبيري  للمغر  من أجيل

 .خدم  التنمي   بإفريقيا

  إفريقيا فضا  للتسامح ورباط كونيي ليليتينيوع واليتيواصيل اليثيقيافيي

 .والديني

  النموذج المغربي الجديد لتدبير الهجرة الدولي  والرقي ا جيتيميا يي

 .اليامل في أفريقيا

 

 بمقر كلي  العلو  والتقنيات “ رهانات  ودة المغر  ل تحاد اإلفريقي"الجلس  ا فتتاحي  للندوة الدولي  
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بعد ت وة آيات من القكر الحايم والنييد الوطني افتتح اللقا  اليدكيتيور  يمير الصيبيحيي  

رئيس الجامع  بالم  ترحيبي  بضيوف الجامع   السادة ممثلي الهيآت الدبلوماسي  ليليدوت 

اإلفريقي  بالمغر   لتيريفهم جامع  سيدي دمحم بن  بد ط في هقه الينيدوة اليهيامي  اليتيي 

 .تتوافق وتوجهات المغر  واستراتيجيته السياسي  وا قتصادي  للعودة إلفريقيا 

فمنق توليه العرش   مل صاحب الج ل  الميليك دمحم السيادس نصيره ط  يلي  تيعيزييز 

الع قات مع األشقا  األفارق  بما يقر  من خمسييين زييارة رسيمييي   وبياليتيوقيييع  يلي  

 .اتفاقيات تعاون في شت  المجا ت تضع المغر  ثاني مستثمر في الدوت اإلفريقي  

وقات السيد الرئيس أن  ودة المغر  لألسرة األفريقي  تعتبر طبيييعييي  ني يرا ليليعي قيات 

التاريخي  والثقافي  والروحي  التي تجمع المغر   بإفيرييقيييا  وفيي هيقا اإلطيار  ليعيبيت 

 .العبادة والقر  الثقافي دورا هاما للحفام  ل  الراب  بين المغر  وبقي  القارة

السنغات ضيط شرف هقا اللقا  لعدة ا يتيبيارات وفي هقا الصدد  أخبر السيد الرئيس أن 

وهو اختيار   بد من القوت انه تعبير  ن الصداق  واألخيوة اليتيي تيجيميع اليبيليديين مينيق 

 . قود 

منبثق  من سياق دولي وإفريقي يسيتيليز  وأكد في معرض كلمته أن  هقا المبادرة العلمي  

 .بلورة التعاون بين دوت الجنو  لمواجه  التحديات التي تفرضها العولم 

كما أن مياكل القارة اإلفريقي  ا قتصادي  وا جتما ي  والسييياسييي  واليبيييئييي  تيقيتيضيي 

مقاربات جديدة للمعالج   ل  أساس توميط اإلماانيات القاتي  وبيليورة اسيتيراتيييجيييات 

 .أصيل  لتغيير الواقع نحو األفضل

جنو  يعد من أكبر الرهانات المبروح   ليايونيه سيييمياين مين تيحيقيييق فيائيدة   -وواصل السيد الرئيس حديثه حيث أكد أن تعزيز اليراك  جنو 

ميترك  من حيث تبادت التجار   والخبرات والنهوض بالمجات ا قتصادي ومختلط أشاات التعاون والتضيامين ا جيتيميا يي وتييجيييع اليتينيمييي  

وأشار أيضا إل  أن تحديات ورهانات األمن وا ستقرار ورفاهي  شعو  القارة السمرا  هي من أهم األولويات اليتيي   .المستدام  للبلدان اإلفريقي 

  .يجب أن تعب  أهمي  كبرى
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تميزت الجلس  ا فتتاحيي  ليليقيا  اليقي اميتيد  يلي  ميدى 

أمادو سوو   سفير دول  السيينيغيات   يومين بحضور السيد 

والسيد  سفير الاونغو والسيد  بد الرزاق غاي كامبوغو   

سفير دول  الغابون  والسيد  صميان أميادو سيي  سيفييير 

 .دول  مالي  والسيد سفير دول  النيجر 

مين  ما تميزت هاته الجلس  ا فتتاحي  كقلك بحضور كلك

السيد دمحم القباج الرئيس المؤسس واليرفي لجمعيي  فياس 

سايس  والسيد مو ي ادريس العلوي المقغري اليرئيييس 

الوطني لجمعي  فاس سايس  والمستيار البرلماني السيييد 

الحسن سليغوة رئيس ماتبها المحليي بيفياس  إلي  جيانيب 

السيد الااتب العا  لو يي  جيهي  فياس مياينياس  ورئيييس 

مجلس  مال  فاس  ورؤسا  الميقياطيعيات  وكيقا رؤسيا  

المؤسسات الجامعي  التابع  لجامع  سيدي دمحم بن  بد ط 

بفاس  واألساتقة الجامعيين  والبلب  الباحثين  وفعياليييات 

 .المجتمع المدني

وأجمع باقي المتدخلين ضمنهم دبلوماسيون أفارق   ل  

أن هقا النوع من اللقا ات يساهم في ترسيخ اليراك  

المتميزة التي ينهجها المغر  في إطار دينامي  تنموي  

 ل  الصعيد ميترك  من أجل قارة صا دة وقوي  

و الج المياركون في هقه الندوة الفاري  كثيرا  .الدولي

من  الجوانب الهام  منها ما يتعلق بالجانب ا قتصادي  

البيئي أو األمني  من أجل بنا  مستقبل آخر جديد 

ومختلط لقارة تتوفر  ل  كل اإلماانات للنهوض 

 .اقتصاديا 

 السيد سفير مالي

 السيد سفير دول  السينغات 

 السيد سفير النيجر

 السيد سفير الغابون 

 السيد الرئيس المؤسس

 لجمعي  فاس سايس  

 السيد الرئيس الوطني 

 لجمعي  فاس سايس 
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وقد ارتأت جامع  سيدي بن  بد ط فاس أن ييايون السييينيغيات 

ضيط شرف لهقه االندوة حيييث يييهيد بييايل ميليحيوم  يلي  

الجسور المتعددة والمستمرة منق قرون بين المغر  والسنغات  

وبهقه اليمينياسيبي  .  وباقي دوت إفريقيا جنو  الصحرا  الابرى

ألق  السيد أمادو سوو  سفير دول  السينغات  كلم   أكيد  فيييهيا 

الرباط يييايل نيميوذجيا ليتيعياون نياجيح  بييين -أن محور دكار

البلدين  وأشار إل  أن  ودة اليميغير  إلي  ميؤسيسي  ا تيحياد 

اإلفريقي هي تتويج  ستراتيجي  دبلوماسي  وجغرافييي  تيجيعيل 

من التنمي  البيري  محورا ليهيا  مييييرا إلي  أن هيقه اليعيودة 

تحققت بفضل الدور الرائد القي اضبلع ويضبليع بيه جي لي  

الملك دمحم السادس  ل  اليميسيتيوى اإلفيرييقيي و يلي  صيعيييد 

 .الع قات الدولي 

 وقـات إن المغر   بموقعه ا ستراتيجي الــقي جعل منه نقب 

صياديي  قيتيالتقا  بين أوربا وأمرياا وبلدان الخليج والقارة اإلفريقي   سيساهم  من داخل ا تحاد اإلفريقي وفي القريب جدا من داخل المجميو ي  ا 

جنو  فا ل  ومتضامن  مع مجموع بلدان اليقيارة -لدوت غر  إفريقيا  في تعزيز التعاون ا قتصادي والسياسي واألمني  القائم  ل  شراك  جنو 

 .السمرا 

” اليبيرييقي  اليتيييجيانييي “ أشار السيد سفير دول  السينيغيات إلي  (". الميترك) ثقاف  السنغات جز  من ثقاف  المغر  : "  محاضرته بعنوانومن خ ت 

اإلس مي للمغر  العربي واليعو  اإلفريقي   التي يعتنق مع مها الدين اإلس مي  -كمدرس  روحي  وصوفي   ززت التواصل بين العالم العربي

ن ضاممعتبرا أن الملتق  الديني يعد فرص  للتيجانيين من مختلط الجنسيات لتجديد اللقا  والتبرق لسبل العمل من أجل تقوي  التصوف كمحرك للت

 .وتقاسم إس   سمح ومتسامح
وقد أخق الالم  كقلك السادة سفرا  الغابون والنيجر ومالي وأكدوا جميعا  ل  أهمييي  

هقا اللقا  القي يسجيل أن  يودة اليميغير  إلي  ا تيحياد اإلفيرييقيي ييعيتيبير اإلطيار 

المؤسساتي الببيعي القي ينتمي إليه المغر  بحام الرواب  اليميييتيركي  اليجيغيرافييي  

 . والتاريخي   والمصير الميترك القي يجمعه بالدوت اإلفريقي 

كما تداوت المتدخلون حوت التحديات واألفاق المستيقيبيلييي  واليميسيؤولييي  اليميييتيركي            

التي تحتم  ل  الجميع العمل بتوافق وتيارك وبن رة مستقبلي  ميوحيدة خياصي  وأن  

مياكل القارة اإلفريقي  ا قتصادي  وا جتما ي  والسياسي  والبيئي  تقتضي ميقياربيات 

جديدة لمعالجتها  ل  أساس توميط اإلماانيات القاتي   وبلورة استراتيجيات ميوحيدة 

 .للتغيير  ومواجه  التحديات

اليفيايريي  واليثيقيافييي  واليحيضياريي    كما أشاد المتدخلون بدور الجاميعي  فيي اليتينيمييي 

وا جتما ي  والتبور العلمي في المجتمع نتيج  للدور المهم القي يقو  به اليعياميليون 

بفضل ما له من انعااسيات  دور مهم وفا ل بها وفق أسس وأساليب  لمي  وتقني   وهو 

إيجابي   ل  التنمي  اليامل  في جوانبها ا جتما ي  وا قتصادي  والسياسي  والثقيافييي  

 . وغيرها

وهو ما يؤكد أهمي  مثل هقه اللقا ات التي تمان من تيارك اآلرا  ووجهيات اليني ير 

والتفا ل حولها واستيراف المستقبل في إطار مبادرات  لمي  تستلز  اليتيعياون بييين 

 .دوت الجنو 
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رهانات  ودة المغر  " في اختتا  أشغات الندوة الدولي  حوت 

  ت  الدكتور إبراهيم أقيدييم  نيائيب اليرئيييس “  ل تحاد اإلفريقي

الماليط بيالييؤون األكيادييمييي  واليبيييداغيوجييي  ني  اليبيرقييي  

المرفو   لصاحب الج ل  الملك دمحم السادس نصره ط  واليتيي 

 بر المياركون والمني يميون فيي هيقه الينيدوة مين ها  من خ ل

منبلق و يهم بالتحديات الابيرى اليتيي تسيتيهيدف اليوطين  ين 

تعبئتهم الاامل  ورا  صاحب اليجي لي  اليميليك ميخيميد السيادس 

مصره ط وحرصهم  يلي  بيقت قصيارى جيهيودهيم ليميسياييرة 

األهداف  المستقبلي  للمغر  ود م السياسات اإلقليمي  والقياريي  

وتعزيز موقع المغر  وماانته اليريياديي  فيي إفيرييقيييامين أجيل 

تعزييز ا سيتيقيرار اإلقيليييميي واليقياري مين خي ت اليميصياليح 

 .ا قتصادي  والسياسات الميترك 

وقد تناوت المياركون في هيقه الينيدوة 

الدولي  التي حضرها خبرا  وباحيثيون 

وأكاديميون إل  جيانيب دبيليومياسييييين 

وسفرا  مجمو   من الدوت اإلفريقييي  

الصديق   مختلط التصورات الايفيييلي  

بإيجاد الحلوت للمييياكيل واإلكيراهيات 

التي تعرفهيا اليقيارة اإلفيرييقييي  سيوا  

ميينييهييا ا قييتييصييادييي  أو ا جييتييمييا ييييي  

والسييياسييي  أو اليبيييئييي   ميع تسيليييي  

الضييو   ييليي  اإلميياييانيييييات الييقاتييييي  

والمؤه ت الوا دة التي تتوفر  ليييهيا 

 .القارة

وتضمنت الندوة محاور  دة من بينيهيا 

اإلفيرييقييي   يبير -الع قات المغربييي “ 

  ” رصيد ليبينيا  اليميسيتيقيبيل..  التاريخ 

إسييتييراتيييييجييييي  -الييمييؤهيي ت الييجيييييو” و

وا قتصادي  والبيريي  ليليميغير  مين 

إفريقيا ”   و” أجل خدم  التنمي  بإفريقيا

فضا  للتسامح ورباط كيونيي ليليتينيوع 

”   و” والييتييواصييل الييثييقييافييي والييدييينييي

الينييميوذج الييميغييربييي الييجييدييد لييتيدبييييير 

الهجرة الدوليي  واليرقيي ا جيتيميا يي 

الييتييعيياون ”   . ” اليييامييل فييي إفييريييقيييييا

اليجيياميعييي  رافييعي  ليليينيمييو اإلفييرييقييي 

كما طالب ميتيدخيليون دوت ، " المستدا 

القارة با  تماد  ل  مقاربات جدييدة  

 قدوة بالنموذج المغربي  في تدبير 

مواردها الببييعييي  واليبيييريي   ميا  

سيمانها مستقب  من ا  تماد  يلي  

إمااناتهيا اليقاتييي  ليتيحيقيييق تينيمييي  

شامل   من خ ت بلورة استراتيجيي  

 .”بديل  وشراك  مع المغر 

كما أكد المياركون في هقه الينيدوة 

الدولي  أن هقه اليراك    يمان أن 

تييعييبييي ثييمييارهييا فييي الييتيينييمييييي  

دون إحيدا  بيعي  “ وا ستيقيرار 

التغييرات في اليميييارييع وقيوانييين 

اليغل والصح  والخدمات وتنزيلها 

 ييليي  أرض الييواقييع بييعيييييدا  يين 

  مينيبيهييين إلي  ” التن ييير اليورقيي

ضرورة التركيز  ل  مسأل  األمين 

 يياميي ن “ وا سييتييقييرارا ألنييهييمييا 

  ميؤكيديين ” مهمان فيي أي تينيمييي 

الميغير  كيان قيد سياهيم “  ل  أن 

في استقرار كثييير  0321ابتدا  من 

 .من الدوت اإلفريقي  

كما كان موضوع الهجرة مين بييين 

أهم الميحياور اليتيي أخيقت نصيييبيا 

هاما من النقاش  سوا  من الباحثين 

أو المتدخلين أو من الجمهور اليقي 

حضر الندوة باثاف ا إذ تم اليتيبيرق 

إل  كيل ميا ييتيعيليق بياليهيجيرة مين 

مييياكييل  ييليي  مسييتييوى الييمييغيير   

 .والدوت اإلفريقي   موما

 

 الطلبة األفارقة بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا 

 

تستقبل الجامعة سنويا عددا متزايدا من الطلبة األجانب، 
بلدا أغلبهم  65طالبا، منحدرين من 0011حيث تضم حاليا 

من دول إفريقية صديقة، وقد بلغ عدد الطلبة األفارقة برسم 
خاصة من  طالبا وطالبة  0651، 6100—6105سنة 

 .مالي وموريطانيا وغينيا والنيجر والسينغال والكونغو
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د ما للدينامي  الدبلوماسي  الجديدة التي 

انخرط فيها المغر  بقوة  ن مت جامع  

سيدي دمحم بن  بد ط لقا ا  لميا دوليا 

هادفا لتقوي  الدور الدبلوماسي والقنصلي 

 . في تجسير الع قات بين اليعو 

وقد تم تن يم هقا الملتق  الدولي األوت 

القاكرة الميترك  بين المغر  ” حوت 

بيراك  مع جمعي  “   وأمرياا ال تيني 

 .4102ماي  09فاس سايس يو  

حضر هقا النياط العلمي والدبلوماسي 

الها  مجمو   من السفرا  والقناصل 

والهيئات الدبلوماسي  الممثل  لدوت أمرياا 

ال تيني  بالمغر  مثل األرجنتين والييلي 

وباناما وكولومبيا  والماسيك وجمهوري  

الدوميناان  باإلضاف  إل  السفير الرئيس 

التنفيقي لمجلس الع قات العربي  مع 

أمرياا ال تيني  وكقا مجمو   من الباحثين 

 .المهتمين بالموضوع

ناق  اللقا  جوانب متعددة من القاكرة 

الميترك  بين المغر  و دوت أمرياا 

 ال تيني  ودورها في رسم سبل التعاون  

. المستقبلي لخدم  اليعو  والتنمي  اليامل 

و رفت الجلس  اليرفي  التي اختير لها 

الدور الدبلوماسي والقنصلي في ” نوان 

  تدخ ت “تجسير الع قات بين اليعو 

وشهادات السادة سفرا  وقناصل وممثلي 

سفارات األرجنتين والماسيك والبرازيل 

والييلي وباناما وكولومبيا والدومينياان 

السفير الرئيس التنفيقي لمجلس والسيد

 .الع قات العربي  مع أمرياا ال تيني 

وكانت العروض والمداخ ت مناسب  

للتعريط بالدوت ال تيني  وما تزخر به من 

مؤه ت طبيعي  وسياحي   وكقا للتأكيد 

حتمي  التعاون ا قتصادي بين بلدان   ل  

وذلك بتقوي  ,  أمرياا ال تيني  والمغر 

الرواب  وتعزيز ا ستثمار بين هقه الدوت 

جمع سفرا  البلدان والمغر  حيث  أ

ا تيني  وممثلو بعثات دبلوماسي  بها  ل  

أن المغر  يعد أفضل شريك لبلدان أمرياا 

جنو  -بنا  تعاون جنو الجنوبي  في 

يمان من مواجهات التحديات المبروح  

  . ل  الصعيد العالمي

 خ ت الجلس  ا فتتاحي  اليرفي  للملتق  الدولي األوت 

 ''دور القاكرة الميترك  في بنا  مستقبل التعاون بين المغر  ودوت أمرياا ال تيني ''
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إلي  أن   يمير الصيبيحيي  رئيييس اليجياميعي    في كلمته ا فتتاحي  أشار الدكتور

األنيدلسييي  وحضيارة -مرجعيات تاريخي  متعددة تجمع   الحضارة المغربيي 

  مسيجي  أن تيجيليييات أن هيقه   02شعو  أمرياا ال تيني  منيق اليقيرن ات

المرجعي  التاريخي   ت هر في  دد من مناحي الحياة منها الميوسيييقي  وفين 

كيميا أوضيح أن اليليقيا  بييين .  العمارة وطيرق اليري واليزرا ي  وغيييرهيا

. الحضارتين تواصل بهجرة التجار الصغار   سيما طائف  اليهود الميغياربي 

واستمرت هقه الهجرة حتي  فيي  يهيد اليحيميايي   ميميا ييؤكيد أن اليروابي  

ا جتما ي  وا قتصادي  والحضاري  بين المملا  ودوت أميرييايا الي تييينييي  

 .تاريخي  بال المقايسس

 رفت السيدة ماريا فرناندا كانياس سفيرة األرجنتين بياليميؤهي ت اليفي حييي  

والصنا ي  لبلدها والماون البيري القي راكمته الهجرة مينيق  يقيود بيعيييدة  

مفيدة بأن اليهود المغارب  كانوا أوت الوافدين  ل  األرجنتيين قيبيل أن يصيل 

مهاجرون من مختلط الديانات مين بيليدان الييرق  لييينيصيهيروا كيليهيم فيي 

 .بفضل سياس  التعاي   ن طريق التربي  والتعليم 03المجتمع منق القرن 

وأبرزت السيدة السفيرة أن التعاون القي يجمع بييين اليميغير  واألرجينيتييين 

يعود ألزيد من ستيين سيني   وهيو تيعياون زكياه اليتيوافيق فيي  يدة ميواقيط 

-اليميخيبي  اإلفيرييقيي" وأضافت أن التعاون مع الميغير  ميحيور ميهيم فيي 

اللقين ييحيتيل اليميغير  "  األرجنتيني في مجالي الصنا   والباقات المتجددة

 .فيهما ماان  رائدة

 في موضوع  سفيرة األرجنتين    Maria Fernanda Canĩasمداخل  السيدة 
« Las Relaciones entre Argentina y Marruecos: Perspectivas »  

 سفير البارغواي   Oscar Rodolfo Benitez Estrago  مداخل  السيد
« Reseña del Paraguay y el inicio de sus relaciones con el Reino de Marruecos »  

وقد ركزت جل مداخ تهيم  يلي  اليتيعيرييط .  وخ ت الجلس  اليرفي   توال   ل  المنص  سفرا  وممثلو البعثات الدبلوماسي  لدوت أمرياا ال تيني 

  سيما بالن ر إل  الوضع المتقد  القي أصبح يتمتع به  سوا  فيي  ي قيتيه بيا تيحياد .  بهقه الدوت وبفرص التعاون واليراك  الممان  مع المغر 

 .اليي  القي يؤهله لياون أفضل شريك لدوت أمرياا ال تيني  بالمنبق . األوروبي أو بباقي الدوت األفريقي 

في معرض مداخلته  وأشاد سفيير اليبيارغيواي أوسيايار رودوليفيو بييينيييتيييز 

إيستراغو بالدور القي يقو  به ج ل  الملك دمحم السادس في تعزيز التعاون مع 

  ميؤكيدا  يلي  4112البلدان ال تيني  منق جول  ج لته بعدد من بلدانها سيني  

ضرورة ا ستمرار في البحث في  معرف  كل بليد بياآلخير  يلي  اليميسيتيوييي 

التاريخ والثقاف   دا يا الجاميعيات فيي كيل مين اليميغير  واليبيارغيواي إلي  

ا شتغات  ل  هقا الجانب  كما  أكد أن الع قات السياسي  ميع اليميغير  فيي 

أفضل حا تها  وأنها بحاج  إل  تنميتها بالدافع ا قتصادي لميا ييتيوفير  يليييه 

البلدان من مؤه ت طبيعي  وموارد طاقي  وف حي   بميا ييخيد  مصيليحيتيهيميا 

  .جنو -وإل با  معن  حقيقي للتعاون جنو 
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 سفيرة باناما بعنوان     Gloria Youngمداخل  السيدة  

« Los Nuevos Escenarios de la Cooperación Sur 

Entre Panamá Y Marruecos » 

المستيار بسفارة جمهوري   Antonio Isa Nadalمداخل  السيد 

 الدوميناان بعنوان 

«Investment Incentives in the Dominican Republic»  

 قنصل سفارة كولومبيا   Camila Ucros Muñosمداخل  السيدة  

« Una Mirada A Las Relaciones Políticas Entre Colombia Y Marruecos »  

قدمت السيدة  السفيرة غلوريا يونغ لمح   ن تاريخ بانياميا حيييث قياليت 

أنها  بصدد بنا  مستقبل آمين فيي ميجيا ت الصيحي  واليميا  واليتيربييي  

كما أشارت إل  أن الع قات بين اليميغير  وبيانياميا تيتيميييز .  والمناصف 

  دا ي  أكاديميي البليديين " مأسس  التعاون الدولي" بسعيهما معا من أجل 

والفا لون لتمتين التعاون الثنائي في  دة مجا ت  بما يعزز أكيثير هيقه 

 .الع قات القوي  أص 

وأشارت السيدة كامي  أكروس ميينيوس قينيصيل سيفيارة كيوليوميبيييا إلي  أن 

  تمحورت في بدايتهيا حيوت اليحيوار 0323الع قات مع المغر  تعود لسن  

جنو  كرسته جمل  من الزيارات الثنائيي  ليليميسيؤولييين فيي -السياسي جنو 

ثم أوضحت أن المؤه ت السياحي  لبلدها قائم   ل  الثقاف  واليبيييئي  .  البلدين

 .وكقا الف ح 

ميغيربيييا زاروا كيوليوميبيييا سيني   922وأوردت السيدة أكروس مينيوس أن 

آ ف كولومبي وفدوا  ل  المملاي  فيي السيني  ذاتيهيا  ميميا  2  مقابل 4102

يستوجب العمل  ل  الرفع من الزوار بالبيليديين وتيثيمييين اليتيعياون اليثينيائيي 

 .السياحي والتعاون ا قتصادي للدفع بهقه الع قات وتنويعها

بدوره قد  السيد أنبونيو إيسا نادات ممثليي جيميهيوريي  اليدومييينيييايان 

لمح  جغرافي  وتاريخي  واقتصادي   ن بلده  ود ا في معرض كلميتيه 

إل  ضرورة مسايرة التحو ت الجديدة في العالم من خ ت بنا  تعاون 

جنو  متين في المجا ت المختلف   مستفيديين فيي ذليك مين —جنو 

المؤه ت المتوفرة والتي تميز سوا  المملا  أو البلدان ا تيني    كيميا 

  .أ ر   ن استعداده رب    قات تعاون بين البلدين
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رئيس القسم القنصلي   Enrique Paredes رض السيد  

 والتعاون الدولي سفارة الماسيك تحت  نوان 

« Las Relaciones Políticas Y Económicas 

entre México Y Marruecos con una Pers-

pectiva Histórica »  

السيد السفير حسن  بد الرحمان الرئيس التنفيقي لمجلس الع قات العربي  

  “التعاون بين العالم العربي وأمرياا ال تيني ”حوت  مع أمرياا ال تيني 

قد  ممثل السفارة الماسيايي  السيييد 

إنرياييه بياردييس    يرضيا قيييميا 

أبييرز فيييييه أهييم اليينييقيي  اإليييجييابييييي  

والقوي  لبلده المايسيييك واليعي قيات 

التجياريي  واليتيرييخييي  والسييياحييي   

وا قتصادي  التيي تيربي  اليميغير  

بييالييميياييسيييييك مييع الييتييركيييييز  ييليي  

الع قات الدبلوماسييي  اليقيائيمي  ميع 

اليمييغير  وآفياق وفييرص لييليتييبييادت 

والتعياون والييراكي  فيي ميخيتيليط 

. ا قتصادي  والثيقيافييي  والسييياسييي 

ماانيات تبوير اليعي قيات وبحث إ

 . الثنائي  بين المنبقتين

انصبت كلم  السيد السفير حسن  بد الرحيميان حيوت اليعي قيات اليتيارييخييي  

وا قتصادي  التي تجمع الدوت العربي  بصف   ام  وبيليدان اليدوت الي تييينييي   

من المناطق الحيوي  التي تعي     حيث تعتبر  أميركا ال تيني  والعالم العربي

ل كبيرال  وتتميزان ببابع متاامل ومصياليح مييتيركي   ل واجتما يا نموال اقتصاديا

وجب استغ لها  وهو ما يسع  اليه المجلس من خي ت ميأسيسي  اليعيميل فيي 

 .ال تيني ميركا أمجات الدبلوماسي  بين الدوت العربي  ودّوت 
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خصصت الجلس  المسائي  للمداخي ت اليعيليمييي   بيحيييث 

توال   ل  المنص  مجمو   من األكاديميين القين ركزوا 

في  روضهم  ل  القاكرة الميتيركي  مين خي ت وثيائيق 

ومخبوطات وسج ت تؤكد  مق الرواب  اليدبيليومياسييي  

وا جتما ي  والحضياريي  بييين اليميغير  ودوت أميرييايا 

وقييد تييمييحييورت الييجييلييسيي  الييمييسييائييييي  حييوت  .  اليي تييييينييييي 

 :الموضو ين اآلتيين

   العناصر الميترك  بين المغر  وأمرياا ال تيني 

   ليميواجيهي  التعاون بين المغر  وأميرييايا الي تييينييي

 .التحديات الميترك 

وفي نهاي  اللقا   ألق  الدكتور إبيراهيييم أقيدييم  نيائيب رئيييس 

الجامع  المالط باشؤون األكاديمي  والبيداغوجي  كلم  اليخيتيا  

لهقا الملتق  الها  مؤكدا أنه ستعقبه ليقيا ات أخيرى وانيخيراط 

قوي في دينامي  الدبلوماسي  الثقافي  أساسها ا نفتاح واليتيعياون 

 . خاص  منها دوت الجنو .المثمر مع كاف  دوت المعمور

كما شار اللجن  المن م   لي  اليميجيهيودات اليتيي قياميت بيهيا 

 .إلنجاح هقا اللقا  

وفي الختا  تل  األستاذ إبراهيم  أقديم  ن  البرقي  المرفو ي   

إل  صاحب الج ل  الملك دمحم السادس نصره ط باسم جياميعي  

 .سيدي دمحم بن  بد ط وجمعي  فاس سايس 
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دور '' :  اليدوليي األوت  حيوتفي اختتا  الجلس  اليرفي  للملتيقي  

القاكرة الميترك  في بنا  مستقبل التعياون بييين اليميغير  ودوت 

  قيد  السيييد رئيييس اليجياميعي  اليدكيتيور  يمير '' أمرياا ال تيني 

الصبحي هدايا تقكاري  للسادة السفرا  والقنصل وممثلي اليهيييآت 

الدبلوماسي  للدوت ال تيني  بالمغر    وذلك تأريخا لهقا المليتيقي  

المتميز واليقي ييعيرف بياليرصيييد اليحيضياري وقيد  اليعي قيات 

 .التاريخي  بين المغر  والدوت ال تيني 
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   4102ماي   01و 13– 11أيا  

ن مت جامع  سيدي دمحم بن  بد ط بيراك  مع المركيز األكيادييميي اليدوليي ليليدراسيات 

الصوفي  والجمالي  وبتعاون مع مجمو   من الهيئات الوطني  والدولي   المؤتمر العالميي 

  .”التصوف وبنا  السلم العالمي ”الثالث للتصوف تحت  نوان 

بالندوات و المحاضيرات واليقكير واألميداحا و يرف  حافلتميزت هذه الدورة ببرنامج 

أوروبي  و ربي  وإفريقي  ومهتمين بالتصوف  دولمشارك من  611أكثر من  ميارك  

ودكياتيرة وشيييو   عملممما دولمة ممن دبملمواسميميمن و 61ويمممثملمون  من أمرياا وكينيدا 

 .وأكاديميين وأساتقة وطلب   ومريدين

ومن بين األهداف المسبرة للمؤتمر التعريط بقيم  التصوف وأهميته في محارب  التيدد 

مما جعل التصوف اإلس مي أنموذجا حيا وفريدا في المنبق   حيييث  والفار الرادياالي 

تنتير البرق الصوفي  الميبع  بقيم السلم واألمين واألميان وميحيبي  اليخييير لي نسيانييي  

جمعا   وقيم التسامح والوسبيي  وا  يتيدات  وا نيفيتياح  يلي  ميخيتيليط اليحيضيارات  

 .والتعاي  مع األقليات الديني 

تجديد الخبا  الصوفي داخل اليميؤسيسيات اليديينييي  " في ختا  أ ماله  د ا المؤتمر إل  

التقليدي  والجامعات األكاديمي   لاسب  قوت اليبا  وتيوجيييهيهيا  و يد  تيرك اليميجيات 

ل أما  الحركات اإلرهابي  التبرفي   ."فارغا

 الدكتور  مر الصبحي للوفد الميارك في المؤتمر  استقبات السيد رئيس الجامع  
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   4102ماي  44يو  

 Zhejiang استقبل الدكتور  مر الصبحي  رئيس جامع  سيدي دمحم بن  بد ط رئيس جامع  

Gongshang University  ٍ الصيني   البروفيسورJIN Yibin       والوفد المرافق ليه  فيي

دور ميبيادرة ” إطار اللقا  األكاديمي األوت بين الباحثين الصينيين واليميغياربي  فيي ميوضيوع 

 .في تعزيز الع قات بين والمغر  والصين‘ الحزا  والبريق‘

وقد كان اللقا  فرص  لتبادت اآلرا  حوت فرص التعاون الممان  بين الجامعتين  سييميا تيبيادت 

كما أبدى المسؤوت الصيني استعداده لللعمل البلب  واألساتقة وا تماد تاوينات ذات شواهد مزدوج    

ود مه تدريس اللغ  الصيني  بيجياميعي  سيييدي     ل  توفير تداريب للبلب  المغارب  في كبريات اليركات الصيني 

  .دمحم بن  بد ط

الصيني    Zhejiang Gongshang Universityاستقبات السيد رئيس جامع  

 بماتب السيد الرئيس 

    Zhejiang Gongshang Universityخ ت ا جتماع مع وفد  جامع  

السيد رئيس جامع  سيدي دمحم بن  بد ط يقد  ذر ا 

 Zhejiangرئيس جامع    JIN Yibinتقكاريا للسيد 

Gongshang University    الصيني 
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  4102ماي  01يو  

استقبل السيد إبراهيم أقديم نائب الرئيس الميايليط 

باليؤون األكاديمي  والبيداغوجي   وفدا من طليبي   

 وجياميعي     Texqs Tech University. جامع  

Virginia Commonwealth University    في

 . إطار التبادت الب بي 

 أنكطة جامعية  .  7

صنا   التيريع تحديات : ندوة دولي  

  الواقع ورهانات المستقبل

: ندوة وطني  في موضوع   

“الوحي والعقل”    

: ندوة وطني  في موضوع   

“الدين والمجتمع ”    
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 أنكطة جامعية  .  7

Atelier de formation sous le 

thème : ‘’Outils et Solutions’’   

Workshop : ‘‘le capital immatériel 

dans la région Fès-Meknès: inven-

taire et valorisation’’ 

The 3rd international conference 

on advanced technologies for 

signal and image processing  

1er workshop national sur 

‘‘l’évaluation de l’enseignement 

des mathématiques dans les 

facultés des sciences marocaines’’  

Journée d’études sur : 

‘’enseignement de la littérature 

amazighe’’ 

Journées doctorales : ‘l’ironie: 

formes et enjeux d’une poétique 

de l’écriture’’   



 رئاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا  

 المغرب -فاس( 11111) – 6565ب .ص –طريق إيموزار 

(00212) 0 535 60 96 60/61:  الهاتف  

 (11606) 1 616 51 65 61/66: الفاكس 

 president@usmba.ac.ma:البريد 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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 خلية اإلعداد

 

 مر الصبحي  رئيس الجامع . د  

 إبراهيم أقديم  نائب الرئيس .د 

 ملهم البقالي  نائب الرئيس . د 

 بد اإلله سيار . د  

 حسنا  العيساوي 

 إيمان العسري 

 خديج  تعرابت 

 ماد اإلدريسي  

 أمين العلوي اليريفي 
Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 

  

Un Colloque sur la mémoire 
partagée entre le Maroc et les 

pays d’Amérique latine 

2017يونيو  16بتاريخ  9732رقم   

َندوة بفاس ُتسائل تحديات العودة 
 اإلفريقية للمغرب

تحضر الملتقى الدوولدا الو  "  جهوية بريس"
التدعداون بديدن الدمدودرأ ووو   مدريد دا :  حو  

 الجنوبية

-دكار نم ذج ل عاون جن ب-مح ر الرباط
(دبل ماس ” )غاية ف  النجاح“جن ب   

ندوة دولي  بالي  العلو  والتقنيات بفاس بحضور سيفيرا  مين  

  اإلفريقيدوت إفريقي  لمقارب  رهانات  ودة المغر  ل تحاد 


