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 3 التعاون ال امع  

 4 ف  الملكرة 

 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
 عصرية، مبدعة ومقاولة

المفتوحة الرامية إلى إحداث بنية تحتية جديدة 

حيث عززت جامعتنا بنيتها التكوينية بإحداث 

مؤسسات جديدة وافتتاح المقرين الجديدين 

للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمدرسة 

الوطنية للتجارة والتسيير ابتداء من شتنبر 

7102. 

وفي مجال تثمين البحث العلمي تواصل جامعة 

سيدي دمحم بن عبد هللا جهودها ببناء شراكات 

جهوية استراتيجية مع الشركاء بجهة فاس 

مكناس، عبر برنامج ومشاريع بحث تهدف 

أساسا إلى تطوير البحث العلمي والتنموي 

وفسح المجال لألساتذة والطلبة الباحثين إلبراز 

طاقاتهم اإلبداعية وقدراتهم العلمية في مختلف 

 . المجاالت

فرغم مختلف اإلكراهات، تبذل الجامعة 

قصارى الجهود بتعبئة كل الطاقات من أجل  

أداء أفضل  للطلبة لتحقيق نتائج حسنة، وهو ما 

يعتبر أكبر محفز لالستمرار في نفس النهج 

لتحقيق أهداف الجودة المتوخاة واألهداف 

 .المسطرة

فهنيئا للجميع على ما تحقق، ومتمنياتي بمزيد 

من التوفيق والتألق والعطاء، لمواصلة درب 

 .البناء وخدمة الصالح العام

، 7102-7102مع انطالق السنة الجامعية 

فتحت جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا أبوابها 

بمجموعة من التدابير واإلجراءات 

واألوراش وتحسين نوعية الخدمات وتوجيه 

االهتمام إلى طموحات وانتظارات مختلف 

الفاعلين بالجامعة من أساتذة وإداريين وطلبة 

 .من أجل دخول جامعي موفق

لقد سجلنا عدة محطات إيجابية على  مستوى  

تحسين الخدمات والمرافق التي توفرها، 

فتحولت المؤسسات إلى فضاءات عصرية 

فعلى مستوى .  العرض ومالئمة للعمل الجاد

التدبير اإلداري والبيداغوجي فإن تفعيل 

استراتيجيات الجامعة وخاصة االستراتيجية 

' أبوجي'الرقمية واالستعمال األمثل لبرنامج 

كان لها دور هام  في تحقيق الجودة والحداثة 

 . التي تسعى إليهما الجامعة

وبادرت هذه األخيرة إلى تطبيق عملية  

صفر 'التسجيل عن بعد  وتنزيل استراتيجية 

للتسجيل وإعادة التسجيل بالمؤسسات '  شباك

الجامعية، مما أثر إيجابا على سير الدخول 

الجامعي والذي مر بدون اكتظاظ وفي 

 . ظروف سلسة ومريحة للطلبة وذويهم

 وبموازاة مع ذلك، تواصل الجامعة أوراشها 

 عمر الصبحي . د

 رئــيس الجـــــامعة 
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جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا جهودها بكل مكوناتها تواصل 

مجن خجالل   وذلجك 7102-7102لتهيئ الدخول الجججامجعجي 

رزنامة من الجتجدابجيجر والجتجحجضجيجرات الجقجبجلجيجة، اسجتجعجدادا 

وتسهيال لدخول جامعي في أحسن الظروف، فقد شهجد هجذا 

اسججتججقججبججال مججا يججقججارب  7102-7102الججمججوسججم الجججججامججعججي 

طجالجبجا ججديجدا، وانجطجلجقجت  70111طالبا منهم   01.111

عمليات انتقاء طلبة الماستر والدكتوراه واستقجبجال الجطجلجبجة 

 . األجانب بوثيرة أكثر مما سبق

بفضل مجمجوعجة مجن اإلججراءات مجن حجيجث الجحجكجامجة، و

واالنخراط الجماعي لمكونات الجامعة، وجودة الجخجدمجات، 

واستخدام التكنولوجيات الحديثة، وتحسين المرافق والتهيئة 

وغيرها، استطاعت جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا أن تحقجق 

دخوال جامعيا جيدا من حيث التنظجيجم وتجفجادي االكجتجظجاظ، 

والرفع من تقريب الجخجدمجات لجلجطجلجبجة وتجحجسجيجن ظجروف 

 .استقبالهم وجودة الخدمات المقدمة لهم

 : ومن بين أهم التدابير المتخذة نستعرض ما يلي

 التأطير القبل  والتتبع من طرف الهياكل ال امعية  .1

  72في هذا اإلطار، اتخذ مجلس الجامعة المنعقد يوم 

قرارات تنظيمية وعددا من التدابجيجر مجن أججل  7102يوليوز 

وتجيجسجيجر ظجروف   7102  -7102تأمين الدخول الججامجعجي 

التسجيل وإعادة التسجججيجل، تجهجم بصجفجة أسجاسجيجة مجؤسجسجات 

االستقطاب المفتوح بالجامعة مع دعم بجاقجي الجمجؤسجسجات فجي 

 .نموها اإليجابي

وقد عقد  مجلس التنسيق كذلك على صعيجد رئجاسجة الجججامجعجة 

اجتماعات مكثفة لتنسيق عملية الجدخجول الجججامجعجي مجن اججل 

ضمان أحسن الظروف وتحقيق التسجيالت في الوقت المحجدد 

لها واالتفاق على موعد انطالق الدراسة بجمجيجع الجمجؤسجسجات 

مع مراعاة مواقيت افجتجتجاح األحجيجاء الجججامجعجيجة والجمجطجاعجم، 

وغيرها، مراعاة للجدولة العامة المقترحة من طرف الجوزارة  

 . الوصية

كما عقدت لجنة الشؤون البيداغوجية واألكاديمية اججتجمجاعجات 

متوالية خالل شهري غشت وشتنبر لمواكبة الدخول الجامعجي 

والوقوف عن كثب على عمليات التسجيل بجالجقجيجام  بجزيجارات  

ميدانية لكل المجؤسجسجات وعجقجد لجقجاءات عجمجل لجمجنجاقشجة كجل 

القضايا المطروحة وتتبع الحاالت والملفات العالجقجة الجحجر  

 .  على فتح جميع المسالك المعتمدة بالمؤسسات

27/07/2017اجتماع مجلس الجامعة يوم   



USMBA Infolettre 3 

 (تتمة) 7112-7112الدللج ال امع  للملس   .1

وقد قام السيد رئيس الجامعة بزيارات تفقدية 

عديدة لمؤسجسجات الجججامجعجة بجمجعجيجة ججمجيجع 

المتدخلين من المصالح الخارجية والجهجيجاكجل 

لججلججوقججوف عججلججى ...  الجججججامججعججيججة والججنججقججابججات ،

أوراش الجامعة ومدى تقدمها وكذلك  عجلجى 

عمجلجيجات تسجججيجل الجطجلجبجة ومجدى تجطجبجيجق 

تججوصججيججات وقججرارات مجججججلججس الجججججامججعججة، 

والتعرف على الصعوبات والجمجشجاكجل الجتجي 

تواجه  الطلبة إليجاد الحلول الجمجنجاسجبجة لجهجا  

وتقويمها، واالطالع عجلجى الجتجقجاريجر حجول 

سير  الدخول الجامعجي لجتجمجر الجعجمجلجيجة فجي 

 .    أحسن الظروف 

 زيارات مكثفة ألوراش الجامعة بمعية السيد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس  

2017يوليوز  27زيارة أعضاء مجلس الجامعة لمركز التكوين والندوات يوم   
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ل ل ت ل   ي ل "  ص ر ر ا ب ا " اعتماد استراتي ية .  7

 وإعادة التل يل 

تفاديا لالكتظاظ الذي كانت تشهده شبابيك التسجسلسيس  

خاصة بالمؤججات ذات االجتقطاب المفستس خ خسال  

الجن ات الماضية، تبنت لامعة جيدي دمحم بس  بسبسد 

هللا برجم هذا الم جم اللامعي، اجتراتسيسلسيسة لسديسد  

لسلستسجسلسيس    بساد  "  صفر شبساك" أطلقت بليها اجم 

حيس  .  التجلي  ب  بعد، بالنجبة لكافة طلبة اللامعة

خصسسصسست مسسنسسصسسة رعسسمسسيسسة لسسذلسسك بسسلسس  مسس عسسعسسهسسا 

/http://www.usmba.ac.maاإللسسكسستسسر نسسي 

~usmba2/inscriptions-reinscriptions /

مكنت المعنيي  مس  تسقسديسم طسلسبساتسهسم بسبسر السبس ابسة 

االلكتر نية لللامعة، مقاب   ص  التجلي  المؤعست، 

 عسد  ضسعست .  د   الحالة للتسنسقس   لس  السمسؤجسجسة

الجامعة رهن إشارة الطلبة دليال مجفجصجال بجالجلج جتجيجن 

العربية والفرنسية للقيام بجعجمجلجيجة الجتجسجججيجل وإعجادة 

التسجيل بكل سهولة وكذا الوثجائجق الجمجطجلجوبجة لجذلجك 

والتي يتم إرسالها عبر البريد المضجمجون لجلجمجؤسجسجة 

المعنية دون عناء التنقل واالنجتجظجار أمجام الشجبجابجيجك 

لساعات طويلة، مما يجوفجر لجهجم ججوا مجريجحجا سجواء 

 .بالنسبة للطلبة أو الموظفين بمصلحة شؤون الطلبة

وقد فتحت المنصة في وجه الجطجلجبجة فجي 

، 7102غشت  10إلى  10الفترة ما بين 

تبعهجا تجمجديجد اسجتجثجنجائجي قجررتجه لجججنجة 

الشؤون البيداغوجية واألكجاديجمجيجة امجتجد 

ومكن من  7102شتنبر  02إلى  01من 

تسجويجة طجلججبجات الججمجرشججحجيجن الجذيججن لججم 

 .يتمكنوا من التسجيل في اآلجال

كما مكن البريد اإللكتجرونجي األكجاديجمجي 

المخول للطلجبجة مجن الجتجتجبجع والجتجوصجل 

حسس   السسدخسس   بججالججمججعججلججومججات الججكججافججيججة 

اللامعي  اجتعماالت الزم   السقسابسات 

 ... ت اريخ انطالق الدراجة  غيرها

Opération Zéro Guichet  
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 الرفع من الطاقة االستيعابية للمؤسلات ال امعية. 4

تعتبر لامعة جيدي دمحم ب  ببد هللا م  أكبر اللامعات التي  

تعرف اكتظاظا متزايدا   عباال مت اصال للطلبة،  الجتيعاب 

هذه األبداد الهائلة المت افد  بليها أطلقت اللامعة ملم بسة 

م  مشاريع التس جسعسة   بساد  الستسجهسيس  بسلس  السمسؤجسجسات 

اللامعية  أطسلسقست أ ران بسنسا  بسد  مسدرلسات  عسابسات 

للتدريس  مدرلات مشتركة بهدف تلا ز مشاك  االكتظاظ 

التي تعاني مسنسهسا السمسؤجسجسات، خساصسة ذات االجستسقسطساب 

حي  تضابفت الطاعة االجتيعابية لسلسلسامسعسة بسيس  .  المفت خ

 . مقعدا 62220 بلغت الي م  2102   2102

 عد فتحت اللامعة بد  أ ران للت جعة في ل  المؤججسات 

جتسشسرف فسي اجستسغسال  بسعسضسهسا هسذه الجسنسة مس  عسابسات 

 مدرلات بمسركسب أكسدا   جسايسس  تساز ،  عسابسات ذات 

 .االجتعما  المشترك  غيرها

 اعتماد استراتي ية التلاصل المكثف . 3

ركزت اللامعة بل  القيام بحملة ت اصلسيسة   بسالمسيسة مس  

أل   طالف الطلبة بل  تاريخ بداية  نهاية فتسر  الستسجسلسيس  

  باد  التجلي   تس اريسخ الستسحس يسالت  انسطسالق السدراجسة 

 : ذلك م  خال  بد   جائ  م  بينها

  أيام مفت حة   بسالنسات  تس لسيسب  تستسبسع بسبسر مسركسز

 اإلرشاد  الت ليب،

  بيانات  مقاالت صحفية  برامج  ذابية  تلفزية مكسفسفسة

 ، 2102بي  ي لي ز  شتنبر 

  منش رات في م اعع المؤججات  السمس عسع اإللسكستسر نسي

الرجمي لللامعة  ت اص  مكفف ببر  جائ  التس اصس  

 االلتمابي،

  الفتات  شهارية تخص الدخ   السلسامسعسي بسكس  أعسالسيسم

 . اللهة

 

مركز المتجعجدد الجتجخجصجصجات لجدراسجات 

ذو استعمال مشترك بالمركب ) الدكتوراه  

بعد استكمال كافة أش الجه (  الجامعي أكدال

 ( 7102)وتجهيزه وتسلمه 
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 : عد شهد هذا الم جم اللامعي مشاريع ت جعة  ضافية لديد  نذكر أهمها 

  ( مقعدا لديدا 2111)مقعد لك   احد  611مقعد  مدرلي  بجعة  011مدرج كبير بجعة : كلية الحق ق، 

  مقعدا، مع  باد  تهيئة  0211عابات بجعة  0مقعد  بناية م   611بنا  مدرج م  جعة :  كلية اآلداب ظهر المهراز

 مقعدا لديدا ، 2611مقعدا لتص  الطاعة االجتيعابية المضافة هذه الجنة   011بعض البنايات تص  جعتها 

  مقعد ، 611بنا  مدرج لديد بجعة : كلية العل م 

  مقعد ، 611بنا  مدرج لديد بجعة : كلية اآلداب جايس 

   مقعد 611عابات  مدرج لديد بجعة  01بناية م  : الكلية المتعدد  التخصصات بتاز. 

 قاعات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز بعد تسلمها

 قاعات جاهزة بكلية العلوم ظهر المهراز

 قاعات جديدة ومدرج الكلية المتعددة التخصصات بتازة 
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 مدرجي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز

مسركسز السنسد ات  (  بسنسايسة مشستسركسة) كما تجلمت اللامعة البناية اللديد  للمركز المتعدد التخصصات لدراجات الدكتس راه 

  . الذي يعتبر متميزا بل  صعيد اللهة بفض  فضا اتب  تلهيزاتب العصرية( الص ر أجفلب) التك ي  

 مركز التكوين والندوات 
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 المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

افتتاخ المقر اللديد للمدرجة ال طنية للتلار   التجيير  المقر اللسديسد   2100 -2102برف الدخ   اللامعي هذه الجنة  

 .للمدرجة ال طنية للعل م التطبيقية

م  أل  هيكلة الستسكس يس  .  كما ابتمد مركز التك ي   اإلشهاد  التك ي ، بعد أ  أصدر مللس اللامعة عراره في الم ض ف

. المجتمر بل  صعيد اللامعة  ت فير فضا  مالئم لإلبداف  تكييف العرض الترب ي التطبيقي لما يناجب المقا لة  الشركا 

 جتسخسلسق لسب فسر ف بسلس  .   ه  مركز للتنجيق  اإلشراف بل  ل د  التك ينات  تلديد العرض الترب ي  تحقيق الل د 

 .مجت ى المؤججات في المجتقب  م  أل  تيجير التجطير  التنجيق  أشغا  القرب

 جيتم الشر ف خال  الم جم الحالي في بنا  مدرلات لديد  بكلية الشسريسعسة تسعس يضسا لسلسمسدرلسات ذات السبسنسا  السمسفسكسك 

Préfabriqués . 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 
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ودع  الخدمات ل ر اة دة ال امعة ومرافق تأ يل فضاءات .  5

 الطلبة

دأبت جامعة سيدي دمحم بجن عجبجد هللا دائجمجا  في هذا اإلطار،

أكملست على تيسير وخلق الظروف المالئمة بمركباتها حيث 

بملية التهيئة السخسارلسيسة لسلسطسرعسات، السمسمسرات، اإلنسار ، 

التش ير  بمليات التبليط  تجهي   الهات المؤججات  ذلك 

  ذلك في  . بهدف تحجي  ظر ف العم  في ك  المؤججات

 طسار السسمسشسساريسع الصسغسسرى السسمسمس لسسة لصسسالس  السمسسؤجسجسسات 

اللامعية،  التي شهدت المؤججات اللامعية م  خاللها تغيرا 

ملح ظا م  حي  التشلير  بنا  المرافق الصحية أ ترميمهسا 

 بنا  المقاصف الطالبية  مكاتب األجاتذ ، كما همت العمليسة 

الحدائق   أشغا  الصسيسانسة  الصسبساغسة  مس اعسف الجسيسارات 

 عد همت العملية المركب اللامعي أكدا  .  الممرات  غيرها

 فسي الصس ر نسمساذج لسبسعسض .   باعي المؤججات السلسامسعسيسة

 المنلزات في هذا اإلطار  
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 نماذج لبعض المرافق الصحية بالمؤسسات     

 

 الصباغة بألوان موحدة بجل مؤسسات الجامعة  
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 المساحات الخضراء بالجامعة  ومؤسساتها

 تأهيل واجهات المؤسسات الجامعية وتوحيد شعار الجامعة 
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كما تمت  باد  تجهي  مركز االبتكار   بنا  مقر ألرشيف رئاجة اللامعة  تسهسيسئسة الس السهسة السرئسيسجسيسة لسمسدخس  السرئساجسة 

 (.الص ر أجفلب) األج ار المحيطة بها 
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 الطاقة االستيعابية العدد نلع البناية

 مقعد 150 0 مدرج

 (مقعد 021أي )مقعد في كل قاعة  01 07 قاعات مخصصة للتكلين

 0 بنايات إدارية
قججاعججة مججتججعججددة   -الججكججتججابججة  -مججكججتججب الججمججديججر  -قججاعججة االجججتججمججاع)   6

 (مكتب االستقبال واإلرشاد -مكتب اإلدارة -التخصصات

   70 مرافق صحية

 ...(مقصف )  مرافق ألرى

 بنايات متخصصة
قاعة م طاة مجتجعجددة )تتوفر الجامعة على مركب رياضي جامعي بمواصفات دولية 

 (.التخصصات، مالعب، تجهيزات أساسية

 دبسسمسسا لسسانشسسطسسة السسريسساضسسيسسة السسمسس ازيسسة 

للطلبة، تم بنا  مسالبسب السقسرب فسي لس  

المؤججات  التي انضسافست  لس  مسالبسب 

المركب السريساضسي السلسامسعسي السمس لس د 

بمركب أكدا  م  أل  تحفيز الطلبة بلس  

السسمسسشسساركسسة فسسي األنشسسطسسة  السسمسسجسسابسسقسسات 

المبرملة ضم  برنامج العصبة اللهس يسة 

 . للرياضة اللامعية

 انطالق أش ال بناء معهد علوم الرياضة 

انطلقت أشج جال بجنجاء مجعجهجد عجلجوم كما 

بسسعسسد  2102بسسدايسسة شسستسسنسسبسسر الججريججاضججة 
ابتماده م  طسرف الس زار    صسد ر 
عسسرار خسسلسسقسسب فسسي السسلسسريسسد  السسرجسسمسسيسسة 

صسدر فسي  2.02.222مرج م رعسم ) 
بستساريسخ  6922اللريد  الرجميسة رعسم 

  تسعسمس  السلسامسعسة(  2102غشست  12
حسسالسسيسسا لسستسسهسسيسسع  طسسالعسسب  الشسسر ف فسسي 

 .ألرأتب

 بعض المعطيات حول  مشروع  معهد علوم الرياضة  
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 ت ديد العرض التربلي -2

مجلكا منهسا  206بدد المجالك المفت حة في اللامعة  يف ق

مهنية أ  تقنية، منها مجالك لديد  مفت حة برجم جنة  012

 06منها  2102مشر ف معتمد جنة  60) 2102-2100

تتماش  مع متطلبات الشغ  كما جيستسم فستس  (  مشر ف لديد

المزيد م  التك ينات بملرد ابتمادها مس  طسرف الس زار  

 أيضا تم تعزيز العرض التسربس ي السمسؤجسجساتسي  .  ال صية

بفت  مجلك معتمد في الرياضة بسالسمسدرجسة السعسلسيسا لللامعة 

السمسركسب معهد بل م السريساضسة بس لاجاتذ  في أفق انطالق

 .اللامعي أكدا 

الدراجة ب  بسعسد ' كما بملت اللامعة بل   رجا  مشر ف 

E-learning '  بغرض تعزيز التعلم ب  طريق اجتعما 

ال جائط الرعمية التي تتيحها شبكة اإلنترنيت  تسرتسكسز بسلس  

تمكي  الطالب م  متابعة الدر س  المحاضسرات الستسي يستسم 

 عد تم .  لقاؤها بالمدرلات مباشر  بل  ألهزتهم اإللكتر نية

فعليا ابتدا  هاتب التلربة بعرض أ   درس لطلبة كلية العل م 

 .القان نية  االعتصادية  االلتمابية ظهر المهراز

 تحرص اللامعة ببر اجتراتيليتها الرعمية بسلس  بصسرنسة 

البنية التحتية المعل ماتية بتسعسمسيسم السخسدمسات السرعسمسيسة بسلس  

فضا اتها لخدمة المرتفقسيس   خساصسة السطسلسبسة بسبسر تسعسمسيسم 

في ك  المؤججات  الربط بي  المؤججات ب اجطسة "  ال يفي" 

 االجتعما  األمسفس    )fibre optique(األلياف البصرية   

لنظام أب لي  طلبات الش اهد ببر األنستسرنسيست  السمسكستسبسات 

 .الرعمية للمؤججات  غيرها

 الملــــالك  ا لعـــدد

 الماستر  02

 الماستر المتخصص  2

 اإلجازة المهنية  0

 مللك الهندسة 0

 الم ملع 11

 7112مشروع سنة  11اعتماد وت ديد 

 مشروع جديد 11منها أكثر من 

 ملقع طلب الدبللم ال امع 

http://diplome.usmba.ac.ma/diplome/web/app.php/ar/ 

  ملالك ال امعة بمختلف المؤسلات عبر ملقع إلكترون  لاص



 ،7112اتنبر  71يلم 
 

اجتماع تنليق  حلج الملس   ال ري ا    

ت رأس    7112-7112ال  ام ع   ب رس   

اللي د رة ي ل ال   ام ع ة ال دك ت لر ع م ر 

الص  ب  ح    ب  ح  ض  لر الل  ادة ر س  اء 

المؤسلات ال   ام ع ي ة وم دراء ا ح ي اء 

ال ام ع ي ة ون لاس ر س اء ال م ؤس ل ات 

ال امعي ة وأعض اء ال ع ص ب ة ال   ه لي ة 

  .للريا ة ال امعية

 التدريب  التك ي  المسجستسمسر  تسعسزيسز  اختصاصها كملاالت

  تشسلسيسع  . اإلنجا   حق ق ملا  في المند بية م ظفي عدرات

اإلدمساج،     بساد   اإلنجسا   حسقس ق  ملساالت  في  العلمي  البح 

 تهيع المعتقلي  إلبساد   دمسالسهسم مسهسنسيسا  الستسمسابسيسا بسعسد 

خر لهم م  الجل ،  ذلك م  خال  التركيز بل  الستسربسيسة 

 تلقي  المهارات األجاجية في السمسهس  الستسي يسطسلسبسهسا جس ق 

  السسحسسرفسسي  السسفسسنسسي  اإلبسسداف  أ ران  فسسي  الشسسغسس   السسمسسشسساركسسة

 بسالسمس اكسبسة  السمستسعسلسقسة  البرامسج   غفا   د    الفقافي،   التنشيط

 . الر حية  النفجية االلتمابية
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،  ععت لامعة جيدي دمحم ب  ببد هللا بالجل  المحلي رأس الما  بفاس اتفاعية شراكة مع المند بية  2102شتنبر   20ي م  

الستسجهسيس  "  لللامسعسة السخسريسفسيسة حس   مس ضس ف  االفتتاحي  اإلدماج  ذلك بل  هامن الحف   العامة إلدار  الجل     باد 

 الستسربس ي   عسد لسا ت هساتسب االتسفساعسيسة لستسعسرف بسالسد ر" .  أي د ر في تحصي  الذات  تسغسذيسة السر خ:  الر حي للجلنا 

 السهسيس ت  المدني،  الملتمع  فعاليات  مع  الت اص   لج ر  م  خال  االنفتاخ بل  المحيط  مد  للمؤججة الجلنية   االلتمابي

  كذا التعريف بالد ر األجاجي الذي تق م بب اللـامعة م  خــال  الملـاالت التي تدخ  ضم  .  الترب ية الحق عية  العلمية



 رئاجة لامعة جيدي دمحم ب  ببد هللا  

 المغرب -فاس( 21111) – 2626ب .ص –طريق  يم زار 

(00212) 0 535 60 96 60/61:  الهاتف  

 (11202) 1 929 61 26 91/92: الفاكس 

 president@usmba.ac.ma:البريد اإللكتر ني

Cellule.communication@usmba.ac.ma   

 https://www.usmba.ac.ma: الم عع اإللكتر ني 

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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 للية اإلعداد

 

 عمر الصبحي، رئيس الجامعة. د 

 إبراهيم أقديم، نائب الرئيس .د 

 ملهم البقالي، نائب الرئيس . د 

 عبد اإلله سيار . د 

 حسناء العيساوي 

 إيمان العسري 

 خديجة تعرابت 

 عماد اإلدريسي 

 أمين العلوي الشريفي 
Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 

  


