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 12أ   على  سلالى البحث العلم ، تلالح  الكلمة على 

 خلب  وبنمة للبحث زي دة على إنش ء  نصة 

البماللالجم  المزيئمة،  خلب  اللم رب على الحمالان ت 

وو دة الحصالة،  ن جهة أخ ى يحلضن   كز 

دبلالف ج  ع  ح   11اللكالين الطب  المسلم  

  تم   00تخصص ت يبمة  خللفة وكذا أزيد  ن 

 .وين  ودول   نالي 

وتممع الكلمة والم كز اا لشف ئ  الم  ع  الحسن 

الث ن  ش اكة قالية، تلملى ح   م ر ة ا   تذة 

 ن %  00لللطبمب، وكذا تأيم  اللداريب الل  تشكل 

 .س ر اللكالين  لطلبة الطبل الم مم

وح  إي ر تفعمل دوره  المدن  و س ولمله  

ااجلم عمة، أولت الكلمة عن ية خ صة لألنشطة 

الممعالية والحم ة الطالبمة تالجت بإ داث أزيد  ن 

جمعمة ون دي يلعبالن دورا  حالري  ح  تأيم   12

أنشطة وورش ت ح   م ات  لنالعة، وذلك  ن أجل 

 س عدة أيب ء المسلقبل على تنممة إبداع ته  وتال مع 

آح   الحم ة أ   ه ، وكذا جعله   الاينمن قم ديمن 

 .وعن ص  بن ءة ح  المملمع

تلملى أب ز الالرش ت الل  أنمزت خال  السنالات 

ا خم ة ح  إنش ء  لحقة الكلمة الل   كنت  ن رحع 

ي لب، وكذا إ داث  2000الط قة اا لمع بمة إلى 

  كز اللعل  ال قم  والمح ك ة الذي يعلمد على أ دث 

اللقنم ت ح  اللكالين الطب  على المسلاليمن النظ ي 

واللطبمق ، ب إلض حة إلى تمديد  سلم  لمخللف 

  احق اللحصمل العلم   عم   ن الكلمة إلى ال حع  ن 

 .المسلالى المع ح  والثق ح   يب ء المسلقبل

حمم  شهدت اآلونة ا خم ة احلل ح المسمد الكبم  داخل 

الكلمة ب إلض حة إلى تعزيز الفض ءات ال ي ضمة 

بلدشمن  لعب  عشالشب وأرضمة  ط يمة دعم  

و قد ب تت الكلمة تلالح  .للمسم ة ال ي ضمة لطلبة الطب

على بنمة تحلمة تسلممب لالضعمة ا شخ ص ذوي 

اا لم ج ت الخ صة، بحمث ص ر بإ ك نه  الح كة 

بكل   ية و هاللة بفضل اإلش رات والاللالجم ت 

 .الملالاجدة بمممع   احق الكلمة

كم  تمدر اإلش رة إلى اإلصالح المديد للمنظال ة 

البمداغالجمة ح  اللعلم  الطب ، الصمدل  ويب 

تط   .  2010ا  ن ن، الذي يم ي تنفمذه  نذ شلنب 

هذا اإلصالح إلى عدة جالانب ت بالية وتنظمممة  ن 

 ع تطبمق  بدأ  (LMD)أب زه  إد  ج نض ف 

اا لب  ، اكلس ب الال دة، والمع وضة، حضال عن 

ذلك تال مد الب ن  ج الدرا   بمن جممع كلم ت الطب 

و  اجعله وحق دحل   ع يم  تعلمم  وين  لدبلالف 

 . الدكلالراه ح  الطب
  مدي ع د  اإلب اهمم  . د

 عممد كلمة الطب والصمدلة 

 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
 عصرية، مبدعة ومقاولة
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ألقى السمد عممد كلمة الطب والصيميدلية بيفي س 

شلنب  لمعلين  08الدرس ااحلل    يالف الممعة 

، 2017 / 2018عن انطال  المال   الم  عي 

واليفيالج  11والذي ت  حمه ا لقب   الفيالج رقي  

الث لث ح  إي ر اإلصالح الميدييد ليليمينيظيال ية 

البمداغالجمة ح  اللعلم  الطب ، الصمدل  ويب 

 .2010ا  ن ن الذي يم ي تنفمذه  نذ شلنب  

ي لب  بعد عيميميلية ضيبي   111وقد ت  تسممل  

الالئحة النه ئمة دون ا لس ب  صية ا جي نيب 

المخصصة والل  تندرج حي  إيي ر اتيفي قيمي ت 

اللع ون بمن المملكية اليمييي بيمية واليعيدييد  ين 

 ن %  80لإلش رة، و. الدو  الشقمقة والصديقة

الطلبة المدد   صلمن على شه دة البي كي ليالريي  

حمزيي ء كيميميمي ء، وكيمي  هيال الشيأن  ينيذ عيدة 

 نالات حإن نسبة اإلن ث تفال  نسيبية اليذكيالر، 

وب لنسبة له ته السنة الم  عيمية حينيسيبية اإلني ث    

 %).18)ونسبة الذكالر %) 22)

وح  كلمله ااحللي  يمية اليلي  عي حيت  ضيالر 

ن ئب  العممد، والك تب الع ف ورؤ  ء المصي لي  

اإلدارية ب إلض حة إليى  يميليب ييليبية اليطيب 

بف س، قدف السمد العممد الله ن  ليطيليبية اليطيب 

المدد وأش د بيليفيالقيهي  اليميسيليحيق وجيهيالدهي  

المبذولة يملة   ا ل المبي راة الصيعيبية وكيذا 

وقد أش ر السمد العمميد . يملة  س ره  الدرا  

إلى كالن الدرا  ت الطبمة تيكيليميف أكيثي   ين 

تش يف، ولهذا يسلالجب على يلبة اليطيب أن 

يكالنالا ح   سلالى ثقة أ  هي  وبيليدهي ، حيميمي  

أوض  ااخلالف الكبم  بمن النظي ف اليمي  يعي  

والنيظي ف اليثي نيالي بيحيميث تيعيليبي  اليدرا ي ت 

الم  عمة    لة  صيمي يية ييلي  حيميهي  تيكياليين 

الذات وبن ء الشيخيصيمية، وتيحيصيميل اليخيبي ة 

 .ا لعدادا لالنخ اي ح  الحم ة المهنمة والعلممة

ح  هيذا الصيدد و ين أجيل تيمي وز رهي ني ت 

المس ر المي  يعي  وضيمي ن تيحيصيميل عيليمي  

ن ج ، دع  السمد العممد الطلبة إلى العمل الم د  

والملالاصل  نذ البـــدايــة، واللدبم  المحيـيـيكي  

لييلييالقييت، واانييخييـييـيي اي  الييفييعيي   حيي  الييحييميي ة 

و دة البماللالجم  المزيئمة، و خلبي  اليليمي رب 

 .على الحمالان ت وو دة الحصالة

أ   على اليميسيليالى اليبيميداغيالجي ، تي  تيقيديي  

المالانب الل بالية واللنظيميميمية اليلي  يشيهيدهي  

اإلصالح المديد للمنظال ة اليبيميداغيالجيمية حي  

اللعلم  الطب ، الصمدل  ويب ا  ني ن واليلي  

تلملى ح  تطيبيميق  يبيدأ اا يليبي  ، اكيليسي ب  

الال دة والمع وضة، حضيال عين ذليك تيال يميد 

الب ن  ج الدرا   بمن جممع كلم ت الطب،  يع 

الييذي يييخييال  جسييالر )  LMD) إد يي ج نييظيي ف 

تمكن ي لب اليطيب تيييميمي   سي ره واليليحي قيه 

بشعب  م ورة للدرا ي ت اليطيبيمية وذليك حي  

كيمي  ييحيت .   خللف   ا ل  س ره اليليكيالييني 

 النظ ف المديد على إج اء اللداريب ابلداء  ن 

الطالبمة  وا نشطة الممعالية، ا ل اف القي نيالن 

الييداخييليي  لييلييميي  ييسيية، وتييفيي دي الييييي  حيي  

اا لح ن ت، وا ل اف أخالقمي ت  يهينية اليطيب 

واللحلي  بي ليميسي وليمية، وكيذا تينيميمية اليذكي ء 

 .المم ع  بمن الطلبة

بعد ذلك انلقل إلى اللع يف بإدارة اليكيليمية  ين 

ن ئب  العممد، والك تب الع ف ورؤ  ء المصي لي  

اإلدارية و مثل   ملب ييليبية اليطيب بيفي س، 

وأكيد عييلييى انيخيي ايييهيي  حيي   سيي عييدة أيييبيي ء 

المسلقبل على النم ح حي   يمي تيهي  اليميهينيمية، 

وذلك بلالحم  جميميع اليظي وف اليليالجسيليميكيمية 

وتمديد  سلم  ليميخيليليف  ي احيق اليليحيصيميل 

الفض ءات ال ي ضمية، خيزانية كيليب، ) العلم  

 .)ولالج إلى اانل نت

حمم  تسعى كلمة الطب إلى ال حع  ن المسيليالى 

المع ح  لطلبية اليطيب وذليك بيليالحيمي  أ يدث 

اللقنم ت واآللم ت ح  اليليكياليين اليطيبي  عيليى 

المسلاليمن النظ ي واللطبمق ، تلملى أبي زهي  

ح  إ داث   كز الليعيلي  الي قيمي  واليميحي كي ة 

قي عي ت  2الذي خصص له حض ء ك  ل يضي  

 0وخصصت له  مزانمة تمهيميز بيمي  ييقي رب 

 اليمن دره ، ب إلض حة إلى ذلك تلالح  الكيليمية 

  خلب  وبنمة للبحث زي دة على إنش ء 12على 

السنة ا ولى  ن أجل ا لئيني س ييليبية اليطيب 

بالاقع المس ر الذين اخلي روه واكيليشي حيهي  عين 

عيالوة .  ق ب  خللف جالانب اليميمي   اليطيبي 

 ين اليميسي ر %  00على ذلك، تشكل اللداريب 

اللكالين  لطلبة الطب، وح  هذا الصدد تيميميع 

شيي اكيية قييالييية بييميين كييلييميية الييطييب والصييمييدليية 

والم كز اا لشف ئ  الم  ع  الحيسين اليثي ني  

وكذا المسلشفى العسك ي بمدينة  كن س الذيين 

 يالح ان  م دين لللداريب وكذا تأيم ه  يملة 
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 .المس ر اللكالين   يب ء المسلقبل

تمدر اإلش رة هن  إلى انخ اي كلمة الطب والصيميدلية بيفي س حي  

 كن س  ن جهة، ت  ال حيع   -النهالض ب لقط ع الصح  بمهة ح س

أجنب  أي     123) ي لب يب  1111 ن الط قة اا لمع بمة إلى 

ي ليبي  حي   يليك اليدكيليالراه،   2710ضمنه  %)  10يع د  نسبة 

ب تيخيصيص 10يبمب داخل  و قم  يل بيعيالن درا يليهي   221و

 . يب ، ج ا   وبماللالج 

أ   حمم  يخص ا يب ء الملخ جمين،  ين جيهية أخي ى حيقيد بيلي  

خ يج ح  الطب الع ف  نذ أو  أيي و ية نيالقشيت  1077عدده  

خ يمي  حي   يليك اليليخيصيص  081، ب إلض حة إلى  2007 نة 

 لخ ج  ح   178 لخ ج  ح  اللخصص ت الطبمة و 107يمثلالن 

 يلييخيي جيي  حيي  الييلييخييصييصيي ت  03اليلييخييصييصيي ت الييميي ا ييميية و

 . البماللالجمة

وج ء دور  نسق  ملب يلبة الطب بف س إللق ء اليكيليمية،  يميث 

أعطى للطلبة المدد ش و  ت  ال   خللف اليميالانيب اليدرا يمية 

ب لكلمة وكذا نص ئ  قممة  ال   س ره  اللكالين ، حمم  أكيد عيليى 

انخ اي الطلبة القدا ى ح  دع  وإد  ج الفالج المديد ب لكليمية، ثي  

دع  يلبية اليطيب اليميدد إليى اانيخي اي حي  اليحيمي ة اليطيالبيمية 

جيميعيمية  12والممعالية ا مم  أن لديه  الخيمي ر بيمين أزييد  ين 

ون دي يلعبالن دورا  حالري  حي  تيأييمي  أنشيطية وورشي ت حي  

 . م ات  لنالعة

سنة م ن أ يس ي     ا،  18عرفت كلية الطب والصيدلة بفاس على مدار 

أشييد وأطوير مشاريع كبرى أ دف إلى أح ين جودة الت ع ل ي م ال ط ب   

 .واألبحاث ال ريرة وكلا إنشاء مراكز التميز

أندرج  له المشاريع ف  إطار المخطط التنموي اللي يرم  إلى أ ع زي ز 

الخدمات بشتى أنواع ا بغية أ ح   ي ن   روف اال  ت غ اي وال ت ح ص ي   

أست ااا ب اح   ا،  240مو فا،   99العلم ، وكلا أقريب الخدمات لصالح 

   2560ض م ن   م%(  11أجنبيا أي ما ي ع ادي ن  ب ة  767)طالبا  3446

طبيبا داخليا ومقيما يتابعون دراس ت   م   886ف  سلك الدكتوراه وطالبا 

 .أخصص طب ، جراح  و بيولوج  75ب 
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، نيظيميت كيليمية اليطيب 11بعد عمملة ضب  الالئحة النه ئمة للفالج رقي  

د ي ج اليطيليبية اليميدد ، ييال ي  إل2017شيلينيبي   28والصمدلة بف س يالف 

 .بش اكة  ع اتح د نالادي وجمعم ت الكلمة

ع ف هذا المالف  ضالر عممد الكلمة، ون ئيبي  اليعيميميد، واليكي تيب اليعي ف 

ورؤ  ء المص ل  اإلدارية ب إلض حة إلى أ  تذة الكليمية وييالبيهي ، وكيذا 

 . ملب يلبة الطب بف س  ع  مثل  نالادي وجمعم ت الكلمة

ويهدف هذا الحدث إلى ضم ن انطالقة جيميدة ليليطيليبية اليميدد وتسيهيميل 

انلق له   ن حض ء اللعلم  الث نيالي إليى اليمي  يعي ، وكيذا تيميكيمينيهي   ين 

 .ااند  ج السلب ب لمنظال ة البمداغالجمة واا لئن س ب لحم ة الم  عمة

تضمن ب ن  ج المالف حق ات  لنالعة جمعت بمن    هال تالاصل  و ي  هيال 

ت حمه ، ح  البداية ألقى السمد العممد كلمة أكد حيميهي  عيليى وجيالد إرادة 

قالية لمعل كلمة الطب والصمدلة بف س    سية  يالايينية وأ ي  يمية حي  

تكالين وتنممة   هالت يالبه ، حمم  قدف  ممالعة  ن النصي ئي  ليليطيليبية 

المدد للم وز ره ن ت المس ر الم  ع  ودع ه  إلى اإلنخ اي الفع   حي  

. الحم ة الممعالية والطالبمة نظ ا  هممله  ح  تكممل شيخيصيمية اليطي ليب

بعد ذلك ج ء دور  مثل  جمعم ت ونالادي الكلمة للقدي  ع وض  ن أجل 

تق يب الصالرة للطلبة المدد، وقد تمحالرت حق ات هذه العي وض  يال  

تقدي  المك تب المسم ة وأهداحه  وكذا  صميلية اإلنيمي زات  يع اليبي ا يج 

ث   نحت شالاهد اللممز لطلبة الطب وخ يم  الكلمة الحي صيليمين .  المقبلة

،  مث أتمحيت 2012/  2010على الم تبة ا ولى والث نمة ب    المال   

له  الف صة إللق ء كلمة تحفمزية  الجهة ب    س للطيليبية اليميدد واليلي  

 .تق  مالا حمه  تم بله   ع تقدي  تالصم ت قممة

بعد ذلك، تمت زي رة  مدانمة لق عة الع ض  مث خصص كشيك خي ص 

لكل جمعمة ون دي  ن أجل اللع ف عن ق ب على اللالجه ت و يخيليليف 

تيالزييع ) ب ا ج ا نشطة والالرش ت الل  تنظ  خال  المال ي  اليمي  يعي  

تهدف هذه الب ا يج ...) .  نشالرات إعالنمة وتقدي  أش ية  معمة بص ية

إلى تالحم  أجالاء تلن  ب  ع  خللف  مالات الطلبية واليلي  تيليميثيل حي  

الم تم ات العلممة، القالاحل الطبمة واإلنس نمة، الحمالت اللحسيميسيمية، 

المن حس ت ال ي ضمة والعلممة، وكذا ا نشطة الثق حمة والفنمة، حمم  حلي  

ب ب اانخ اي للطلبة المدد ال اغبمن بي اليليحي   بي ليحيمي ة اليطيالبيمية 

 .والممعالية

بعد تن و  وجبة غداء جم ع  ض  جممع الطيليبية اليميدد  يع  يميثيلي  

الطلبة والنالادي والممعم ت، ب  مت حق ات ثق حمية وتي حيميهيمية وكيذا 

ألع ب ري ضمة، تهدف أ     إلى تعزيز رواب  اللالاصل بمن اليطيليبية 

المدد والقدا ى  ن جهة،   ن جهة أخ ى تينيميمية اليذكي ء اليميمي عي  

 .واللم وز الذات   ع ا ل اف اآلخ ين

تمدر اإلش رة إلى أن اا ل اتمممة الل  تنهمه  كلمة الطب والصميدلية 

بف س ت تكز ب    س على  ق ربة تشي ركيمية، بيحيميث تيعيد  شي ركية   

يلبة الطب حع لية حي  اليمينيظيال ية اليبيميداغيالجيمية، عيالوة عين ذليك 

تظ ه ة داخيل  100يس همالن بنسبة كبم ة ح  تنظم  و نم ح أزيد  ن 

تلم  هذه اا ل اتمممة الف صة  يب ء المسلقيبيل   .الم  سة وخ رجه 

للال مع آح   الحم ة أ ي  يهي  وتيطياليي  رصيميدهي  اليميعي حي  بيفيضيل  

 كلسب ت تكمملمة لمس ره  اللكالين  والل  تلمثل ح  اليليسيميمي ، روح 

المب درة، اإلدارة الم لمة، اللساليق، تقنم ت اللالاصل، روح المالايينية، 

 .الشعالر ب لمس ولمة، اإلبداع، روح القم دة واللنممة الشخصمة
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 الندوة الدولية الخام ة  ف  أاريخ الطب   . 4

تأكمدا لإلشع ع العلم  والثق ح  لمدينة ح س، وتيعيزييزا ليدورهي  اليبي رز 

عب  العصالر دعم  للعل  والعلم ء ح   خللف المم ات وخ صة تيليقيمين 

المع رف الطبمة والعن ية الصحمة ع  ة، عمدت كلمة اليطيب والصيميدلية 

إلى إنش ء لمنة للل اث للسلم  الضالء وتع يف ا جم   بم  قد ه أ الحن  

و س همة ح  اللع يف .  ح  الحقل الطب  ح  الحض رة الع بمة اإل ال مة

ب لم ا ل الل      نه  الطب واليليقيدف اليذي عي حيه، ربيطي  ليليحي ضي  

 .ب لم ض  وا لش اح  لمسلقبل واعد ح  المع رف الصحمة

وح  هذا الصدد، نظمت الكلمة الندوة الدولمة الخ  سة ليفي س حي  تي رييخ 

تي رييخ اليطيب ”  ، تحت عنيالان 2017أكلالب   11و 18، 17الطب أي ف 

تحت إش اف اليميميعيمية اليدوليمية “   النفس  ح  الع ل  الع ب  واإل ال  

 .لل ريخ الطب اإل ال   وبش اكة  ع الممعمة المي بمة للطب النفس 

 شي ركي   ين اليبي  يثيمين  10ع ف المللقى هذه السنة  ش ركة أزيد  ن 

والمخلصمن والخب اء  ن ح نس  وتالنب وقط  وإنملل ا، وتمميز اليليقي ء 

بلقدي   ح ض ات قممة  ال  ت ريخ الطب النفس  ح  اللي اث اإل يال ي  

وا لحض ر ا نظمة الطبمة المسلعملة ح  تلك الحقيبية وتسيليمي  الضيالء 

على الط   الملبعة للحلمل الالضع النفس  واللع يف ب  شالاي اللي  تي  

قطعه  ح  تطالي  أ  لمب العالج ت النفسمة وا يليييال  تيليك اليليمي رب   

    .وتطالي ه  و الاكبة المسلمدات تكممال للمسم ة الحض رية

كم  ي وف المللقى تالجمه يليبية اليطيب  هيميمية تي رييخ اليطيب اليعي بي  

  .اإل ال   ح  إث اء رصمده  المع ح  وتحصمله  الطب 
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 الندوة الدولية الخام ة  ف  أاريخ الطب   . 4

 

اليطيب الينيفيسي  حي  اليعي لي  اليعي بي  ” تقديي  عي ض  سي  ي  خيال   ي تيمي 

يش ح الط   المسلعملة قديم  لمع لمة الم ضى الينيفيسيميمين وكيذا ”   واإل ال  

 .اللع يف ب لال  ئل وا دوات الطبمة المسلعملة ح  الطب النفس  عند الع ب 

ع حت هذه الدورة  ش ركة  همة و لممزة لمممالعة  ن المح ض ين والمخلصمن وقد خصصت المح ض ة ااحلل  مة للذكلالر  أ الن المبمي،، 

ا لش ري الطب النفس ،  دي  إدارة العالج واللأهمل ح    كز دع  الصحة السلالكمة ح  قط  ورئمب جمعمة السالرية للصحة النفسمة المسيميلية 

 . “دروس وعب : تدريب ت ريخ الطب اإل ال   ح  ج  ع ت الي ب” وقد تط   ح   ح ض ته ااحلل  مة لمالضالع . ح  ت كم  وب يط نم  
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 5. Visite du Recteur de l’Université Playa Ancha du Chili 

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture 

à l’international et l’Amérique Latine en  

particulier pour renforcer ses relations de 

coopération scientifique, technique et 

culturelle, et conforter son rôle de diplo-

matie parallèle pour appuyer la défense 

des intérêts nationaux, l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah, a accueillit le 

Président de l’Université Playa Ancha - 

Chili, le Pr. Patricio Jose Sanhueza Vi-

vanco, dans le cadre de sa visite à l’Uni-

versité et ses établissements.   

Du 24 au 25 octobre 2017, le Pr. Patricio 

Jose Sanhueza  a été reçu au siège de la 

Présidence le 24 octobre 2017 par le Pré-

sident de l’USMBA, le Pr Omar Assob-

hei, en présence des  chefs des établisse-

ments de l’USMBA, des deux Vices-

Présidents et du Secrétaire Général de 

l’Université pour une réunion de travail. 

Pr. Patricio Jose Sanhueza Vivanco, 

Président de l’Université Playa Ancha 

- Chili. 
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5. Visite du Recteur de l’Université Playa Ancha du Chili 

Réunion de travail avec le Pr. Patricio Jose Sanhueza Vivanco,  

Président de  l’Université Playa Ancha - Chili au siège de la Présidence   
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5. Visite du Recteur de l’Université Playa Ancha du Chili 

Des réunions de travail et rencontres avec les Chefs des établissements organisées à la Faculté de Médecine et 

de Pharmacie le 24 octobre 2017 et à la Faculté des Sciences et Techniques le 25 octobre 2017. 

Le programme de ces réunions portait sur la discussion sur les projets futurs de coopération dans les domaines 

d’intérêt commun. 
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، 2017أكلالب   12يالف    

ا لقبل الدكلالر إب اهم  أقدي ، ن ئب ال ئمب المكلف 

ب لش ون ا ك ديممة والبمداغالجمة، وحدا  ن ج  عة حمبالرك 

 ن ألم نم  للعلالف اللطبمقمة اخلص ص المس عدة ااجلم عمة 

بزي رة ج  عة  مدي دمحم بن عبد هللا  وعدد  ن حض ءات 

كلمة اآلداب والعلالف اإلنس نمة   يب  الم  عة وخ صة 

لللع ف عن ق ب على  سلك المس عدة  ااجلم عمة 

ب لكلمة بالصفه  سلك   هنم  يندرج ضمن إي ر العلالف 

 . اإلنس نمة اللطبمقمة

وقد ك نت الزي رة  ن  بة لللع ف عن تم بة ج  عة  

حمبالرك ح  العلالف اإلنس نمة وخ صة  مدان المس عدة 

 . ااجلم عمة واإلرش د النفس 

 6. Relations Internationales et Coopération 

de perspectives de coopération culturelle, scientifique 

et académique entre les deux institutions.  

Étaient présents à cette rencontre, outre que le Prési-

dent de l’université, les Vices Présidents, les Chefs 

des établissements ainsi que les membres de la Ré-

gion de Fès-Meknès. 

 Dans le cadre du Renforcement des relations scienti-

fiques académiques et d’échange entre les universités 

françaises et marocaines,  Une délégation de la Ré-

gion de Val de Loire s’est rendue le 31 octobre 2017 

à la Présidence de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah pour une journée de travail et de discussion  
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 7.Visite d’une délégation Ukrainienne  

Le 30 octobre 2017,  

Accueillit par Pr Omar Assobhei, Président de 

l’USMBA, une délégation Ukrainienne  com-

posée de représentants des différents domaines 

institutionnelles, académiques et économiques, 

s'est rendue le lundi 30 octobre 2017 à Fès 

pour une  visite de reconnaissance et de travail 

à l'USMBA. Cette visite a pour objet d’initier  

une coopération scientifique, académique et 

d’échange en matière de la recherche scientifi-

que, et de discuter des champs de coopération 

et des programmes d’actions futurs entre les 

deux parties. 

Cette visite a été aussi, une occasion pour pré-

senter à la délégation, les connaissances et 

expériences de l’USMBA en matière de la 

recherche scientifique et son état des lieux; 

l'Université et ses différentes composantes, 

les établissements, l’offre de formation, les 
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  7.Visite d’une délégation Ukrainienne  

pôles de recherche, les domaines de compétence, les domaines 

de compétence, l’effectif des étudiants,…., ainsi que les pro-

jets que l'Université a réalisé notamment ceux relatifs à la  re-

cherche scientifique, à l'ouverture de l'université sur son envi-

ronnement, son implication et intégration dans les projets éco-

nomiques régionales.  

En effet,  cette visite a été aussi une occasion d’envisager le 

développement dans le cadre de projets de coopération entre 

les deux parties. 

À la fin de cette rencontre, la délégation a visité la Cité d’In-

novation et ses différents espaces d’incubation , laboratoires 

d’analyses, ….. 
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  7.Visite d’une délégation Ukrainienne  

 Les deux parties se sont échangés les médailles, trophées et souvenirs sur leurs pays, leurs villes et instituts.  



La délégation Ukrainienne est composée de :  

 Shapovalova Elena, Directeur du Centre Ukrainien pour l’Education Internationale  

 Gubersky Leonid, Recteur de l’Université National Taras Chevtchenko, 

 Boyko Zinaida, Vice-gouverneur à l’Administration Régionale de l’Etat de Zaporojie 

 Moroko Vladislav, Directeur du département de la Culture , du Tourisme, des Nationalités et des Religions 

de l’Administration Régionale de l’Etat de Zaporojie 

 Artyushenko Igor, Député Parlementaire d’Uraine,  

 Palvo Alexander, Président de l’Agence d’Initiatives Régionales de Zaporojie, 

 Naumenko Leonid-Pro, Recteur de l’Académie Médicale de Dniropetrovsk. 

 Zaporozhan Stepan, Pro-Recteur des travaux scientifiques et pédagogiques de l’Université Médicale de l’E-

tat de Ternopil, 

 Brich Vasyl, Pro-ecteur aux Travaux Scientifiques et Pédagogiques de l’université d’Economie de Ternopil, 

 Raybokon Yuriy, Doyen de la Faculté d’Etudes Supérieures (université d’état de Zaporojie) 

 Kovalenko Sergiy, Chef de Département de Chimie Organique (université médicale d’Etat de Zaporojie) 

 Hamdani Naoufal, Chef de l’Association des Minorités Nationales de la Région de Zaporojie. 

 Golubov Eveniy, Homme d’Affaires, Directeur de la Société ‘Advanta’. 

 Humen Oleg, Homme d’Affaire, Chef de l’Organisation Régionale de Ternopil. 

 Vyselko Andriy, Homme d’Affaires, Conseiller du Président du Département International.  
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7  .Visite d’une délégation Ukrainienne  



وع ف المللقى  ش ركة  كثفة  عض ء رابطة النب ت ت الطبمة والعط ية ح  الالين الع ب  ولمممالعة  ن الب  ثمن والمهلممن حي  جيميميع أرجي ء 

تضمنت أعم   الم تم  عددا  ن الملس ت العلممة ت  حمه  إلق ء  ح ض ات  لخصصة تلعلق بلثممن النيبي تي ت اليطيبيمية واليعيطي يية . الالين الع ب 

 : وع ض أورا  بحثمة و لصق ت ضمن  ح ور الم تم  ال ئمسمة الل لمة
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 المؤأمر األوي للنباأات الطبية والعطرية. 8

والعط ية مة تحت ال ع ية الس  مة لص  ب الماللة الملك دمحم الس دس نص ه هللا نظمت ج  عة  مدي دمحم بن عبد هللا والالك لة الالينمة للنب ت ت الطب

الم تم  الع ب  ا و  للنب ت ت الطبمة والعط يية واليذي انيعيقيد )  اتح د  م لب البحث العلم  الع بمة)بش اكة  ع رابطة النب ت ت الطبمة والعط ية 

بيكيليمية اليعيليالف  2017 أكيليالبي  11 واليخيميميب 18 ا ربيعي ء وذلك يال ي ”  تثممن النب ت ت الطبمة والعط ية  ن أجل تنممة  سلدا ة ” تحت شع ر 

 .واللقنم ت

يأت  هذا الم تم   ن أجل اارتق ء بهذا القط ع ونسج اليليكي  يل واليلي ابي  بيمين 

 خللف الملدخلمن ح  هذا المم   كم  يسعى إليى تسيليمي  الضيالء عيليى أهيميمية 

تثممن النب ت ت الطبمة والعط ية لل حع  ن قممله  ااقلص دية خ صة وأن الياليين 

الع ب  يزخ  بيثي وة  يلينيالعية وهي  ية  ين  يخيليليف أصيني ف الينيبي تي ت ذات 

كم  يهدف الم تم  إلى المس همة ح   ح ولة إيم د الحليال  ؛ اا لعم ات الطبمة

العلممة  ه  المشكالت الل  تالاجه قط ع النب ت ت الطبمة واليعيطي يية وااييالع 

على أ دث المم ر  ت اللكناللالجمة اليميليدخيلية حي  تيثيميمين الينيبي تي ت اليطيبيمية 

وتب د  الخب ات بمن الب  ثمن المش ركمن وإنم ز البحالث المشيلي كية ، والعط ية

  . بمن ا قط ر الع بمة

 اللنالع البماللالج ، درا ة النب ت ت الطبمة والعط ية، .1

 الزراعة والحف ظ على النب ت ت الطبمة والعط ية، .2

الكممم ء النب تمة، ا يليخي اج، حصيل، تينيقيمية وتيالصيميف  ي كيبي ت  .3

 النب ت ت الطبمة والعط ية،

   اقبة جالدة النب ت ت الطبمة والعط ية و شلق ته ، .4

 الخص ئص البماللالجمة والدوائمة والسممة للنب ت ت الطبمة والعط ية، .5

تثممن النب ت ت الطبمة والعط ية وا ثي  ااجيليمي عي  وااقيليصي دي  .6

 .واللنممة المسلدا ة
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Le 21 octobre 2017,  

Colloque international sous le thème : « Entreprenariat, Innovation, Gouvernance et développement territo-

rial », organisé par le laboratoire des recherches juridiques, politique et économiques -groupe de recherche 

en économie, gestion et développement ( GREGD) de la Faculté Polydisciplinaire de Taza, en partenariat 

avec  le Centre National pour la recherche scientifique et technique, la Commune urbain de Taza, la Cham-

bre de commerce, de l’industrie et des services de la région Fès-Meknès et le Conseil provincial de Taza. 

Du 19 au 20 octobre 2017,  

Colloque international sous le thème : « International Conference 

on Applied Mathematics», organisé en partenariat avec  le Centre 

National pour la recherche scientifique, par le laboratoire  des 

sciences d’ingénieurs de la Faculté Polydisciplinaire de Taza. 
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 أنشطة متفرقة. 9 

 Les 11 et 12 octobre 2017, The 6th International 

Conference on Arabic Language Processing –ICALP. 

 Les 27 et 28 octobre 2017,  

Les troisièmes journées d’Analyse Fonctionnelle et de 

la Théorie Spectrale et la Quinziéme Rencontre Natio-

nale du Réseau Théorie Spectrale et Application.  

 Les 27-28 octobre 2017,  

Microbiome and Health Workshop 2017. 

 Les 10 et 11 octobre 2017,  

La 2éme édition du colloque international 

«Recherche et Pratiques Managériales: quels ap-

ports réciproques?» 



 التحضير لل باق الوطن  الجامع  األوي للدراجات ال وائية . 10 

في إطار االحتفاالت  بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة  وعيد االستقالل المجيد، تنظم جامعة سيدي دمحم بن عبببد ب بابراكبة مبا البجبامبعبة 

ببت السبالملكية المغربية للدراجات والجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، السباق الوطني الجامعي األول للدراجات الهوائية وذلك يبوم 

 .ستعرف هذه التظاهرة الرياضية الطالبية مااركة جل الجامعات المغربية  والمؤسسات الجامعية التابعة لها. 7182نونبر  81

، 2017أكلالب   11يالف    

اجلم ع تحضم ي للسب   الالين  الم  ع  

 ا و  للدراج ت الهالائمة

، 2017أكلالب   31يالف    

اجلم ع تنسمق   ال  السب   الالين  

 الم  ع  ا و  للدراج ت الهالائمة
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 أنشطة متفرقة. 9 

 ، 2017أكلالب   00يالف  

الدرس ااحلل    لأل ل ذ ح اد الس غمن ، 

 دي  وك لة اللنممة وإنق ذ  دينة ح س ح  

“تم بة إنق ذ ت اث  دينة ح س” الضالع   

 ، 2017أكلالب   12يالف   

درس احلل    للذكلالر الحيسيمين اليميمي هيد، 

ب  ث ح  اللس نيمي ت وكي تيب عي ف اليميعيهيد 

الملك  لليثيقي حية ا  ي زييييمية تيحيت عينيالان 

الينيشيأة واليليطيالر :  اللس نم ت ا  ي زييييمية” 

 .“ وا ح  



 رئاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد ب  

 المغرب -فاس( 01111) – 7272ب .ص –طريق إيموزار 

(00212) 0 535 60 96 60/61:  الهاتف  

 (11787) 1 000 21 62 01/07: الفاكس 

 president@usmba.ac.ma:البريد اإللكتروني

Cellule.communication@usmba.ac.ma   

 https://www.usmba.ac.ma: الموقا 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 

 في المذكرة. 11

USMBA Infolettre 20 

 خلية اإلعداد

 عم  الصبح ، رئمب الم  عة. د 

 إب اهم  أقدي ، ن ئب ال ئمب .د 

 له  البق ل ، ن ئب ال ئمب . د  

 عبد اإلله  م ر . د 

 سن ء العمس وي  

 إيم ن العس ي 

 خديمة تع ابت 

  عم د اإلدريس 

  أ من العلالي الش يف 
Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 


