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والخبرات والتكوين في المجاالت ذات االهتمام 

 .المشترك تهم التعليم العالي والبحث العلمي

مجموعة من األنشطة الثقافية  وتتضمن النشرة أيضا

والعلمية التي نظمتها الجامعة ومؤسساتها  ومن بينها 

البحث التربوي ”المؤتمر الدولي في موضوع  

حضره السيد كاتب والذي “  وتجديد المناهج التعليمية

 .الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

ومن بين األحداث العلمية المتميزة في الشهور 

األخيرة، احتضان جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا 

 (Rencontre MOOC)للملتقى الرقمي الجامعي 

، وإطالق المنصة الرقمية 7102دجنبر  5يوم 

وهي مبادرة استراتيجية .   RUN المغربية من فاس

تبنتها كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث 

العلمي، وستمكن كافة الجامعات المغربية من تطوير 

التدريس عن بعد، ورفع التحديات المستقبلية في هذا 

 .المجال

 

يعرض هذا العدد من النشرة اإلخبارية لجامعة سيدي 

دمحم بن عبد هللا جزءا من أنشطتها في شهر دجنبر  

وهي غنية ومعبرة عن كثافة االداء .  7102لسنة 

نفتاح على التربوي والعلمي وقوة االشعاع واال

 .وتعدد مبادرات خدمة المجتمع المحيط

وباستعراض صفحات هذه النشرة تتضح مالمح 

تنزيل استراتيجيات الجامعة، سواء فيما يتعلق 

تقوية مهارات العنصر بالتكوين، واالستثمار في 

البشري عبر تكوينات مالئمة وطرق بيداغوجية 

عصرية، أو في البحث العلمي ودعم االبتكار، 

الراميين إلى تقوية تنافسية القطاعات االقتصادية 

واالجتماعية جهويا ووطنيا، او مبادرات االنفتاح 

والتعاون ودعم االشعاع المغربي على الصعيد 

 . الدولي

وفي هذا الصدد وقعت الجامعة مجموعة من 

االتفاقيات  من أهمها اتفاقية الشراكة  مع الوزارة 

لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المنتدبة 

الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون 

الهجرة من أجل تنظيم الجامعة الشتوية لفائدة الشباب 

المغاربة المقيمين بالخارج، باإلضافة إلى اتفاقيات مع 

صباح الدين زعيم جامعات أجنبية أخرى مثل جامعة 

 إب ا يم أقديم . د

 نائب ال ئيس

 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
 عص ية، مبدعة ومقاولة
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 األسراذ الدكرور عم  الصبح   يرش ف رئيس جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا،

 بمناسبة حلول السنة الميالدية الجديدة  برقديم أح  الرهان  وأطيب األمان 

 للسادة رؤساء الملسسات الجامعية، والسيدات والسادة األساتلة 

 واألط  اإلدارية وكافة العاملين بها 

 وطلبة وطالبات جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا  

 جعلها هللا عليكم مناسبة يمن ومالذ خي   

 وكـــــــــ  عـــــــام وأنرــــــم بخـــــــي  
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 اتفاقيات تعاون . 2

كما .   7102دجنبر  70الرسمي للجامعة الشتوية بإفران يوم الخميس 

تميز االفتتاح الرسمي للجامعة الشتوية بتوقيع اتفاقيات مع بعض 

الجامعات المغربية  من بينها جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا هدفها 

األساس النهوض بفئة الطلبة من مغاربة العالم، وبلورة أنشطة موجهة 

لشباب مغاربة العالم تروم التعريف بالثقافة والتراث المغربي وتعزيز 

وتوطيد تشبتهم بوطنهم، وتعزيز التواصل حول برامج الجامعات 

الموسمية والمساهمة  في إنجاحه  وأيضا تأطير المشاركين ومواكبتهم 

 .خالل فترات البرنامج

من الشباب من  011وتجدر االشارة أن هذه الدورة ستعرف مشاركة 

% 66سنة،  75و  01مختلف دول العالم تتراوح أعمارهم ما بين 

منهم إناثا، مع حضور طلبة مغاربة وأجانب يتابعون دراستهم 

 .بالمغرب بهدف تيسير التبادل الثقافي

والبرنامج يضم أيضا ندوات وورشات حول مختلف أبعاد عيشهم 

ستكون المشترك ستؤطرها شخصيات من باحثين و خبراء مغاربة 

بمثابة فضاء للتعبير والنقاش وتبادل التجارب بين المشاركين و مجاال 

للتشاور حول مبادرات وأنشطة لتجاوز الصور النمطية من أجل 

ستمكن الشباب المغاربة المقيمين بالخارج كما .  عيش مشترك أفضل

القيم المغربية التي تثمن من اكتساب فكرة واضحة حول منظومة 

 .التسامح واحترام اآلخر

ج خارمراسيم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بال
في شخص السيد عبد الكريم بن اعتيق، الوزير المنتدب، وجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا يمثلها رئيس الجامعة الدكتور عمر الصبحي    من 

 أجل تنظيم الجامعات الموسمية 

نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية و التعاون 

الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة بشراكة مع 

كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي، الجامعة الشتوية 

العيش "  تحت شعار بالخارج لفائدة مائة من الشباب المغاربة المقيمين 

  .بإفران 7102دجنبر  72- 77 – 70أيام " المشترك

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الثقافي الجديد الذي أطلقته 

الوزارة لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج انطالقا من تجربة 

الجامعات الصيفية  التي تعتبر جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا  عنصرا 

الجامعة ‘أساسيا في تنظيمه كل سنة، ويعد هذا البرنامج الجديد 

نموذجيا ألنه سيمكن من الوصول ألكبر عدد من الشباب ‘   الشتوية

 .المغاربة من مختلف بلدان العالم على امتداد السنة

الجامعة :  ويمتد برنامج الجامعات الموسمية على خمس دورات

. الخريفية، الجامعة الشتوية، الجامعة الربيعية و جامعتين صيفيتين 

شاب  511إلى أكثر من 761مما سيمكن من رفع عدد المستفيدين من 

 .وشابة في السنة

إنجاز هذا البرنامج بتعاون مع عدة جامعات مغربية حيث تم وقد تم 

توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة 

 وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة االنطالق  
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 اتفاقيات تعاون . 2

استقبل الدكتور عمر الصبحي  رئيس جامعة 

دجنبر  6سيدي دمحم بن عبد هللا يوم  األربعاء 

السيد الدكتور البروفسور بولنت اري  7102

اسطنبول    صباح الدين زعيم فيرئيس جامعة 

وهي احدى الجامعات الخاصة الموجودة .  بتركيا

من  7101في مدينة اسطنبول، تم تأسيسها عام 

قبل وقف نشر العلم الذي تمت اقامته في عهد 

تطور وتحدث الدولة العثمانية في عهد السلطان 

 .بيازيد الثاني

وقد تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في مختلف 

. المجاالت ذات االهتمام المشترك بين الجامعتين

وحضر مراسيم توقيع االتفاقية السادة رؤساء 

المؤسسات الجامعية والوفد المرافق لرئيس 

 .تركيا—جامعة صباح الدين زعيم



USMBA Infolettre 5 

 اتفاقيات تعاون . 2

استقبال وفد  7102دجنبر  72تم يومه األربعاء 

يرأسه األستاذ الحاج دمحم سيرازي مدير جامعة 

بإندونيسيا من   رادين فتاح اإلسالمية الحكومية

طرف نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي 

والتعاون والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية 

برحاب رئاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا وتم 

بعد ذلك التوقيع على اتفاقية تعاون بحضور 

السيد رئيس الجامعة الدكتور عمر الصبحي في 

 .المجاالت ذات االهتمام المشترك
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3. Rencontre Universitaire Numérique RUN 2017 

 Présentation du Programme RUN 

La première « Rencontre Universitaire du Numérique » (RUNl 2015) s'est déroulée le 8 octobre 

2015 à l'université Cadi Ayyad de Marrakech. Il s'agissait de présenter le développement des Cours 

en Ligne Massivement Ouvert (CLOM, MOOCs en anglais), la plateforme FUN - France Université 

Numérique -, les projets du CNAM, du MEDEF (les MOOCs au service de la formation profession-

nelle des entreprises en France) et de faire un point sur les réalisations marocaines en la matière. 

Cette manifestation s'inscrivait dans la continuité du premier sommet des ministres francophones 

de l'enseignement supérieur pour le développement des universités numériques qui s'était tenu à Pa-

ris le 5 juin 2015. 

La deuxième édition de RUN (RUN2 2016) a été organisée le 8 décembre  2016 à l'Université 

Mohammed V de Rabat. Elle a permis de lancer la plateforme nationale « Maroc Université Nu-

mérique » en partenariat avec le Ministère de !'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifi-

que et de la Formation des Cadres (MESRSFC) marocain, le GIP FUN-MOOC et !'Ambassade de 

France (convention de partenariat signée le 15 Juillet 2016) et de présenter les stratégies françaises 

et marocaines dans le domaine des MOOCs, et des cours en ligne. 

Un appel d'offre du  MESRSFC, soutenu par !'Ambassade de France, a été ouvert en avril 2017 

et a suscité l'adhésion massive des universités marocaines avec plus de 119 projets de MOOCs 

déposés, dont 49 ont été retenus. 

Lors de la 13eme RHN, un accord intergouvernemental a été signé le 16 novembre 2017, en présence 

du Chef du Gouvernement marocain et du Premier Ministre français, sur la création de la plateforme  

« Maroc Université Numérique » (MUN) en partenariat avec France Université Numérique (FUN). 
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3. Rencontre Universitaire Numérique RUN 2017 

  MOOC : Massive Open Online 

Cours: 4 projets MOOCs de l’USMBA 

sont retenus dans le cadre de l’appel à 

projet MOOC Ministère/SCAC : Pro-

jet de la Plateforme Numérique Natio-

nale «Maroc Université Numérique ».  

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah a abrité la Ren-

contre Universitaire Numérique le 05 décembre 2017 au siè-

ge de la Faculté de Médecine et de Pharmacie – Fès.  

Objectifs de RUN3 

 Présenter les avancées des projets de MOOCs sur la pla-

teforme « Maroc Université Numérique » en partenariat 

avec « France Université Numérique », 

 Présenter la stratégie nationale mise en place par les 

universités marocaines pour alimenter la plateforme « 

Maroc » en formations numériques, 

 Renforcer la communauté des universités marocaines et 

des universités françaises engagées dans la réalisation 

de MOOCs et de formations en ligne, 

 Développer et mettre en place des groupes de travail 

pour le suivi des MOOCs et des formations. 

Cette troisième rencontre s’est décliné en deux séquences :  

 une séquence d’ouverture et d’échange autour des prési-

dents des universités marocaines qui se sont engagés 

dans le développement du Numérique, des responsables 

de FUN, de la CPU française, du Ministère marocain de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, et de l’am-

bassade de France, 

 une série de rencontre et de table-rondes pour travailler 

avec les acteurs : les enseignants-chercheurs, les responsa-

bles de centre e-Learning, les responsables locaux des uni-

versités pour le numérique, etc. 
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 “البحث التربوي وتجديد المناهج التعليمية”المؤتمر الدولي في موضوع . 4

حضر السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي 

والبحث العلمي المؤتمر الدولي الذي نظمه المختبر العلمي 

والبيداغوجي في العلوم اإلنسانية بالمدرسة العليا لألساتذة بتعاون مع 

شعبة علوم التربية والعلوم االجتماعية والدراسات اإلسالمية ،  في 

 .  “البحث التربوي وتجديد المناهج التعليمية”: موضوع

، 7102دجنبر  01و 02، 07الندوة  استمرت على مدى ثالثة أيام،  

وتميز برنامجها بغنى مواضيعه ومستوى مداخالته ومحاوره العلمية، 

كما تم التداول حول مجموعة من أسئلة تتمحور حول وضعية وواقع 

البحث التربوي في ظل مجتمع المعرفة وما هي أسسه على مستوى 

تساءل المؤتمرون حول اإلسهامات المنتظرة من البحث التربوي في 

بناء وتطوير المناهج سواء في العلوم اإلنسانية أو العلوم الشرعية أو 

وعرف المؤتمر أيضا عرض نماذج ومناهج تربوية مقارنة .  اللغات

 .وطنية ودولية،

وفي كلمته ، قال الدكتور عمر الصبحي أن جامعة سيدي دمحم بن عبد 

هللا  منخرطة تمام االنخراط في أداء مهامها في هذا الورش الهام، في 

للمجلس األعلى للتربية  7121ظل التوجيهات الملكية السامية ، ورؤية 

والتكوين والبحث العلمي وتضعه ضمن أولوياتها في البرنامج للفترة 

 .7170و 7102الممتدة ما بين  

 “البحث الر بوي وتجديد المنا ج الرعليمية”خالل الجلسة االفرراحية  للملتم  الدول  ف  موضوع  

 األستاذ الدكتور عمر الصبحي، 

 رئيس جامعة  سيدي محد بن عبد هللا  
األستاذ الدكتور خالد الصمدي، كاتب الدولة 

 المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 
 األستاذ الدكتور إدريس شنوني،  

 مدير المدرسة العليا لألساتذة بفاس
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5. Conférence du Pr. Carlos Aragao  de l’Université de Rio de Janeiro - Brésil 

Dans le cadre de sa visite à l’Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah, le Pr. Car-

los Aragao de Carvalho Filho de l’Uni-

versité Fédérale de Rio de Janeiro, Bré-

sil a animé une conférence intitulée « 

Trois agences : CNPq (Conseil National 

de Développement Scientifique et Tech-

nologique), Capes (Agence Nationale 

d’Evaluation) et Marine, trois exemples 

de programmes nationaux de science et 

technologie au Brésil ». 

Cette conférence s’est déroulée le 04 

décembre 2017 au siège de la Présidence  

de l’Université Sidi Mohamed Ben Ab-

dellah – Fès avec la présence des Chefs 

des établissements, les membres du 

Conseil d’Universités et des étudiants. 

Pr. Carlos Aragao de Carvalho Filho, 

diplômé de de l’Université de Prince-

ton, ex Président du Conseil National 

de Développement Scientifique et 

Technologique et ex Directeur de 

l’Agence Fédérale de Financement de 

la Recherche Innovation du Brésil 

occupe actuellement le poste de 

Conseiller Scientifique de la Marine 

brésilienne. 

 ،7102دجنبر  12يوم  

استقبال السيد المختار ولد باه، رئيس جامعةة شةنةقةيةط 

أواصةر تةعةزيةز مةوريةتةانةيةا مةن أجةل   -اإلسالميةة  

التعاون بين الجامعتةيةن والةنةظةر فةي إمةكةانةيةة خةلةق 

شةراكةة مةع الةجةامةعةة فةي الةمةيةاديةن ذات االهةتةمةام 

وكان اللقاء أيضا مناسبةة لةمةنةاقشةة  حةول .  المشترك

وضعية الطلبة الموريتانيين الذين يتابةعةون دراسةتةهةم 

 .بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا  في مختلف مؤسساتها



USMBA Infolettre 10 

 جائزة ابن بطوطة للتواصل الحضاري وحوار الثقافات . 6

دمحم الةةخةةامةةس أبةةوظةةبةةي فةةي صةةنةةف 

الشخصية العربية اإلسالميةة بةيةنةمةا فةاز 

بها في الصنف الثاني الشاعةر والةمةفةكةر 

مةديةر مةعةرض بةرا  ”  مايةكةل مةارش“ 

 .للكتاب من جمهورية التشيك

، بةكةلةيةة الةطةب 7102دجنبةر  71ويوم 

والصيدلة، تم تكريم المحةتةفةى بةهةمةا فةي 

حفل حضةره شةخةصةيةات ديةبةلةومةاسةيةة 

والسةادة رؤسةاء الةمةؤسةسةات  وثقةافةيةة وازنةة

األساتذة والةطةلةبةة والةمةهةتةمةيةن الجامعية و

 .ووسائل اإلعالم وعائالت الفائزين

نظمت جامعة سيدي دمحم بن عةبةد هللا حةفةل 

تسليم جائزة ابن بطوطة الدولية لةلةتةواصةل 

الحضاري وحوار الةثةقةافةات والةتةي تةمةنةح 

لشخصيتين عالميتين قدمتا خةدمةات جةلةيةلةة 

في قضايا الحوار والتواصل بين الةثةقةافةات 

إحداهما تنتمي لةلةعةالةم الةعةربةي اإلسةالمةي 

والثانية غربية وذلك وفق شروط ومسطةرة 

 .الترشح المعمول بها

وقد آلت الجائزة هذه السنة الى البروفيسةور 

مستشار سمو ولةي الةعةهةد ”  فاروق حمادة“ 

 باإلمارات ورئيس جامعة 
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 اجتماعات الهياكل الجامعية . 7

Le 07 décembre 2017,  Réunion du Conseil de Coordination  

Le 07 décembre 2017,  Réunion de la Commision de la Recher-

che et de Coopération 

Le 04 décembre 2017,  Réunion de la Commission des Affai-

res Académiques et Pédagogiques  

 : بمقر رئاسة الجامعة اجتماع مجلس جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا حيث جاء جدول أعماله كالتالي  7102دجنبر  01انعقد يوم الخميس 

  ؛7101-7102الدخول الجامعي 

 أشغال مجلس التدبير واللجن المنبثقة عن مجلس الجامعة؛ 

Le 29 décembre 2017,  Réunion d’aide au montage d’un projet 

Erasmus + Entrepreneuriat  
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 ،7102دجنبر  10و 11، 12أيام 

“ عالقة المغرب بإفريقيا جنوب الصةحةراء والةمةشةرق الةعةربةي جةدور وامةتةدادات”مؤتمر دولي حول 

 .بالكلية المتعددة التخصصات بتازة

بتعاون مع كرسي األيسيسكو عبد الهادي بوطالب للفكر اإلسالمي، نظمت كلية اآلداب والعلوم  

مةحةاضةرة فةي  ،7102دجنبةر  15اإلنسانية ظهر المهراز، جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا،  يوم 

 ".تحديات البحث العلمي في أفق مد الجسور بين التخصصات : " موضوع

مواصلة التعاون المثمر بين جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا ومؤسةسةة وينعقد اللقاء العلمي في أفق 

 . عبد الهادي بوطالب للفكر االسالمي لخدمة األهداف العلمية و التربوية المشتركة
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La Faculté polydisciplinaire Taza a organisé Les 15 et 16  Décembre 

2017 , un colloque national sous le théme : « Risques, Vulnérabilité, 

Adaptation et développement durable” avec la participation des Pro-

fessuers , des experts et des étudiants. 

Le 28 décembre 2017, 

La Faculté des Sciences Dhar El Mehraz a organisé le concours d’insertion professionnelle : cinquième action 

avec Capgemini au profit des étudiants 

le processus de recrutement a été intégralement organisé dans les locaux de la FSDM : Etude des CVs, Test de 

logique, entretiens RH et tests techniques. 19 étudiants ont réussi à valider la totalité des étapes du processus. 
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تكويةن لةفةائةدة طةلةبةة الةجةغةرافةيةا ، 7102دجنبر  11يوم 

المسجلين بمركز دراسات الدكتوراه، من تأطيةر األسةتةاذ 

مخلص علوي درقاوي، أستاذ بكلية اآلداب  أكةاديةر، فةي 

إسهام نظم المعلومات الةجةغةرافةيةة فةي دراسةة :  موضوع

 .سايس -النقل الحضري بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

Le 14 décembre 2017, 

Journée nationale : « Buodiversité et 

Ressources Naturelles », à la Faculté des 

Sciences et Techniques, 

 ، 7102دجنبر  70يوم  

جهة فةاس مةكةنةاس الةرهةانةات اآلنةيةة ” يوم دراسي حول 

من تنظيم كةلةيةة اآلداب والةعةلةوم ”  والتحديات المستقبلية 

 .اإلنسانية سايس 

 ، 7102دجنبر   72يوم 

آفاق تدريس الةلةغةة الةعةربةيةة ” :  ندوة علمية في موضوع 

تخليدا لليوم العالمي لةلةغةة  ” الواقع والتحديات /  بالمغرب 

 .العربية  من تنظيم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس

Le 04 janvier  2018, 

journée entrepreneuriale :« Mon business 

model: de l’idée … au business mo-

del»  (FSDM). 

Le 13 décembre 2017, Workshop USMBA 

relatif au projet Erasmus+  e-Val , vers une 

meilleure communication lauréats –

Entreprise organisé à  la Faculté des Scien-

ces Dhar El Mehraz. 
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Du 13 au 17 décembre 2017,  

L’association des Médecines Internes & 

Résidents de Fès organise la 12ème édition 

des Journées Culturelles et Scientifiques 

d’Internat et de Résidanat de Fès,  à la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès. 

، محاضرة تكوينية لةفةائةدة طةلةبةة 7101دجنبر  02يوم 

الةةتةةنةةا  مةةع :  الةةمةةاسةةتةةر والةةدكةةتةةوراه، فةةي مةةوضةةوع 

قراءة في ثالث تجارب من الشعةر ) المصطلح الصوفي 

، يلقيها األستاذ دمحم وهةابةي، أسةتةاذ ) المغربي المعاصر

التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والةتةكةويةن 

 .مكناس-فاس

Le 19 décembre 2018,  

Le Pôle santé, Recherche Biomédicale, 

Biomolécules et Qualité de Vie en colla-

boration avec le Laboratoire Systèmes 

Intelligents et Applications organisent un 

Le 04 décembre 2017, 

Le Pr Najim Mohamed (Professeur Éméri-

te de l’université de Bordeaux) a animé 

une conférence plénière , sous le thème : « 

Parcours d’un expert. Croisière à travers 

le traitement du signal et des images ». 

،2017دجنبر  23يوم   
 

دراسةةات تكككويكن لكك كاطكدة الككطكلكبكة الكمكسكجككلكيكن بككمكرككز 

 .“والتهيطة المجاليةاللغات والتراث ”الدكتوراه 

 ،7102دجنبر  16يوم 

نظم مختبر التواصل وجماليات التعبير التابع لكليةة 

اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس يةومةا دراسةيةا فةي 

قةةراءة فةةي إصةةدارات :  نةةقةةد الةةنةةقةةد ” مةةوضةةوع 

 .“المختبر



 رطاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا  

 المغرب -فاس( 03333) – 6262ب .ص –طريق إيموزار 

(00212) 0 535 60 96 60/61:  الهاتف  

 (33606) 3 000 23 62 03/06: ال اكس 

 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

 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 

 


