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 شغل منصب
  جتماعي

  جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر
 تتميمه؛  وقع كما 2000) ماي
المتعلق  2019يناير  30جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بتاريخ 

 مــــــــــركزمدير  منصب لشغل ح

 المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة 
  .قابل لإلنجاز ،ركز لتنمية الم

الساعة ( 2019مارس  19قبل يوم 

(،  

  .يتضمن الصيغة االلكترونية لمحتويات الملف

 

 

 

 المملكـة المغربيـة
 يالتعليم العالي والبحث العلمالتربية الوطنية والتكوين المهني و

 فــاس - سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه

  الرئــــــــــاســــــــــة

 
 
 
 
 

  
 

 
شغل منصبل الترشيحباب  إعالن عن فتح

جتماعيمركز العمل الثقافي واإلمدير 
جامعة سيدي دمحم بن عبد هللاب

الصادر العالي، التعليم بتنظيم المتعلق00.01  رقم
ماي 19( 1421صفر   من 15 بتاريخ1.00 

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بتاريخ وعلى قرار مجلس 
  بالجامعة،  جتماعيمركز العمل الثقافي واإل

شي باب تعلن جامعة سيدي دمحم بن عبد  عن فتح حال
  .العمــــــــــــــــــــــــــل الثقــــــــــــــــــــــــــا واإلجتمــــــــــــــــــــــــــا 

 المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة 
لتنمية المملما بالموضوع ومتوفرا ع تصور و بأقدمية خمس سنوات، 

قبل يوم وع الراغب وضع ملفات ترشيحهم  رئاسة الجامعة 

  :الوثائق التاليةكل ملف 
 عي والمحفزات، واخطي يوضح الدطلب 

 السيرة الذاتية للمرشح،
)صفحات 10في حوالي (ركز مشروع تنمية الم

 كل الوثائق المفيدة وذات الصلة بالملف،
يتضمن الصيغة االلكترونية لمحتويات الملف  (clé USB)قرص مدمج
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المملكـة المغربيـة
التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة 

سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه جـامعـة

الرئــــــــــاســــــــــة

 

إعالن عن فتح

  

  : ىبناء عل
  رقم لقانونا

 00.199رقم
  وعلى قرار مجلس

مركز العمل الثقافي واإل بخلق

تعلن جامعة سيدي دمحم بن عبد  عن فتح
العمــــــــــــــــــــــــــل الثقــــــــــــــــــــــــــا واإلجتمــــــــــــــــــــــــــا 

ط  المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة  ويش
بأقدمية خمس سنوات، 

 
وع الراغب وضع ملفات ترشيحهم  رئاسة الجامعة 

16 .( 
 

كل ملف تضمن يو
طلب  -
السيرة الذاتية للمرشح، -
مشروع تنمية الم -
كل الوثائق المفيدة وذات الصلة بالملف، -

قرص مدمج -
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تماعية بالجامعة ومؤسساتها من أجل تثمينها 

وتنسيقها ضمن برنامج عمل قابل 

مواكبة األنشطة الثقافية  بهدف

تشبيك بنيات مختلف لعمل ع صعيد الجامعة  إطار 

دعمها وتيس ، من أجل بالجامعة

 وتقوية هاوإشعاعالجامعة  تصنيف

 المملكـة المغربيـة
 يالتعليم العالي والبحث العلم

 فــاس - سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه

  الرئــــــــــاســــــــــة

  يــاعــــــــــــــــــــا واالجتم
 جامعة سيدي دمحم بن عبد 

 
 
 
 
 

 

  
  ورقة تقديمية

  
داف     األ

تماعية بالجامعة ومؤسساتها من أجل تثمينها جاإل  واألنشطة والمبادرات الثقافية 

 ،والرفع من جاذبيتها 

 ،تاحنفاإل ة الحوار وتعزيز قيم التسامح و 

وتنسيقها ضمن برنامج عمل قابل ع المستوى الثقا واالجتما تجميع الجهود والمبادرات 

 ،دائممؤسسا ييم والتطوير بشكل 

بهدف، ا ه المؤسسات وتتبعالطالبية  نديةتجويد عمل األ 

لعمل ع صعيد الجامعة  إطار تشجيع الطلبة لو 

ة ب تخصصات مختلفة  ، لتبادل الخ

بالجامعة الدوليةتنسيق مع الجاليات الطالبية للفضاء 

تصنيف ز يعزلت بلورة سياسة استقطاب الكفاءات الطالبية الدولية

 ،ع مستوى الديبلوماسية الموازية

المملكـة المغربيـة
التعليم العالي والبحث العلمالتربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة 

سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه جـامعـة

الرئــــــــــاســــــــــة

  

ا واالجتمــــــــــــــــل الثقــــــز العم
جامعة سيدي دمحم بن عبد 

 

  
 
  األنشطة والمبادرات الثقافية جرد ورصد

والرفع من جاذبيتها  ودعمها 

 ة الحوار وتعزيز قيم التسامح و ن ثقاف

  تجميع الجهود والمبادرات

ييم والتطوير بشكل لإلنجاز والتق

  تجويد عمل األ

و  واالجتماعية

ة ب تخصصات مختلفة ،المؤسسات لتبادل الخ

 فضاء  إحداث

 .ااندماجه

 بلورة سياسة استقطاب الكفاءات الطالبية الدولية

ا  ع مستوى الديبلوماسية الموازية دور

ز العمـــــمرك
جامعة سيدي دمحم بن عبد 
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  ها من أجل ودعم ، كل المؤسسات تأسيسها  وتشجيع جتماعيةعمال اإل تفعيل جمعيات األ

بويةدارية خدمات لفائدة االطر اإل  عمال رالية جمعيات األ فد تجميعها  إطار  أفق  ،وال

 ، لجامعة سيدي دمحم بن عبد  جتماعيةاإل 

  مواطنةالامعة لجافهوم ملتفعيال  ،بالجامعةالخاصة  االحتياجاتتتبع دعم انشطة ذوي. 

 

    المركز يكلة  
 
  :  مستويات  3ع  ركزالميكلة  تظمتن

  اتي و ، المستوى االس جنة الشؤون الثقافية من اختصاص مجلس الجامعة ول و

نامج ، واالجتماعية الذي يبث  التوجهات العامة ورصد اإلمكانيات والمصادقة ع ال

  .ركزالمالسنوي ألنشطة 

  اف والتتبع ومستوى اال تحت  ،عن كل مؤسسة جامعية ثال مم تضممن اختصاص لجنة  و

اف مدير  كاء الجامعةوأعونائبه،  ركز المإ   . ضاء يمثلون 

 و، مستوى التنفيذ واألجرأة . يعينه السيد رئيس الجامعة الذي، ركز الممن اختصاص مدير  و

اح من مدير  ،ويساعده نائب له أن يشكل لجنا وظيفية مؤقتة ركز للمويمكن  .ركزالم يع باق

  .ركزمالأنشطة وتساعد ع تنظيم  ،تشتغل ع ملفات محددة
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