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ِجبدسح االثزىبس ِٓ أعً 

 InnoClimإٌّبخ 
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غشط ‘ ِجبدسح اٌزشغ١ش 

 ’ األشغبس ِٓ أعً اٌج١ئخ
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ِجبدسح اٌفٓ ٚاإلثذاع فٟ 

 ArtClim خذِخ إٌّبخ 
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 4 ِجبدسح اٌج١ئخ ٚاإلعالَ

 5 لٛافً صح١خ ٚرحغ١غ١خ 

ِجبدساد ا ِجبدساد اٌغابِا اخ 

  فٟ اٌّؤرّش اٌ بٌاّاٟ ٌاٍاّإابخ  

  ث ١ْٛ صحف١خ 

6 

 

ٔاماّاذ  COP 22 احزفبء ثبٌّؤرّش اٌ بٌّٟ ٌٍّإابخ

ثشاشاواخ ِاا    عابِا اخ عا١اذٞ ِاحاّاذ ثآ  اجاذ ه

ِاغااّااٛ ااخ ِآ اٌاافااب ااٍا١اآ  ٚشااشوابء ٚاٌااّاا اابٌاا  

ِجبدسح راحاذ شا ابس عابِا اخ عا١اذٞ  11اٌخبسع١خ 

. COP22ِحّذ ثآ  اجاذ ه فاٟ خاذِاخ اٌاّإابخ 

ٚفضال  ٓ اٌفمشاد ٚاٌازاماب٘اشاد اٌا اٍاّا١اخ اٌازاٟ 

عّ ذ ٔخجخ ِٓ اٌّخز ١آ فاٟ اٌاّاغابي اٌاجا١ائاٟ  

شًّ ثشٔبِظ اٌغبِ خ ِغبثمبد راد صٍخ ثابٌاّإابخ  

فٟ ِغبي االثزىبس اٌزىٌٕٛاٛعاٟ  ٚاإلثاذاع اٌاضامابفاٟ 

ٚاٌفٕٟ  ٚحٍّخ ٚاع خ ٌغشط األشاغابس  ثابإلةابفاخ 

 3.إٌٝ أٔشطخ س٠بة١خ ٚأخشٜ اعزّب ١خ
  أوازاٛثاش  13) ِجبدسح االثزىبس ِٓ اعً اٌّإابخ

2112  InnoClim ) 

 ِجبدسح اٌ اٍاُ فاٟ خاذِاخ اٌاّإابخ Initiative 

Savoir  ( ٓ2112اوزٛثش  23ٚ  11ِب ث١.) 

 22)    ِجبدسح اٌفٓ ٚ اإلثذاع فٟ خذِخ اٌاّإابخ 

 (ArtClim   2112أوزٛثش

  اٌاااااش٠ااااابةاااااخ فاااااٟ خاااااذِاااااخ " ِاااااجااااابدسح

رضّإاذ ِاغاّاٛ اخ ِآ  SportClim إٌّبخ 

وٍُ  ٍٝ اٌطش٠اك  ِاجابساح 11عجبق 3  اٌف ب١ٌبد

حج١خ ٌىشح اٌمذَ   ِجبساح واشح اٌغاٍاخ  ٚعاٌٛاخ 

 ثذْٚ   ثبٌذساعبد اٌٙٛائ١خ رحذ ش بس ٠َٛ

 (.2112أوزٛثش  23)ع١بسح 

  َ23ٚ 11ِاب ثا١آ ) ِجبدسح اٌاجا١ائاخ ٚ اإلعاال 

 (.2112اوزٛثش 

  ِب ث١ٓ ) ِجبدسح غشط األشغبس ِٓ أعً إٌّبخ

 (.2112اوزٛثش  23ٚ  11

  ثبإلةبفخ إٌٝ لٛافً رحغ١غ١خ ِٓ أعً اٌاّإابخ

لبفٍخ اٌّشأح اٌمش٠ٚخ ٚ إٌّبخ  لبفٍاخ اٌ احاخ  )

 (.ٚلبفٍخ اٌطبلبد اٌّزغذدح

ٚعبِ خ ع١ذٞ ِحّذ ثٓ  اجاذ ه ثافاضاً اٌازا اجائاخ 

اٌم٠ٛخ اٌزٟ أخشطذ ف١ٙب ِٓ خالي ٘برٗ اٌّجابدساد 

اٌااش٠اابةاا١ااخ ٚاال٠ااىااٌٛااٛعاا١ااخ ٚاٌااضااماابفاا١ااخ ٚاٌاا ااٍااّاا١ااخ 

ٚاٌزاحاغا١اغا١اخ   عاب٘اّاذ  فاٟ ِاٛاواجاخ ِغاٍاغاً 

اٌزحض١اشاد ٌاٙازا اٌاحاذس اٌاجا١ائاٟ اٌاىاٛٔاٟ اٌازٞ 

  2112ٔاٛٔاجاش   11ٚ 10احزضٕٗ ِشاوش ِب ث١ٓ 

ح١ش شبسوذ اٌغبِ خ ثّغّٛ اخ ِآ اٌازاماب٘اشاد 

اٌ ١ٍّخ ٚاٌج١ئ١خ وبْ اٌٙذف ِٕٙب اٌزحغ١ظ ثضشٚسح 

اٌحفبظ  ٍٝ اٌج١ئخ ٌٍحذ ِٓ اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ اٌازاٟ 

أصجحذ ِزغ١ٍخ ٌٍغ١ّ  ٚاٌحذ ِٓ رج براٙاب  ٚإثاشاص 

 .دٚس اٌغبِ بد ٚاٌجحش اٌ ٍّٟ فٟ ٘زا اٌّغبي

4:عدد رقم  
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 InnoClimمبادرة االبتكار من أجل المناخ . 1

ٟ٘ ِغبثمخ ِخ  خ ٌالثزىبساد اٌزىٌٕٛٛع١خ  رشرىاض  اٍاٝ راماذ٠اُ اٌاحاٍاٛي   InnoClimِجبدسح  

اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌذساعبد ٚاٌّشبس٠  اٌجحض١خ حٛي إٌّبخ ِٓ ٔاّابرط  ِاٍا امابد  أفاالَ  اثازاىابساد 

ٌّىبفغخ  ٚاٌحذ ِٓ االحزجبط اٌحشاسٞ ٚاٌغبص اٌّغججخ ٌٗ ٚوزا فٟ ِغبي اٌاطابلابد ...  رىٌٕٛٛع١خ   

 .اٌّزغذدح ٚاٌزم١ٕبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١بد اٌغذ٠ذح 

اٌضالس االثزىبساد األٌٚٝ رُ اخز١بس٘ب  ِٓ لجً ٌغٕخ ِٓ اٌ ٍّبء ث ذ  شض وً ِشزشن ٌاّاشاشٚ اٗ 

 .اٌّغغ١ٍٓ 32ِششٚ ب ِٓ ث١ٓ  22أوزٛثش  ح١ش رُ رم١١ُ  13أِبَ اٌٍغٕخ ٠َٛ 

 3 ٚرٛص ذ اٌّشبس٠  اٌّمذِخ وّب ٠ٍٟ

 11  ِششٚع ثحش( travail de recherche ) 

 1  ّٔبرط(prototype) 

 0  حٍٛي رىٌٕٛٛع١خ(solution technologique) 

رُ رز٠ٛظ اٌفبئض٠ٓ ثغٛائض  2112أوزٛثش  23ٚخالي اٌحفً اٌخزبِٟ ٌّجبدساد اٌغبِ خ اٌزٞ أل١ُ ٠َٛ 

 .رشغ١ ب ٌُٙ  ٍٝ اٌجحش ٚاالثزىبس  InnoClimِجبدسح 

رواق خبص ببالبخكبراث 

 انخكُىنىجٍت
 InnoClimفً إطبر يببدرة  

 حخىٌج انفبئزٌٍ فً يببدرة االبخكبر يٍ أجم انًُبخ
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 (تابع)InnoClimمبادرة االبتكار من أجل المناخ  . 1
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Résultat : 

Catégorie prototype  

1ère place : Projet « Pile verte » :dispositif qui 
permet le traitement des eaux usées et la produc-
tion d’électricité dans les stations d’épuration ; ré-
alisée  par Mr Elabed Alae  et Mme Misbah Asmae. 
Prix Public : Projet « Drone au service de l'envi-
ronnement » : Plateforme avionique sans pilote 
pour lutter contre les incendies de forêts ; prototy-
pe de Mr Zarouni  Ibrahim.  
Catégorie travail de recherche  

1ère place : Projet « L'huile d'argan : le 
médicament vert »  un projet présenté par Mme 
Chouhani Basmat Amal.  
Catégorie solution technologique  

1ère place : Projet « Eolienne recyclable multi-
utilisable Light Wind » une solution technologique 
proposée par Mlle  Dkhissi Soukayna. 
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 ’ غرس األشجار من أجل البيئة ‘ مبادرة التشجير . 2

رزضّٓ ٘برٗ اٌّجبدسح ثشاِظ ع٠ٕٛخ ٌزشغ١اش اٌاّاغابحابد اٌاخاضاشاء داخاً اٌاغابِا اخ 

ِٚٓ خالٌٙب ٠مَٛ ثذٚس طالئ ٟ فٟ ٘زا اإلطبس  ح١ش اسرأد اٌاغابِا اخ أْ .   ٚخبسعٙب

  ح١ش  ذد األشاغابس اٌاّاغاشٚعاخ " شغشح ٌىً خش٠ظ " ٠ىْٛ ثشٔبِظ اٌّجبدسح اٌغٕٛٞ 

 12111ٚع١زُ غاشط .  فٟ وً ِٛعُ عبِ ٟ ٠ بدي ِغّٛع خش٠غٟ اٌّٛعُ اٌغبِ ٟ

ٚرٌه ثششاوخ ِ  ٚال٠خ عٙخ فابط ِاىإابط ٚعاّاب اخ فابط شغشح خالي ٘برٗ اٌغٕخ  

خاجاشاء “ ٚاٌّذ٠ش٠خ اٌغ٠ٛٙخ ١ٌٍّابٖ ٚاٌاغابثابد ِٚاحابسثاخ اٌازا احاش ثافابط ٚعاّا ا١اخ

ربس٠خب الٔطالق  ِجبدسح  2112أوزٛثش   12ٚلذ حذد ٠َٛ   ”ِزطٛ ْٛ ِٓ أعً اٌز١ّٕخ

 . اٌزشغ١ش

واٍا١اخ )  ٚلذ شٍّذ ٘برٗ اٌ ١ٍّخ سئبعخ اٌغبِ خ ٚث ض اٌّؤعغبد اٌغبِ ١خ اٌزبث خ ٌٙب 

اٌطت ٚاٌ ١ذٌخ   و١ٍخ اٌشش٠ خ  و١ٍخ اٌ ٍَٛ ٚو١ٍخ ا٢داة ٚاٌ ٍَٛ اإلٔغب١ٔخ  اٌّذسعاخ 

   وّب شٍّذ اٌ ١ٍّخ أ٠ضب وً ِٓ ربٚٔبد   عىٛسح  ثاٌٛاّابْ ةاّآ ..( اٌ ١ٍب ٌألعبرزح 

 .اٌمٛافً اٌزحغ١غخ اٌّشبسوخ فٟ ثشٔبِظ اٌغبِ خ ٌٍحفبظ  ٍٝ اٌج١ئخ 

 اَطالق عًهٍت انخشجٍز  بزئبصت انجبيعت ويؤصضباحهب  
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 (تابع)’  غرس األشجار من أجل البيئة ‘ مبادرة التشجير . 2 

 3122اكخىبز   32انضٍذ عبيم إلهٍى حبوَبث وانضٍذ رئٍش انجبيعت فً اَطالق عًهٍت انخشجٍز  بخبوَبث ٌىو  

 اَطالق عًهٍت انخشجٍز  بضكىرة 

 يشبركت انطهبت وانخاليٍذ فً عًهٍت انخشجٍز 
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رٙذف اٌغبِ اخ  ِآ خاالي ِاجابدسح  إٌاٝ رغاٍا١اظ  

اٌضٛء  ٍٝ دٚس اٌفٓ فٟ اٌزٛ ١خ اٌف بٌخ ٌٍاغاّاٙاٛس 

ٚاٌّٛاط١ٕٓ حٛي لضب٠ب اٌّإابخ ِآ خاالي اإلثاذاع 

  ... اٌفٕٟ عٛاء  ٓ طش٠ك اٌىزبثخ أٚ اٌشعُ أٚ اٌغٕبء

ٚاٌفٓ ٘ٛ اٌٍغخ اٌزٟ ر ً ثغش خ ٌٍاّازاٍاماٟ ٚرازاشن 

. أصشا ف بال فٟ اٌزأص١اش  اٍاٝ عاٍاٛوا١ابد األشاخاب 

ِغبثمخ ٌٍزٕبفظ ٚاإلثذاع ٚاٌافآ   ArtClimِٚجبدسح

 .فٟ إ٠ بي اٌشعبئً  اٌم٠ٛخ ٌٍحفبظ  ٍٝ اٌج١ئخ

ثاىاٍا١اخ 2112أوزٛثش  22-21ٔمّذ اٌّجبدسح ِب ث١ٓ 

 .اٌطت ٚاٌ ١ذٌخ ثفبط

 ArtClim  مبادرة الفن واإلبداع في خدمة المناخ. 3

   3122أكخىبز  34حخىٌج انفبئزٌٍ بًببدرة انفٍ واإلبذاع يٍ أجم انًُبخ خالل انحفم انخخبيً ٌىو 

 نمطبث يٍ انعزوض انًشبركت فً يببدرة انفٍ واإلبذاع يٍ أجم انًُبخ   
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  نتائج مسابقة مبادرات الفن واإلبداع حول المناخ نتائج مسابقة مبادرات الفن واإلبداع حول المناخ 
 :صنف القصة القصيرة

 "نعم لألرض"نصر الدين الشردايل من كلية آداب جامعة مكناس عن قصته  : الفائز األول (1
 "شجرة االبتالء"أمساء احلمومي من كلية آداب جامعة فاس عن نصه : الفائز الثاين (2
 واهلام إسالمي  حممد جوهر: الفائز الثالث (3

 :صنف الشعر الفصيح
 من كلية اداب ظهر املهراز فاس "الباحث في القمامة"رشيد اجمد جمدوب عن قصيدته : الفائز األول (1
 "إنذار"من كلية آداب جامعة مكناس عن قصيدته  محيد اوزور: الفائز الثاين (2

 :صنف الزجل
 "فين الواد"زجلية رشيد العلوي املدغري عن : فائز وحيد

  :صنف الشريط الوثائقي
 لعمر فالح وأمني عنصر  "االحتباس الحراري"( 1
 ليوسف مسبوك وشيماء النامي " التربية البيئية"( 2
 حملمد سليم من كلية آداب ظهر املهراز "فاس البؤر السوداء"( 3

 :صنف الفن التشكيلي
 "الماء المتدفق" حممد ضايف عن لوحة: الفائز األول( 1
 "كرة الماء بين جذعي شجرة" فاطمة الزهراء عزيزي عن لوحة :الفائز الثاين (2
 "مصباح الكرة األرضية"أيوب الوردي : الفائز الثالث (3

 :صنف الصور الفوتوغرافية
 "أمنا األرض"صورة : الفائز األول( 1
 "صورة التصحر: الفائز الثاين( 2
 "التنوع البيئي"صورة : الفائز الثالث( 3

 :صنف المقالة
الووضوا الوبويوئوي " امحد حممد عبد اهلل الباحث اليمين يف سلك الددكدهامب اد دال عدن 

  "بالعالم العربي
  :صنف الموسيقى

  بمقطوعة بتهوفن على البيانووليد خايف اهلل 
 :صنف المسرح

 أحسون تشوصويو و كعرض متكامول  " شكون" جمموعة حمهف إبداع املسرح بكلية آداب ظهر املهراز اسرحية :  الفائز األول (1
 حممد ملرابط  ويونس ازمي حسين

جملموعة ثانوية ابن هاند   رضدم مشدكدور عددندان مدعدتدصدم والدثدندائدي الدتدوأم حسدنداء وأمسداء  االنسجام الجماعي:  الفائز الثاين(  2
 حامدي

أداء شرف  السخنوين وحممد سدلديدم "  املكتب األخضر" فرقة إبداع املسرح اسرحية  بجائزة البحث والتجريب:  الفائز الثالث( 3
 وأسامة لعزيري 

 حلميد ركاطة  أحسن ن  مسرحيجائزة : الفائز الرابع( 4
  :صنف الفاعل الجمعوي البيئي

 ".البيئة والثقافة والرياضة"من نصيب عبد احلق قسال رئيس مجعية : اجلائزة األوىل

 (تابع)ArtClim  مبادرة الفن واإلبداع في خدمة المناخ. 4
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 مبادرة البيئة واإلسالم. 4

رشَٚ ٘برٗ اٌّجبدسح إٔغبص ثشٔبِظ ر زّذ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ ٌز ١ُّ اٌٛ ٟ ٌذٜ اٌّٛاط١ٕآ ثضاشٚسح  

 .اٌحفبظ  ٍٝ اٌج١ئخ   ٚةشٚسح ص١بٔزٙب ا زّبدا   ٍٝ اٌز ب١ٌُ اإلعال١ِخ ٚاألحىبَ اٌشش ١خ 

ٚغاطاٟ عاٙاخ فابط  2112أوازاٛثاش  23إٌاٝ  11ٚثشٔبِظ اٌّجبدسح اٌزٞ ٠ّزذ فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ 

ِىٕبط  ٠زضّٓ دسٚط اٌٛ ع ٚاإلسشبد  ٚخطت  اٌغّ خ ٚاٌزاٟ رازاّاحاٛس ِاٛاةا١ا اٙاب حاٛي 

اٌز ش٠ف ثمضب٠ب اٌج١ئخ ٚعجً اٌّحبفمخ  ١ٍٙب ِآ ِإاماٛس إعاالِاٟ  واّاب ٠ازاضاّآ اٌاجاشٔابِاظ 

ِحبةشاد ٚٔذٚاد ِٚٛائذ ِغزذ٠شح ٚٚسشبد ٌٍٛلٛف  ٍٝ ث ض ِمب٘ش رٍٛس اٌج١ئاخ ٚوا١افا١اخ 

 . اٌز بًِ ِ ٙب ٚعجً اإللالع  ٓ ث ض اٌّّبسعبد اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رفشٟ ظب٘شح اٌزٍٛس

رواق خبص بًببدرة انًُبخ وانبٍئت ٌضخعزض أهى انًحطبث انخً يزث بهب 

 .انًببدرة يٍ  يحبضزاث ونمبءاث ودروس انىعظ وانخىعٍت
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 قوافل صحية وتحسيسية . 5

ٚ ١ب ِٕٙب ثبٌزأص١ش اٌّجبشش اٌزٞ ٠خٍفٗ اٌزٛاصً اٌّجبشش ِا  اٌاّاٛاطآ  دأثاذ  

عبِ خ ع١ذٞ ِحّذ ثٓ  جذ ه فٟ إطبس ِجبدسارٙب ِٓ أعً إٌّبخ إٌاٝ رإاما١اُ 

حّالد رحغ١غ١خ ٚطج١خ ٌالعزفبدح ِٓ اٌ الط ٚاٌش ب٠خ ٚاألد٠ٚاخ ِاغابٔاب ٚوازا 

ِٓ رٛ ١خ طج١خ حٛي إٌّبخ ٚاٌج١ئخ ٚو١ف١خ اٌحفبظ  ٍٝ صحخ اإلٔغبْ ٚرفابدٞ 

اٌغٍٛوبد ٚاٌّّبسعبد اٌزٟ رأصش عٍجب  ٍٝ اٌّح١ظ اٌج١ئ خبصخ ثزفبلاُ ِشاىاً 

 .اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ٚاٌج١ئ١خ

  FEVAٚثز بْٚ ِ  عّ ١خ إع بد  ٚاٌّؤعغخ اٌّغشث١خ ٌٍاّاشأح اٌاخاضاشاء  

 M'Tioua  ٚعّا ا١اخ  AMISEٚعّ ١خ ٚاعٙبد اٌّغشثٟ ٚاٌ ٍَٛ اٌج١ئ١خ  

  ٚاٌزاحابٌاف اٌاّاغاشثاٟ (CSE)ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ  ٚٔبدٞ اٌ ٍَٛ ٚاٌج١ئخ 

   FMIEٌٍّٕبخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ  ٚإٌّزذٜ اٌّغشثٟ ٌٍّجبدساد  اٌج١ئ١خ  

ِإاٗ  ٚلاذ  22ٚرٛاصٍذ إٌٝ غب٠اخ  2112أوزٛثش  14أطٍمذ اٌّجبدسح ٠َٛ 

اٌاّإاضي  )   صفشٚ ( ثٛ بدي  اٌضس٠ضس) شًّ ثشٔبِظ اٌحّالد ِٕبطك ربٚٔبد 

 (.عشغ١ٕخ  عىٛسح)ٚثٌّٛبْ ( ع١ذٞ اٌخ١بس

 انخحضٍش ببنشأٌ انبٍئً يٍ خالل لىافم حىعىٌت ححضٍضٍت وطبٍت  
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 .انمىافم انطبٍت حعخبز يٍ انمىافم انخً اصخمطبج عذدا كبٍزا يٍ انضبكُت ببنًُبطك انخً يزث بهب بكم يٍ حبوَبث ، صفزو و ، بىنًبٌ 

 .وكبٌ نجًعٍت إصعبد  دور يهى  فً حىعٍت انضبكُت بأهًٍت انًحبفظت عهى انبٍئت وانخً نهب حأثٍز يببشز عهى صحت اإلَضبٌ
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انمىافم انخحضٍضٍت أٌضب يٍ انقمقىافقم انقهقبيقت انقخقً جقببقج 

يُبطك حبوَبث ، صفزو وبىنًبٌ، وحىجهج أصبصقب نقخقىعقٍقت 

انًزأة انمزوٌت وانخاليٍذ بقأهقًقٍقت انقًقحقبفقظقت عقهقى انقبقٍقئقت 

  .  وانطزق انضهًٍت نذنك



 رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  

 المغرب -فاس( 30000) – 2222ب .ص –طريق إيموزار 

(00212) 0 535 60 96 60/61:  الهاتف  

 (00212) 0 030 20 62 00/02: 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 

 خهٍت اإلعذاد

 اااّاااش اٌ اااجاااحاااٟ  سئااا١اااظ .  د 

 اٌغبِ خ

 إثشا١ُ٘ ألذ٠ُ  ٔبئت اٌشئ١ظ .د 

 اٌجمبٌٟ  ٔبئت اٌشئ١ظ . د ٍُِٙ 

 جذ اإلٌٗ اٌغ١بس . د  

 عّبي ثٛط١ت .د 

 ٞٚحغٕبء اٌ ١غب 

 ٞإ٠ّبْ اٌ غش 

 خذ٠غخ ر شاثذ 

 ّٟبد اإلدس٠غ  

 ٟأ١ِٓ اٌ ٍٛٞ اٌشش٠ف 
 

Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 
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L'USMBA de Fès s'engage pour le climat 
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Enseignement supérieur se mobilise. 
 EL MISSI Meryem  18/09/2016  

جبيعت صٍذي يحًذ بٍ عبذ هللا حُظى يببدراث :انجبيعت فً خذيت انًُبخ

 صُىٌت نهخشجٍز بألبنٍى فبس وصفزو وحبوَبث وبىنًبٌ
جامعة فاس تعتمد برنامجا متنوعا من التظاهرات والمبادرات 

 (22كوب )للمساهمة في إنجاح وإشعاع مؤتمر 

http://m.2m.ma/fr/
http://m.2m.ma/fr/
http://m.2m.ma/fr/
http://m.2m.ma/fr/user/u/EL_MISSI-Meryem/
http://m.2m.ma/fr/user/u/EL_MISSI-Meryem/

