


املرتبة  إفران  في  األخوين  جامعة  احتلت 
والعاشرة  املغاربي،  الصعيد  على  األولى 
على الصعيد األفريقي، والرابعة واألربعون 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
سيمندز  كواكاريلي  شركة  تصنيف  حسب 
لتعليم  ا في  لتميز  با تعنى  لتي  ا  ،)QS (

ملي.  لعا ا

ينبني  لتصنيف  ا ا  هذ حسب  لتميز  ا ن  إ
ء  أعضا وسمعة  األكاديمية،  السمعة  على 
هيئة  إلى  الطالب  ونسبة  لتدريس،  ا هيئة 
بها  تتميز  التي  العاملية  ومعيار  التدريس، 
جودة  على  يدل  وهذا  األخوين.  جامعة 
منه  ستستفيدون  لذي  ا لتعليم  ا و ة  لحيا ا

. معة لجا با

ىلملاذا جامعة الأخوين يف اإفران؟
التحقوا باجلامعة الأو

ي
على ال�صعيد املغارب

تعمل جامعة األخوين في إفران على رفع ثقافة املواطنني والقادة 
املستقبليني للمغرب والعالم عبر منهاج دراسي إنجليزي حر ذي 
املجتمع  ويعمل  الشمالية.  أمريكا  نظام  على  مبني  عاملي  توجه 
التدريس واملوظفني  املكون من الطالب وأعضاء هيئة  األكاديمي 
التعليم  جنبا إلى جنب لتعزيز التفوق وترسيخ الهوية من خالل 
والتعلم اللذين يتماشيان مع تنمية املساواة واملسؤولية ااِلجتماعية.

بقاع  مختلف  من  ينحدرون  طالبا   2،135 ل  موطنا  وبِاعتباره 
هكتارًا   75 مساحته  تبلغ  الذي  الجامعي  الحرم  فإن  العالم، 
يتوفر على تجهيزات طالبية تتمثل في 7 مباني أكاديمية، ومكتبة، 
ومراكز  تجارية،  ومحالت  طعام،  قاعات  و4  طالبيا  و21 سكنا 

باألبحاث. مختبرات خاصة  إلى  باإلضافة  رياضية، 



اأكادميية  موؤ�ص�صة  اأول  هي  الأخوين  جامعة 
معتمدة  اأمريكية  غري  العايل  للتعليم 
العايل  للتعليم  اإجنالند  نيو  جلنة  طرف  من 

)NECHE( يف اإفريقيا.
نالت جامعة األخوين في إفران في عام 2017، شهادة ااِلعتماد 
من طرف لجنة نيو إنجالند للتعليم العالي )NECHE(، التي 

العالم. ااِلعتماد في  أعرق مؤسسات  تعتبر واحدة من 
 

يبرهن االعتماد على قيمة املؤسسة عامليا، وعلى وجود معايير 
شهادات  يجعل  ما  وهو  التعليم،  مستويات  جميع  في  عالية 
في  الجامعات  تصدرها  التي  للشهادات  معادلة  الجامعة 

األمريكية. املتحدة  الواليات 

ويعتبر االعتماد آخر مرحلة في مسار التقييم الذي دام تسع 
برمتها،  مؤسستنا  جودة  رفع  تم  املدة  هده  خالل  سنوات. 
الجامعي.  السكن  أو  الدراسية  بالفصول  األمر  تعلق  سواء 
بتحقيق  الدائم  األخوين  جامعة  التزام  هو  أيضا  وااِلعتماد 
الذات، والتحسني، باإلضافة إلى ضمان حصولكم على أفضل 

تقديمه. مؤسستنا  بوسع  ممكن  تعليم 

اجلامعة 
الأمريكية 
يف بلغاريا

اجلامعة 
اللبنانية 

معهد الأمريكية
ما�صات�صو�صت�س 

للتكنولوجيا

جامعة 
هارفرد

جامعة 
ييل

جامعة 
بو�صطن

جامعة 
الأخوين
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ِا�صتفيدوا من التعليم اجليد.

وتطويره من خالل  بإيجاد شغفكم  لكم  فهو يسمح  تعليم جيد شكال ومضمونا:  توفير  بقدرته على  األمريكي  الحرة  الفنون  نموذج  يتميز 
متنوعة. أكاديمية  مسارات  من سلك  يمكنكم  نفسه،  الوقت  وفي  تخصصكم، 

بالتنوع. ففي الوقت  تشجيع الطلبة على متابعة دراسة تتميز  في منهاجنا الدراسي فهي:  ِاعتماد "الجذع املشترك"  الغاية من وراء  أما 
التنوع.  التعرف على هذا  ِاختيار كيفية  لهم حرية  نترك  أن  آفاقهم، نحرص على  فيه طالبنا على توسيع  الذي نحفز 

مع  ومتفاعلة  مترابطة  التخصصات  جميع  أن  نؤمن  إننا  عملية.  بطريقة  األكاديمية  البيئة  الحرة  الفنون  من  املستوحى  منهاجنا  يقارب 
بعضها البعض. ويمكن للفصل الواحد أن يستوعب طالب األعمال واملهندسني والفالسفة. وبفضل هذا التكوين، نأمل أن يتعلم الطالب 

الجامعي. داخل حرمنا  املثقفني  من  موحدة  نخلق شبكة  معلميهم حتى  ومن  البعض  بعضهم  من 
2011 فوج  أمينة فوزي زيزي - 

الدولية الدراسات  حاصلة على إجازة في اآلداب تخصص 
النواب بمجلس  عضو 

كما  اآلفاق.  ويفتح  املدارك  يوسع  تربويًا  منطلقًا  بِاعتبارها  األخوين؛  جامعة  من  الكثير  ِاستفدت  لقد 
كانت األنشطة املوازية الفرصة السانحة لتطوير مهارة التواصل الفعال، وتوسيع شبكة عالقاتي وحتى 

معرفتي “نطاق 

”



االجتماعية  العلوم  و  اإلنسانيات  كلية  برامج  راجع 
)SHSS( الجهاز التنفيذي لجمعية الدراسات الدولية. كما 
أريزونا  والية  جامعة  التواصل  دراسات  برنامج  بتقييم  قام 
بتقييمه  فقامت  البشرية  املوارد  تنمية  برنامج  أما  الشمالية. 

واشنطن. جورج  جامعة 

يشكل اعتماد برنامج كلية إدارة األعمال )SBA( وثبة 
كبيرة إلى األمام، باعتباره برنامج بكالوريوس الفنون الوحيد 
النظام  الكلية  برنامج  بتقييم  قام  وقد  إفريقيا.  في  املعتمد 
املؤسسة  تديره  والذي  إيباس،  البرامج  اِلعتماد  الدولي 

اإلدارية. للتنمية  األوروبية 

من   )SSE( والهندسة  العلوم  كلية  برنامج  اعتماد  تم 
قبل مجلس ااِلعتماد للهندسة والتكنولوجيا، وال توجد سوى 
قبل  من  معتمدة  برامج  على  حاصلة  أفريقية  جامعات  أربع 

والتكنولوجيا. للهندسة  االعتماد  مجلس  الحاسوب علوم  في  علوم  بكالوريوس 
التسيير وعلوم  الهندسة  في  علوم  بكالوريوس 

عامة هندسة  علوم تخصص:  بكالوريوس 

ااِلتصال دراسات  فنون تخصص:  بكالوريوس 
دولية دراسات  فنون تخصص:  بكالوريوس 

البشرية املوارد  تنمية  علوم تخصص:  بكالوريوس 

إدارة األعمال بكالوريوس في 

ىل
برامج املرحلة اجلامعية الأو

برامج الدرا�صات العليا

ماجستير فنون تخصص: دراسات 
ودبلوماسية دولية 

ماجستير فنون تخصص: الدراسات 
اإلسالمية الدينية 

ماجستير فنون في دراسات شمال 
األوسط والشرق  أفريقيا 

ماجستير في إدارة األعمال )بالتوقيت 
والجزئي( الدائم 

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال 
الجزئي( )بالتوقيت 

ماجستير  علوم في التجارة الدولية
تنمية  تخصص:  ماجستير  علوم 

البشرية املوارد 
الطاقات  تدبير  في  علوم  ماجستير 

املستدامة
هندسة  ماجستير علوم تخصص: 

الحاسوب برامج 



49٪
هيئة أفراد  من 

الدولية التدريس 

75٪
أفراد هيئة  من 

املتفرغني التدريس 

84٪
أفراد هيئة  من 

الحاملني  التدريس 
الدكتوراه لشهادة 

أملع  من  بعضا  الجامعي  حرمنا  يضم  مميزاتها:  لها  األفضلية 
العقول من مختلف أنحاء العالم. اعتماًدا على املسار الذي تتبعه، 
اإلعالمية  األنظمة  في  خبراء  أساتدتك  بني  تجد  أن  املمكن  من 
وعلى  والروائيون.  الشعراء  بينهم  تجد  كما  األنتربولوجيا  وفي 
هو  واحد:  أمر  على  متفقون  أنهم  إال  مؤهالتهم،  تنوع  من  الرغم 

النجاح. على  مساعدتك 

التعلم من 
الأف�صل

البحوث املوجهة
نوجه جميع مواردنا، وأبحاثنا، وتعليمنا، وأنشطتنا داخل الحرم 
هذا   اجتماعية.   وعلوم  وحوسبة  مستدامة  بيئة  نحو  الجامعي 
ونشجع األساتذة والباحثني واملوظفني والطالب في الجامعة على 
االضطالع بدورهم في التأثير اإليجابي على البيئة وشق الطريق 
نحو مستقبل أكثر استدامة. كما يمكن للجميع أن يتقدموا بطلب 

الرئاسي. االبتكار  منحة من صندوق  على  الحصول 

والدراسات  االقتصادي  التحليل  معهد  إنشاء  تم   ،2002 في 
للتشاور  املغربية  الدولي والحكومة  البنك  بالشراكة مع  املستقبلية 
وإجراء البحوث في املجاالت املتعلقة بالتنمية االقتصادية. و يهدف 
من  االقتصادية  بالتنمية  املتعلقة  املعرفة  ونشر  إنتاج  إلى  املعهد 
خالل متابعة مشاريع بحثية مبتكرة في مجاالت االقتصاد التطبيقي. 
والتحديات  املخاطر  تهم  مواضيع  بتحليل  أيضًا  املعهد  ويهتم 
وهجرة  الفكرية،  امللكية  وحقوق  البشرية،  والتنمية  االقتصادية 
واإلقليمية  الوطنية  السياقات  نطاق  داخل  املاهرة،  العاملة  اليد 

)الشرق األوسط وشمال أفريقيا(.



أزيد من 

4.900
العالم خريج حول 

%91 من الخريجني يعملون أو يتابعون دراستهم في مجال الدراسات العليا 
%71 من الخريجني يلجون سوق الشغل في غضون األشهر الستة األولى 

التخرج بعد 

19%

18%
13%

8%

8%

10%

7%
6%

6%

5%

)19%( واملحاسبة  واملصرفية  املالية 

)18%( االستشارة 

)13%( املعلومات  تقنيات 

)10%( والتوزيع  واملبيعات  التجارة 

)8%( التعليم 

)8%( الحكومية  غير  واملنظمات  العام،  القطاع 

اإلدارة )7%(

)6%( التواصل واالعالم 

)6%( والالسلكية  السلكية  االتصاالت 

)5%( اإلمدادات  اللوجستية وسلسلة  الخدمات 

ني
يج

خلر
ا

املتحدة،  الواليات 
كندا،

يتي ها

املغرب
أفريقيا

الشرق
األوسط

أستراليا

الصني

روسيا

املتحدة،  اململكة 
أوروبا 



1993

1995

1999

1999
2002

2004

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2017

2018

ملكي  مرسوم  صدر 
األخوين  جامعة  بإنشاء 
الرسمية. الجريدة  في 

جامعة  حصلت 
االعتماد  على  األخوين 
اتحاد  من  املؤسساتي 
للمدارس  إنجالند  نيو 

والكليات.

زارت إيف برانسون: 
بريطانية  محسنة  وهي 

رعاية  عن  مدافعة 
الطفل.

األخوين   حصلت جامعة 
نيو  جمعية  اعتماد  على 

والكليات،  للمدارس  إنجالند 
األمريكية  غير  الجامعة  وهي 

هذا  تنال  التي  الوحيدة 
إفريقيا. في  التميز 

شاركت 
معة  جا

األخوين  
معة  جا

في  األخوين 
 22 النسخة 
مؤتمر  من 
األطراف 

)الكوب 22(.

جامعة  شاركت 
تنظيم  في  األخوين 
العاملية  النهائيات 

التاسعة  نسختها  في 
مسابقة  من  والثالثني 
الجماعية  البرمجة 

إشراف  تحت  الدولية 
الحوسبة  جمعية 
.2015 اآللية لعام 

 فازت جامعة األخوين بجائزة 
الرسمية  الوطنية  املسابقة 

إشراف  تحت  باملغرب  للبرمجة 
وتأهلت  اآللية،  الحوسبة  جمعية 
النهائيات  في  املغرب  لتمثيل 
البرمجة  مسابقة  العاملية: 

إشراف  تحت  الدولية  الجماعية 
)التي  اآللية  الحوسبة  جمعية 

في  الصني  ستحتضنها 
.)2018

 QS وضع تصنيف 
الجامعات  ألفضل 

األخوين  جامعة  العربية 
في  جامعة  كأفضل 

بمنحها  العربي  العالم 
44، وهي األولى  املرتبة 

املغرب  على صعيد 
العربي. واملغرب 

الثاني  امللك الحسن  قام   
ولي  بمعية  املغرب  ملك 
العربية  اململكة  عهد 
عبد  األمير  السعودية 

فهد،  للملك  ممثال  اهلل، 
األخوين  جامعة  بافتتاح 

في إفران.

األولى من  الدفعة  تخرجت 
وعددهم  الجامعة  طالب 

.172

للتنمية  أزرو  مركز  دشن 
. ملجتمعية ا

ملركز  الثاني  الفرع  افتتح 
مدينة  في  التنفيدي  التعليم 

البيضاء. الدار 

امللك  السمو  زار صاحب 
الحرم  السادس  محمد 
اسمه  وأعطى  الجامعي 

الجامعة. مكتبة  إلى 

باز  الفضاء  رائد  ألقى 
شرفيا  خطابا  ألدرين 
الفوج  تخرج  بمناسبة 

لطلبة  عشر  الرابع 
الجامعة.

كلينتون  هيالري  ألقت 
التخرج،  خطاب 
مركز  وافتتحت 

لدعم  كلينتون  هيالري 
املرأة.

رحلتنا

كركور احمد 
املمتدة  الفترة  في  الجامعة  رئيس 

بني 1998-1995

لراكي الدين  عز 
الفترة  في  الجامعة  مستشار 

1998-1995 املمتدة بني 

أوعويشة ادريس 
2009 منذ  الجامعة  رئيس 

الجواهري اللطيف  عبد 
2004 عام  منذ  الجامعة  مستشار 

املختار بن  رشيد 
املمتدة  الفترة  في  الجامعة  رئيس 

بني 2008-1998

بن جلون عثمان 
الفترة  في  الجامعة  مستشار 

2004-1998 املمتدة بني 

فريقنا القيادي منذ 1995



جمتمع
م�صوؤول

اجتماعًيا

نبذل قصارى وسعنا في جامعة األخوين من اجل تسهيل 
الصفات  وزراعة  روحك،  وتحفيز  الجامعي،  ادماجك 
األساسية للعيش بمسؤولية. الطالب في جامعة األخوين 
قادرون على إحداث فرق في جميع أنحاء اململكة من خالل 
خدماتنا  عبر  اآلخرين  خدمة  في  العملية  قدراتهم  وضع 
الطالب، من خالل  التعليمية. يستطيع  بالبرامج  الخاصة 
دروس خاصة، أخذ ما يتعلمونه وتطبيقه في بيئة حقيقية 
وعملية يمكن أن تعود بالنفع على ذوي االحتياجات، وهي 
الحقيقي.  العالم  وتجربة  الدراسية  الفصول  بني  تجمع 

تكلف جامعة األخوين جميع الطالب الساعني وراء شواهد علمية بإكمال 
العمل  تاريخ تخرجهم. من خالل  الخدمة االجتماعية قبل  60 ساعة من 
بني  من  االختيار  من  ستتمكن   ،)CIP( املجتمعي  التفاعل  برنامج  مع 
ساعة   60 وستقضي  حكومية،  غير  منظمة   700 من  أكثر  تضم  قائمة 
في العمل مع منظمة لها نفس ميوالتك والتي تكتسب معها مهارات قابلة 

التخرج. بعد  عالم  في  تساعدك  للتطبيق 

يكرس بعض خريجينا مساراتهم املهنية لخدمة املجتمعات النامية. وعلى 
2011 ورئيسة ومؤسسة  سبيل املثال تحتل مها العزيري، خريجة دفعة 
األكثر  عربية  امرأة   100 بني   17 املرتبة   ،Teach4Morocco موقع 

.2015 بزنس سنة  أرابيان  العالم حسب تصنيف مجلة  تأثيرا في 

أكمل   ،2005 منذ سنة 
 185589 3079 طالب 
ساعة خدمة اجتماعية.

الطالب جمعيات 

تعمل هذه  الجامعية.  الحياة  في  االندماج بسرعة  في  الجمعيات  تساعدك 
 Design Leo و  Rotaract و  Hand in Hand و  الجمعيات مثل 
for Change على تحسني مجموعة متنوعة من القطاعات، كتعزيز محو 
في  سيما  وال  والتعليم  الطبي  الوعي  وزيادة  الفقر،  وطأة  وتخفيف  األمية 

القروية. املناطق 



في  التعليمية  املجانية  البرامج  من  متنوعة  مجموعة  لتقديم  املجتمع  لتنمية  أزرو  مركز  أطلقنا   ،2002 عام  في 
املستويات  جميع  من  والبالغني  األطفال  من  كل  مساعدة  إلى  تهدف  والتي  األمية  ومحو  النظامية  غير  التربية 
العمرية الذين لم تتح لهم فرصة االلتحاق باملدرسة على اإلطالق أو غيرهم ممن انقطعوا عن الدراسة في سن 
مبكرة. يسعى مركز أزرو لخدمة الفئات املحرومة في منطقة أزرو الكبرى كما يهدف  لرفع الوعي بحقوق املرأة.
وتشمل البرامج التي يقدمها املركز دورات تحسني املهارات غير الرسمية والتقنية، وتدريب خريجي الجامعات 
ساكن   3000 من  أكثر  ويستفيد  وغيرها.  التوعية،  وبرامج  الطبية،  والحمالت  للتطبيق،  قابلة  مهارات  على 

محلي كل عام من خدمات املركز.

هذه  تهدف  و   ،2015 سنة  املغرب  في  نوعها  من  منصة  أول   Siemens شركة  من  بدعم  الجامعة  أطلقت 
من  كجزء   ،)CBE( األعمال  وأخالقيات  املستقبليني،  أو  الحاليني  املهنيني  سلوك  وتشكيل  تعليم  إلى  الفرصة 
الوعي  وزيادة  املغربية،  األعمال  بيئة  في  النزاهة  تعزيز  إلى  املشروع  يهدف   .)SII( للنزاهة  سيمنز  مبادرة 
التحتية. والبنيات  والصناعة  والصحة  الطاقة  القطاعات:  في مختلف  "التخلق"  املزيد من  السلوك نحو  وتوجيه 

إجراء  إلى  باإلضافة  واملعلمني،  والطالب  املهنيني  تدريب  من خالل  الفساد  مكافحة  في  أيضا  املركز  ويساهم 
مشاريع بحث وتطوير دراسات الحالة التعليمية. هذا ويعتبر املركز، مرحلة حيوية في مكافحة الفساد وزيادة 

األخالقية. بالقضايا  الوعي 

وبعد مرور ثالث سنوات فقط على فتح الجامعة أبوابها، تم تدشني مركز هيالري رودهام كلينتون لتمكني املرأة 
في سنة 1999. يدعم مركز هيالري كلينتون املنح الدراسية وإنتاج املعرفة حول الجنس االجتماعي   )HCC(
وحقوق املرأة في شمال أفريقيا، كما يدعم أيًضا برامج امتدادية جذرية لصالح املرأة القروية، وهي مصممة 

اقتصاديا. الذاتي  االكتفاء  إلى  لتصل  القروية  املرأة  لتمكني جمعيات  معظمها  في 
العديد من األوراش،  يساعد املركز أيضا نساء كثيرات على إدارة أعمالهن والحفاظ عليها من خالل تصميم 
االستخدام  سهلة  بطريقة  الواجهة  تصميم  تم  قد  املثال،  سبيل  فعلى  اإلنترنت.  عبر  أو  مباشر  بشكل  سواء 
للوصول  الرقمية  أوراشهن  تصميم  تم  وقد  والكتابة  القراءة  مهارات  في  لديهم صعوبات  الذين  األفراد  تدعم 

الزبناء. أكبر عدد ممكن من  إلى 
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مركز اأزرو لتنمية املجتمع

مركز اأخالقيات الأعمال

مركز هيالري كلينتون لتمكني املراأة



الدروس والتجارب  السنة األولى من نصوص مختارة من األدبيات ذات الصلة خالل فصل الصيف، وسلسلة من  برنامج  يتكون 
األكاديمية، والتجارب السكنية، وأوراش املهن، وسلسلة من األحداث والبرامج على مدار السنة األولى. هدفنا في سنتكم األولى 

الجامعة.  مهمة  في  املشاركة  كذا  و  الجامعية  الحياة  في  بنجاح  إندماجكم  تسهيل  هو 

على:  األولى  السنة  تجربة  برنامج  يعمل  كما 
• عرض وضمان استخدام موارد الجامعة؛  

الليبرالية، والتنوع، والنزاهة األكاديمية؛  تعزيز فهم مفاهيم التربية الفنية   •
تعزيز النجاح األكاديمي والتخطيط املهني؛   •

إثراء تجربة الحياة السكنية بالنسبة للطلبة الجدد.  •

تم اعتماد برنامج اللغة اإلنجليزية في مركز اللغات من طرف لجنة اعتماد برنامج اللغة اإلنجليزية )CEA(، ويلعب البرنامج دورًا 
رئيسيًا في إعداد طالب الجامعة لخوض غمار حياتهم األكاديمية واملهنية. يبذل مركز اللغة قصارى جهده ملساعدتك في الحصول 
والفرنسية  اإلنجليزية  اللغة  في  دروسا  حاليا  املركز  يقدم  اإلنجليزية.  اللغة  في  مهاراتك  وتطوير  تحتاجها  التي  املؤهالت  على 

االقتضاء.   عند  أخرى  ولغات  واألمازيغية،  واإلسبانية 

في  جميعها  تساهم  والتي  الشاملة،  واملقررات  التقنيات  وأحدث  الثقافي  والتنوع  الخبرة  ذوي  التدريس  هيئة  بأعضاء  املركز  يفخر 
فيها. تستخدم  التي  والسياقات  الخطابات  اللغة،  آلليات  باإلضافة  الطالب  فيها  يكتسب  فعالة  تعلمية  تعليمية  بيئة  خلق 

دعم لدرا�صتك

جتربة الإلتحاق باجلامعة

مركز اللغات



مركز التعليم والتعلم

التكنولوجي،  التعلم  الطالب، وخدمات  تعلم  خدمات  املختلفة:  األكاديمية  الوحدات  تنسيق  في   )CTL( والتعلم  التعليم  تكمن مهمة مركز 
توفير  التدريس من خالل  املركز هيئة  يدعم  ذلك،  إلى  باإلضافة  والتعلم في جامعة األخوين.   التدريس  تعزيز  الكتابة من أجل  وخدمات 

.)SoTL( والتعلم  التعليم  منح  خدمات  عبر  املهني  التطوير 
بالتدريب  الخبرة  ذوي  وكذا  الجدد  التدريس  هيئة  أعضاء  تزويد  مع  دعم  خدمات  للطالب  توفر  حديثة  بيئة  توفير  إلى  املركز  ويهدف 

التعليم. مجال  في  وباحثني  كمدرسني  املهنية  حياتهم  في  للتميز  الالزمة  واألدوات 
 .)CRLA( الكلية  في  والتعليم  القراءة  قبل جمعية  من  واإلرشاد  للتدريس  املتميز  التعليم  مركز  برامج  اعتماد  يتم 

قادة  ليصبحوا  مختارين  طالب  قدرات  بتطوير   )LDI( القيادة  تطوير  معهد  قام 
عامليني من خالل تكييف أفضل لنموذج أبحاث وممارسات تطوير القيادة األمريكية 
برنامج  املغربي.  املجتمع  الطالب وخصوصيات  األعتبار حاجيات  بعني  األخد  مع 
القيادة هو برنامج منهجي لتدريس املهارات القيادية من خالل التجربة والخدمة. 
تقتصر مهمتنا على: تطوير قادة ملستقبل املغرب وتحسني القيادة في العالم النامي. 
الشرق األوسط  برنامج في منطقة  ثاني  املغرب،  نوعه في  البرنامج األول من  ُيعد 
وشمال أفريقيا )MENA(، وهو واحد من بني البرامج النادرة في العالم النامي.

لضمان توفر البرنامج على معايير التقييم العالية لبرامج القيادة في أمريكا، يعتمد 
للتعليم العالي.  )CAS( البرنامج على املعايير التي حددها مجلس تطوير املعايير

مركز الكتابة  •
مختبر البحوث املشتركة  •

شؤون الخريجني والخدمات املهنية  •
• مركز حوار األديان

معهد بحوث العلوم االجتماعية  •

سوف تساعدك خدمات دعم الطالب الشاملة لجامعة األخوين في إفران على دعمك 
والشخصي. األكاديمي  املستوى  على 

معهد تطوير القيادة

خدمات جامعية اأخرى



حرمنا  قلب  في  السادس  محمد  مكتبة  توجد 
الباحة  عن  املسافة  بنفس  تبعد  إذ  الجامعي، 
من  واحدة  املكتبة  تعتبر  واألكاديمية.  السكنية 
مكان  وهي  الجامعي،  الحرم  في  املباني  أكبر 
رائع للدراسة بالنسبة للطالب، وكثيرًا ما تكون 
مالذا ملجموعات الدراسة والفعاليات األكاديمية. 
خالل فترة تواجدك في الحرم الجامعي، سنساعدك 
على الحصول واستعمال جميع املعلومات املتاحة 

لدعم كل من دراستك وأبحاثك.

أكثر  على  حاليا  السادس  محمد  مكتبة  تتوفر 
أيًضا  املكتبة  توفر  مجلد.   336،000 من 
أكثر  اإللكترونية:  املوارد  من  متنوعة  مجموعة 
من 208،000 كتاب إلكتروني، يمكن البحث 
OneSearch ويمكن  عنها بسهولة من خالل 
الحصول عليها من خالل موقع املكتبة اإللكتروني. �س
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املراجع التي تتوفر عليها مكتبة محمد السادس م
تشمل

99،400 نسخة مطبوعة  •  
2،315 مواد سمعية وبصرية  •  

 

محمد  مكتبة  تقدمها  التي  اإللكترونية  املوارد 
تشمل السادس 

4،700 كتب إلكترونية عربية  •  
38 قواعد البيانات  •  

24،550 مجلة إلكترونية  •  
985 مراجع إلكترونية  •  
265 مراجع للدروس  •  



الكتب متجر 

في  القليلة  الجامعات  من  واحدة  باعتبارها  الجامعة  قامت   
وشبه  مريحة  بيئة  بخلق  للطالب،  مساكن  تضم  التي  املغرب 
الشخصي  املستوى  على  والتطور  النمو  من  لتمكنك  عائلية 

واألكاديمي. 

املرافق: متكاملة  مدينة  الجامعي  الحرم  يعد 

- خدمات تكنولوجيا املعلومات )ITS( املوجودة في الحرم 
الجامعة.  في  كنت  أينما  اتصال  على  بقاءك  تضمن  الجامعي 
وتشمل مكاتبهم مكتب خدمة للتعامل مع جميع مشكالتك الفنية 
بكفاءة، بما في ذلك الطباعة اآلمنة واملسح الضوئي والنسخ.
وأربع ممرضات  أطباء  أربعة  يوجد  املركز الصحي، حيث   -

اليوم. بهم على مدار  يمكن االتصال 
- خدمات االستشارة التي تقدم دعًما مجانًيا وسرًيا ملساعدتك 

والشخصية. األكاديمية  إمكاناتك  تحقيق  في 
طوارئ  خدمة  لدينا  أولوية،  سالمتنا  ألن  خدمات األمن،   -
وخارج  داخل  املعنيني  لحماية  اليوم  مدار  على  الطلب  تحت 

الجامعي.  الحرم 

بريد،  ومكتب  آلي،  على صراف  الجامعي  الحرم  يحتوي  كما 
النقل، وخدمات  الكمبيوتر، وخدمات  ومركز نسخ، ومختبرات 

املنزلي. والتدبير  التنظيف 

العي�س يف املدينة التي توجد 
فيها اجلامعة

عم مطا

فيتريا كا

الطلبة  سكن 

متجر
مكتبة

لأللعاب صالة 
الرياضية

األكاديمية املباني 

األمن خدمات 

تكنولوجيا  خدمات 
مركز  املعلومات، 

لنسخ ا



العيش في الحرم الجامعي هو واحد من أكثر األشياء 
إلى جامعة األخوين. يوفر هذا  إثارة عند االنتقال 
املجتمع ألعضائه الطالب فرًصا للحضور واملشاركة 
واألنشطة. البرامج  من  واسعة  مجموعة  وتنظيم 

عصرية  راحة  بوسائل  لدينا  الطالب  سكن  يتميز 
ومناظر خالبة على غابة األرز املحيطة. كما يحتوي 
وخدمة  الكابل  تلفزيون  وخدمة  التدفئة  أنظمة  على 
وخدمات  واملطابخ   والالسلكية  السلكية  اإلنترنت 
غسيل املالبس وصاالت الدراسة. ويساعد السكن 
في  انغماسك  زيادة  على  الجامعي  الحرم  داخل 
الفصل  عمل  دمج  مع  الجامعية،  الدراسة  تجربة 
التي  الدراسية  املناهج  أنشطة  مع  منسق  بشكل 

وأهدافك.  طموحك  تدعم 

احلياة ال�صكنية

تفتخر جامعة األخوين باحتواء مطاعمها على مجموعة 
إلى  تذهب  ما  وغالًبا   . الطبخ  خدمات  من  متنوعة 
الجامعي  الحرم  في  عائلي  لخلق جو  الحدود  أبعد 
الهواء الطلق،   من خالل إقامة حفالت وأنشطة في 
بالطقس.  االستمتاع  من  الطالب  يتمكن   حتى 
الحرم  في  الطالب  احتياجات  مطاعم  أربعة  تلبي 
الجامعي، حيث تتنافس شركات الطبخ على إعداد 
والبيتزا  والسلطات  الفواكه  تشمل  طازجة  وجبات 
واملعكرونة واملأكوالت املتوسطية واألمريكية والعاملية، 
والسندويشات حسب الطلب وخيارات الطعام النباتي 
والنظام الغذائي والعديد من ابداعات الطهاة األخرى.

املطاعم



ع�س جتربة جامعة 
الأخوين

نوفر لك بجامعة االخوين البيئة الالزمة لتنمية وتطوير نفسك من خالل العديد من 
السينما  أو  بالسياسة  الجامعي. سواء كنت مهتًما  الحرم  الطالبية داخل  النوادي 
أو الفلك أو الرياضة أو القيادة، فإن جامعة األخوين تتوفر على أندية طالبية تمكنك 
واملشاركة  والتنظيم  القيادة  في  الحياتية  املهارات  وتعلمك بعض  تطوير شغفك  من 

األساسية. دراستك  إلى  باإلضافة  املدنية 

ماذا �صتختار؟
املغربية السياسة 

الوحدة إيقاع 
روتراكت

اإلسبانية اللغة 
Tedx جامعة األخوين

واإلبداع الفكر 
UCN

اليونيسف نادي 
املتحدة األصوات  جوقة 

اإللكترونية والرياضات  األلعاب 
جمعية هاند إن هاند )يًدا في يد(

األديان تحالف 
اإلسالمية والثقافة  الفن 

اليابانية الدائرة 
الكورية

الرياضيات فريق 
نة ميمو

املتحدة األمم  نادي 
وأخرى...

الفلك علم 
األخوين لجامعة  الدولية  العفو  منظمة 

األخوين جامعة  في  امليكاترونيات  هندسة 
التغيير أجل  من  تصميم 

الدراما
حرة طالبية  مشاريع 

لكشفية ا
فنتازيا
املالية



نوفر مجموعة متنوعة من الرياضات، ومن بني مرافقنا: حوض سباحة داخلي مدفأ بحجم أوملبي، كارديفاسكوالر 
طبيعي،  بعشب  قدم  كرة  ومالعب  رياضية،  وقاعة  البدنية،  للياقة  وغرفة  األجسام،  كمال  لرياضة  وغرفة  رووم، 

للركض. ومالعب تنس صلبة، و مسار 

 Eurovalancia و Euro Commilas Main تشارك فرقنا الرياضية في بطوالت في جميع أنحاء العالم، مثل
 Unisports الرياضي في اسطنبول، ومهرجان Bohazisi في إيطاليا، ومهرجان Euro Roma في إسبانيا، و

لبنان. في 

في كل سنة، يعمل قسم الرياضة بال كلل مع مجلس الرياضيني من أجل تنظيم دورة رياضية دولية سنوية في 
 29 من  طالب   1،100 من  أكثر  والذي يضم  املتوسطي"،  الصحراوي  الرياضي  "التحدي  مثل  الجامعي  الحرم 

جامعة من أربع قارات.

انضموا إلى مجتمع من الطالب الرياضيني الذين يشاركون أيًضا في األحداث املثيرة مثل املؤتمرات الرياضية 
والحفالت. الثقافية  والرحالت 

لنا عضًوا في االتحاد املغربي للجامعات الرياضية  التابع  التعليمية، أصبح قسم الرياضة  ولدعم مهمة الجامعة 
املتحدة األمريكية. الواليات  NCAA في  نظير  وهو 

ِاعنت بلياقتك يف اأف�صل مدينة ريا�صية

متوج بفضية بطولة العالم ملحترفي السباحة املنظمة من طرف االتحاد الدولي للسباحة- 50 م  – أمني كوامي 

)IFBB( للرجال  البدنية  واللياقة  لكمال األجسام  الدولي  االتحاد  رياضي في   - عمر جغوني 

للكاراتيه  اإلفريقية  البطولة  ذهبية في   - الزهراء نواس و رحيمة نواس  فاطمة 



مهرجان الأخوين للفيلم الق�صري

احلدث الريا�صي ال�صنوي
ينظمه  عاملي  رياضي  هو حدث  الرياضي  تحدي                       
 10 حوالي  من  الرياضيني  الطالب  التحدي  يستقدم  القوى.  ألعاب  مكتب 
جامعات أو أكثر من أربع قارات، ويختبر قدرتهم في مجموعة متنوعة من 
هذا  الطاولة.  وتنس  السلة،  كرة  إلى  القدم،  كرة  من  الرياضية،  األلعاب 
ويعد تحدي                           الرياضي أحد أكبر أحداث هذا العام، 

أفريقيا. في  الوحيدة  الدولية  الطالب  بطولة  وهو 

يعتبر املهرجان فرصة اللتقاء مجتمع جامعة األخوين والطالب املغاربة ملتابعة 
املهرجان  يدعو  االنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  من  وبتنظيم  للفيلم.  شغفهم 
صانعي األفالم من الطالب لتقديم إنتاجاتهم كما يدعو أيًضا املحترفني الذين 
الجامعي.  الحرم  في  دراستهم  أثناء  مهاراتهم  على صقل  طالبنا  يساعدون 
يضم املهرجان مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتوج بعد ثالثة أيام بحفل 

السينمائي. التميز  لقاء  الطالب  يكافئ  الذي  الجوائز  توزيع 

معر�س املواهب

معر�س الت�صغيل

للطالب  فرصة  الطالبية  األنشطة  مكتب  ينظمه  الذي  املواهب  معرض  يعد 
الشرقي،  الرقص  إلى  الغناء  من  تحصى.  وال  تعد  ال  التي  مواهبهم  لعرض 
إذ  السنة،  تشهدها  التي  الفعاليات  أفضل  من  واحدًا  املواهب  برنامج  ُيعتبر 

15 عرضًا.  يقدم أحيانًا أكثر من 

الجدد  والخريجون  الطالب  فيه  يحظى  سنوي  حدث  هو  الوظائف  معرض 
الشركات  تشارك كل من  توظيف محتمل.  أجل  الشركات من  مقابلة  بفرصة 
التوظيف  معرض  في  القطاعات  مختلف  من  الجنسيات  واملتعددة  الوطنية 
وعادة  التخصصات.  مختلف  في  وتوظيفهم  محتملني   بمرشحني  لاللتقاء 
وصندوق  للفوسفاط،  الشريف  واملكتب  أمازون،  شركة  الحضور  يشمل  ما 
دانون،  وسنترال  وكابجيميني،  املغرب،  ِاتصاالت  وشركة  والتدبير،  اإليداع 
ونستله، ومنظمة األمم املتحدة، وشركة يونيليفر، وبنك املغرب، وشركة فيات 

واملنظمات. الشركات  من  وغيرها  للسيارات-املغرب،  كرايسلر 

املنا�صبات واملعار�س
األنواع. من جميع  والعروض  والفعاليات  واملحاضرات  املؤتمرات  من  كبيرة  ملجموعة  موطن  حرم جامعتنا 

نادرا ما يمر أسبوع دون تنظيم حدث ما!

MED SAHARAN

MED SAHARAN

)MED SAHARAN(



اكت�صف العامل 
اأثناء الدرا�صة

اخرت مكانا...
وانطلق

قام مكتب البرامج الدولية )OIP( بربط عالقات مع أكثر من 400 
مؤسسة في القارات الخمس، مما يسمح للطالب بقضاء فصل 
واألحداث،  املؤتمرات،  وحضور  الدراسة،  في  أكثر  أو  دراسي 

الخارج. الثقافية في  الرحالت  أو املشاركة في 
2018 الخريفية  الدورة 

82 طالًبا دولًيا يدرسون في جامعة األخوين لفصل دراسي أو 
سنوي من 51 مؤسسة في 13 دولة بما في ذلك الواليات املتحدة 
األمريكية والصني واليابان وكوريا الجنوبية والدنمارك وإيطاليا 
. وسويسرا  وكندا  وباكستان  وفنلندا  وأملانيا  والنمسا  وفرنسا 

واشنطن،  جورج  جامعة  مع  شراكات  األخوين  جامعة  كونت 
ومعهد باريس للدراسات السياسية، وجامعة بوكوني، والجامعة 
الكثير. وغيرها  لألعمال،  كوبنهاجن  وكلية  ميونيخ،  في  التقنية 

تحدى نفسك، تعلم لغة جديدة، قم بتوسيع آفاقك الثقافية، كون 
دائمة. أماكن مذهلة وخلد ذكريات  اكتشف  دائمة،  عالقات 

"لقد تمكنت من مقابلة الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم 
هنا، وهي فرصة لم تتح لي في جامعة وطني. بدراسة العالقات 
املركزي  للمنظور  أكثر، خالفا  عاملي  منظور  لدي  تكون  الدولية، 
واحدا  منظورا  األحيان  من  كثير  في  يكون  والذي  األمريكي، 

ومن جانب واحد. "
بيلسور كايال 
جامعة شمال غرب والية ميسوري
املتحدة الواليات 

أمريكا 
لية لشما ا

83
أوروبا
336 شمال شرق

آسيا
47

جنوب شرق
آسيا

14

)2017-2016( العالم  طالب جامعة األخوين في أنحاء 



متتع ببيئة هادئة، مثالية 
لالإلهام وال�صرتخاء.

ُتلَقب مدينة إفران بلقب "سويسرا املغرب"، وهي ثاني أنظف مدينة في العالم. ونظرا 
الشاهقة،  األرز  أشجار  على  تتوفر  فهي  األوسط،  األطلس  جبال  وسط  لتموقعها 

املغرب. في  الطبيعية  املناظر  أجمل  واحدا من  منها  الذي يجعل 

بينما  إفران،  الحديقة  ملدينة  الشاسعة  الطبيعية  بالعجائب  االستمتاع  ويمكنك   
والبحيرات،  واألنهار،  والشالالت،  الينابيع،  الستكشاف  املنطقة  في  أيًضا  تتجول 
يصبح  بينما  الصيف،  في  مورقة  مساحات خضراء  تشكل  التي  العالية  والجبال 

الشتاء. الجليد خالل فصل  على  للتزلج  مثاليا  املكان  هذا 

وسائل  جميع  على  بتوفرها  أيضًا  املدينة  تتميز  العجائب،  هذه  إلى  وباإلضافة 
فمدينة إفران تتوفر على عدد ال بأس به من  الراحة املوجودة في املدينة الحديثة: 
واللبنانية،  املغربية  التقليدية  املأكوالت  بني  فيها  الطهي  فن  يتنوع  والتي  املطاعم، 
التجارية،  املحالت  من  ومجموعة  املقاهي،  إلى  باإلضافة  اليابانية،  واملكسيكية 

الليلية. الحياة  ملحبي  األماكن  وبعض 




