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جائحة كرونا – كوفيد 19 : األسئلة المتكررة 

لطلبة جامعة محمد الخامس بالرباط
 



 
 

أعزائي الطلبة،
 

في ضل فترة الحجر الصحي الناتج عن جائحة فيروس كورونا، تم تداول العديد من األسئلة
  الطلبة عامة، واألكثر تداوال منها يخص جوانب الصحة والتكوين والبحوث من قبل

الجامعية والتداريب الميدانية وكذا الخدمات التي تقدم عن بعد خالل هذه الفترة بالذات.
 

وسيتم تحيين االئحة المعروضة (سؤال / جواب) المنجزة من طرف الجامعة والمؤسسات
التابعة لها كلما توفرت المعلومة الجديدة من أجل إرشادكم وتوجيهكم.

 
وللمزيد من معلومات أكثر خصوصية يستوجب االطالع عىل الئحة العرض (سؤال/جواب)

الموضوعة رهن إشارتكم عىل موقع مؤسستكم.
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الديباجة : 



التكوين والبحث 
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2. هل أنا في عطلة أثناء إغالق المؤسسات الجامعة ؟ 
 

بالطبع ال، ستستمر الدروس بأشكال تتالءم وتتناسب والظرف االستثنائي الحالي حيث تجدون التكوينات
الخاصة بكم عىل موقع اإللكتروني الخاص بمؤسسات أو بموقع الجامعة. كما يمكنك أيضا االتصال بأساتذتك
لمعرفة ما هي المنصات المتاحة عن بعد لمساعدتك في تتمة المسار الدراسي، ومن أجل مساعدتك عىل
مسايرة تكوينك بشكل أفضل وبأساليب جيدة في ظل الوضع الراهن (إليك رابط دليل منهجية التكوين الجامعي

https://socles3.unisciel.fr/course/view.php?id=275&section=2     : عن بعد
 

 
 

 
 

1.  هل أبواب المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط مفتوحة ؟
 

حماية الطالب والعناية بصحته من ضمن أوىل األولويات، و عليه جميع مؤسسات التعليم العالي معنية بإغالق
أبوابها وحظر الولوج إىل أماكن التكوينات. ولكن كل الطاقم الجامعي معبأ لضمان استمرارية التكوينات عن بعد،

حتى إشعار آخر، وسيتم إبالغكم بكل المستجدات في الوقت المناسب..
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4. كيف تستمر الدراسة ؟ 

 

لقد تم نشر أكثر من 85 ٪ من التكوينات المتبقية من هذا الفصل الدراسي عبر اإلنترنت من خالل المواقع
االلكترونية للجامعة ومؤسساتها. وفي هذا الصدد، تم إنشاء منصات التعلم عن بعد، وتجدون كل التفاصيل

https://youtu.be/Z4BqaswA1bQ  : عبر منصة اليوتيب التالية
Arriyadia وتجدر اإلشارة كذلك إىل أن التكوينات ستقدم مبدئيا عبر الدورات التي يتم تقديمها عىل قناة
التلفزيونية متاحة عىل القمر الصناعي نايل سات V 11476 تردد 27500-3 / 4 ، تردد Hotbird V 10872 و

27500-3 / 4 وعربسات V 12683تردد 3-27500 / 4.
فجميع البرامج التكوينية التي تبث عىل الرياضية تتعلق، أوالً، بالدورات المقدمة من طرف المؤسسات
الجامعية ذات االستقطاب المفتوح وهي: الشريعة، اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم القانونية واالقتصادية

واالجتماعية وكلية العلوم والكليات متعدد التخصصات وخصوصا التكوينات األساسية في سلك اإلجازة.

 
3. إىل متى سيتم تعليق الفصول الدراسية في الجامعة ؟ 

 

انتهاء فترة الحجر الصحي رهين بتطور الحالة الوبائية في ببالدنا، الشئ الذي من خالله سُيسمحللجامعات
بإعادة فتح أبوابها للطلبة.
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حاول االستفادة الكاملة من فترة الحجر الصحي الحالي لتحصيل جميع الموارد الموضوعة رهن
اإلشارة وأيًضا وكذا المراجع الخاصة بالتكوينات المتاحة عبر العديد من المنصات الوطنية والدولية.

حاول أيًضا الحفاظ عىل االتصال مع أساتذتك، للتفاعل معهم حول التكوينات المتاحة، وذلك عبر
البريد اإللكتروني أو أية وسيلة تواصل أخرى.

  
 

5. أين يمكنني العثور عىل محتوى دورات التعلم عن بعد؟ 
 

يمكنك الحصول عىل التكوينات الخاصة بك عبر المنصات اإللكترونية والتفاعلية التي سطر نفس
أهداف الدروس الحضورية. ان الوسائل االفتراضية المستخدمة هي مؤتمرات عبر الفيديو
(Teams،Hangouts و Meet وClassroom و Moodle ، ناهيك عن Moocs..). ويمكنك
الولوج إىل واحدة أو أكثر من هذه المنصات من خالل الموقع االلكتروني الخاص بمؤسستك أو
جامعتك ويكفيك فقط الضغط عىل الرابط "مصادر تعليمية رقمية" عىل يمين الصفحة الرئيسية
حيث ستجد التفاصيل المتعلقة بجميع الوحدات أو عن طريق الولوج إىل

https://classroom.google.com بإدخال بريدك اإللكتروني وكلمة مرور الوحدة.
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يمكنك أيًضا الوصول إىل مؤتمرات الفيديو عبر النظام االفتراضي"Microsoft Teams" ، عن طريق تنزيل
https://teams.microsoft.com البرنامج عىل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، والوصول إليه عبر الرابط

عبر تعريف نفسك باستخدام بريدك اإللكتروني الجامعي (um5.ac.ma@...)  القن السري الخاص بك.
لديك أيًضا إمكانية الولوج اىل التكوينات عبر برنامج التعلم عن بعد "مركز التعلم اإللكتروني" التابع للجامعة عبر
الروابط: http://mooc.um5.ac.ma أو http://moodle.um5.ac.ma . وتتم هذه العملية عبرالتنسيق مع

.https://meet.google.com أستاذك الذي يحدد لك موعًدا للنشر فيه، مباشرة من خالل الرابط
ويمكنك متابعة الدورات الجامعية التي تبث عىل القناة المغربية " Arryadia"، و يمكن متابعتها عىل أقمار
Arabat V بتردد 27500 - 3/4 و HotBird V 10872 بتردد 27500 - 3/4 ، تردد V 11476 نايل سات

12683  بتردد 27500 - 3/4.
 
 

 
 

6. هل سيتم تقييم تحصيلنا الدراسي عبر تقنيات التقييم عن بعد ؟
 
 

بعد فترة الحجر الصحي، سيتم برمجة حصص المراجعة لتهيئ االمتحانات، وستعتمد عدة أنواع من التقييم وفق
نوع التلقين الذي تم توفيره.
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7. هل االمتحانات والمناقشات المبرمجة خالل فترة الحجر ألغيت أو أجلت ؟ 
 

 

تبعا لتطور الحالة الوبائية في ببالدنا، فان االمتحانات التي كانت مبرمجة في فترة الحجر الصحي سيتم
تأجيلها وإعادة برمجتها الحقا. 

وهناك سيناريوهات إلعادة البرمجة المحتملة لالمتحانات قيد الدراسة إذا ما استمرت فترة الحجر
الصحي. سيتم إعالمكم بأي جديد من خالل قنوات التواصل الخاصة بالجامعة ومؤسستك.

 

 
 
 

8. أنا مرشح الجتياز امتحان وطني، متى وكيف وهل ستجرى االختبارات ؟ 
 

 

حسب تطور حالة الوضع الصحي فان االمتحانات المبرمجة ستجرى في اآلجال المحددة، أما في حالة
اعادة برمجتها سيتم إبالغك من خالل قنوات االتصال الرسمية الخاصة بالجامعة و مؤسستك.
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9. أنا طالب دكتوراه في الجامعة، ماذا عن نشاط البحث ؟ 
 

خالل فترة الحجر الصحي، لديك الفرصة للولوج المجاني إىل العديد من المجموعات الوثائقية الرقمية
الوطنية والدولية. أما فيما يتعلق بالتجارب داخل المختبرات والزيارات الميدانية فهي معلقة حتى يتم

رفع الحجر الصحي.
ابق عىل اتصال مع اساتذتك المشرف للحصول عىل النصائح والتوصيات أكثر دقة فيما يتعلق بمشروع

البحث الخاص بك.
 
 

10. هل يمكن لطالب الدكتوراه مواصلة العمل في مختبرات البحث الجامعي؟ 
 

إذا كنت طالب دكتوراه ولديك أعمال تجريبية مخبرية جارية والتي ال يمكنك إيقافها، أو إذا كنت تعمل
بموجب عقد بحث يتطلب إجراء تجارب في حدود زمنية محددة غير قابلة للتأجيل، يمكنك الولوج
للمختبر الخاص بك بتفويض استثنائي من قل رئيس مؤسستك، شريطة احترام جميع تدابير النظافة

والوقاية وعىل وجه الخصوص المسافة المحددة بين األشخاص.
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11. ماهي عناوين الكتب والمجالت المتاحة رقميا ؟
 

 

DALLOZ-HARMATHEQUE-LEXIS NEXIS-CAIRN-) يمكنك الولوج إىل باقة إلكترونية مجانية متنوعة
EBSCO) الخاصة بالمكتبة الوطنية والتي تتضمن ماليين الكتب والمجالت، ومنشورات رقمية موجهة للباحثين
والطلبة وكل األشخاص المهتمين بالبحث العلمي. وتتميز هذه الباقات بتنوعها تشمل مجاالت علمية متنوعة،

وهي رهن إشارة الباحثين دون قيد أوشرط طيلة فترة الحجر الصحي.

 
 

كيفية الولوج
 
 

العناوين المهمة
 
 

الباقة االلكترونية
 
 

EBSCO

 
 
http://bnm.bnrm.ma:86

 
Veuillez cliquer sur EBSCO au niveau la
rubrique « Périodiques électroniques »
du portail de la BNRM.

 
 

CAIRN

 
Veuillez cliquer sur le lien et suivre
les démarches pour y accéder.

 
https://aide.cairn.info/article/211-
comment-acceder-a-distance-
a-cairn-info
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ان الولوج إىل قاعدة البيانات  PROQUEST  متاح أيضا خالل فترة الحجر الصحي إىل حدود 2 يوليو 2020 من
خالل هذا الرابط : 

 

 
« https://trials/proquest/com/access?token=kDDelQDRbqvycturqcsEocxhF »

 
DALLOZ

 
 
www.dalloz.fr

 
Login : DALma4944b
Mot de passe : 501640

 
 

LEXIS NEXIS

 
Pour bénéficier de votre code d’accès à
Lexis Maroc, il suffit d’adresser un email
à info@lexismaroc.ma, intitulé BNRM &
LEXIS MAROC. Précisez dans le corps du
message votre prénom, votre nom et
votre email.

 
 
info@lexismaroc.ma

 
 

HARMATHEQUE

 
 
www.harmatheque.com

 
Login: BNRM   |  Mot de passe : htq-3500

 
 

الباقة االلكترونية
 
 

العناوين المهمة

 
 

كيفية الولوج
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12. ليس لدي ربط بالنت، فما الحل ألتابع محاضراتي عن
بعد ؟ 

 

 مؤقتا لتتمكن من متابعة المحاضرات عن بعد فقد تم منحك ولوجا مجانيا 
لمختلف المنصات والمواقع  اإللكترونية الخاصة بالتعليم العالي عن بعد، والتي
تم تيسيرها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، وقد
تم اتخاذ هذا القرار بشراكة مع األطراف المعنية منها الوكالة الوطنية لتقنين

المواصالت والشركات الثالث: اتصاالت المغرب وأورانج وانوي...
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   الخدمات واألنشطة 
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15. هل الخزانات الجامعية مغلقة ؟ 

 

نعم كل الخزانات الجامعية مغلقة حتى إشعار آخر، وجدير بالذكر أن المكتبة الوطنية قد وضعت رهن إشارة
الباحثين مواردها اإللكترونية مجانا وتتضمن كتب ومجالت علمية وأشرطة فيديو (أنظرالسؤال 10 المتعلق

بالكتب والمجالت المتاحة إلكترونيا). 
 

    

 
 

 
14. هل اإلقامات واألحياء الجامعية مغلقة ؟ 

 

تقرر إغالق اإلقامات واألحياء الجامعية كإجراء وقائي لحماية وسالمة الطلبة والطالبات والهدف من ذلك هو
مكافحة تفشي فيروس كوفيد 19 الذي أعلن عنه كجائحة عالمية حسب تصريح منظمة الصحة العالمية.

 
 

 
13. هل التظاهرات الثقافية والرياضية  مازالت مبرمجة في مواعيدها ؟ 

 

ال طبعا، جميع هذه األنشطة ألغيت أو أجلت حتى إشعار آخر، باستثناء األنشطة الثقافية التي يمكن القيام
بها عن بعد.
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17. أنا طالب في جامعة محمد الخامس، وأحتاج  إىل شهادة و أوراق إدارية، إىل أي مصلحة أتوجه ؟

 

لطلب شهادة التسجيل أو أي وثيقة إدارية أخرى يمكن مراسلة الشؤون الطالبية التابع لمؤسستك  عبرالعنوان
إالكتروني :  service-sco.établissement@um5.ac.ma  ، وفق النموذج اآلتي :

 

    

 
16. أنا طالب ممنوح فهل أستفيد من منحتي رغم إقفال الجامعة أبوابها ؟ 

 

تبقى الجامعة رهن إشارة طالبها، فالمحاضرات متواصلة ومستمرة عن بعد، والطلبة الممنوحون سيواصلون
استفادتهم من المنحة كالمعتاد في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل خالل فترة الحجر الصحي.
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"طلب وثيقة إدارية : نوع الوثيقة"  (مثال : طلب وثيقة إدارية : اتفاقية التدريب)الموضوع

رسالة موجهة إىل رئيس مصلحة الشؤون الطالبية توضح بشكل مفصل نوع الوثيقة المطلوبة و
تتضمن كل المعلومات الضرورية لتسهيل مهمة هذه المصلحة.

 
 

النص
 
 

الوثائق
المرفقة

ـ بطاقة التعريف الوطنية للطالب مصورة
ـ بطاقة الطالب مصورة

ـ كل الوثائق الضرورية الخاصة بالوثيقة المطلوبة



-

 
 

المؤسسة

service-sco.emi@um5.ac.ma المدرسة المحمدية للهندسة

- service-sco.ens@um5.ac.ma المدرسة العليا لألساتذة

service-sco.enset@um5.ac.mascolarite-enset@um5.ac.maالمدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني

service-sco.ensias@um5.ac.ma

service-sco.est@um5.ac.ma

المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات
وتحليل النظم

المدرسة  العليا للتكنولوجيا

service-sco.fsr@um5.ac.maservice-sco.fs@um5.ac.ma

service-sco.fse@um5.ac.ma كلية علوم التربية

 
 

البريد االلكتروني
 
 

عناوين متاحة أخرى

-

-

كلية العلوم

-
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كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية - أكدال

service-sco.fsjes-sale@um5.ac.ma

service-sco.fsjes-souissi@um5.ac.ma

service-sco.flsh@um5.ac.ma

service-sco.fmd@um5.ac.ma

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

service-sco.fmp@um5.ac.ma كلية  الطب والصيدلة

service-sco.fsjes-agdal@um5.ac.ma

guichetfsjess@um5.ac.ma

كلية طب األسنان

-

-

-

-

-

كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية - سال

كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية - السويسي
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وتعمل المصلحة الطالبية، فور توصلها بالطلب، عىل دراسة الملف وتجهيز االيجابية في أحسن اآلجال.



 
19. أنا طالب أجنبي أحمل بطاقة إقامة مؤقتة أو تأشيرة ستنتهي مدة صالحيتها قريبا، فماذا

أفعل ؟ 
 

أعلنت اإلدارة العامة لألمن الوطني عن تمديد تأجيل أنشطة مراكز تسجيل المعلومات الشخصية لألجانب حتى إشعار آخر.
هذا التدبير االستثنائي هو بمثابة تمديد ضمني  يخص كذلك صالحية البطاقات الشخصية التي ستنتهي مدتها خالل فترة تمديد

تأجيل األنشطة المرفق العمومي،
 أما بالنسبة للحاالت المستعجلة فستعمل اإلدارة العامة لألمن الوطني عىل التتبع الفوري لمصلحة المواطنين والمواطنات

واألجانب المقيمين بالمغرب في ظل احترام القانون الخاص بالحجر الصحي والقاضي بعدم االجتماع المكثف أمام اإلدارات.
 بيد أنه يجب عليك، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، التأكد من صالحية بطاقة اإلقامة قبل برمجة أي سفر..    

 
 

 
18. أعاني من ضائقة مادية ناتجة عن مرحلة الحجر الصحي، فبمن أتصل ؟ 

 

أعلنت الحكومة المغربية عن مبادرة دعم األسر المتضررة جراء الحجر الصحي والعاملة بالقطاع الغير المهيكل، (األسر التي ال تحمل
بطاقة الراميد أو التي ال تتوفرعىل هاته البطاقة والعاملة بالقطاع الغير المهيكل والتي تدخل في إطار الفئات التي فقدت دخلها

الشهري بسبب الحجر الصحي اإللزامي).
www.finances.gov.ma/covid19   : للمزيد من المعلومات يمكن االتصال ب
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التداريب والتنقالت

18



 
21. لقد أنجزت فقط جزءا من التدريب. فهل يعتبر التدريب كامال ومستوف ؟ 

 

فيما يتعلق باستيفاء التدريب الجزئي الذي تم انجازه، هناك العديد من الحلول يمكن اعتمادها باالتفاق مع المنسق
البيداغوجي للمسلك واألستاذ المشرف، وهي : 

 

 
20. هل التداريب التي تم توقيع اتفاقياتها ال تزال قائمة ؟ 

 

يجب عىل الطالب المتدرب االمتثال للتوجهات الوطنية او توجيهات الجهة المستقبلة التي لم تخضع للحجر الصحي.
ويبقى العمل عن بعد الوسيلة المثىل للتباعد بين األشخاص من أجل مكافحة تفشي هذا الوباء.

إذا أمكن ذلك، عىل كل المتدربين أن يعملوا عىل إجراء تدريباتهم عن بعد حتى إشعار آخر، مع إخبار المنسق
البيداغوجي للمسلك واألستاذ المشرف من أجل تحيين مواضيع التدريبات، وتبقى اتفاقية التدريب سارية المفعول

ويستأنف التدريب الحضوري حين يسمح الوضع بذلك.
 

 
أ- استفاء التدريب: استفاء التدريب متعلق بالشروط البيداغوجية الخاصة بالمسلك و"المتعلقة بالمهارات المكتسبة"

ذات الصلة بتخصصك. إمكانية تقليص مدة التدريب ممكنة إن تم استيفاء بعض الشروط البيداغوجية.
ب -  يمكن ألستاذك المشرف أن يوجهك لالشتغال عىل بحث مهني، 

ت -  تأجيل التدريب تبعا للتطورات الوبائية،
عىل العموم عليك أن تتواصل مع المنسق البيداغوجي أو/و المشرف عىل التدريب من أجل تحديد شروط اجتياز

التدريب والترتيبات الالزمة لذلك.
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22. أنا طالب متدرب، وقد بدأت فترة التدريب من مدة ليست بالطويلة، وبعدها دخلنا
في فترة الحجر الصحي ومن ذلك الوقت وانا أعمل عن بعد. هل سيتم اعتبار فترة

التدريب عن بعد مقبولة ؟ 
 

 

نعم، يمكن األخذ بعين االعتبار تدريبك عن بعد شريطة أن تصدر لك المؤسسة التي قضيت فيها فترة تدريبك
شهادة يتم فيها تحديد عدد أيام وساعات العمل عن بعد. يجب إخبار المنسق البيداغوجي واألستاذ المشرف من

أجل تعديل محتوى التدريب وفًقا لذلك.
 

 
23. هل سيتم استفاء مسلكي إذا لم أقم بالتدريب ؟

 

إذا وجب عليك القيام بالتدريب أثناء فترة الحجر الصحي ولم يتسنى لك ذلك، فان الفريق البدياغوجي الخاص
بالمسلك سيقدم لك الحلول والتعديالت الالزمة.

  
24. هل تم تعليق التنقل الدولي بالنسبة للطلبة أو تأجيله ؟

 

  من شهر يتم تعليق التنقالت طالما فترة الحجر الصحي مستمرة. ويجب إعادة جدولة التنقل الخارجي ابتداء
شتنبر مع األخذ بعين االعتبار فترة الحجر في المغرب وفي البلد المستقبل من أجل القيام بإجراءات التأشيرة

وتوفر وسائل النقل. وفي جميع الحاالت ، يجب عىل الطالب المعنيين االتصال بمؤسساتهم.
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26. ما هي التدابير الالزمة لحماية صحتي وتبني اإلجراءات الصحيحة لمواجهة

COVID19 Coronavirus ؟ 
 

يجب تطبيق المقاييس العالمية للحجر الصحي ، السيما الحفاظ عىل مسافة قانونية  تزيد عن متر واحد  بينك
وبين اآلخرين ، واالبتعاد عن األشخاص ألحاملين للفيروس ، والحد من تحركاتك وتجنب األماكن العامة

والتجمعات المزدحمة. المرجو االلتزام بالحجر الصحي لحماية الجميع.
والحفاظ عىل تدابير النظافة ، ال سيما عن طريق غسل يديك في كثير من األحيان بالماء والصابون لمدة 20
ثانية عىل األقل ؛ مع تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، والسعال / العطس في قطعة قماش أو في كم

لباسك  و كذا تجنب االتصال الوثيق مع المرضى  والبقاء في المنزل عندما تكون مريضا.
ونظرا لتطور الوضع الوبائي عىل المستوى الوطني وتبعا لتوصيات وزارة الصحة، فانه تم اتخاذ تدابير وقائية

إضافية بما في ذلك ارتداء الكمامة من طرف األصحاء وكذلك الذين تظهر عليهم أعراض األنفلونزا..
 

    

 
 

 
25. ماذا أفعل إذا ظهرت علي  أعراض COVID19 Coronavirus ؟ 

 

COVID- في الحمى والسعال وصعوبة التنفس. إذا كنت تخشى أنك تعرضت لـ COVID-19 تتمثل أعراض
19 ولكن ليس لديك أية أعراض من هذه ، فعليك االتصال ب 0801004747 الموضوع رهن إشارة المواطنين
من قبل وزارة الصحة. بهذا الخصوص، فان المركز الصحي التابع لجامعة محمد الخامس الرباط مستعد لتقديم

.cms@um5.ac.ma الدعم ومساعدتك وتوجيهك واإلجابة عىل أسئلتك من خالل البريد اإللكتروني
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27. هل ال يزال المركز الطبي الجامعي مفتوًحا ؟ 

 

إن المركز الطبي التابع لجامعة محمد الخامس معبأ عن بعد طيلة فترة الحجر الصحي من أجل استمرارية
خدماته الصحية واالستشارية والتوجيه "عن بعد"، عن طريق البريد اإللكتروني: cms@um5.ac.ma أو عبر

هاتف المسؤولة عنه : 0666034279.
 
 
 

28. أحتاج إىل استشارة طبية أو نفسية، بمن أتصل وكيف أحجز موعًدا ؟ 
 

يستمر المركز الصحي الجامعي في مواصلة تقديم االستشارات والمواعيد مع األطباء عن بعد. و ذلك عن طريق
البريد اإللكتروني للمركز cms@um5.ac.ma أو االتصال بالمسؤولة عن المركز 0666034279. 

في حالة احتياجك إىل نصيحة أو استشارة سيكون األطباء واألخصائيين النفسيين التابعين للجامعة رهن
إشارتك لمرافقتك عن بعد لالستفادة من الخدمات االستشفائية المختصة حتى يتسنى لنا مساعدتك عىل

العناية بصحتك الجسدية النفسية.
باإلضافة إىل ذلك ، فان كلية علوم التربية أنشأت وحدة الدعم النفسي عن بعد والتي تهدف إىل تقديم خدمات

اإلرشاد والدعم النفسي للمواطنين بالتعاون مع أساتذة علم النفس. 
ولالستفادة من هذا الدعم ، تم إنشاء مجموعة WhatsApp عبرالرقم 0633537178 أو عبر موقع الكلية أو
صفحتها عىل الفيسبوك أوعن طريق االتصال بمؤسستك عبر عنوان البريد اإللكتروني او عن طريق موقعها

عىل شبكة اإلنترنت.
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29. أنا حامل للفيروس، هل يجب أن أخبر الجامعة ؟ 

 

إذا كان لديك األعراض المصاحبة ل Covid-19 يرجى االتصال بالرقم
الرسمي : "ALLO SAMU  "141، وإخبار المركز الطبي الجامعي عن
طريق البريد اإللكتروني : cms@um5.ac.ma أو عبر الرقم الهاتفي

للمسؤولة عن المركز 0666034279.
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30. أنا طالب في وضعية إعاقة وفي حاجة إىل

دعم، فبمن اتصل ؟ 
 

يمكنك وفقا الحتياجاتك الحصول عىل مواكبة خاصة مقترحة من
قبل أساتذة وشركاء والطلبة سفراء جامعة محمد الخامس الذين

تطوعوا لمرافقتك طيلة مدة الحجر الصحي. 
فمن أجل تحديد أدق لحاجة واالستفادة من الدعم والمصاحبة
يرجى االتصال بالحياة الطالبية عىل الرقم 0666051069 أو

.0661489953
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