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 جامعة عبد المالك السعدي
 مـجـلـس الـجـامـعـة

 لـجـنـة الـبـحـث الـعـلـمـي والتعاون
 

 العلمي والتعاون محضر اجتماع لجنة البحث
 تطوان -رئاسة الجامعة ب 2014 ماي 02 بتاريخ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مد ، احوالمتش ابراهيم لي،العربي البقا ،كمال الدين القادري ، محمد يحيا،المساويحمد أ األساتذة. السادة:  الـحـاضـرون

 رشيد، دعنونحسن الرياضي، رشاد الميل،  الطيب بوتبقالت، ،مصطفى الغاشي محمد باليه، ،نوفل الريسوني، مارس

 حمودة.فريدة  ادريس نشيط، مصطفى العلوي،

 يسيلجناتي االدررشيد ا عبد اللطيف شهبون، ،محمد سعد الزموري، عبدالرحمان الصديقي. األساتذة السادة : عتذاراال
 

، اجـتـمـاع حاصبا لتاسعة ونصفاعـلـى الـسـاعـة  2014 ماي 02 الجمعةيـوم  برئاسة الجامعة بتطوانانـعـقـد 

 والـتـعـاون لــدارسـة جـدول األعـمـال الـتـالـي : ثألعـضـاء لـجـنـة الـبـحـ

 لسعديابجامعة عبد المالك العلمي  ثالبحهياكل دراسة معايير تقسيم ميزانية التسيير الخاصة ب – 1

 مختلفات – 2

 

اذ أحمد ن األستالسعدي ومنسق لجنة البحث العلمي والتعاو لسيد نائب رئيس جامعة عبد المالكافي البداية رحب 

لجدية اوالنجاح تكلل أعمال هاته اللجنة ب أنراجيا  ،الحاضرين التعاونوالعلمي  بالسادة أعضاء لجنة البحثالمساوي 

 مة من طرفنظمال البتكاراالعلمي وث بإخبار متعلق بندوة البحاألستاذ أحمد المساوي  تفضل ،بعدهاو .بهاالمعروفة 

الء في ساهمة هؤا مذه الندوة وكذهلجامعة عبد المالك السعدي  ممثلياختيار  أشواطتطرق لمختلف  الوزارة الوصية، حيث

 بالمستق ليهالالطالع ع الوثائقورشات(. كما وعد السيد نائب الرئيس الحاضرين بموافاتهم بجميع  5مختلف الورشات )

 العلمي والتعاون في هاته الندوة.لجنة البحث  تمثيليةضرين غياب وبخصوص هاته النقطة سجل معظم الحا

تاذ أحمد ن األسك، تطرق السيد نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي ومنسق لجنة البحث العلمي والتعاوبعد ذال

معة، بالجا العلمي ثالخاصة بالبح االستثمارمن خالل عرض مفصل لميزانية التسيير و األعمالالمساوي، لنقاط جدول 

 مية.المعدات العل وكذاالمختبرات و األربعة ثمراكز البحولمراكز الدكتوراه  ةالمرصودبالميزانيات  مذكرا

لبحث او كخالصة لمجمل العرض المقدم من طرف السيد نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي ومنسق لجنة 

 ،رضواكبة للعون المساتذة أعضاء لجنة البحث العلمي والتعاالعلمي والتعاون األستاذ أحمد المساوي ولتدخالت السادة األ

 تم التوافق على ما يلي :

. رهمد 1500000.00 تقدر ب 2014برسم سنة العلمي بالجامعة  ثميزانية التسيير، الخاصة بهياكل البح – 1

حقوق واالقتصاد خاص بالللحقل المعرفي ال درهم( 500000=  3/1الثلث )والموزعة طبقا للمعادلة الجديدة كالتالي: 

 .هندسلحقل العلوم والتقنيات وعلوم الم درهم( 1000000=  3/2الثلثين )و ،واآلداب والعلوم اإلنسانية

والمتمثلة في تقسيم مبلغ هاته ، البحث العلمي العاملة والمعتمدة بالجامعةطريقة حساب الميزانية بالنسبة لهياكل  – 2

لإلنتاج العلمي  60% و (Encadrement Scientifique)العلمي طير تألل 40  %الميزانية على الشكل التالي :

(Production Scientifique). 
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الميزانية  واألخذ باالعتبار في عملية حساب (Simarech)ضرورة االعتماد الكلي على قاعدة البيانات سيمريش  – 3

 فقط. 2014و 2013ة ير واإلنتاج العلمي لسنطالمخصصة للهياكل ، التأ

 : سفلهأتغيير بعض معايير احتساب ميزانية الهياكل بالنسبة للحقلين معا، حسب ما هو مسطر في الجدولين  – 4

 : والتقنيات وعلوم المهندسجدول المعايير الخاصة بحقل العلوم 

N°. Critères adoptés pour le calcul du budget alloué aux structures Coefficient 

01 Nombre de doctorant inscrits aux CED / Enseignants selon la norme (5 + 2) 0,25 

02 
Publication indexée = Publication avec un facteur d'impact publiée dans 

une revue indexée avec comité de lecture (Années 2013 et 2014) 
1 + FI 

03 
Publication non indexée = Publication dans un journal non indexé = 

Ouvrage = Chapitre (Années 2013 et 2014) 
1,00 

04 
Communication dans un congrès international avec comité scientifique 

international contenant au moins 3 pays (Années 2013 et 2014) 
0,50 

05 
Communication dans un congrès national avec comité scientifique (Années 

2013 et 2014) 
0,25 

06 Thèse soutenue durant les années 2013 et 2014 1,50 

07 Brevet durant les années 2013 et 2014 2,00 

08 Membres permanents qui encadrent ou co-encadrent (Justificatifs à l’appui) 2,00 

09 Membres permanents qui n’encadrent pas 1,00 

 
 والحقوق واالقتصاد : اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابجدول المعايير الخاصة بحقل 

N°. Critères adoptés pour le calcul du budget alloué aux structures Coefficient 

01 Nombre de doctorant inscrits aux CED / Enseignants selon la norme (5 + 2) 0,25 

02 
Publication indexée = Publication avec un facteur d'impact publiée dans 

une revue indexée avec comité de lecture (Années 2013 et 2014) 
1 + FI 

03 
Publication non indexée = Publication dans un journal non indexé = 

Ouvrage = Chapitre (Années 2013 et 2014) 
1,00 

04 
Communication dans un congrès international avec comité scientifique 

international contenant au moins 3 pays (Années 2013 et 2014) 
0,50 

05 
Communication dans un congrès national avec comité scientifique (Années 

2013 et 2014) 
0,25 

06 Thèse soutenue durant les années 2013 et 2014 1,50 

07 Brevet durant les années 2013 et 2014 2,00 

08 Membres permanents qui encadrent ou co-encadrent (Justificatifs à l’appui) 2,00 

09 Membres permanents qui n’encadrent pas 1,00 

 

ت الورقة تطبيق مقتضيا التشديد على ضرورة تم. كما الذكرلصادقة على كل النقط السابقة الختام، تمت افي و 

ي ف يها سابقاالمصادق عل المجموعاتوالمختبرات والفرق  من البحث العلمي بالجامعةهياكل  بتشكيل الخاصةالتنظيمية 

مدة نتقالية لاالترة فاحتراما لل ،لبحث العلميهياكل ا في وجوب احترام المعايير المعتمدة العتماد المتمثلةو 14/03/2013

عشرة بالمختبرات والمجموعات   أعضاءمن أجل تسوية وضعها )الفرق بخمسة  ،2014نهاية مارس ب والمنتهية سنة

 (.أعضاء

قاعدة  ئملب األساتذةقيام السادة ضرورة مع  قرب وقت،أتسوية وضعية الهياكل في  بأمرالمعنيين  إخطارضرورة 

 األحد: يوم  هأقصاجل أفي  2014و  2013ير واإلنتاج العلمي لسنوات طالتأ ببيانات (Simarech)ات سيمريش البيان

31 / 05 / 2014. 

 
 صباحا الحادية عشرة و نصفورفـعـت الـجـلـسـة حوالي الـسـاعـة 

 لـمـقـرر : ابراهيم المتشوا


