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 جامعة عبد المالك السعدي
 مـجـلـس الـجـامـعـة

 لـجـنـة الـبـحـث الـعـلـمـي والتعاون
 

 العلمي والتعاون محضر اجتماع لجنة البحث
 كلية العلوم و التقنيات بطنجةب 2014 مارس 06 بتاريخ

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

 الـحـاضـرون :

، بوخبزة مد العمرانيمح ،وابراهيم المتش احمد مارس، العربي البقالي،محمد عدو،  ، محمد يحيا،المساويحمد أ : األساتذة السادة

 ت،ثمان اغزوزهير العمراني، ع محمد باليه، رشيد الجناتي االدريسي، نوفل الريسوني،،  يطلمحمد رضى برحمد الريشية، أ

 .ي، مصطفى العلو، رشاد الميلتوفيق المرابطحسن الرياضي،  ادريس نشيط، عبدالواحد اليحياوي، ،مصطفى الغاشي
 

  االعتذار:

 عبدالرحمان الصديقي.عبد اللطيف شهبون،  : األساتذةالسادة 
 

، اجـتـمـاع  االعاشرة صباحعـلـى الـسـاعـة  2014مارس  06يـوم الخميس كلية العلوم و التقنيات بطنجة عـقـد بانـ

 ألعـضـاء لـجـنـة الـبـحـث والـتـعـاون لــدارسـة جـدول األعـمـال الـتـالـي :

 

راه و أخيرا لمعدات العلمية، مراكز الدكتو، ا2013سنة لتذكير ببعض المعطيات الخاصة بالبحث العلمي بالجامعة: ميزانية ا – 1

 . 2014ميزانية 

 هياكل البحث العلمي بجامعة عبد المالك السعدي تمويل تقسيم ميزانية النظر و دراسة معايير إعادة – 2

 مـخـتـلـفـات – 3

 

تكلل  ، راجيا أنلتعاونالعلمي وا أعضاء لجنة البحثعميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة األستاذ محمد عدو بفي البداية رحب السيد 

ث العلمي جنة البحالسيد نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي ومنسق ل تدخلبعدها، و  .توفيقأعمال هاته اللجنة بالنجاح وال

اته عمال هأتكلل  رحب بالسادة أعضاء لجنة البحث العلمي والتعاون الحاضرين، راجيا أن ثالتعاون األستاذ أحمد المساوي حيو

ا ي أفق حسمهنقاش فاللجنة بالنجاح والجدية المعروفة بها. و بعدها، تفضل بتقرير مفصل ذكر فيه من جديد بالنقط المطروحة لل

 وطرحها لمجلس الجامعة المقبل قصد المصادقة النهائية عليها.

 

اذ أحمد ون األستلبحث العلمي والتعاذكر السيد نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي ومنسق لجنة ااألولى، بالنسبة للنقطة 

 المساوي بالنقط التالية:

، مستعرضا المراحل التي قطعتها عملية إعادة 2013العلمي بالجامعة برسم سنة  ثعرض للحصيلة الخاصة بهياكل البح – 1

اعترضتها وخاصة  ، متمنا المشاركة الفاعلة لمختلف المؤسسات رغم المصاعب التي2013فبراير  ذالهيكلة واالعتماد، من

في استعمال قاعدة البيانات سيماريش. كما تم تقديم عرض بهذا الخصوص من طرف السيد منسق اللجنة، بين فيه بعض 

عدد المؤسسات المنخرطة في عملية إعادة  -اإلحصائيات الخاصة ب : عدد األساتذة المنخرطين في عملية إعادة الهيكلة 

ا التوزيع و توزيع السادة األساتذة حسب التخصصات ذحسب المؤسسات مع النسب المئوية له توزيع السادة األساتذة -الهيكلة 

 ا نسب الطلبة الدكاترة المسجلين بسلك الدكتوراه بمختلف مؤسسات الجامعة و توزيعها.ذوك ا التوزيعذمع النسب المئوية له
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، 2013بالنسبة لسنة  ،همدر 200000.00قدرة ب مراه و الالخلل الذي طرأ في صرف ميزانية التسيير الخاصة بمراكز الدكتو – 2

المبلغ  ، ليصبحدرهم 200000.00والمقدرة كذلك ب  2014سنة لميزانية  إضافتهواعدا بتداركه في القريب العاجل و

 ، موزعة بالتساوي بين كل مراكز الدكتوراه بالجامعة.درهم 400000.00، 2013/2014اإلجمالي لسنتي 

 

 2014يزانية معلمية(، فسيتم ضم )ميزانية مراكز البحث العلمي + ميزانية اقتناء المعدات ال االستثماربالنسبة لصرف ميزانية  – 3

 حقا بالتشاور مع المؤسسات.و تحديد الئحة المقتنيات ال التي لم تصرف بعد، 2013ميزانية  إلى

 

تذة سادة األسادخالت الوكخالصة لمجمل ت علمي بجامعة عبد المالك السعديوالخاصة بتمويل هياكل البحث البالنسبة للنقطة الثانية 

 :رينة الحاضير السادة أعضاء اللجنتفضل األستاذ أحمد المساوي منسق اللجنة بتذكأعضاء لجنة البحث العلمي والتعاون، 

 

 .رهمد 1500000.00 ة بوالمقدر 2014برسم سنة بميزانية التسيير، الخاصة بهياكل البحت العلمي بالجامعة  – 1

بطريقة حساب الميزانية بالنسبة لهياكل البحث العلمي العاملة والمعتمدة بالجامعة، و المتمثلة في تقسيم مبلغ هاته الميزانية على  – 2

 Production)لإلنتاج العلمي  60% و (Encadrement Scientifique)العلمي للتأطير  40  %الشكل التالي :

Scientifique). 

 

ميزانية المخصصة واألخذ باالعتبار في عملية حساب ال (Simarech)ضرورة االعتماد الكلي على قاعدة البيانات سيمريش  – 3

 فقط. 2014ير واإلنتاج العلمي لسنة طللهياكل ، التأ

 

وفي هذا  جامعةمعتمدة بالالواقتراح واعتماد صيغة جديدة لتوزيع ميزانية التسيير على هياكل البحث العلمي العاملة ضرورة  – 4

يها افق علالصدد تمت دراسة مجموعة من الصيغ. وقد أسفر النقاش المستفيض حول هاته النقطة إلى تبني الصيغة المتو

 أعضاء اللجنة الحاضرين ، وهي كما يلي :  األساتذةباإلجماع من طرف السادة 

 

اكل البحث العلمي في توزيع ميزانية التسيير الخاصة بهي جديدةة معادلسيتم تطبيق  ،(2014ا الموسم الجامعي )ذهمن  ابتداء* 

اآلداب والعلوم بالحقوق واالقتصاد وللحقل المعرفي الخاص  (درهم 500000=  3/1لث )الثتالي: لالمعتمدة بالجامعة وهي كا

ق والعلوم ية الحقوكلوللترجمة  مدرسة الملك فهدووالذي يشمل المؤسسات التالية: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  اإلنسانية

سة العليا المدروبطنجة جارة والتدبير المدرسة الوطنية للتو تطوان - الكلية المتعددة االختصاصات بمرتيلوبطنجة االقتصادية 

لية : كمؤسسات التاليةلحقل العلوم و التقنيات وعلوم المهندس الذي يشمل ال درهم( 1000000=  3/2الثلثين )و ،بتطوان لألساتذة

 ية بطنجةوم التطبيقنية للعلالمدرسة الوطوالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان ووالتقنيات بطنجة  كلية العلومو بتطوان العلوم

 .الكلية المتعددة االختصاصات بالعرائشو

 

 ل طرحهااآلجال من أج* ضرورة مراجعة وتدقيق وجدولة معايير توزيع ميزانية التسيير حسب الحقول المعرفية في اقرب 

 للمصادقة النهائية في االجتماع المقبل للجنة البحث العلمي والتعاون.

 

 وطرحهاا عرفي وضبطهالمعايير الخاصة بكل حقل مهاته السادة األساتذة أعضاء اللجنة الحاضرين، تحديد أن يتولى  على االتفاق *

 .في االجتماع المقبل للجنة البحث العلمي والتعاون

 

 ـعـت الـجـلـسـة حوالي الـسـاعـة الثانية و نصف زواالورف

 الـمـقـرر : ابراهيم المتشو


