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 المغربية المملكة 

وزارة التربية الوطنية والتكوين 

 المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 قطاع التعليم العالي والبحث  العلمي

 

 

 

 دعم البحث العلمي والتكنولوجيبرنامج 

 "19ـ  المتعلق ب " كوفيد 
 

 مطبوع تقديم مشاريع البحث

 

 عنوان المشروع:

 
 
 

 موضوع المشروع:

 واإلحاطة  "19 كوفيد "كوروناوباء تحليل انتشار كيف يمكن  :لاألو الموضوع

 ؟بالمغرببمختلف أبعاده 

 :تدبير الفترة االنتقالية والكفيلة بتمكين ل المناسبةهي التوصيات  ما الموضوع الثاني

 بالدنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟

 هي التدابير الوقائية الوباء وما هي الدروس المستفادة من هذا ما : الموضوع الثالث 

 مستقبال؟ اتخادهاالمتعين 

 

 :الميزانية المتوقعة المطلوبة مع احتساب جميع الرسوم )بالدرهم(
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 الجهوي الجامعي القطب 
  وجهة ،القنيطرة ـسال  ـ الرباطجهة : في البحثمؤسسات الجامعات و :األولالقطب 

 ؛الحسيمة -تطوان  -طنجة 

 ؛سطاتـ  ار البيضاءالد جهة في البحثمؤسسات الجامعات و :الثاني القطب 

  بني مالل جهة : لجهات التاليةالتابعة ل ومؤسسات البحثالجامعات  : الثالثالقطب- 

العيون  وجهة ،نونكلميم وادوجهة ،ة سوس ماس وجهة ،آسفي  -مراكش وجهة  ،خنيفرة

 ؛وادي الذهب الداخلة وجهة ،الساقية الحمراء

  مكناس وجهة الشرق وجهةفاس جهة : في مؤسسات البحثوالجامعات  : الرابعالقطب 

 .تافياللت ةدرع

 :*المسؤول العلمي للمشروع .1

 
 الشخصي والعائلي االسم : 

 المجال العلمي : 
 التخصص : 

 01البريد اإللكتروني رقم  : 

 02البريد اإللكتروني رقم  : 

 رقم الهاتف  : 

حدد العنوان ) إليها يبنية البحث المنتم : 

و الصنف بالضبط: فريق، مختبر، فريق أو 

 مركز للبحث...إلخ(

 المؤسسة : 

 الجامعة : 

 .ةسيرته الذاتينسخة من يتعين على المسؤول العلمي إرفاق *
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 : فريق البحث .2

 بنية البحث الحاملة للم بنية البحث الحاملة للمشروع 2-1

 المشروعالئحة الباحثين المشاركين في 

 االسم الشخصي والعائلي الدرجة  التخصص الجامعة/المؤسسة

    

    

 

 :ن في المشروعسلك الدكتوراه المشاركوالئحة طلبة  1.1

المشرف على 

األطروحة/مركز 

الدراسات في 

 سلك الدكتوراه

 سنة التسجيل 

 في سلك الدكتوراه

 االسم الشخصي والعائلي عنوان األطروحة

    

    

 

 المشاركةلبنيات ا

 01 لمشارك رقما

ن المشاركو الدرجة  

 في المشروع

 بنية البحث المؤسسة الجامعة

     
  

  

 02المشارك رقم 

نالمشاركو الدرجة  

في المشروع   

 بنية البحث المؤسسة الجامعة
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 تقديم المشروع: .3

 ملخص المشروع في نصف صفحة على األكثر: 3-1

 

 

 

 

 
 

 وصف المشروع في صفحتين على األكثر: 3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-3 الجدوى وبرنامج العمل:

 

 

 

 

 

 

  3-4 النتائج المنتظرة:
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 ( األخير لفريق المشروع:05اإلصدارات الخمسة ) .4

 

 

العدد الحجم و  

 والصفحات والسنة

 االسم الكامل

للمجلة العلمية   

نالمؤلفو العنوان الكامل لإلصدار  

 العلمي

    

    

    

 بالدرهمتفاصيل الميزانية المتوقعة المطلوبة  .5

 

 

 :**التوقيعات .6

 المسؤول العلمي للمشروع

 
 
 

 

 مسؤول بنية البحث 

التي ينتمي إليها المسؤول العلمي 

 للمشروع

 

 رئيس الجامعة/مؤسسة البحث

إليها المسؤول العلمي التي ينتمي   

 
 

المسؤول ـ  سالرئي  

 عن القطب الجامعي الجهوي المعني

 باألمر
 

إلكتروني.يمكن للتوقيعات أن تتم بشكل   ** 


