الجائزة الجهوية للبحث العلمي
لجهة فاس-مكناس

اعالن عن فتح باب الترشيح للجائزة الجهوية للبحث العلمي
لجهة فاس-مكناس لسنة 2017-2018
في إطار ممارستها لالختصاصات المتعلقة بالبحث العلمي ،وطبقا لمقتضيات االتفاقية
إطار للتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،تحدث جهة فاس مكناس جائزة
تحت اسم «الجائزة الجهوية للبحث العلمي» وتشمل األصناف الخمسة التالية:
جائزة الجهة للعلوم اإلنسانية واآلداب

جائزة الجهة للعلوم االقتصادية والتدبير

جائزة الجهة للعلوم

جائزة الجهة للعلوم القانونية
جائزة الجهة في البحث التقني واالبتكار

وذلك لفائدة األساتذة أو الباحثين المغاربة التابعين للجامعات ومؤسسسات التعليم العالي المتواجدة بتراب جهة فاس-مكناس

ملف الترشيح
الشق التقدميي والتعلييل ويتكون من العنارص التالية:

الشق العلمي وا إلبداعي ويتكون من العنارص التالية:

 .1طلب الرت�شيح موقع من طرف املرتحش.
 .2ورقة تعليل الرت�شيح (صفحة عىل أالكرث).
 .3إ�ذا اقتىض احلال ،التعريف ابلفريق او اخملترب اذلي أ�جنز به العمل موضوع الرت�شيح (نصف صفحة).
 .4السرية اذلاتية للمرتحش (صفحتان عىل أالكرث).
 .5ترصحي ابلرشف موقع من طرف املرتحش يشهد فيه بصحة املعلومات املدىل هبا يف ملف الرت�شيح.
 .6موافقة يوقعها الفريق املشرتك أ�و املؤسسة الرشيكة يف ملكية العمل املقدم ت أ�ذن فيه للمرتحش ابملشاركة يف اجلائزة.

 .1عنوان البحث او الابتاكر أ�و ا إلبداع مث خالصة أالفاكر أالسا�سية اليت حيتوي علهيا امللف العلمي
او ا إلبداعي (صفحة واحدة).
 .2وصف يقمي معل املرتحش وما ميكن ان جيسده من وقع إ�جيايب عىل التمنية الرتابية بشلك خاص.
 .3تقرير يبني احلصيةل املعرفية يف جمال اجلائزة وحيدد ما جاء به معل املرتحش من إ�سهام جديد
(صفحتان عىل أالكرث).
 .4النتاجئ احملصل علهيا مع رشهحا (صفحتان عىل أالكرث).
 .5نسخة اكمةل من ا إلصدار العلمي أ�و ا إلبداعي فامي خيص أ�صناف العلوم ،ونسخة طبق أالصل لرباءة
الاخرتاع او الطلب املسجل فامي يتعلق بصنف البحث التقين والابتاكر.
 .6لك وثيقة مكتوبة او حامل مسعي برصي أ�و منوذج يعترب مفيدا لتنوير جلنة التحكمي.

تودع ملفات الترشيح من طرف المترشحين ،في ست ( )6نسخ ورقية ونسخة رقمية من صيغة  pdfومن
صيغة  ،docمباشرة لدى قسم التكوين وتطوير الكفاءات بجهة فاس  -مكناس

تم تمديد تاريخ إيداع ملفات الترشيح إلى غاية يوم  22مارس  2018قبل الساعة الرابعة بعد الزوال.

