في إطار ممارستها لالختصاصات املتعلقة بالبحث العلمي التطبيقي ،وطبقا ملقتضيات االتفاقية إطار للتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،تحدث جهة فاس
مكناس ،جائزة تحت اسم "الجائزة الجهوية للبحث العلمي" ،وتمنح سنويا ملؤلفات في االنتاجات العلمية واإلبداعية املشار إلى أصنافها بعده والصادرة باللغة العربية أو
باللغة األمازيغية أو بالتعبير الحساني أو بإحدى اللغات األجنبية .والتي ألفها أو أنجزها األساتذة أو الباحثون املغاربة التابعون للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث
العلمي املتواجدة بتراب جهة فاس مكناس.

 اإلسهام في الرفع من املستوى األكاديمي والب حث العلمي اإلبداعي والتقني واالبتكار الذي يخدم املجتمع ،ويسهم في تحقيق التميز في مختلف املجاالت العلمية؛
 تعزيز التكامل بين البحث فيما هو نظري وما هو تطبيقي ميداني ،وما هو علوم دقيقة وتقنية تطبيقية ،وما هو علوم إنسانية واجتماعية وبحوث وإبداعات فنية وأدبية؛
 اإلسهام في توفير بيئة داعمة ومشجعة للباحثين الجامعيين على مستوى الجهة؛
 تجسيد القيم املعتمدة في تطوير الجامعة ،التي منها "الجودة والتميز" و "اإلبداع واالبتكار"؛
 إرساء نظام جهوي للمنافسة في مجال البحث العلمي واالبتكار؛
 تطوير املوارد البشرية بالجامعة وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي كما ونوعا؛

 املساهمة في بناء مجتمع املعرفة وخدمة أولويات التنمية الترابية؛
 اإلسهام في اإلشعاع العلمي للجامعة محليا و وطنيا.

تشمل "الجائزة الجهوية للبحث العلمي" األصناف التالية:
 جائزة الجهة للعلوم اإلنسانية واآلداب؛
 جائزة الجهة للعلوم؛
 جائزة الجهة للعلوم االقتصادية والتدبير؛

 جائزة الجهة للعلوم القانونية؛
 جائزة الجهة في البحث التقني واالبتكار.
ترشح األبحاث املبدعة واألصيلة التي تندرج في إحدى الحقول املعرفية الخمسة ،والتي تعتبر إسهاما جديدا في البحث العلمي ،ولها وقع إيجابي على التنمية الترابية.

يمنح الفائز ب" الجائزة الجهوية للبحث العلمي" شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره مائة ألف درهم ( 100.000درهم)

 يراعى في العمل املرشح ل"للجائزة الجهوية للبحث العلمي " أال يكون قد أجيز من جهة وطنية أو عاملية.
 ال يجوز ألي مرشح سحب ترشيحه بعد إيداعه وفق الشروط املنصوص عليها في النظام األساس ي ل"للجائزة الجهوية للبحث العلمي ".
 ال يجوز ألي عضو من أعضاء لجان الجائزة أن يرشح مصنفه ألي صنف من أصناف الجائزة.
 ال يجوز أن يرشح "للجائزة الجهوية للبحث العلمي" من سبق له أن فاز بها إال بعد مرور أربع سنوات على السنة التي نال خاللها الجائزة.
 يتم الترشيح "للجائزة الجهوية للبحث العلمي" بناء على طلب شخص ي من املؤلف أو الباحث أو املخترع أو من دار النشر؛ بموافقة خطية للمؤلف ،ومن تم ال يجوز ألي
مستحق للجائزة رفض تسلمها ،ألي سبب من األسباب.

