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 4.0من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان یؤطرون أطروحات في جامعة البولیتكنیك بقرطاجنة حول الصناعة   باحثون
 واالتصاالت السلكیة والالسلكیة 

 

 
 

  المغرب،  شمال  في  واألھم  تطوان   في السعدي  المالك  عبد  وجامعة  (UPCT)  قرطاجنة في  البولیتكنیك  جامعة بین   المثمرة   العالقات  إن
  نظام  تحت  UPCT  جامعة  في  أطروحتھم   بتطویر   یقومو  أن  المنظور،  في   آخر  وطالب   الدكتوراه،  طالب  من  اثنین   اختارت  قد

 .المشترك  اإلشراف
 

  أنطونیو  األساتذة و  بتطوان   السعدي  المالك  عبد  جامعة  من  منیرعریوةاألستاذ    علیھا  یشرف   التي  أطروحتھ  على  الصلحاوي  مروان یعمل
باستخدام إنترنت    4.0والتي تتمحورحول المراقبة الذكیة في الصناعة    بقرطاجنة،  البولیتكنیك   جامعةوفرانشیسكو أورتیز من    غیریرو

   العمل  ھذا  تقدیم   تم  .اإلنترنت   عبر   الحوسبة  وخدمات   الحاسوبیة األشیاء والتحكم في الوقت الفعلي باستخدام الروبوتات المستقلة والرؤیة
 MDPI.و  ,IEEE  Springer  الرئیسیة  المفھرسة  المجالت  في  نشره   وتم  الدولیة  المؤتمرات  في
 
  ھنا   أستاذي  مع  األجواء  أحببت   أنني  كما  المشترك،  اإلشراف  فرص  من  العدید   لوجود  نظرا  UPCT  جامعة  إلى  القدوم  اخترت"

  حد   على", بالھدوء"  تتمیز   مدینة  وھي  سنوات،   ثالث  منذ   قرطاجنة  في  یعیش  الذي  الصلحاوي،  یقول   كما  ،  "بھا  نقوم  التي  والمشاریع
 .وصفھ
  والتي مشترك،   إشراف  تحت  UPCT  في  أطروحتھ  تطویر  على  أیضا   یعمل  الخملیشي،  محمد  ،الجامعة   نفس  من  آخر  دكتوراه   طالب 
  من  المغرب من  وبتوجیھ  ملكون  ألفاریز  ألیخاندرو  األستاذ  إشراف  من  ,االتصاالت مجموعة  على المطبقة فیھا الكھرومغناطیسیة یناقش
 .الدولیة المؤتمرات  في  تقدیمیة  وعروض  علمیة  منشورات  إصدار  إلى  بالفعل  عملھ أدى  .المرابط عثمان  األستاذ  طرف
  UPCT  إلى  للذھاب  Erasmus  منحة  على  ،وأحمد الولقادي  عریوة منیر  األساتذة بإشراف    المجموعة  في  ثالث  باحث  یزید،  سینحصل یا 
  أیضا  علیھا  سیشرف  التي  السحابیة  والحوسبة  اآللي   والتعلم   األشیاء  إنترنت   مشاریع  في  مشترك  كإرشاد  أطروحتھ  بإجراء  أیضا  مھتم   وھو

 .غیریرو  أنطونیو   األستاذ
 
  یسلط   .المشترك  والبحث  التدریس   لتسھیل  اتفاقیة  توقیع   تم   2018  عام  وفي  2017,  عام  في  التعاون  في   الجامعتین  من   األساتذة   بدأ 

  العلمي  للبحث  مواتیة  بیئة  وخلق  المتبادل  بالتعاون  كبیرا  ما  اھتما  یبدیان  UPCT  جامعة  و  جامعتنا"أن    یقول  و  الضوء  عریوة 
 ."األكادیمي  والتعاون
  ھناك  العام   ھذا   UPCT,  وجامعة  مختلفة  جامعات  إلى  ینتمون  باحثین  بإدارة  الدكتوراه   أطروحات  توفر  المشترك  اإلشراففرص  

  مغربیة،  جامعات  من  منھم   سبعة  ,المشترك  اإلشراف  نظام   ظل  في  بھم   الخاصة  الدكتوراه   أبحاث  یجرون ا  أجنبی    دكتوراه   طالب  13
 .وفاس والرباط  البیضاء  الدار  ,تطوان  جامعات  من  وتحدیدا


