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 لدكتو1 بلخ%ر حموتيل "لذ"ت%ة س%ر#"ل
 

&ةم)8لعمو82لجامعة&&ة82لثانوي&ةعد8=ي82إل&ة8بن&8لمد6س&ك)م)ائي&2عالم&مغربي&بلخ)ر&حموتي
&B2لىمن&8لرD&EF868لملكي&من&ملك&28&8لدكتو&J8لحاصل&على&8لوسا&Jعا&N2015لمغر&
.T6بد6جة&فا&

&
&

&ً8XستاY&Zبوجد[&2&يشغل&8آل&̂ لمركز&8لمغربي&للتنم)ة&ل&اً&ئ)س6بكل)ة&8لعلوJ&بجامعة&محمد&8أل2
)&J82لعلوhttp://www.mocedes.org(&

لمو8=&8لفلزية&8&حمايةمكّنت&Yعماله&8لمرتبطة&ب&&.8لتآكل&منع&u2و&عالم&متخصص&في&مجا^&
J82أللمن)و& X82لفوال& &ع&كالحديد &مو8نع J8باستخد& &8لتآكل &ضد ...&ÄخرY2& &مستحضر[ ضوية

ل&في&منع&8لتآك8أل2^&عالم)ا&&لباحث8&ل)صبح&طريةعكمستخلصاÑ&8لنباتاÑ&8لطب)ة&82ل&Éب)ع)ة
Tسكوبو&Ñيضاً&على&&على&قاعد[&8لمعط)اY&كما&8شتغل&Eâاäك)م)ائي&8ستشعا6&ج&&Zأليو

2&ã6د26ج)ن&في&8لمحال)ل&8لحمض)ة&8لعال)ة&كالحمض&8لفوسفو(äد26كلو6يك&مضح 8ل(ä8ل&
&ملتق))&8لجديد[&8لحموضة&é2)فة&82çقتر...&&82لب)ركلو6يك&8لن)تريك&2حامض&8لكبريت)ك&2حمض
Ñ2&8لحموضة&مستوياY&د26ج)ن&من&8لمحتملة(äد26ج)ني8ل&8لرقم&8ل(ä&8لسلبي&.&

=&من&8لمقاالÑ&سكوبوT&كأفضل&باحث&مغربي&له&Yكبر&عدDëلزف))ر&E&بجائز[2006&فاâ&سنة&
&.&بفندì&8لرباu&É)لتوZ&22005&&82000لعلم)ة&ب)ن&

Ñ&في&نسختäا&8لثان)ة&باإلما86&22013حصل&Yيضاً&على&على&8لجائز[&8لعرب)ة&للك)م)اء&سنة&
&8لجمع &من &بدعم N8لعر& &8لك)م)ائ))ن &Dتحا= &تمنحäا &8لتي &8لمتحد[ &8لسع8لعرب)ة و=ية&)ة

&.للك)م)اء&
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"
"3لدكتو."بلخ*ر"حموتي

"
&

&مولدF&2نشأته
&

1967&

&

=86سته&&تابع&8لجزء&8أل2^&من2&وجد[ب&1959بلخ)ر&حموتي&في&غشت&2لد&
Ñ8بن&تومر& &في&مد6سة &(Y&8البتد8ئ)ة &2جد[ &&نجا=)ببا=ية 8نتقل&Dلى&ثم

&8البتد8ئ)ة&نäاي &.1970ة&مد6سة&8بن&باجة&2جد[&2حصل&على&8لشäا=[
&.D1975لى&&1970من&&باستوT6=6&في&Dعد8=ية&

1978&

&

&8لباكالو6يا &ح)ث&نا^&شäا=[ &8لعزيز &بن&عبد &1978سنة&&ثم&ثانوية&عمر
Éبالربا&Jلى&كل)ة&8لعلوD&ل)نتقل&T6=&لف)زياء&82لك)م)اءشعبة&8&في&ح)ث&

E&ثم&&õ1980تابع&شعبة&8لف)زياء&8لنظرية&أل2^&فوë1981&&ر2فا&صح)ةé&لكن
&بالتقدJ&بالربا &لألساتذ[ É&ل)تخرõ&سنة&جعلته&يلتحق&بالمد6سة&8لعل)ا

&.كأستاX&للف)زياء&82لك)م)اء&(8لفوõ&8لثاني)&1983
&

 

 
 8قفة في 3حا1 ملحقة كل,ة *لعلو& بالربا!

 

 
1977تحض,ر *لباكالو3;ا :كتوبر   

&
&Jيو&Éبريل&&27لألساتذ[&بالرباY1989&

&
&8لعل)ا&لجنة&مناقشة&=كتو86&8لسلك&8لثالث&8لمد6سة
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&Y1989بريل&&27بالرباÉ&يوJ&&لألساتذ[ &8لثالث&8لمد6سة&8لعل)ا

& &

&
&

&

&8لتقدJ&لعل)ا&لألساتذ[8تم&قبوله&من&ب)ن&8لخمسة&(ثالثة&من&8لمد6سة&
Éبالربا&& &8لمد6سة &من Zلألساتذ[82ثنا& &تكوين&&اT)ف&8لعل)ا &سلك في
8لسلك&&تخرY&õستا8X&مساعد8ً&2ناقش&=كتوF86)ل&1983ë1985ون)ن&ب)ن&8لمك

8نتقل&Dلى&&1991بنفس&8لمد6سة.&في&Yكتوبر&&Y1989بريل&&827لثالث&في&
&دTّ6&بäا&لحد&8آلZ.&يكل)ة&8لعلوJ&2جد[&ح)ث&

&

بجامعة&&)ناقش&=كتوF86&8لد2لة&في&م)دZ8&8لكäرك)م)اء&(منع&8لتأكل&1994في&سنة&
&من&خبر[&2مساعد[&âم)له&8لدكتو6&سكو&قرÉ)طمستف)د&محمد&8أل2^ 8لعل)ا&المد6سة&ب&8
&.غربي&لتنم)ة&8لكفاءÑ8&(نماء)6ئ)س&8لمركز&8لم2&8بن&مدينة&كلم)مة&(8لرش)دية)2&لألساتذ[
Y]بوجد& J8لعلو& &بكل)ة Fمالءâ& &مع &8لماء&نشأ &ك)م)اء &&مختبر &8لك)م)اء&822لتآكل مختبر

&دكتوF86.من&8لطلبة&في&سلك&8لماستر&82ل&8Ñلتطب)ق)ة&82لب)ئة&ÉY2ر&عشر8
&

 
لي&8إلعالZ&2تقديم&8لتäاني&(8لو8لد&2عمي&علي&2ع2&2004&يون)و&3لجنة&مناقشة&=كتو86&8لد2لة&كل)ة&8لعلوJ&2جد[&في&

&&&&&&&82لد&8لبر2ف)سو6&سكو&قرÉ)ط&6حمäم&هللا&2جزu8م&هللا&عنا&كل&خ)ر)&&
&

Fßمالâ& F6ختاY&ل&8ً&مدير& &82لتآكل F8لم)ا& &ك)م)اء &&1995مختبر مختبر&ل&8ً&مدير&ثم&2007ـ
)ة&2محكم&في&8لعديد&من&8لمجالÑ&8لعلم&&ـ&عضو&2009ـ&&82007لك)م)اء&8لتطب)ق)ة&82لب)ئة&

& &2ع8لعالم)ة &عضو &ـ &8ألمريك)ة &8لك)م)ائ)ة &8لجمع)ة &8لمغرب)ة&8ضو &8لمختلطة للجنة
&ـ&8لفرنس)ة &2ل)لي Volubilis&8لمختب&ــ& &ب)ن Z28لتعا& &لتدT68&مشا6يع Ñ8سنو& رÑ8&لعد[

& Nجنو& Z28لتعا& &2كذلك &82لمغرب)ة &مختب&–8لفرنس)ة &ب)ن N8لعربي&جنو& N8لمغر& ^2=& Ñ8ر
E& &&82أل262ب)ة &للك)م)اء &8لعربي &لمجلة &مؤسس &8لعرب)ة&&بالرياB&2009عضو بالمملكة
&ـ&&8لسعو=ية

8لعلمي&ي&8ألسبو±&ف&8لجمع)ة&8لك)م)ائ)ة&8ألمريك)ةشا6∞&بدعو[&من&&2010في&سنة&
& &8لعالمي &ب&2010ب*تكو5للملتقى &Dفريق)&اأمريكبأ62الند2 &شما^ &2فد &82لشرì&ضمن ا
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&2&)ل)ة8لتحل&8لك)م)اءتحت&شعا6&&2010ماT6&&5فبر8ير&2&&28في&8لفتر[&ب)ن&8أل2سط&X2لك&
Y&Zال&D&مشا6∞&30000ي&شا6∞&في&uذ8&8لملتقى&عا=[&حو8لي8لتطب)ق)ة.&2&8لط)في&8لتحل)ل

&.&&[خ)رلسنوÑ8&8ألفي&8&ةلظر2≥&8القتصا=ينظر8&ل&10500ي&لDتقلص&8لعد=&
&

&
&

معتبر[&2كذلك&نشرF&لكث)ر&من&8لمقاالÑ&8لعلم)ة&2تعامله&مع&8لعديد&من&8لمجالÑ&8ل
)اء&2مساuمته&في&تأس)س&8لمجلة&8لعرب)ة&للك)م&82006لجائز[&8لعالم)ة&سنة&حصوله&على&

&حمو &بلخ)ر &8ألساسي&للدكتو6 &8لحافز Zق)اسي&كا& &في&âمن تي&8لتي&Yصبحت&محكمة
8لمفäرسة&على&قاعد[&&جد[2بجامعة&محمد&8أل2^&&82لب)ئةمجلة&علوJ&8لمو2Y&&=8^س&)سلتأ

82لتي&&Yنشأ&Yيضاً&8لمجلة&8لمغرب)ة&للك)م)اء&2013.&2في&سنة&2010سكوبوT&منذ&سنة&
&&.2&سكوبوT&اعد[&تومسوZ&26يترâق&8لمغرN&8لعربي&على&[&فيعتبرتعتبر&2Yلى&8لمجالÑ&8لم

&

&
&

&حموتي&بطو^&8لنفس &8لدكتو6 â2&يمتاß8لمتو8صل&82لد& &8لمجلة&&2Nسع)ه ح)ث&Yنشأ
&Yسات &مع Z2بتعا& &82لب)ئة &8لك)م)اء &ألبحا≤ &8لعرب)ة &8لمجلة &u2ي &É)بة&8لثالثة &جامعة ذ[

&2015ة&سنة&2كذلك&8لمجلة&8لمغا6ب)ة&للعلوJ&8لحقة&82لتطب)ق)&2015بالمدينة&8لمنو6[&سنة&
&X2لك&بعد&تأس)س&Dتحا=&8لجامعاÑ&8لمغا6ب)ة&بوجد[&بنفس&8لسنة.

8لتي&&8لب)ئ)ة&äندسة8ل&لعلوJ&8لتطب)ق)ة&8لمجلةDصدE&&68&ساuم&في2015في&سنة&
&بأ &8لتطب)ق)ة Jللعلو& &8لوÉن)ة &6ش)د&صلغي&بالمد6سة &8لدكتو6 &مجلة2&كا=يريشر≥&عل)äا

ماZ&جامعة&8لقاضي&ع)اB&سنة&يشر≥&عل)äا&8لدكتو6&26&8لب)ئة&2حماية&8لتطب)ق)ة&8لك)م)اء
لتي&تصدu6ا&جامعة&س)دã&محمد&8&8لب)ئ)ة&82لد86ساÑ&8لتطب)ق)ة&8لعلوJ&مجلة2كذلك&&2016

&&.بن&عبد&هللا&بفاT&2غ)رuا
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&
&

&
صع)د&8لوÉني&تعا2نه&من&Yغلب&8لفرì&8لعلم)ة&في&8لكäرك)م)اء&2منع&8لتأكل&على&8ل

uâ&82بن&Tمحمد&بن&عبد&هللا&فا&ãد(2جامعة&س&E&Éجامعة&محمد&8لخامس&8لربا)&كا=يرY&ر
&T8سماع)ل&مكنا&ãف)ل&8لقن)طر[&2موالÉ&مر8كش&2جامعة&8لرش)دية&82ل82بن&Bقاضي&ع)ا

2&(...&Z8تطو&ãعبد&8لمالك&8لسعد&Ñبة&بالمدينة&كجامعة&ل)ل&8ل&ة=2ل)جامعا(É2&فرنس)ة
Bر[&2نا&8لمنو6[&82لملك&سعو=&8لرياu2جامعة&&بلس&بفلسط)ن82لطائف&2ع)ن&شمس&بالقا

&قابس&بتونس&2جامع &2جامعة &باسبان)ا &مانشا &ال &2جامعة Ñ868إلما& &ت8لشا6قة لمساZ&ة
&2ن)ج)ريا2ج&82لجامعاÑ&8لäندية&طنط)نة2جامعة&u2رZ8&2جامعة&قس جعله&&...&نوN&8فريق)ا

&8ل &لتحض)ر ç8لطمو&N8لشبا& &8لعالمي&82لعربي&لخدمة &8لتم)ز &2Y&يحظى&بكل&uذ8 F86دكتو
...&Ñ8لترقي&في&8لجامعا&&

&&

7

Production
Sept-2018

مقا!-700

Agadir
152

L'union fait-la-force-=-United-we-stand,-divided-we-fall

-التحا()ق&%

Rabat
105

Saudi
112

South-Africa

15
Tunisia
10

Fes
60

Casa
15

Errachidia
340

Kenitra
105

Algeria
48

&
"

ـ&Yكثر&من&&3لعطاء"3لعلمي ـ&&700:& ̂&علمي&عالمي& &N&بر8ءÑ8&8ختر8±&مسجلة&بالمغر&10مقا
ألبحا≤&كدكتوY2&F86شر≥&بشكل&مباشر&2Y&غ)ر&مباشر&على&عشرÑ8&8&كتب&علم)ة&ـ&ثمان)ةـ&

8&Ñن)ة.&كما&شا6∞&في&8لعديد&من&8لمناقشاÉ2&8لوY&2&8لسلك&8لثالثY&محل)اً&8لد2لة&F86لدكتو
&262Yب)ا&...&&É2ن)ا&22
&
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&:&و3ئزج3ل
&& &للباحث &8لعالم)ة &8لجائز[ &Yأللف)&Dنتاجا&8ألغز6نا^ &في &مؤسسة &من &8لثالثة &رلس)فDة

ELSEVIER&2006سنة&&ـ&Éبالربا&&

&

&

&
&

&ZY&مع&8لعلمTي&سكوبوu&]قاعد&Ñا&كال6يف)ت&2004دثت&في&8ح&ب)اناä8لتي&2&كنظ)رت
&لخصاÑم&على&تحتوE&ãمن&قرY&Zكثر)&منذ&Web&of&Science(&8لعلوJ&ةشبك&ىكانت&تسم
Ñفي&منشو6[&2مقاال&Ñكا=يم)ة&مجالY&22&000&اتقريب&2تغطي.&محكمة&Z8كثر&من&عنوY&من&
5000&Eا&ناشرäا&يتم&مجلة&20000&منä8لتخصص&في&خبر8ء&بو8سطة&تق))مÑ8لعلم)ة&ا&
&متاحة&u2ي&Dلس)فرE&شركة&)ةكمل&u2ي&في&82إلنسان)ة&82الجتماع)ة&82لطب)ة&82لتقن)ة
&8الشترÉ&∞8ريق&عن&8النترنت&على &Yيضا&تشمل&سكوبوT&يف&8لبحث&عمل)اZY&Ñ&كما.
Ñب)انا&Ñ88الختر8±&بر8ء.&

&جاللة&8لملك&محمد&8لسا=Tل&uذF&8لجائز[&8لعالم)ة&ميقدبت&=.&بلخ)ر&حموتي&تشر≥
&.&2011)و&ليو&8لثاني&في&محمد&8ألD&^2ثر&8لزيا6[&8لتا6يخ)ة&لجامعة&نصرF&هللا

&

&
رTY&ب&في&نسختäا&8لثان)ة&2013على&8لجائز[&8لعرب)ة&للك)م)اء&سنة&&Yيضاكما&حصل&&
)م)ائ))ن&8لعرN&بدعم&من&8لجمع)ة&منحäا&Dتحا=&8لكي&8لتي&8لعرب)ة&8لمتحد[&8إلما8Ñ86لخ)مة&

&.&8لسعو=ية&للك)م)اء
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&

&
بالوساJ&&2015سنة&في&ع)د&8لعرæ&ل&حفظه&هللا&محمد&8لسا=T&8لبال=&شرفه&ملك

T68لملكي&من&=6جة&فا.&

&
Dلى&عقد&مؤتمرÑ8&&رنسا62ل)ونس&فY&جامعةملوكي&&نتعاZ2&مع&=.&كما&8تجه&=.&حموتي

&8لفر8نكفون &كالمؤتمر بمدينة&&2016ب)ئي&في&Yبريل&لالحترì8&82لتلو≤&8ل&يعلم)ة&متم)ز[
&.8لسع)دية&8لتي&تعتبر&8لجوuر[&8لز6قاء&للبحر&8ألب)ض&8لمتوسط
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&
&

عة&محمد&8أل2^&2جد[&82لمؤتمر&8أل2^&لعلوJ&8لمو8=&82لب)ئة&بمركب&8لمعرفة&8لتابع&لجام
&=2لة&25مشا6∞&يمثلوZ&&8300لذã&حضرY&Fكثر&من&

&

&
&

8لذã&2&بمدينة&8لسع)دية&82017لتاسع&للكäرك)م)اء&في&Yبريل&2كذلك&8لمؤتمر&8لوÉني&
&خاõ6&8لوÉنباحث&في&8لك)م)اء&8لتحل)ل)ة&82لكäرك)م)اء&من&=8خل&2&130شا6∞&ف)ه&Yكثر&من&
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&
&8لذã&حضر &8لسع)دية &بمدينة &82لب)ئة &8لمو8= J8لثاني&لعلو& &من&82لمؤتمر &Yكثر F350&

&Z2لة&30مشا6∞&يمثلو=&

&

&
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& Ñ8بر8ء& ÄحدD& Ñâحا& &8&8ختر8عاÑكما &8لم)د8ل)ة &على &كو6يا&مجموعته &في لذuب)ة
&8لجنوب)ة&من& &بكو6يا &&D3لى&&81لجنوب)ة&في&كو8نكجو &8ألستاX&6ش)د&&2017نونبر تسلمäا

&8آلZ&صلغي &u2و &2جد[ &8أل2^ &محمد &جامعة &للعلوJ&8&نائب&مدير&خريج &8لوÉن)ة لمد6سة
&.8لتطب)ق)ة&بجامعة&8بن&uâر&في&8لمعرB&8لد2لي&لالختر±8

بالقنا[&&دجمجي&8ألانل88لذã&يقدمه&8لدكتوë&&6نجا8âإلبطعم&&–تشر≥&في&برنامج&كما&
&&2Yكذلك&8لقنا[&8لثان)ة&2قنا[&8قر&ب)ةر8لسا=سة&8لمغ
&[و8&معنا&في&uذF&8لمس)ر8لباحث)ن&8لذين&شا6ك&DلىJ&بجزيل&8لشكر&8الخ)ر&Yتقد2في&
&6سناuم=&ك&ممنلذäم&2كعمتعلمنا&منäم&2&ة6بع)ن&سنYمن&&دâيYخال^&&ة8لعلم)
&

&8لمر8جع
https://www.jmaterenvironsci.com/&

http://www.mocedes.org/&
https://www.youtube.com/watch?v=OWHT7e2lmi8&
https://www.youtube.com/watch?v=039jYUYn27Y&
https://www.youtube.com/watch?v=i_1D6QvETIw&

&
&


