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 مركز دراسات ادلكتوراه ابن زهر

 ميثاق األطروحات 

 

طروحة طيلة مدة إعدادها 
أ

لتزامات التي تربط طالب سلك الدك توراه بالمشرف على ال طروحات يصف المساطر وال
أ

ميثاق ال
 ويحدد حقوق وواجبات الطرفين.

كمل مند التسجيل وإعادة التسجيل حتى 
أ

طروحة على الوجه ال
أ

هذا الميثاق عقد يحدد الشروط التي تعتبر ضرورية لتحضير ال
طروحة ومدير مركز دراسات الدك توراه 

أ
لتزامات المتبادلة بين كل من الطالب ومدير ال طروحة. كما يوضح ال

أ
مناقشة ال

 .الدك توراهوالمسؤول عن بينة البحث المستقبلة لطالب 

لتزامات بالخصوص على:    وتشمل هذه ال

 ،عملية اختيار موضوع البحث 

 ،ظروف العمل الضرورية إلنجاز البحث والتقدم فيه 

 ،اإلشراف والتتبع 

 ،حقوق وواجبات طالب الدك توراه 

 ،طروحة
أ

جل إنجاز ال
أ

 شروط وكيفية تمديد ا

 ،إجراءات الوساطة 

طروحة ويغطي هذا العقد موضوع الطروحة والظروف يعتبر التسجيل في الدك توراه عقدا 
أ

مبرما بين طالب الدك توراه ومدير ال
عمال البحث.

أ
 الضرورية إلنجازها والتقدم في ا

حكام 
أ

خالقيات المستلهمة من ال
أ

طروحة مع التذكير بال
أ

لتزامات المتبادلة بين طالب الدك توراه ومدير ال يصف هذا الميثاق ال
توراه كدبلوم الدك يضمن الظروف الضرورية للحصول على  والمؤسسات. كماواحترام تنوع التخصصات  واإلجراءات التنظيمية

صلي يتيح لطالب الدك توراه إك تساب معارف وك فاءات ومؤهالت بهدف إعداد بحوث ذات جودة عالية. 
أ

 يتوج مسار بحث ا

خالقيات الجامعية ويعاقب طالب الدك توراه 
أ

خطر انتهاك لال
أ

 إلى مثل هذه السرقةوتعد السرقة العلمية ا
أ

 .الذي يلتجا

طروحة ومدير مركز دراسات الدك توراه ابن 
أ

ول مرة بسلك الدك توراه، يوقع كل من طالب الدك توراه ومدير ال
أ

عند التسجيل ال
 نص هذا الميثاق. زهر والمسؤول عن بنية البحث المستقبلة على
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 التسجيل: .1

حد الديبلوما
أ

و ا
أ

و الماستر المتخصص ا
أ

ن يكون حاصال على الماستر ا
أ

 تللتسجيل في سلك الدك توراه، يتعين على المرشح ا
و على دبلوم معترف بمعادلالوطنية التي تحدد قائمتها بناء على قرار من السلطة 

أ
ته الحكومية المسؤولة عن التعليم العالي، ا

لمعايير القبول المنصوص عليها في الملف الوصفي لطلب العتماد لتكوينات الدك توراه في إطار مركز دراسات  ويستجيب
 الدك توراه ابن زهر.

 يتم تجديد التسجيل في بداية كل سنة جامعية. 

لك ترونية التابعة لجامعة ابن زهر: لسلك ح ييتم اإلعالن عن الترش  http ://preinsdoc.uiz.ac.maالدك توراه سنويا بالمنصة اإل

ل التسجيل القبلي  .يودع المرشحون سيرهم الذاتية والشواهد المطلوبة ورسائل التحفيز بالمنصة، خال

 لك بواسطة الملف الورقي.إعادة التسجيل ثم بعدّ ذ قائمة وتتم إعادة التسجيل سنويا في المنصة المذكورة في 

طروحة مرحلة لمشروع شخصي ومهني: .2
أ
 ال

ن 
أ

هداف والمتطلبات. ويستدعيتعين ا
أ

طروحة ضمن مشروع شخصي ومهني يحدد بوضوح ال
أ

الرؤية من  ذلك وضوح يتندرج ال
هداف المسطرة والوسائل المخصصة 

أ
 تقديم المشروع المهني لطلب الدك توراه على شكل تقرير. جبي لبلوغها.حيث ال

 بن زهر طالب الدك توراه ب:ايخبر مدير دراسات الدك توراه 

  طروحة من حيث احترام اإلجراءات التنظيمية المعتمدة داخل بنية البحث المستقبلة،شروط
أ

 إعداد ال

 ،الوسائل المتاحة 

 (،خالموارد المتاحة )منح البحث، التفاقيات، الدورات التدريبية...ال 

 طروحات التي يشرف عليها المؤطر ال
أ

 ي يود طالب الدك توراه التعاقد معه،ذعدد ال

  طروحته،القطاعات
أ

 القتصادية التي قد تكون مهتمة با

 ،المسارات المهنية للطلبة الدكاترة المتكونين ببنيات البحث عند توفر المعطيات حولها 

لتوفير المعطيات حول سوق الشغل لفائدة الطلبة الدكاترة الجدد ببنيات البحث، يطلب من الدكاترة الخريجين إخبار مدير 
طروحة ومدير مركز دراسا

أ
قل بعد حصولهم على الدك توراه.ال

أ
ربع سنوات على ال

أ
 ت الدك توراه حول مسارهم المهني طيلة مدة ا

ن يتقيد بالنظام الداخلي يتعين 
أ

على  ن يواظباو للمركزعلى طالب الدك توراه المسجل بمركز دراسات الدك توراه ابن زهر ا
لزامية )تكوينات  اللغات  لمشاريع،ا متخصصة، تدبيرالمشاركة في التكوينات والندوات والمحاضرات والتكوينات التكميلية اإل

جل تمهيد للبيداغوجية الجامعية، التوجيه والمصاحبة...( والتواصل،
أ

 التي يقترحها مركز دراسات الدك توراه ابن زهر من ا
نها تيسير الندماج المهني.توسيع دائرة تخصص الطلبة الدك

أ
 اترة وك فاءاتهم التي من شا
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طروحة في غيحدد ال
أ

ل إعداد ال لزامية خال ساعة وتتكلف المؤسسات الجامعية بتدبير  022الف الزمني للتكوينات التكميلية اإل
تمدة داخل الدك توراه المعما هو مبين بالملفات الوصفية الخاصة بتكوينات ه التكوينات وفق ذساعة من ه 002والتصديق على 

 ه المؤسسات.ذه

 الزمني دولالج احترام معوخصوصياتها.  تقترحه عليه المؤسسة حسب احتياجاتها ما كل في الدك توراه طالب يشارك  كما
شغال ة،العلمي الحركية حيث من الدك توراه طالبل النهائية والمواعيد

أ
 .ةوالميداني ةالمختبري وال

جراهايتعين على طالب 
أ

نشطة التي ا
أ

  .الدك توراه اإلدلء بشواهد ثبوتية على مجمل ال

لك ذبمساعدة مركز دراسات الدك توراه وبنية البحث المستقبلة وويتحمل مسؤولية البحث عن الندماج في الحياة العملية 
)المختبرات، الجامعات، المقاولت، الجمعيات اإلدارات...( والبحث عن التداريب في المقاولت لمشغلين ا بالتصال بكبار

 والمكاتب والهيائت واإلدارات والجمعيات.

يام الدراسية والتداريب عنصرا من العناصر  المواظبة على المشاركةتعد 
أ

خذافي الحلقات الدراسية والتكوينات وال
أ

بعين  لتي تا
جلمن منح البحث طالب الدك توراه  استفادة كانيةفي إمالعتبار 

أ
طروحة وتمديد ا

أ
   .إعداد ال

طروحة وانجازها: .3
أ
 موضوع ال

نشطة وخصوصيات موضوع 
أ

طروحة، يحصل المرشح من قبل مؤطره على جميع التوضيحات حول ال
أ

عند تسجيله في ال
طروحة. ويتمي سيعالجه وحول سياق ذالبحث ال

أ
ول ومكانتها ضمن المواضيع التي تشتغل حتوضيح إشكالية الموضوع  ال

 بنية البحث المستقبلة.

طروحة 
أ

ن يؤدي موضوع ال
أ

ن يتم جدةعمل ينطوي على ال إلنجازيجب ا
أ

ل والتكوين ويفترض ا نوات مدة ثالث س إنجازه خال
 المنصوص عليها.

طروحة متميزا في
أ

ن يكون موضوع ال
أ

طروحة على ا
أ

ن ينمي لدى طالب  يسهر مدير ال
أ

مين تحديثه وا
أ

سياقه العلمي وعلى تا
 الدك توراه روح البتكار.

طروحة والمكلف ببنية البحث المستقبلة على إيجاد الوسائل الالزمة 
أ

الدك توراه  لنجاز البحث وعلى إدماج طالبيعمل مدير ال
موريته إلنجاز عمله 

أ
وات مراجع، إمكانية المشاركة في الندتية، علمية، وسائل معلوما )تجهيزاتداخل البنية وتسهيل ما

 تقدم عمله وعرض نتائجه في الجتماعات واللقاءات العلمية...( والمحاضرات،

خالقية.ذتلزم بنية البحث طالب الدك توراه باحترام قواعد العمل بها وك
أ

 ا الضوابط العلمية وال

طروحته بمر 
أ

عماله وإخبار مدير ا
أ

تحليه  احل تقدمه وبالصعوبات التي قد تعترضه باإلضافة إلىيتعهد طالب الدك توراه بجدولة ا
 بير بحثه.ذبروح المبادرة في ت

طير.
أ

طروحة وتحيينه من قبل طالب الدك توراه بشكل يعكس تاريخ متابعة التا
أ

 يتعين تعبئة دفتر ال

طير وتتبع  .4
أ
طروحةتا

أ
 :ال
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طروحة ويعتبر المؤطر السلطة المعترف بها
أ

طير ال
أ

والمسؤولية  بخصوص التدبير العلمي لدى جامعة ابن زهر ل يمكن انتداب تا
طر بصفة تشاركية عند الضرورة واإلدارية على طالب الدك توراه

أ
ن يا

أ
طروحة ا

أ
ساس اتذ، لكن يمكن لمدير ال

أ
فاق يوضح لك على ا

طير التشاركي.
أ

 شروط ال تا

طروحته.
أ

طير منفرد من قبل مدير ا
أ

 يحق لطالب الدك توراه الستفادة من تا

طروحات هو 
أ

طير بالتشارك لال
أ

داةالتا
أ

عمالهم تحث إشراف ا
أ

ؤطرين م دعم لتنقل الطلبة الدكاترة بين الجامعات حيث ينجزون ا
ن يندرج ه

أ
و دولية. وينبغي ا

أ
ن يكون هناك ذمن جامعات وطنية ا

أ
ا اإلشراف المشترك في إطار اتفاق إطار بين الجامعتين وا

طروحة في  ىقاتفاق خاص وفقا للقانون المعمول به وتب
أ

طير العلمي لمدير ال
أ

ركز دراسات الدك توراه طار مإالمسؤولية الفعلية للتا
  ابن زهر.

طروحة ومناقشة التوجهات الجديدة للبحث والتي يمكن لطالب الدك توراه 
أ

عمال ال
أ

طروحة بالتتبع المنتظم لتقدم ا
أ

يلتزم مدير ال
خذ بها بناء على النتائج 

أ
ن يطلع الطالب علالمحصل عليها. وينبغي علال

أ
و العترا ىيه ا

أ
ضات والنتقادات التقييمات اإليجابية ا

ن يثيرها عم
أ

 ه وخصوصا عند المناقشة.لالتي يمكن ا

 عقد اجتماعات منتظمة وتنظيم عروض ذويجب ك
أ

عمال في إطار بنية البحث المستقبلة.لك إرساء مبدا
أ

 مرحلية حول سير ال

طروحاتعلى إحداث  الجامعة مجلس بعد مصادقة
أ

  الدك توراه، سيتم تقويمسيرورة انجاز لتتبع كوسيلة  لجن لال
أ

طروحات ال
قل ةواحد مرة

أ
ل على ال ين المنتمين الباحث تتكون اللجنة المذكورة من .السنوات الثالثة الولى لتسجيل الطلبة الدكاترة خال

س البحث العلمي مؤسساتإلى 
أ

ساتذة باحثينبحث ومدير  ذتا)ا
أ

س تابعين للجامعات. بحث...(  وا
أ

ساتذة مؤهلين وا
أ

اتذة )ا
  التعليم العالي(.

عضاء ه
أ

 :على الشكل التالي نه اللجذويتوزع ا

 بنية البحث التي ينتمي إليها طالب الدك توراه، عن ممثل 

 تكوين الدك توراه، عن ممثل 

  ستاذ باحث واحد
أ

و ا
أ

قل ل ينتمي إلى المؤسسة الجامعية المحتضنة لتكوينباحث ا
أ

  الدك توراه، على ال

عضاء إضافيين  الجامعية،وحسب خصوصيات مواضيع البحث والمؤسسات 
أ

طروحات  في لجانيمكن إشراك ا
أ

دف تجويد هبال
طير 

أ
طروحة  لكذك ويمكن ه التوجه الصحيحوتوجيهطالب الدك توراه تا

أ
عمال هلمدير ال

أ
ن يشارك في ا

أ
 ن.اللج اتها

شغال ه تتم
أ

ويوجه تقرير  - .اللجن تحت إشراف رؤساء المؤسسات الجامعية التي اعتمدت فيها تكوينات الدك توراه المعنية اتها
طروحة جنةلمن طرف منسق مفصل 

أ
وفق نموذج يتم إعداده من طرف وذلك حول تقدم طالب الدك توراه في بحثه  ال

  ومركز دراساتالمؤسسة، إلى المؤسسة الجامعية 
أ

 طروحة وطالب الدك توراه. الدك توراه ومدير ال

ن تحدد  وعليه،
أ

-0202 اللجن انطالقا من السنة الجامعية اتهه العملية لشتغالجراءات اإليتعين على كل مؤسسة جامعية ا
 لك.ذوموافاة مركز دراسات الدك توراه ب 0200
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طروحة:  .5
أ
 مدة ال

طروحة مرحلة ف
أ

مصلحة  وحفاظا علىعملية البحث تستوجب احترام المواعيد المحددة لروح دراسات الدك توراه  يتشكل ال
 طالب الدك توراه.

حكام المادة 
أ

 0401ربيع الثاني  08المؤرخ في  88-24-0من المرسوم رقم  8تحدد مدة إعداد الدك توراه في ثالث سنوات طبقا ل
ك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المعادلة لها. المحدد لمهام المؤسسات 0224يونيو  7الموافق ل  سال

أ
  وا

رئيس المؤسسة الجامعية المحتضنة لتكوين الدك توراه باقتراح من مدير  من طرف ه المدة لخمس سنواتذيمكن تمديد ه
طروحة.مركز دراسات الدك توراه 

أ
  وبإشعار من مدير ال

طروحة لخمس سنوات 
أ

جل ال
أ

بمركز دراسات الدك توراه وتتم الموافقة عليه من طرف المركز المذكور يتم إيداع طلب تمديد ا
 بعد إشعار رئيس المؤسسة الجامعية المحتضنة لتكوين الدك توراه.

طروحة من طرف المؤسسة الجامعية ومركز دراسات الدك توراه في بعض لتجميد تمنح لطالب الدك توراه سنة استثنائية 
أ

إعداد ال
مرا

أ
كاديمية الخاص حركيةض الخطيرة والحوادث والنهيارات العصبية والولدات العسيرة والالحالت الخاصة كال   .ةال

ن طرف مركز دراسات م تتم دراستهذه السنة الستثنائية، يقدم طالب الدك توراه طلبا مرفقا بوثائق ثبوتية ولالستفادة من ه
 الدك توراه والمؤسسة الجامعية.

طروحة التجديد
أ

لتزامات  يستوجب إعداد ال طروحته احترام ال
أ

السنوي لتسجيل طالب الدك توراه ويتعين عليه وعلي مدير ا
 المتعلقة بمدة إنجاز العمل.

طروحة: مناقشة  .6
أ
 ال

مام لجنة المناقشة
أ

طروحته ومناقشتها ا
أ

طروحة من قبل  ينتهي عمل الطالب بتحرير ا
أ

ويمنح الترخيص اإلداري لمناقشة ال
طروحة.

أ
 رئيس مؤسسة اعتماد تكوين الدك توراه باقتراح من مدير مركز دراسات الدك توراه ومدير ال

طروحة طالب ال
أ

ساتذة قبل المناقشة، يتم مسبقا عرض ا
أ

و ا
أ

ساتذة التعليم العالي ا
أ

دك توراه للتقييم من طرف ثالثة مقررين من ا
 مؤهلين 

أ
ستاذ بحث  لمؤسسات الباحثين المنتمين ضمن و منا

أ
و البحث العمومية بدرجة ا

أ
رئيس  مدير بحث يعينهما

طروحة استشارةالمؤسسة الجامعية المحتضنة لتكوين الدك توراه بعد 
أ

.مدير مركز دراسات الدك توراه ومدير ال  

قل خارجيا عن جامعة ابن زهر 
أ

حد المقررين على ال
أ

ن يكون ا
أ

 كل مقرر إعداد تقرير ك تابي ومعلل مبنيا ر  علىويتعين يلزم ا
أ

ه يا
طروحة 

أ
و السلبي لمناقشة ال

أ
ويلزم تسليم تقارير المقررين لرئيس المؤسسة الجامعية مدير مركز دراسات الدك توراه اإليجابي ا

طروحة.  
أ

جل ل يتعدى شهرا بعد التوصل بال
أ

 في ا

طروحة 
أ

ن.ذملف طلب المناقشة، تخضع لكشف السرقة العلمية بواسطة برمجية خاصة في ه في إطارقبل إيداع ال
أ

  ا الشا

وركوند( ويجباتفاقية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني نموذج مثل )
أ

المناقشة  على المؤسسة الجامعية إرفاق ملف طلب وا
 .بتقرير حول السرقة العلمية
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ن توضح عدد 
أ

 االمقالت المحكمة وطنيالمنشورات المصنفة، ) المقالت العلمية والمعاييريجب على المؤسسات الجامعية ا
طروحة ( الضروريةاودولي

أ
كد من مصداقية وصرامة إجراءات المجلة العلمية التي ذويتعين ك .للموافقة على مناقشة ال

أ
لك التا

ل مثال )الدكاترة ينشر فيها الطلبة  كد من خال
أ

   .(ا المجالذه يقواعد البيانات المعترف بها فطلب الخبرة عند القتضاء والتا

قل وفي ه
أ

ه الحالة يتم تسليم التقارير لرئيس المؤسسة المحتضنة ذل يمكن الترخيص للمناقشة إل بتقريرين ايجابين على ال
طروحة داخل جامعة ابن خلك ينشر ملذ بعدومدير مركز دراسات الدك توراه ابن زهر و لتكوين الدك توراه

أ
زهر والجامعات ص ال

طروحة طابعا سريا.
أ

يام قبل المناقشة. وتكون المناقشة عمومية إل في الحالت التي يك تسي فيها موضوع ال
أ

 الوطنية عشرة ا

طروحة بشكل حضوري وعن بعد حسب الكيفيات التي تحددها المؤسسة الجامع
أ

  ة المعنية.يتتم مناقشة ال

طروح
أ

و عدم قبول ال
أ

ه اللجنة تقرير المناقشة ويمضي ذة بعد مداولة لجنة المناقشة ويحرر رئيس هيتم اإلعالن عن قبول ا
عضاء ويحمل ه

أ
و مشرف جدا.ذعليه جميع ال

أ
ا التقرير إحدى الميزات التالية: مشرف ا  

طروحة على صعيد الجامعات الوطنية والمركز الوطني 
أ

 للبحثبعد المناقشة والقبول ينشر مركز دراسات الدك توراه ابن زهر ال
 العلمي والتقني.

خذ بعين العتبار مالحظات لجنة المناقشة التي تمنحه مدة 
أ

عند عدم القبول، يتم تحرير تقرير معلل ويلزم على الطالب ال
 إلعادة المناقشة.

 
أ

ر.ميتم توقيع دبلوم الدك توراه من طرف رئيس الجامعة ورئيس المؤسسة الجامعية المحتضنة لتكوين الدك توراه المعني بال  

جراءات الوساطة:  .7  ا 

و حتى عند عدم الوفاء 
أ

طروحات ا
أ

و ظروف لم يتم التنصيص عليها في ميثاق ال
أ

عند وجود صعوبات خاصة، نظرا لخالفات ا
طروحته التصال 

أ
لتزامات، يستحسن لطالب الدك توراه ومدير ا و بمدير مركز دراسات الدك توراه ابن زهر بمدير بنية البحث بال

أ
ا

جل إيجاد حل م
أ

قبول للطرفين المعنيين.ل  

مر تقريرا حول  قائما، والنزاع ليزالفي حالة عدم إيجاد حل مناسب 
أ

يحرر رئيس مؤسسة اعتماد تكوين الدك توراه المعني بال
نظار مجلس مركز دراسات الدك توراه ذلرئيس الجامعة ال هه لمدير مركز دراسات الدك توراه وعناصر النزاع ويوج

أ
ي يعرضه على ا

خد 
أ

و معلومة تمكنه من البث في النزاع.قبل ا
أ

  القرار المناسب ويمكن لرئيس الجامعة طلب كل وثيقة ا

  تثمين نتائج البحث:  .8

ل المقالت العلمية  ثناء وبعد إنجازها من خال
أ

طروحة بتثمينها ا
أ

ثير ال
أ

وإحداث  براءات الختراعويمكن قياس مدى جودة وتا
ن يشجع طالب الدك توراه علالمقاولت التي كانت مصدرا لها ويتعين 

أ
طروحة ا

أ
دنى ويحدد الالتثمين.  ىعلى مدير ال

أ
عدد ال

طروحة من قبل مؤسسة اعتماد تكوين الدك توراه.لل
أ

 منشورات الالزمة لمناقشة ال
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 اندماج طالب سلك الدك توراه:  .9

طروحة وطالب الدك توراه إثارة إمكانية إدماجه في الحياة العملية 
أ

ي )مساعدة البحث عن التدريب، الترشح فيمكن لمدير ال
بعد تقدير.

أ
 القطاع العام، التوجيه نحو القطاع الخاص، اللقاء مع المنظمات...( سنة واحدة قبل المناقشة على ا

  : الميثاق احترام     10.   

طروحة ويسهر ذن باحترام البنود الواردة في هويلتزم الموقع 
أ

كز دراسات رؤساء المؤسسات ومدير مر ا الميثاق طيلة فترة إعداد ال
 ا الميثاق.ذالدك توراه ابن زهر على احترام ه

 .................................................................حرر بتاريخ ...                                          
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