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إن موضوع ميثاق األطروحة يتمثل في وضع مجموعة من الضوابط والمبادئ التي تخضع لها مختلف 

 األطراف المعنية بتحضير أطروحة الدكتوراه. 

ة البحث ن بنيعطالب الدكتوراه والمشرف عليه والمسؤول  يحدد هذا الميثاق االلتزامات المتبادلة بين كل من

 المستقبلة له ومدير مركز دراسات الدكتوراه. 

 : تعريف األطروحة الفصل األول

 أطروحة الدكتوراه هي في الوقت نفسه:  إن

 تدريب أكاديمي يؤدي إلى الحصول على درجة علمية جامعية. -

 وثيقة غنية بالمعلومات العلمية األصلية.  -

 البحث الذي استمر سنوات.  لعملحصيلة  -

 يجب أن تسجل األطروحة في إطار مشروع مهني واضح ومحدد. 

 : اختيار الموضوعالثانيالفصل 

ؤولي مدير مركز دراسات الدكتوراه، على الئحة مواضيع البحث المقترحة من طرف مس المرشح من حصلي 

 الهيئات المعتمدة لدى الجامعة. 

 يها. حة دكتوراه، على اتفاق اختياري وتوافقي بين طالب الدكتوراه، والمشرف علروطويرتكز تحضير أ

 يقوم هذا االتفاق على اختيار الموضوع، وعلى الشروط والطرق الالزمة إلنجاز األطروحة. 

ي من ص الذوهذا االتفاق المعتمد في تكوين الدكتوراه، يجب أن يتم وفق النظام المعمول به، وطبق التخص

 أصبح التكوين في الدكتوراه معتمدا.  أجله،

 : الطابع األصيل لألطروحةالثالثالفصل 

تكون ويجب أن تشمل أطروحة الدكتوراه على عمل بحث أصيل، يقوم على موضوع لم يتم تناوله من قبل،  

 نتائجه بمثابة إسهام ال يقبل الجدل في مجال المعرفة العلمية.

ريدان لذي يد منذ الوهلة األولى من الطابع األصيل للموضوع االتأك الدكتوراه والمشرف عليها، على طالب

 .قيد اإلنجازهي التي االشتغال عليه، وذلك باإلطالع على الئحة مواضيع األطروحات المنجزة أو 

 : إجراءات تسجيل األطروحةالرابعالفصل 

ل، تاذ مؤهوأستاذ مبرز أو أسيخضع تسجيل األطروحة بتعهد واضح ومحدد، من طرف أستاذ للتعليم العالي،  

 قصد إنجاز األطروحة. بضمان السير والتأطير العلمي لألعمال الضرورية، 

ك راه، وذلمركز دراسات الدكتو يتبع لهاالتي رئيس المؤسسة المحتضنة،  يُمنح الترخيص بالتسجيل من طرف

 ألطروحة. بعد استشارة مدير المركز وبنية البحث المستقبلة للطالب، والمشرف على ا

 يحدد ملف التسجيل الوثائق المطلوبة، واإلجراء المتبع، والتاريخ المحدد إليداع الملف. 
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البحث  بنية وراه والمشرف عليها، والمسؤول عنوأثناء أول تسجيل بسلك الدكتوراه، يوقع كل من طالب الدكت

  وكذا مدير مركز دراسات الدكتوراه ميثاق األطروحات.المستقبلة للطالب، 

نسخ ويار، وبعد عملية التسجيل، يعمل رئيس المؤسسة على إمداد رئيس الجامعة، بمحضر اجتماع لجنة االخت

 رهم.ختيااتم  نمن ميثاق األطروحة، موقعة من طرف األطراف المعنيين، وكذا الئحة بأسماء المرشحين الذي

ى حثه إلمفصال حول تقدم أعمال بيجب على طالب الدكتوراه قبل إعادة أي تسجيل سنوي، أن يسلم تقريرا 

ف المشربنية البحث المستقبلة للطالب، و راه، وتحت عهدة كل من المسؤول عنمدير مركز دراسات الدكتو

 على األطروحة. 

 : مدة األطروحةالخامسالفصل 

يمكن أن ونوات. الزمنية التي يستغرقها إنجاز األطروحة بعد سريان مفعول هذا الميثاق، هي ثالث س المدةإن  

 تمدد استثنائيا: 

 لمشرفلسنة من طرف رئيس المؤسسة، وباقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه، وبعد استشارة ا -

 على األطروحة. 

ز لسنة ثانية وأخيرة، بعد ترخيص رئيس الجامعة، ورئيس المؤسسة، وموافقة كل من مدير مرك -

 دراسات الدكتوراه، والمشرف على األطروحة. 

باب يه أسفسبب، يجب على طالب الدكتوراه أن يرسل طلبا إلى مدير مركز دراسات الدكتوراه، يشرح لهذا ال

 التأخير ويكون مشفوعا برأي المشرف، والمدد الزمنية المتبقية إلنهاء أطروحته.

 : قواعد التقديم العام لألطروحةالسادسالفصل 

ي ملحق فاألطروحة، على حد ما هو منصوص عليه على طالب الدكتوراه، أن يخضع للقواعد العامة لتقديم  

 هذا الميثاق. 

 

 

 : مناقشة األطروحة السابعالفصل 

  :الترخيص 

ر التشاوبالمؤسسة المحتضنة لمركز الدكتوراه،  يم األطروحة للمناقشة من طرف رئيسالترخيص بتقد يُمنح

اه، لدكتورال من مدير مركز دراسات ك اقتراح منناء على مع رئيس المؤسسة المحتضنة لتكوين الدكتوراه، ب

 والمشرف على األطروحة. 

ن يزوأساتذة مبر تخضع األطروحة قبل المناقشة، لتقييم من لدن ثالثة مقررين، من بين أساتذة التعليم العالي،

 يعينون من طرف رئيس المؤسسة، بعد استشارة مدير مركز دراسات الدكتوراه،أو أساتذة مؤهلين، 

 ألطروحة. كما يجب أن يكون على األقل، أحد المقررين من خارج الجامعة. والمشرف على ا
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شة مناق يقدم كل مقرر تقريرا مكتوبا ومبررا، يأشر فيه على رأيه بالموافقة أو عدم الموافقة، بخصوص

 قل.لى األعيرين األطروحة. كما أن الترخيص لهذه المناقشة ال يمكن أن يُمنح، إال إذا وردت الموافقة في تقر

بل موعد وما قيومن تم تُنقل التقارير إلى لجنة المناقشة، كما يُنشر ملخص األطروحة داخل الجامعة، عشرون 

 المناقشة. 

   :لجنة مناقشة األطروحة 

ر التشاومن طرف رئيس المؤسسة المحتضنة لمركز الدكتوراه، بيتم تعيين أعضاء لجنة مناقشة األطروحة، 

اه، لدكتوراكل من مدير مركز دراسات  اقتراح منناء على لتكوين الدكتوراه، ب مع رئيس المؤسسة المحتضنة

لى عمشرف . وتضم لجنة المناقشة، أربعة أعضاء على األقل، كما يشترط أن يكون الوالمشرف على األطروحة

 األطروحة ورئيس اللجنة، من أساتذة التعليم العالي. 

  :قبول أو تأجيل األطروحة 

روحة، األط ل أو تأجيل األطروحة، يكون بعد مداولة اللجنة. إذ يحرر الرئيس تقريرا حولإن التصريح بقبو

رف أو ة: مشموقعا من طرف جميع أعضاء اللجنة. وفي حالة القبول يتضمن هذا التقرير إحدى الميزات التالي

 مشرف جدا. 

  :تسليم دبلوم الدكتوراه 

ن طرف وقع مالمؤسسة المحتضنة، التابعة لمركز دراسات الدكتوراه، ويدبلوم الدكتوراه من طرف يُمنح 

سم كذا اورئيس الجامعة. كما يحمل الدبلوم، اسم مركز دراسات الدكتوراه، وعنوان األطروحة، والتخصص، 

 . كل عضو من أعضاء اللجنة وإطاره المهني

 ومشرف جداهذا ويشمل الدبلوم إحدى الميزات التالية:     مشرف          

 

 

 : نشر وتقويم األطروحةالثامنالفصل 

عدة اخل قاكل مرشح عليه قبل مناقشة أطروحة دكتوراه، أن ينشر مقالتين على األقل، ضمن مجالت مثبتة د 

 معطيات دولية. 

 ي المعهدفتسجل وفضال عن ذلك، فإنه بعد المناقشة العلنية لألطروحة وقبولها تُنشر داخل األوساط الجامعية، 

 المغربي لإلعالم العلمي والتقني. 

 : مسؤوليات المشرف على األطروحةالتاسعالفصل 

 إن المشرف على األطروحة مطالب بـ:  

  



6 
 

 ا يجب ك. كمضمان التأطير العلمي لطالب الدكتوراه، وااللتزام بتخصيص الحصص الزمنية المناسبة لذل

ير. دة التأطالمبدئي. وذلك من أجل دعم جوبرنامج اللقاءات المنتظمة، فور إبرام العقد تحديد عليه 

 وكذا استخدام كل الوسائل الضرورية، التي تمكن من إنجاز العمل على أحسن وجه. 

 تلف مساعدة الطالب على تحديد موضوع أطروحته، وضمان متابعة منتظمة لبحثه. وذلك بتحديد مخ

وبتوافق مع  البنية المستقبلة، امجة لذلك. وتحديد مواعيد منتظمة للقاءات وفق برنيالمراحل الضرور

 طالب الدكتوراه. 

 ثله في كز، مضمان إدماج طالب الدكتوراه داخل هذه البنية، وإطالعه على حقوقه )استخدام موارد المر

يام في األذلك مثل الباحثين الرسميين(، وواجباته )المشاركة في التكوينات الخاصة والتكميلية، و

 الدراسية والمناظرات...(.

  منحة  هوية،جإخبار الطالب بالموارد المتوقعة من أجل إنجاز األطروحة )منحة البحث الوزارية، منحة

 خارجية، ومنحة تشاركية...(.

  .مساعدة طالب الدكتوراه على مواجهة الصعوبات، التي تعترضه أثناء عمله 

 رها عملهد يثيقادات التي قإخبار طالب الدكتوراه بالتقدم اإليجابي لبحثه، وكذا باالعتراضات واالنت . 

 مهني.تشجيع طالب الدكتوراه، على تتبع أي تكوين تكميلي يكون ضروريا ألبحاثه، أو لمصيره ال  

  لعروضاتدريب طالب الدكتوراه على عرض ومناقشة نتائج أبحاثه أمام الحضور. كما يجب أن تبرمج 

 الشفوية بانتظام، داخل مركز دراسات الدكتوراه. 

  بمناقشة األطروحة، واقتراح أسماء المقررين وأعضاء اللجنة. الترخيص 

  .العمل على رفع القيمة الفعلية لعمل طالب الدكتوراه 

  رف ال يشأليتمكن المشرف على أطروحة الدكتوراه من تأطير طلبته على الوجه المطلوب، ينبغي عليه

 طلبة في السنة. 4على عدد محدد من الطالب ال يتعدى إال 

 

 

 اختصاصات المسؤول عن بنية البحث المستقبلة للطالب: العاشرل الفص

 اخل دباته ضمان إدماج طالب الدكتوراه، ضمن بنية البحث المستقبلة للطالب، مع تحديد حقوقه، وواج

 الفريق.

 .العمل على رفع القيمة الفعلية لعمل طالب الدكتوراه 

 راهاختصاصات مدير مركز دراسات الدكتو: الحادي عشرالفصل 

 يتدخل بالخصوص من أجل:

   :إبداء رأيه حول 

 تسجيل األطروحات ومناقشتها.  -

 بناء   طلب الترخيص لتمديد سنوات البحث )السنة الرابعة أو السنة الخامسة( لضرورة خاصة وذلك -

 على التقرير الذي يضعه المشرف على األطروحة.

 .اقتراح أعضاء لجنة مناقشة األطروحة 
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 ة مواءمميثاق أطروحة الدكتوراه المعتمد من لدن الجامعة، والحرص على ال ضمان احترام مقتضيات

 بين موضوع األطروحة، وشروط التأطير المقترحة.

 ة. لمعنياتخاذ التدابير الالزمة بصفته وسيطا، من أجل التوفيق عند ظهور الخالف بين األطراف ا

 والعمل على تسوية المشاكل التي قد تعوق مسار األطروحة. 

 واجبات طالب الدكتوراه: الثاني عشرفصل ال

 يلتزم طالب الدكتوراه طوال مدة اإلعداد بـ: 

 واء. االندماج داخل مركز دراسات الدكتوراه، مقر تسجيله، ليتمتع بحقوقه وواجباته على حد س 

 ت، جهيزااالستغالل الجيد للوسائل الموضوعة رهن إشارته، من أجل القيام بعمله على أحسن وجه )ت

ت تماعاديم أعماله ضمن االجقعدات معلوماتية، مراجع، إمكانية حضور دورات تكوينية، ندوات، تم

 العلمية وملتقيات طالب الدكتوراه، والدورات التكوينية والمناظرات إلخ...(.

  .احترام نظام مركز دراسات الدكتوراه 

 لنفع العام. التوقيت، التعليمات األمنية واالنضباط والمشاركة في المهام ذات ا

  .احترام نظام بنية البحث المستقبلة للطالب 

و نشاط ين، أالتوقيت، التعليمات األمنية واالنضباط والمشاركة في المهام ذات النفع العام، حضور أي تكو

ور لى حضعمبرمج من طرف مركز دراسات الدكتوراه، أو من طرف بنية البحث المستقبلة للطالب. هذا عالوة 

بررة في مت غير كما أن تسجيل ثالث غيابافقي في الدكتوراه، والمسطر من لدنة مدرسة الدكتوراه. التكوين األ

ية بروح االستقاللومن جهة أخرى على الطالب أن يتحلى السنة، يتسبب في إقصاء طالب الدكتوراه. 

 والمسؤولية والمبادرة والصرامة العلمية والحس النقدي ثم النزاهة الفكرية.

  القدرات العامة والخاصة، التي يعتبرها الفريق ضرورية. اكتساب 

  .تسخير الوقت الكافي من أجل تقدم األعمال 

 ي ط التالقيام بلقاءات منتظمة مع المشرف على األطروحة، وإمداده بمختلف التقارير حول األشوا

 قطعها عمله العلمي. 

 ر، ا إنجازاته الرئيسية )النشإمداد المشرف على األطروحة بتقرير سنوي حول أعماله، متضمن

 المشاركة في المؤتمرات، الصعوبات التي تعترضه... الخ(. 

 ا ال شفوي بثها االلتزام بقواعد السرية المرتبطة بالمناهج والبروتوكوالت، ونتائج بحثه التي ال يمكن

 وال كتابيا، إال بترخيص من المشرف على األطروحة.

 سنة جامعية.  ضرورة تجديد التسجيل عند بداية كل 

 مقتضيات انتقالية: عشر الثالثالفصل 

 لساري. ظام اكل األطاريح التي قيد اإلنجاز، عند تاريخ تطبيق هذا الميثاق، خاضعة لمقتضيات هذا الن تظل

  التاريخ

  التوقيعات

  مدير مركز الدراسات الدكتوراه

  بنية البحث المستقبلة للطالب عنالمسؤول 
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  روحةالمشرف على األط

 طالب الدكتوراه 

 بالموافقة بعد اإلطالع

 

  

 

 


