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ميثاق األطروحات
يعتبر ميثاق األطروحات ،وثيقة معتمدة من قبل الجامعة ،انسجاما مع مقتضيات الدفتر المحدد للضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ويحدد االلتزامات
المتبادلة بين كل من الطالب المسجل في الدكتوراه ،والمشرف على األطروحة ومدير مركز الدراسات في الدكتوراه والمسؤول عن بنية البحث المستقبلة للطالب
وذلك طبقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  1701-70الصادر في  22رمضان  27( 1221سبتمبر  .)2772وتشمل
هذه االلتزامات على الخصوص ما يلي:
 مسطرة اختيار موضوع األطروحة; ظروف العمل الالزمة إلنجاز وتقدم أعمال البحث; التأطير والتتبع ; حقوق وواجبات الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه; شروط وكيفيات التمديد لمدة تحضير األطروحة.عند التسجيل األول في الدكتوراه  ،يوقع كل من الطالب المسجل في الدكتوراه والمشرف على أطروحته ومدير مركز دراسات الدكتوراه وكذا المسؤول عن بنية
البحث المستقبلة ،على نص هذا الميثاق.
 -1مسطرة اختيار موضوع األطروحة
 1-1يندرج تحضير األطروحة ضمن مشروع شخصي ومهني محدد األهداف والمتطلبات ،ويتطلب وضوح الرؤية من حيث األهداف المسطرة والوسائل المخصصة
لبلوغها.
يشكل ميثاق األطروحات عقدا يحدد الشروط الالزمة لحسن سير األطروحة وذلك ضمانا للجودة والفاعلية.
 2-1تعتبر األطروحة تتويجا لبحث أصيل ومكون ،وهذه الشروط يجب أخذها باالعتبار في اختيار مواضيع البحث ويستند هذا االختيار على تعاقد حر بين كل من
الطالب المسجل في الدكتوراه والمشرف على أطروحته ،يقعد أثناء فترة التسجيل.
 3-1يتم إنجاز موضوع األطروحة في األجل المحدد في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه.
 -2ظروف العمل الالزمة إلنجاز وتقدم أعمال البحث
 1-2يعتبر الطالب المسجل في الدكتوراه مندمجا بشكل كلي في بنية البحث المستقبلة حيث يستفيد من التسهيالت واإلمكانات الالزمة بغية إنجاز أبحاثه.
 2-2باإلضافة إلى أنشطة البحث ،يشارك الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه في التكوينات التكميلية اإلجبارية (تكوينات خاصة وتدبير المشاريع واللغات والتواصل
والمدخل للبيداغوجية الجامعية والتدريب على القيام بمهام التأطير واإلشراف وتنظيم ملتقيات حول الدكتوراه) .يحدد الغالف الزمني للتكوين التكميلي خالل
تحضير الدكتوراه في  277ساعة.
 3-2تقاس جودة وجديد األطروحة من خالل المنشورات وبراءة االختراع الصناعية المستخلصة من البحث.
 4-2يجب وضع اسم الطالب المسجل في الدكتوراه ضمن المؤلفين المشتركين ألي منشور مقتطف من أعمال بحثه.
 -7تأطير وتتبع األطروحة
 1-7يعتبر المشرف على األطروحة مسؤوال عن تحديد موضوعها وتأطير الطالب خالل مدة إنجازه لألطروحة.
 2-7على المشرف على البحث ومدير المختبر وإذا اقتضى الحال المسؤول عن فريق البحث السهر على جودة االستقبال وعلى توفير المعطيات بالنسبة للطالب
عند ولوجه مختبر أو فريق البحث المستقبل.
 7-7يعمل كل من المشرف على االطروحة ومدير المختبر وإذا اقتضى األمر المسؤول عن فريق البحث على توفير شروط انجاز األطروحة في حدود اإلمكانات
المتاحة.
 2-7على المشرف على األطروحة أن يساعد الطالب على إبراز الطابع اإلبداعي لألطروحة وراهنية موضوعها ،وعليه أن يلتزم بتقديم الدعم العلمي الضروري
للتكوين الجيد للطالب.
 5-7يلتزم المشرف على األطروحة بالتتبع المنتظم لتقدم أعمال البحث وبتقديم التوجيهات الجديدة التي يمكن األخذ بها بناء على النتائج المحصل عليها ،كما
يتعين عليه إخبار الطالب المسجل بالدكتوراه بالتقييمات اإليجابية أو باالعتراضات واالنتقادات التي يمكن أن توجه لعمله.
 6-7على المشرف على االطروحة ومدير المختبر وإذا اقتضى األمر المسؤول عن فريق البحث ،تسهيل متابعة التكوينات التكميلية اإلجبارية بالنسبة للطالب
خالل مدة تحضيره لألطروحة.

CENTRE D’ETUDES DOCTORALES | UNIVERSITE IBN TOFAIL KENITRA
Adresse : B.P 242, Kénitra – Maroc | E-mail : ced@uit.ac.ma

اململكة املغربية

ROYAUME DU MAROC

مركز دراسات الدكتوراه

جامعة ابن طفيل

ⴰⵔⵓⵜⴽⵓⴷⴷ ⵏ ⵏⵉⵡⵉⵔⵓⵖⵜ ⵏ ⵙⴰⵎⵎⴰ
CENTRE D’ETUDES DOCTORALES

مركز دراسات الدكتوراه
القنيطرة

UNIVERSITE IBN TOFAIL
CENTRE D’ETUDES DOCTORALES
KENITRA

 -2حقوق وواجبات الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه
 1-2على الطالب المسجل في الدكتوراه أن يلتزم بالقوانين الداخلية الجاري بها العمل وبالسر المهني المطبق داخل بنية االستقبال وان يلتزم باحترام مجموعة
من الضوابط األخالقية التي يقتضيها العمل داخل بنية البحث من انضباط وحضور ،وأن يواظب على المشاركة في األعمال ذات النفع العام.
 2-2يلتزم الطالب المسجل في الدكتوراة عند تسجيله باحترام أوقات ونسق العمل ،كما يتوجب عليه إخبار المشرف على أطروحته بتقدم أعمال األطروحة
وبالصعوبات التي قد تعترضه .ويتعين عليه أن يبدي روح المبادرة خالل إنجاز بحثه.
يلتزم الطالب المسجل في الدكتوراه بتقديم التقارير المرحلية الالزمة حول تقدم أشغال البحث إلى المشرف على أطروحته ،وبعرض أعماله في الندوات واللقاءات
المحلية والوطنية والدولية بتنسيق مع المشرف على األطروحة.
 7-2يحق للطالب المسجل في الدكتوراه أن يحظى بتأطير شخصي من قبل المشرف على أطروحته والذي يلتزم بتخصيص جزء هام من وقته من أجل هذا التأطير.
ومن الضروري عقد لقاءات منتظمة بين الطالب والمشرف على أطروحته ،يتم تحديدها وبرمجتها مسبقا.
 2-2يقوم مركز دراسات الدكتوراه بإخبار الطالب المسجل في الدكتوراه بمنافذ التكوين في مجال تخصصه وباإلحصاءات الوطنية حول مستقبل الدكاترة الشباب،
وكذا بالمعلومات المتعلقة بمستقبلهم المهني ،عند توفرها.
 5-2يلتزم الطالب عند تحضيره لألطروحة بتقديم تقرير سنوي أثناء تجديد التسجيل تحت مسؤولية األستاذ المشرف ،ويحدد التقرير ظروف اإلنجاز ومدى تقدم
البحث والتوقعات المرتقبة حول سير أبحاثه في المستقبل.
يؤشر على هذا التقرير كل من المشرف على األطروحة والمسؤول عن بنية البحث وإذا اقتضى األمر المسؤول عن الفريق ويوجه لمدير مركز الدراسات في
الدكتوراه.
 6-2على خريج مركز دراسات الدكتوراه إشعار المشرف على أطروحاته وكذا مدير المركز بمآله المهني بعد الحصول على شهادة الدكتوراه حتى يتسنى وضع
قاعدة للمعطيات بالنسبة للمنافذ.
 -5شروط وكيفيات التمديد لمدة تحضير األطروحة
 1-5طبقا لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ،يستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات .ويمكن تمديد هذه المدة لسنة أو سنتين من طرف رئيس المؤسسة باقتراح
من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه ،وبعد استشارة المشرف على األطروحة.
وتقدم سنويا قائمة المستفيدين من تمديد مدة تحضير األطروحة إلى مجلس مركز الدراسات في الدكتوراه.
 2- 5يتعين على المشرف على األطروحة تقديم تقرير يبرر فيه طلب تمديد مدة إنجاز األطروحة.
 -6مناقشة األطروحة
 1-6يتم قبول مناقشة األطروحة أو رفضها وتعيين لجنة المناقشة وكذا تسليم شهادة الدكتوراه طبقا للمواد د0.و د 2.و د 1 .و د 17.المشار إليها في دفتر
الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه.
 2-6يتعين قبل مناقشة األطروحة نشر منشورين على األقل في مجلة تتوفر على لجنة للقراءة.
 -0مسطرة الوساطة
 1-0في حالة االخالل بااللتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق ،يتم البحث عن حل توافقي داخل بنية البحث وإذا اقتضى الحال يعرض الخالف على مدير
المركز.
 2-0إذا تعذر التوصل الى حل ،يتم اللجوء إلى لجنة خاصة يعينها مركز الدراسات في الدكتوراه.

اإلمضاء
توقيع المشرف على األطروحة

توقيع مدير مركز الدراسات في الدكتوراه

توقيع الطالب

توقيع المسؤول عن بنية البحث المستقبلة

توقيع رئيس المؤسسة
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