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ذا اﳌيثﺎق إعﺪاده ع :
القﺎنون  01-00اﳌتﻌلق ب نظيم التﻌليم الﻌﺎ .
دف الضوابط البيﺪاغوﺟية الوطنية لسلﻚ الﺪكتوراه )ا ر ﺪة الرسمية عﺪد  16 ،5674شوال
 16 ،1429أكتو ر .(2008
اﳌرسوم رﻗم  2.04.89صﺎدر  18ﻣن ر يع اﻵخر  7) 1425ﻳونيو  (2004بتﺤﺪﻳﺪ اختصﺎص
اﳌؤسسﺎت ا ﺎﻣﻌية وأسﻼك الﺪراسﺎت الﻌليﺎ وكذا الش ﺎدات الوطنية اﳌﻄﺎبقة.
اﳌرسوم رﻗم  2.15.159صﺎدر  07شوال  24) 1436ﻳونيو ) (2015ا ر ﺪة الرسمية عﺪد
 24 ،6385شوال  10 ،1436أغسﻄس  (2015بتﻌﺪﻳل اﳌﺎدة  8ﻣن اﳌرسوم رﻗم .2.04.89

ﻳﺤﺪد ﻣيثﺎق اﻷطروحة ﻣسؤوليﺎت اﻷستﺎذ اﳌشرف ،وواﺟبﺎت طﺎلﺐ الﺪكتوراه ،وﻣﺪﻳر ب ية اﻻستقبﺎل،
وﻣسؤول ت و ن الﺪكتوراه ،وﻣﺪﻳر ﻣركز الﺪراسﺎت الﺪكتوراه.
تنﻄبق ﻣقتضيﺎت ذا اﳌيثﺎق ع اﻷطروحﺎت ال تمتثل لﻸنظمة السﺎرة وال
التخصص الذي اعتمﺪ ﻣن أﺟله ت و ن الﺪكتوراه.

ش ل ﺟزءا ﻣن

عنﺪ أول
يل الﺪكتوراه ،ﻳوﻗع ع ﻣيثﺎق اﻷطروحﺎت طﺎلﺐ الﺪكتوراه ،واﻷستﺎذ اﳌشرف ،وﻣﺪﻳر
ب ية اﻻستقبﺎل ،وﻣسؤول ت و ن الﺪكتوراه ،وﻣﺪﻳر ﻣركز الﺪراسﺎت الﺪكتوراه.
 .IIمسؤوليات اﳌشرف ع اﻷطروحة
اﳌادة  .1ﻳقوم اﳌشرف ع اﻷطروحة بتﺤﺪﻳﺪ وتجميع و دارة الوسﺎئل الﻼزﻣة ﻹعﺪاد اﻷطروحة .و جﺐ أن
ﻌمل ،ﻗﺪر اﻹﻣ ﺎن ،ل صول ع التمو ل ال ﺎ لتنفيذ الﻌمل بنجﺎح ،إﻣﺎ عن طر ق اﳌشﺎر ع اﳌمولة أو
اﳌنح الﺪراسية.
اﳌادة  .2ﻳﺤﺪد اﳌشرف ع اﻷطروحة ﻣوضوع ﺎ ،وكذا الشروط والوسﺎئل الﻼزﻣة ﻹنجﺎز ﺎ ،وﻻبﺪ ﻣن أن
ﻳ ون ﻣوضوع اﻷطروحة ﻣ ً
سقﺎ وﻣ مﺎ ﻣع (1) :ﻣواضيع وﻣﺤﺎور البﺤث اﳌق َ حة ب ية اﻻستقبﺎل ،و
) (2ﻣجﺎل تخصص ،الﻄﺎلﺐ البﺎحث ،الذي نﺎل به ش ﺎدة اﳌﺎس أو ﻣﺎ ﻌﺎدل ﺎ  .كمﺎ ﻳجﺐ أن ﻳقود ﻣج ود
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الﻄﺎلﺐ
سنوات.

َ
اﻷطروحة إ إنجﺎز بﺤث أصيل ُﻣ ْنﻄ ٍو ع إضﺎفة نوعية ،وﻗﺎبل للتنفيذ

غضون ثﻼث

اﳌادة  .3ﻳتﻌ ن ع ﻣشرف اﻷطروحة أن ﻳضمن (1) :أن اﳌوضوع اﳌق ح ﺟﺪﻳﺪ ،وأن النتﺎئج اﳌتوﻗﻌة ﻻ بﺪ
ﻣن أن ش ل ﻣسﺎ مة حقيقية ﻻ ﻳمكن إن ﺎر ﺎ اﻷوسﺎط الﻌلمية؛ و) (2أن ﻳقﺪم ﺟميع التفﺎصيل
اﳌتﻌلقة بﺎﳌوضوع الذي ﻳق حه ،وسيﺎق اﻷطروحة؛ ) (3فضﻼ عن اﳌوارد اﳌتﺎحة ﻹعﺪاد اﻷطروحة.
ً
كتﺎبة ،تصميمﺎ ّ
عﺎﻣﺎ أو خﺎرطة طر ق ل ل ﻣشروع
اﳌادة  .4ﻳتﻌ ن ع ﻣشرف اﻷطروحة أن ﻳق ح،
أطروحة) :ﻣراحل ﻣشروع اﻷطروحة ،وأ ﺪاف ﺎ ،وﺟﺪول اﻹنجﺎزات اﳌتوﻗﻌة ،وﻣﺎ إ ذلﻚ(.
اﳌادة َ ُ .5ﻌ ّﺪ اﳌشرف ع اﻷطروحة ،وكذا طﺎلﺐ الﺪكتوراه ،ﻣسؤول ن عن تقﺪم س ْ الﻌمل
اﻷطروحة ..و تﻌ ﺪ اﳌشرف برصﺪ التقﺪم ا رز أعمﺎل البﺤث بﺎنتظﺎم ،كمﺎ ﻳتﻌ ﺪ بمنﺎﻗشة التوﺟ ﺎت
ا ﺪﻳﺪة للموضوع و ي طﺎلﺐ الﺪكتوراه للمنﺎﻗشة ﻌﺪ أن ّ
ﻳمر بﺤثه بجميع ا ﻄﺎت اﳌفضية إل ﺎ.
اﳌادة  .6ﻳلزم اﳌشرف ع اﻷطروحة (1) :تخصيص الوﻗت ال ﺎ لﻄﺎلﺐ الﺪكتوراه (2) ،و تﻌ ﺪ بمراﻗبة
تقﺪم س الﻌمل بﺎنتظﺎم (3) ،كمﺎ ﻳتﻌ ّ ن عليه ﻣنﺎﻗشة التوﺟ ﺎت واﳌسﺎرات ا ﺪﻳﺪة ال ﻗﺪ ﻳتخذ ﺎ
ُ
بﺤث الﺪكتوراه ضوء النتﺎئج ا َ ﱠققة بﺎلفﻌل  .و خ اﻷستﺎذ اﳌشرف طﺎلﺐ الﺪكتوراه بﺎلتقييمﺎت
اﻹﻳجﺎبية و ﺎﻻع اضﺎت أو اﻻنتقﺎدات ال ﻗﺪ ت ي عمله ،وخﺎصة أثنﺎء ﻳوم اﳌنﺎﻗشة .و مكن ﻗيﺎس ﺟودة
اﻷطروحة وأثر ﺎ ﻣن خﻼل اﳌ شورات واﳌﺪاخﻼت الﻌلمية و راءات اﻻخ اع والتقﺎرر ال س ستمﺪ ﻣن
الﻌمل ﻗبل إعﺪاد ﻣخﻄوطته ال ﺎئية
اﳌادة  .7ﻗبل ل عملية إعﺎدة ال

يل ال تتم سنو ﺎ ،ﻳقﺪم طﺎلﺐ الﺪكتوراه تقر را تفصيليﺎ حول تقﺪم

عمله البﺤ )ﻳتم تقييمه ﻣن ﻗبل اﳌشرف( ،و جﺐ أن ش ل ذا التقرر ﻣﺎ ﻳقرب ﻣن ثلث ﻣشروع
اﻷطروحة .علمﺎ بأن ﻣﺪة اﻷطروحة ثﻼث ) (3سنوات طبقﺎ للمﺎدة  8ﻣن اﳌرسوم رﻗم  7) 2.04.89ﻳونيو
ُ
 ،(2004و جوز تمﺪﻳﺪ ذه الف ة  -ش ل است نﺎ ي  -ﳌ ّﺪة ت اوح ﻣﺎ ب ن سنة وثﻼث سنوات وفقﺎ للمرسوم
رﻗم  24) 2.15.159ﻳونيو  ،(2015وﻻ ﻳجوز  -بأي حﺎل ﻣن اﻷحوال -تجﺎوز ﻣﺪة الست ) (6سنوات.
اﳌادة  .8ﻳجوز للمشرف ع اﻷطروحة أن ﻳأذن ﳌرة واحﺪة ،و ش ل است نﺎ ي ،بإعﺎدة
دكتوراه لم ﻳصل تقر ره السنوي إ ثلث اﻹنجﺎزات اﳌتوﻗﻌة.

يل طﺎلﺐ

اﳌادة  .9اﻻست نﺎءات اﳌمنوحة للﻄﺎلﺐ ل ست تلقﺎئية ،بل ﻳتم تقﺪﻳم ﺎ ً
بنﺎء ع تقر ر ﻣرح إﻳجﺎ ي
ﱠ
وﻣﻌلل:
-

اﻻست نﺎء اﻷول )ال

يل الرا ع( ُ :سمح به إذا ﺎن اﻹنتﺎج الﻌل للم

ﻳتألﻒ ﻣن ورﻗت ن ع

اﻷﻗل اﳌؤتمرات الﺪولية و/أو ﻣقﺎلة ﻣف رسة إحﺪى ﻗواعﺪ بيﺎنﺎت  Scopus :أو .Web of science
-

اﻻست نﺎء الثﺎ ي )ال

يل ا ﺎﻣس(ُ :ﻳمنح للم

إذا ﺎن نتﺎﺟه الﻌل ﻳت ون ﻣن ﻣقﺎلت ن ع

اﻷﻗل ﻣف رست ن إحﺪى ﻗواعﺪ بيﺎنﺎت  Scopus :أو Web of science
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-

اﻻست نﺎء الثﺎلث )ال

يل السﺎدس(ُ :ﻳمنح للم

إذا ﺎنت خﻄة أطروحته ع وشﻚ اﻻن ﺎء.

-

اﳌادة .10
ﻳتﻌ ن ع

ل ﻣر

للﺪكتوراه ﻗﻄﺐ الﻌلوم والتكنولوﺟيﺎ أن ﻳ تج ﻣﺎ ﻻ ﻳقل عن ﻣ شور ن

) (02ﻣف رس ن إحﺪى ﻗواعﺪ البيﺎنﺎت ) Scopusأو  (Web of scienceو جﺐ أن ﻳتﻌلق ذا اﻹنتﺎج
)اﳌ شور ن( بﺎلﻌمل اﳌنجز خﻼل سنوات إعﺪاد اﻷطروحة .و مكن اس بﺪال أحﺪ اﳌ شور ن اﳌﻄلو ن
بورﻗ ﻣؤتمر ن )) (02ﻣتﺎ ﻌة (Proceeding :ﻣف رست ن إحﺪى ﻗواعﺪ البيﺎنﺎت ) Scopusأو Web of
.(science
للﺪكتوراه ﻗﻄ "اﻵداب والﻌلوم اﻹ سﺎنية" و "القﺎنون واﻻﻗتصﺎد" أن

ﻳتﻌ ن ع ل ﻣر
ﻳ تج ﻣﺎ ﻻ ﻳقل عن ﻣ شور واحﺪ ) (01ﻣف رس إحﺪى ﻗواعﺪ البيﺎنﺎت ) Scopusأو (Web of science
و جﺐ أن ﻳتﻌلق ذا اﻹنتﺎج )اﳌ شور( بﺎلﻌمل اﳌنجز خﻼل سنوات إعﺪاد اﻷطروحة .و مكن اس بﺪال
اﳌ شور اﳌﻄلوب بمقﺎلت ن ﻣ شورت ن ﻣجﻼت علمية ذات ﺎن ﻗراءة،
ً
اﳌادة  .11ﻳجﺐ ذكر اسم طﺎلﺐ الﺪكتوراه أوﻻ اﳌ شورات) :اﻷوراق اﳌف رسة ،اﳌقﺎﻻت اﳌؤتمرات،
وﻣﺎ إ ذلﻚ( ،أﻣﺎ اسم ﻣشرف اﻷطروحة في ون وﺟو ﺎ ب ن اﳌؤلف ن )اﳌركز الثﺎ ي أو اﻷخ (.
اﳌادة  .12ﻳتم تقﺪﻳم طلﺐ وﻣلﻒ اﳌنﺎﻗشة ﻣن ﻗبل ﻣشرف اﻷطروحة إ ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه ﻗبل
ش ر ن ﻣن التﺎر خ اﳌق ح للمنﺎﻗشة .ﻳتضمن ذا اﳌلﻒ (1) :الس ة الذاتية ) (CVلﻄﺎلﺐ الﺪكتوراه(2) ،
ة ﻣن اﳌقﺎﻻت اﳌ شورة (3) ،ﻣ صﺎت اﳌﺪاخﻼت الﻌلمية للﻄﺎلﺐ (4) ،ش ﺎدات اﳌشﺎركة ا ﺎفل
الﻌلمية وطنيﺎ ودوليﺎ (5) ،إثبﺎت اﳌشﺎركة الت و نﺎت التكميلية غﻼف زﻣ سﺎوي -ع اﻷﻗل200) -
ّ
سﺎعة( (6) ،ش ﺎدة اس يفﺎء الت و نﺎت صﺎدرة عن ﻣ سق ت و ن الﺪكتوراه (7) ،ش ﺎدة ﻣسلمة ﻣن برنﺎﻣج
 logiciel anti-plagiatﻣﻌ ٍف به ﻣن ﻗبل السلﻄﺎت الﻌلمية اﳌغر ية ،تؤكﺪ وﺟود أﻗل ﻣن  ٪25ﻣن
ً
وﻣﺤفزا ﻣن ﻣشرف اﻷطروحة ﻳؤ ﺪ صﻼحية
اﻻﻗتبﺎسﺎت أطروحة الﺪكتوراه (8) ،تقر ًرا ﻣكتو ً ﺎ
اﻷطروحة اﳌنﺎﻗشة.
اﳌادة  .13ﻳق ح ﻣﺪﻳر ﻗﻄﺐ دراسﺎت الﺪكتوراه ﻗﺎئمة ﻣن ثمﺎنية ) (08أعضﺎء ﻣن درﺟة أستﺎذ التﻌليم
الﻌﺎ و /أو ﻣن درﺟة أستﺎذ ﻣؤ ل ل نة اﳌنﺎﻗشة ،وذلﻚ بﺎل شﺎور ﻣع اﻷستﺎذ اﳌشرف ع اﻷطروحة و
ﻣﺪﻳر ا ت واﳌتخصص ن ﻣجﺎل اﻷطروحة ،و جﺐ أن ﻳ ون  -ع اﻷﻗل  -واحﺪ)ة( ﻣن أعضﺎء نة
اﳌنﺎﻗشة ﻣن خﺎرج ال لية ال ﻳن سﺐ إل ﺎ اﳌ

.
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اﳌادة  .14ﻗبل اﳌنﺎﻗشة ،تقﺪم اﻷطروحة للفﺤص الذي ﻳجر ه ثﻼثة ﻣقرر ن ﻣن درﺟة أستﺎذ التﻌليم
الﻌﺎ و /أو ﻣن درﺟة أستﺎذ ﻣؤ ل ،ﻌي م رئ س اﳌؤسسة ،ﻌﺪ ﻣوافقة رئ س ﻣركز الﺪكتوراه .و جﺐ أن
ﻳ ون أحﺪ ؤﻻء اﳌقرر ن -ع اﻷﻗل -ﻣن ا ﺎرج ال لية ال ﻳن سﺐ إل ﺎ اﳌ .
ً
اﳌادة  .15ﻳضع ل ﻣقرر تقر ًرا ﻣكتو ً ﺎ وﻣﺤفزاً ،
ﻣسبقﺎ ﻣن ﻗبل ﻣركز دراسﺎت
وفقﺎ ﻄط ُﻣ َﻌ ّﺪ
الﺪكتوراه ،و جﺐ أن ﻳتضمن ذا التقرر رأي الفﺎحص إﻳجﺎبﺎ أو سلبﺎ خﻼل ﻣﺪة أﻗصﺎ ﺎ ً 30
ﻳوﻣﺎ .إذا
ﺎن التقر ر ﻻ ﻳؤ ﺪ اﳌنﺎﻗشة ،أو إذا تم تجﺎوز ﻣ لة الش ر دون إﺟراء الفﺤص ،فإنه ﻳجوز لرئ س
اﳌؤسسة استﺪعﺎء ﻣقرر آخر.
اﳌادة  .16ﻻ ﻳجوز لرئ س اﳌؤسسة ال خيص بﺎﳌنﺎﻗشة إﻻ إذا ﺎن نﺎك  -ع اﻷﻗل  -تقر ران ﻣؤ ﺪان
ﳌنﺎﻗشة اﻷطروحة .و ذا لم ﻳكن اﻷﻣر كذلﻚّ ،
فإن ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه ﻳقوم بإخبﺎر طﺎلﺐ الﺪكتوراه
اﳌقﺪﻣة واﳌ ﱠ لة عن بﺤثه ،و ﺎلنقﺎط ال ﻳجﺐ إعﺎدة النظر ف ﺎ ،ﻗبل عرض الﻌمل ﱠ
بﺎﳌﻼحظﺎت ﱠ
ﻣجﺪدا
ع نة الفﺤص.
اﳌادة ُ .17ﻳ ْؤ َذن بمنﺎﻗشة اﻷطروحة ﻣن ﻗبل رئ س اﳌؤسسةً ،
بنﺎء ع اﻗ اح ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت
الﺪكتوراه ،ﻌﺪ اﳌصﺎدﻗة اﻹدار ة ع ﻣلﻒ اﻷطروحة ﻣن ﻗبل نة أطروحﺎت اﳌركز .و ذه ا ﺎلة،
الشﻌﺐ اﳌﻌنية ،التﺎ ﻌة

ﻳتم إرسﺎل تقﺎر ر الفﺤص إ نة اﳌنﺎﻗشة ،و تم شر ﻣ ص اﻷطروحة
ل ﺎﻣﻌة ،ﻗبل ﻣوعﺪ اﳌنﺎﻗشة بخمسة عشر ً
ﻳوﻣﺎ .وت ون اﳌنﺎﻗشة علنية إﻻ حﺎﻻت است نﺎئية؛ إذا ﺎن
ﻣوضوع الرسﺎلة ﻳك

طﺎ ﻌﺎ سر ﺎ.
ﻣقر اﳌؤسسة الرئ سية ال ﻳ ت

إل ﺎ اﳌشرف ،أو

ب ية

اﳌادة  .18ﻳمكن ﻣنﺎﻗشة اﻷطروحة
اﻻستقبﺎل ،وذلﻚ بﺎل شﺎور ﻣع ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه .و مكن لبﻌض أعضﺎء نة اﳌنﺎﻗشة أن
شﺎر وا عن ُ ﻌﺪ ،شر ﻄة أن تتضمن ال نة ا ﺎضرة أر ﻌة أعضﺎء ع اﻷﻗلَ ،بم ْن ف م رئ س ال نة
واﳌشرف ع اﻷطروحة.
اﳌادة  .19ﻳجﺐ أن تتم ﻣنﺎﻗشة أطروحﺎت اﻹشراف اﳌش ك داخل ﻣؤسسة تﺎ ﻌة ﺎﻣﻌة ﻣﺤمﺪ اﻷول.
َ ،بم ْن ف م

اﳌادة  .20تت ون نة اﳌنﺎﻗشة ﻣن أر ﻌة أعضﺎء ع اﻷﻗل وسبﻌة أعضﺎء كﺤﺪ أﻗ
اﳌشرف ع اﻷطروحة .و جوز دعوة اﻷعضﺎء غ ا ﺎﻣﻌي ن ،ﻣمن تتوفر لﺪ م ا ة ،للمشﺎركة
نة اﳌنﺎﻗشة ،دون اﳌشﺎركة اﳌﺪاوﻻت.

اﳌادة  .21ﻻ ﻳجوز أن ﻳتجﺎوز ا ﺪ اﻷﻗ لﻌﺪد اﻷطروحﺎت ال شرف عل ﺎ ل ﻣشرف ست )(6
ً
وعشرا
أطروحﺎت لقﻄﺐ الﻌلوم والتكنولوﺟيﺎ ،وثمﺎ ي ) (08أطروحﺎت لقﻄﺐ الﻌلوم اﻹ سﺎنية واﻵداب،
) (10لقﻄﺐ القﺎنون واﻻﻗتصﺎد .وﻣع ذلﻚ ،ﻳمكن الرفع ﻣن عﺪد الﻄلبة ،إذا ﺎن لﺪى اﳌشرف ع
اﻷطروحة ﻣشروع ﻣمول ﻳﺤتﺎج فيه ،وﺟو ﺎ ،لﻄلبة إضﺎفي ن.
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اﳌادة  .22ﻳتﻌ ﺪ اﳌشرف ع اﻷطروحة ب

يل عﺪد ﻣن طلبة الﺪكتوراه ﻳ نﺎسﺐ ﻣع اﳌوارد اﳌﺎلية

اﳌمنوحة للفر ق أو ا ت الذي ﻳ ت إليه .و تم التﺤقق ﻣن ﻣواضيع اﻷطﺎر ح اﳌق حة ﻣن ﻗبل نة
ﻣتخصصة ﻳتم إ شﺎؤ ﺎ ع ﻣستوى ُﻣ َ ِ ّس ّ
قية ت و ن الﺪكتوراه.
يل اثن ن ) (2فقط سنو ﺎ

 ﻳمكن للمشرف اﻗ اح ثﻼثة ) (3ﻣواضيع أطروحة كﺤﺪ أﻗ  ،و مكنهﻣن طلبة الﺪكتوراه لقﻄﺐ الﻌلوم والتكنولوﺟيﺎ حﺪود الﻌﺪد ا ّﺪد اﳌﺎدة  21أعﻼه.

يل ثﻼثة ) (3فقط سنو ﺎ ﻣن طلبة

 ﻳمكن له اﻗ اح أر ﻌة ) (4ﻣواضيع أطروحة كﺤﺪ أﻗ  ،و مكنهالﺪكتوراه لقﻄﺐ الﻌلوم اﻹ سﺎنية واﻵداب حﺪود الﻌﺪد ا ّﺪد اﳌﺎدة  21أعﻼه.

يل ثﻼثة ) (3فقط سنو ﺎ ﻣن طلبة

 ﻳمكن له اﻗ اح أر ﻌة ) (4ﻣواضيع أطروحة كﺤﺪ أﻗ  ،و مكنهالﺪكتوراه لقﻄﺐ "القﺎنون واﻻﻗتصﺎد" حﺪود الﻌﺪد ا ّﺪد اﳌﺎدة .21

اﳌادة  .23بﺎل سبة للمشرف ن الذﻳن بقيت ثﻼث سنوات فقط ع تقﺎعﺪ م ﻳمك م اﻗ اح ﻣواضيع
ً
ثﺎن /ﻣش ك ،و جﺐ أن ﻳ ون ذا اﻷخ ﻣسؤوﻻ عن ﻣتﺎ ﻌة التوﺟيه واﻹشراف
دكتوراه ،لكن ﻣع ﻣشرف ٍ
ع اﻷطروحة ح

ﺎﻳ ﺎ.

اﳌادة  .24حﺎلة عﺪم القﺪرة ع ﻣواصلة اﻹشراف لس ﺐ ﻣن اﻷسبﺎب )انتقﺎل ،وفﺎة ،ﻣرض طو ل
اﻷﻣﺪ ،إ ( ،ﻳق ح ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه بﺎل شﺎور ﻣع ﻣسؤول ب ية البﺤث ،ﻣشرفﺎ آخر ع
اﻷطروحة.
 .IIIواجبات طالب الدكتوراه
اﳌادة  .25ﻳتﻌ ﺪ طﺎلﺐ الﺪكتوراه بﺎﻻستﻌمﺎل ا يﺪ للوسﺎئل اﳌوضوعة ر ن إشﺎرته ﻹﺟراء بﺤثه .و و
ﻣﻄﺎلﺐ بﺎلتقيﺪ الصﺎرم بخﺎرطة الﻄرق ال وضﻌ ﺎ ﻣشرف اﻷطروحة واﳌصﺎدﻗة عل ﺎ ع ﻣستوى ب ية
اﻻستقبﺎل.
اﳌادة  .26ﻳتﻌ ﺪ طﺎلﺐ الﺪكتوراهً ،
وفقﺎ ﳌيثﺎق اﻷطروحة ذا ،بﺎح ام اللوائح اﳌﻌمول ﺎ داخل ب ية
اﻻستقبﺎل ،و ﻌليمﺎت ا ضور واﻷﻣن واﻻنضبﺎط والسر ة اﳌ نية اﳌﻌمول ﺎ ذه الب ية ،و ﺎﳌشﺎركة
أ شﻄة ت و ن الﺪكتوراه.
ﺎف لتقﺪم عمل أطروحته ،و جﺐ عليه تقﺪﻳم
اﳌادة  .27ﻳوافق طﺎلﺐ الﺪكتوراه ع تخصيص وﻗت ٍ
تقﺎر ر ﻣرحلية ﻣنتظمة إ اﳌشرف و  /أو إ

نة ﻣن ب ية اﻻستقبﺎل .كمﺎ ﻳجﺐ أن ﻳﺤرص ع

ﻌبئة

دف ا ت ش ل ﻣنتظم.
اﳌادة  .28إعﺎدة ال

ﱠ
يل السنو ة ﻣشروطة بمتﻄلبﺎت اﳌواد  7و 8و 9و 10و 11و 12اﳌذ ورة سﺎبقﺎ.

و ﺎﻹضﺎفة إ ذلﻚ ،فإن ال

يل الثﺎلث ﻣشروط بتقﺪﻳم عرض شف
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عن حﺎلة التقﺪم

إنجﺎز

اﻷطروحة ،ووﺟ ﺎت نظر الﻌمل البﺤ  ،أﻣﺎم نة ﻣن ثقة ﻣن ب ية استقبﺎل طﺎلﺐ الﺪكتوراه وﻣمثل عن
ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه.
اﳌادة  .29ﻳل م طﺎلﺐ الﺪكتوراه بﺎح ام سر ة عمل أطروحته )اﻷسﺎليﺐ وال وتو وﻻت ونتﺎئج أبﺤﺎثه
ونﺤو ذلﻚ( وعﺪم شر ﺎ و بﻼغ ﺎ  -شف ًيﺎ أو ً
كتﺎبيﺎ  -إﻻ بإذن كتﺎ ي ﻣن اﳌشرف ع أطروحته.
اﳌادة  .30ﻳوافق طﺎلﺐ الﺪكتوراه ع حضور ﺟميع ت و نﺎت الﺪكتوراه ،واﻷ شﻄة ا ﺪولة ﻣن ﻗبل
ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه ،و ية اﻻستقبﺎل.
اﳌادة  .31ﻳتﻌ ﺪ طﺎلﺐ الﺪكتوراه بتﺤر ر نتﺎئج أبﺤﺎثه فور ظ ور ﺎ ،وكذلﻚ ﻣشﺎر ع ﻣ شوراته ،و رسﺎل ﺎ
إ ﻣشرفه وفق ﺟﺪولة زﻣنية ﻣوضوعة بﺪﻗة بﺎل شﺎور ﻣع ﻣشرفه.
اﳌادة  .32ﻳل م طﺎلﺐ الﺪكتوراه بأن ﻳخ اﳌشرف ع أطروحته ،و أخذ ﻣوافقته ،ﻗبل إرسﺎل أي إنتﺎج
ّ
عل )ﻣقﺎل ،ورﻗة ﻣؤتمر ،عرض نتﺎئج ،تقر ر ،براءة اخ اع ،إ ( إ ﻣجلة علمية ﻣﺤكمة،
ْ
اﳌادة  .33ﻳتﺤمل طﺎلﺐ الﺪكتوراه ﻣسؤوليته عن اﻹنتﺎج الﻌل ب شره ﻣقﺎل ن -ع اﻷﻗل -ﻣف رس ن
يل
إحﺪى ﻗواعﺪ البيﺎنﺎت ) Scopusأو  ،(Web of scienceوﻣتصل ْ ن بﺎلﻌمل اﳌنجز خﻼل سنوات
اﻷطروحة )اﳌﺎدة  .(10و ل م بتقﺪﻳم ورﻗت ن ع اﻷﻗل ،إحﺪا مﺎ -ع اﻷﻗل -شف ية،

اﳌؤتمرات

الوطنية أو الﺪولية .كمﺎ ﻳل م بﺎس يفﺎء الت و نﺎت حﺪود ) 200سﺎعة(؛ كمﺎ سبق التنصيص ع ذلﻚ
ﻣﺎدة سﺎبقة.
اﳌادة  .34ﻳل م طﺎلﺐ الﺪكتوراه بﺎرتﺪاء نﺪام ﻻئق أثنﺎء اﳌنﺎﻗشة ،و ﺎح ام اﳌﻌﺎﻳ اﳌﻌمول ﺎ ﳌنﺎﻗشة
اﻷطروحة.
ﺐ ش ﺎدته ،إﻻ ﻌﺪ أن ﻳقﺪم تفر غﺎ

اﳌادة  .35ﻌﺪ اﳌنﺎﻗشة ،ﻻ ﻳﺤق لﻄﺎلﺐ الﺪكتوراه أن
) ،(déchargeعلميﺎ وﻣﺎدﻳﺎُ ،ﻣوافقﺎ عليه ﻣن ﻗبل اﳌشرف ع أطروحته ،وﻣن ﻗبل خﺪﻣﺎت اﳌكتبة
أن ﻳتﻌ ﺪ بﺎلقيﺎم بجميع التﻌﺪﻳﻼت ال اﻗ ح ﺎ
ﻣتﻌﺪدة الوسﺎئط ،ﻳ ّ ئ به ذﻣته .و جﺐ ع اﳌ
أعضﺎء ال نة بخصوص أطروحته ﻣن ﺎفة النوا .
اﳌادة  .36اﳌنﺎﻗشة ظة ﺟليلة ،ل ﺎ يب ُ ﺎ؛ لذا ،ﻳجﺐ أن تتم برئﺎسة أستﺎذ للتﻌليم الﻌﺎ  ،ب ل اح ام
ﻷعضﺎء نة اﳌنﺎﻗشة ،واﳌؤسسة ا ﺎضنة .و جﺐ أن ت ون اﳌنﺎﻗشة فرصة للنقﺎش ،وتبﺎدل اﻷف ﺎر؛
ح ﻳ س للم

اﻻستفﺎدة ﻣن ﻣﻼحظﺎت أعضﺎء ال نة وتوﺟ ﺎ م.

 .IVواجبات مديرب ية اﻻستقبال
اﳌادة  .37ﻳقوم ﻣﺪﻳر ب ية اﻻستقبﺎل ،بﺎل شﺎور ﻣع أعضﺎ ﺎ ،بﺎلتﺤقق ﻣن اﳌق حﺎت ا ﺎصة بموضوعﺎت
اﻷطﺎر ح ،و رسﺎل ﺎ إ ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه.
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اﳌادة  .38ﻳﺤرص ﻣﺪﻳر ب ية اﻻستقبﺎل ع ْ
ً
ﻣنﺪﻣجﺎ ً
تمﺎﻣﺎ ب ية اﻻستقبﺎل،
أن ﻳ ون طﺎلﺐ الﺪكتوراه
ظروف ّ
ﺟيﺪة )اﳌ ِﻌ ّﺪات
وأن ت ون لﺪﻳه إﻣ ﺎنية الوصول إ ﺟميع ال س يﻼت ﻹنجﺎز عمله البﺤ
الﻌلمية ،وﻣوارد تكنولوﺟيﺎ اﳌﻌلوﻣﺎت ،والوثﺎئق الضرور ة ،و ﻣ ﺎنية حضور النﺪوات واﳌؤتمرات ،وتقﺪﻳم
خﻼصﺎت عمله اﺟتمﺎعﺎت علمية ،إ (.
اﳌادة  .39س م ﻣﺪﻳر ب ية اﻻستقبﺎل وﻣشرفو اﻷطﺎر ح ،ﻣع ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه،

بلورة

وتنفيذ براﻣج تﺪر ية إضﺎفية ﻣﺤﺪدة ذات صلة بتخصص اﻷطروحة.
اﳌادة  .40ﻳختﺎر ﻣﺪﻳر ب ية اﻻستقبﺎل وﻣشرفو اﻷطﺎر ح طلبة الﺪكتوراه لل

يل ً
بنﺎء ع ﻣﻌﺎﻳ

اﻻستﺤقﺎق والتم الﻌل واﻻستﻌﺪاد.
 .Vمسؤوليات م سق تكو ن الدكتوراه
اﳌادة  .41ﻳقوم ﻣ سق ت و ن الﺪكتوراه بت سيق عملية اﻗ اح ﻣوضوعﺎت اﻷطﺎر ح ،وتجميع النتﺎئج،
و عﻼ ﺎ ﻌﺪ إدراﺟ ﺎ ضمن ت و ن الﺪكتوراه.
اﳌادة  .42ﻳ سق ﻣ سق ت و ن الﺪكتوراه الت و نﺎت ا ﺪدة ،وأﻳﺎم الﺪكتوراه ال ﻳتم تنظيم ﺎ إطﺎر
ت و ن الﺪكتوراه ،بﺎل شﺎور ﻣع ﻣسؤو ب ية اﻻستقبﺎل وﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه.
 .VIواجبات مديرمركزدراسات الدكتوراه
اﳌادة  .43ﻳﺤرص ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه ع ضمﺎن ال ام اﳌوﻗﻌ ن ع

ذا اﳌيثﺎق أثنﺎء إعﺪاد

اﻷطﺎر ح.
اﳌادة  .44ﻳوفر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه للمتقﺪﻣ ن لل يل سلﻚ الﺪكتوراه ﻗﺎئمة بموضوعﺎت
َ
اﳌﻌتمﺪة التﺎ ﻌة للمركز .و ﺤﺪد ا ﺪول الزﻣ لل يل
البﺤث ،ﻣق حة ﻣن ﻗبل ب يﺎت البﺤث
السنوي ،وللت و نﺎت التكميلية.
اﳌادة  .45ﻳقﺪم اﳌركز لﻄلبة الﺪكتوراه ت و نﺎت تكميلية ،ﻣش كة وخﺎصة ،ﻣفيﺪة ﻷبﺤﺎ م وﻣشﺎر ﻌ م،
بﺎﻹضﺎفة إ الت و ن الﻼزم ﻻك سﺎب ثقﺎفة علمية واسﻌة.
ْ
ﳌادة ُ .46ﻳخ ِضع ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه ل أطروحة ،ﻗبل عرض ﺎ للمنﺎﻗشة ،ل نﺎﻣج كشﻒ اﻻنتﺤﺎل،
ﻣع ّ
حﺪ ﻣسموح به ﻻ ﻳتجﺎوز  ،٪25وذلﻚ بمراعﺎة اختﻼف التخصصﺎت )لتأكيﺪ التقر ر اﳌقﺪم ﻣن طﺎلﺐ
ٍ
الﺪكتوراه حول سبة اﻻنتﺤﺎل عمله(.
اﳌادة  .47ﻳ سق ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه نة اﻷطروحﺎت ،اﳌ ﱠونة ﻣن اﳌشرف ع اﻷطروحة
وﻣﺪﻳر ب ية اﻻستقبﺎل وﻣسؤول ت و ن الﺪكتوراه.
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حﺎل عﺪم الوفﺎء

اﳌادة  .48حﺎلة وﺟود صﻌو ة ﻣﺎ ،أو خﻼف ب ن طﺎلﺐ الﺪكتوراه واﳌشرف ،أو ح
بﺎﻻل اﻣﺎت ال تم التﻌ ﱡ ﺪ ﺎ إطﺎر ذا اﳌيثﺎق ،ﻳتﺪخل ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه ،بت سيق ﻣع
نة اﻷطروحﺎت؛ ﻻﻗ اح ا لول ،واتخﺎذ القرارات الﻼزﻣة ال ﻳجﺐ ع اﳌﻌني ن اح ُاﻣ ﺎ.
اعتبارا من اﳌوسم ا ام  ،2022/2021و ّ
ً
خص اﳌ ﱠ ل ن ا ُ ُدد فقط.
سري العمل ذا اﳌيثاق
اﻻسم ال

 ،اﻻسم العائ  ،التوقيع ،التار خ.

 طﺎلﺐ دكتوراه )ﻗراءة وﻣوافقة(: اﳌشرف ع اﻷطروحة: ﻣﺪﻳر ب ية اﻻستقبﺎل: ﻣسؤول ت و ن الﺪكتوراه: -ﻣﺪﻳر ﻣركز دراسﺎت الﺪكتوراه:
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