
 
 

  
 اللغات و التراث و التهيئة المجالية.  :كز دراسات الدكتوراه مر 

 "ميثـاق األطروحـة" 

 الديباجة

 . 4002أكتوبر  67الموافق ل  6541شوال  67بتاريخ  4765لسلك الدكتوراه   المنشور بالجريدة الرسمية عدد  بناء على الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية

 " اللغات والتراث والتهيئة المجالية " وبناء على اعتماد تكوينات الدكتوراه  : 

 ....................................................................................................................................اسم الطالب المسجل في: 
 ..  ............. ..........................الدكتوراه:................................................. ............ ............ ............ ............ ..... 

 ... .....................................األستاذ المشرف على األطروحة:...................................................... ............ ............ ......
 .........................................بنية البحث المستقبلة )المختبر(: :....................... ............ ............ ............ ............ .. مدير

 .. .....................................................مدير مركز دراسات الدكتوراه :  ................................................. ............ .........
 تمت المصادقة باإلجماع بين كل األطراف على مقتضيات هذا الميثاق:

  اجبممات يتضممن ميثمماق األطروحممات املتزامممات المتبادلممة لتحضممير األطروحممة فممي مممروف جيمدة طيلممة مممدتها ومممروف عمممل الطالممب  والتمم طير والتتبمم   وكممذا و
مشممرف الطالممب  وشممروي وكيتيممة تمديممد مممدة وحجمماح األطروحة.وتحممدد بشممكل دقيممق مراحممل تحضممير األطروحممة واملتزامممات المتبادلممة بممين كممل مممن الطالممب والوحقمموق 

 طيلة مدة وحجاح األطروحة. والمسؤول عن البنية والمدير

 ثماق. ويتطمرق همذا التوافمق لمواموع األطروحمة وممروف اللممل الضمرورية يندرج التسجيل بالدكتوراه في وطار توافمق بمين كمل األطمراف الموقلمة علمى همذا المي
 لتقدم أعمال البحث  في وطار اإلجراءات التنظيمية الجاري بها اللمل.

 لمركمزعند التسجيل األول في الدكتوراه  يوق  على حص هذا الميثاق كل من الطالب والمشرف والمسؤول عن البنية والمدير تحت وشراف رئمي  مجلم  ا 
 ورئي  الجاملة.

 الدكتوراه: مرحلة لتهيئ مشروع شخصي ومهني.1

  ينمدرج تحضممير األطروحممة امممن مشممروع شخصممي ومهنممي محممدد األهممداف والمتطلبممات  ويسممتوجب وامموا الرريممة مممن حيممث األهممداف المسممطرة  والوسممائل
 المخصصة لبلوغها  والمسطرة الملتمدة إلحجاحها.

 الداخلي للمركز  وأن يوامب على المشاركة في التكوينات والندوات والمحاامرات التمي ينظمهما المركمز  وذ يمنظم همذا  يتلين على الطالب أن يتقيد بالنظام
احمدماجهم فمي الحيماة األخير تكوينات تكميلية لتائدة الطلبة المسجلين في المدكتوراه  تهمدف ولمى توسمي  دائمرة تخصصمهم وكتماءاتهم التمي ممن شم حها الرفم  ممن فمر  

 . وتتوج هذه التكوينات التكميلية بشهادة يسلمها المدير بناءا على مقتضيات الملف الوصتي.المهنية
  مت  يسهر مركز الدراسات في الدكتوراه على توجيه الطالب لالهتمام بسوق الشمغل وحسمع عالقمات مم  المشمغلين المحتملمين )مختبمرات  جاملمات  مقماو

طالب في اللقاءات المنظمة من قبل المركز م  التاعلين امقتصاديين وامجتماعيين والمهنيين  أو عبمر تمداريب قصميرة جمليات  ودارات...(. يتم ذلك عبر مشاركة ال
طبيلممة المممدد داخممل المقمماومت أو مكاتممب الدراسممات والخبممرة أو المؤسسممات القضممائية أو اإلدارات أو الجمليممات أو مؤسسممات أخممرد  وذلممك حسممب تخصصممات و 

 لة. بنيات البحث بالجام
 ين امقتصمماديين تؤخممذ بلممين امعتبممار المشمماركة المنتظمممة والموامبممة فممي النممدوات والتكوينممات التكميليممة واأليممام الدراسممية والتممداريب واللقمماءات ممم  التمماعل

 وامجتماعيين والمهنيين عند أي تمديد محتمل لمدة تحضير األطروحة.

 . موضوع األطروحة وإنجازها4

 يله في األطروحة  من قبل كل من المسمؤول عمن البنيمة والمشمرف  علمى جميم  التواميحات حمول مواموع بحثمه  وسمياق وحجماح يحصل المترشح  بلد تسج
 األطروحة وبنية البحث. ويتم توايح وشكالية المواوع وتموقله امن مواوعات المختبر أو بنية البحث.

 نه عند التسجيل. ويجب أن يترح هذا المواموع عممال يتميمز بطماب  الجمدة والجديمة فمي يتم اختيار المواوع بناء على اتتاق بين الطالب والمشرف  يلبر ع
 التكوين  ويُتترض أن يتم وحجاحه خالل مدة ثالث سنوات. 

 .على المشرف  باعتباره متمكنا من مواوع البحث الملني وملما بجواحبه وراهنيته  أن يساعد الطالب على وبراح تميز األطروحة 
 لى احدماج الطالب في بنية البحث وتمكينه من الوسائل والملدات المواوعة رهن وشارة األساتذة الباحثين أعضماء همذه البنيمة )تجهيمزات يسهر المشرف ع

 ة...(.علمية  وسائل مللوماتية  مراج   ومكاحيات المشاركة في الندوات والمحاارات  تقديم عمله وعرض حتائجه في امجتماعات واللقاءات الللمي

 اهلل جاملة سيدي محمد بن عبد

 كلية اآلداب و الللوم اإلحساحية
 فاس -ساي  

 
 



 ى الطالب احترام األحظمة الداخلية للمؤسسات التي يلمل بها وكذا الضوابط الللمية واألخالقية.عل 
 .يجب على الطالب وخبار المشرف على أطروحته بمراحل تقدم أعماله وبالصلوبات التي قد تلتراه 
 . تأطير وتتبع األطروحة3

 للمركز. يشرف على األطروحات األساتذة المنتمون لبنيات البحث المكوحة 
 .يمكن ت طير البحث بإشراف مشترك 
 لمية.يلتزم الطالب بإحجاح تقارير مرحلية حول تقدم أشغال البحث يرفلها ولى المشرف على أطروحته  وبتقديم أعماله في الندوات واللقاءات الل 
 خذ بها بناء على النتائع المحصل عليها. يلتزم المشرف بالتتب  المنتظم لتقدم أعمال البحث وبتقديم التوجيهات الجديدة التي يمكن األ 
 يقدم المشرف ولى المدير عند كل وعادة تسجيل تقريرا متصال حول تقدم وحجاح األطروحة. 

 . مدة إنجاز األطروحة و مناقشتها5

 متم السنة الثاحية يتلين دراسة مدد تقدم أعمال البحث م  التاريخ المرتقب للمناقشة. تحدد مدة تهيئ الدكتوراه في ثالث سنوات. وعند 
 .أي تمديد لمدة تحضير األطروحة يكتسي طابلا استثنائيا 
  :يرخص التمديد بناء على طلب خطي من الطالب 

 لسنة من قبل رئي  المؤسسة  باقتراا من المدير  وبلد استطالع رأي المشرف. -

 و أخيرة من قبل رئي  الجاملة  باقتراا من رئي  المؤسسة  وبلد استطالع رأي المدير والمشرف.لسنة ثاحية  -
 .في جمي  الحامت  يتطلب تهيئ األطروحة تجديدا سنويا لتسجيل الطالب في الدكتوراه 
  ف و الممدير. وقبمل المناقشمة تقموم لجنمة علميمة يمنح الترخص بمناقشة األطروحة من قبل رئمي  الجاملمة بماقتراا ممن رئمي  المؤسسمة بنماء علمى رأي المشمر

 بدراسة األطروحة طبقا للضوابط الوطنية لسلك الدكتوراه.
  .يلين رئي  وأعضاء لجنة المناقشة من قبل رئي  المؤسسة باقتراا من المدير بلد استطالع رأي المشرف 
 جاح األطروحة.يتلين على األطراف الملنية احترام املتزامات المتللقة بمدة و شروي وح 
 .عند اإلخالل باملتزامات المنصو  عليها في هذا الميثاق يحال األمر على مجل  المركز للبت فيه 
 .تلتبر قرارات مجل  المركز ملزمة لجمي  األطراف 

 . نشر وتقييم النتائج4

 الللمية من بين ملايير تقييم جودة و جدة أعمال األطروحة.  تلتبر المنشورات الللمية المستخلصة من البحث  و البراءات 
 .يجب تسجيل اسم الطالب في قائمة المؤلتين المشتركين ألي منشور مقتطف من أعمال بحثه 
 
 . المستقبل المهني للطالب المسجل في الدكتوراه7

  خالل مدة وحجاح األطروحة. يتلين على الطالب استشارة المشرف بخصو  سبل ودماجه في المجال المهني و ذلك 

 حرر ب..............      
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