ٌعتبر مٌثاق األطروحات ،كما تدل على ذلك تسمٌته ،وثٌقة تجمع علٌها كل األطراف المعنٌة،

وتحدد بشكل دقٌق مراحل تحضٌر األطروحة وااللتزامات المتبادلة بٌن كل من الطالب المسجل فً
الدكتوراه ،والمشرف على األطروحة ومدٌر مركز الدراسات فً الدكتوراه ،وكذا المسإول على بنٌة البحث
المستقبلة .وٌمكن إجراء بعض التعدٌالت على هذا النص قبل اعتماده من طرف اللجنة العلمٌة التابعة
للمإسسة أو المإسسات المنضوٌة بمركز الدراسات فً الدكتوراه.
ٌشكل مٌثاق األطروحات عقدا ٌحدد الشروط الالزمة لحسن سٌر األطروحة (تحدٌد موضوع

األطروحة ،ظروف عمل الطالب المسجل فً الدكتوراه ،التؤطٌر والتتبع ،مناقشة األطروحة ،واالندماج فً
الحٌاة العملٌة ،)...وذلك ضمانا للجودة والفاعلٌة.
ٌعتبر التسجٌل بالدكتوراه اختٌارٌا ،وٌندرج فً إطار تعاقد بٌن كل من الطالب المسجل فً

الدكتوراه والمشرف على أطروحته .وٌتطرق هذا التعاقد لموضوع األطروحة وظروف العمل الضرورٌة
لتقدم مقبول ألعمال البحث .لذا ،فإن على كل من المشرف على األطروحة والطالب المسجل فً الدكتوراه
واجبات وحقوق متبادلة من مستوى عال من اإللزامٌة.
 فً إطار اإلجراءات التنظٌمٌة الجاري بها العملٌ ،حدد هذا المٌثاق االلتزامات المتبادلة مع
التذكٌر باألخالقٌات العلمٌة واحترام تنوع التخصصات والمإسسات .وٌهدف هذا المٌثاق إلى ضمان جودة
علمٌة عالٌة.

األطروحة.

ٌلتزم مركز الدراسات فً الدكتوراه بالعمل على احترام مبادئ هذا المٌثاق خالل فترة تهًٌء

عند التسجٌل األول فً الدكتوراهٌ ،وقع كل من الطالب المسجل فً الدكتوراه والمشرف على

أطروحته ومدٌر مركز الدراسات فً الدكتوراه وكذا المسإول على بنٌة البحث المستقبلة ،على نص هذا
المٌثاق.
 -1الدكتوراه  :مرحلة لتهيئ مشروع شخصي ومهني
ٌنخرط تحضٌر األطروحة ضمن مشروع شخصً ومهنً محدد األهداف والمتطلبات،

وٌستوجب وضوح الرإٌة من حٌث األهداف المسطرة والوسابل المخصصة لبلوغها.
ٌقوم مركز الدراسات فً الدكتوراه بإخبار الطلبة المسجلٌن فً الدكتوراه باإلحصابٌات

الوطنٌة حول مستقبل الدكاترة الشباب ،وكذا بالمعلومات المتعلقة بمستقبلهم المهنً ،عند توفرها .لذا ٌتعٌن
على الدكاترة خرٌجً مركز الدراسات فً الدكتوراه إشعار المشرفٌن على أطروحاتهم وكذا مدٌر المركز
بمآلهم المهنً خالل األربع سنوات الموالٌة لحصولهم على شهادة الدكتوراه.
ٌتعٌن على المشرف على األطروحة أو مدٌر مركز الدراسات فً الدكتوراه العمل على

توفٌر أكٌر عدد ممكن من المنح لفابدة الطلبة المسجلٌن فً الدكتوراه غٌر المزاولٌن ألي نشاط مهنً .وٌقوم
كل من المشرف على األطروحة ومدٌر مركز الدراسات فً الدكتوراه بإخبار المترشحٌن بالموارد المتوفرة
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لتهٌا األطروحة (الموارد المالٌة المرصودة من طرف الوزارة للبحث ،المنح المخصصة من طرف الجهة،
المنح المخصصة من طرف القطاع االقتصادي واالجتماعً)....،؛
ٌتعٌن على الطالب المسجل فً الدكتوراه أن ٌتقٌد بالنظام الداخلً للمركز وأن ٌواظب على

المشاركة فً التكوٌنات والندوات والمحاضرات التً ٌنظمها المركز .إذ ٌنظم هذا األخٌر تكوٌنا ت تكمٌلٌة
لفابدة الطلبة المسجلٌن فً الدكتوراه  ،تهدف إلى توسٌع دابرة تخصصهم وكفاءاتهم و التً من شؤنها الرفع
من فرص اندماجهم فً الحٌاة المهنٌة .وتتوج هذه التكوٌنات التكمٌلٌة بشهادة ٌسلمها مدٌر مركز الدراسات
فً الدكتوراه.
على الطالب المسجل فً الدكتوراه و بمساعدة من مركز الدراسات فً الدكتوراه االنشغال

باالندماج المهنً ،بنسج عالقات مع المشغلٌن المحتملٌن ( مختبرات ،جامعات ،مقاوالت جمعٌات،
إدارات .)...وٌمكن لهذه المبادرة أن تتضمن مشاركة الطالب المسجل فً الدكتوراه فً اللقاءات المنظمة من
طرف المركز مع الفاعلٌن االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن والمهنٌٌن .كما ٌمكن تنظٌم إقامة لبعض األسابٌع
خصوصا فً المقوالت أو مكتب الدراسات والخبرة أو مإسسات قضابٌة أو إدارات أو جمعٌات أو مإسسات
أخرى ،وذلك حسب تخصصات وطبٌعة بنٌات البحث المستقبلة بالجامعة؛
تعتبر المشاركة المنتظمة والمواظبة فً الندوات والتكوٌنات التكمٌلٌة واألٌام الدراسٌة

والتدارٌب واللقاءات مع الفاعلٌن االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن والمهنٌٌن إحدى العناصر التً تإخذ بعٌن
االعتبار عند أي تمدٌد محتمل لمدة تحضٌر األطروحة؛
وٌسهر المشرف على األطروحة بحرص على احترام االلتزامات المتضمنة فً هذا المٌثاق.

 -2موضوع األطروحة وإنجازها:
عند تسجٌله فً األطروحةٌ ،حصل المترشح على جمٌع التوضٌحات حول الموضوع الذي

سٌقوم بدراسته ،وحول سٌاق األطروحة وبنٌة البحث .وٌتم توضٌح إشكالٌة الموضوع ومكانتها ضمن
موضوعات المختبر أو بنٌة االستقبال؛
ٌمكن موضوع األطروحة من إنجاز عمل ٌتمٌز بطابع الجدة والجدٌة فً التكوٌن ،وٌفترض

أن ٌتم إنجازه خالل مدة ثالث سنوات .وٌنبنً اختٌار موضوع األطروحة على اتفاق بٌن الطالب والمشرف
على أطروحتهٌ ،عبر عنده عند التسجٌل.
ٌتعٌن على المشرف على األطروحة باعتباره متمكنا من موضوع البحث المعنى أن ٌساعد

الطالب على إبراز الطابع اإلبداعً لألطروحة وراهنٌة موضوعها .كما ٌتعٌن علٌه العمل على التؤكد من
الروح اإلبداعٌة عند الطالب.
ٌعهد إلى المشرف على األطروحة بتحدٌد وتجمٌع الموارد الالزمة إلنجاز األطروحة .ولهذا

الغرضٌ ،تعٌن إدماج الطلب المسجل فً الدكتوراه بشكل ملً فً بنٌة البحث المستقبلة وتمكٌنه من
التسهٌالت واإلمكانٌات الموضوعة رهن إشارة األساتذة الباحثٌن أعضاء هذه البنٌة ،وذلك بغٌة إنجاز أعماله
البحثٌة ( تجهٌزات علٌمة ،وسابل معلوماتٌة ،توثٌق ،إمكانٌات المشاركة فً الندوات والحاضرات ،تقدٌم عمله
فً االجتماعات واللقاءات العلمٌة .)...كما ٌتعٌن على أعضاء بنٌة البحث المستقبلٌة للطالب المسجل فً
الدكتوراه ،من جانبهم ،إلزامه على احترام مجموعة من الضوابط العلمٌة واألخالقٌة التً ٌقتضٌها العمل
داخل بنٌة البحث؛
ٌلتزم الطالب المسجل فً الدكتوراه عند تسجٌله باحترام أوقات ونسق العمل .كما ٌتوجب

علٌه إخبار المشرف على أطروحته بتقدم أعمال األطروحة وبالصعوبات التً قد تعترضه .وٌتعٌن علٌه ألن
ٌبدي روح المبادرة خالل إنجاز بحثه؛
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 -3تأطير وتتبع األطروحة
ٌتعٌن على مركز الدراسات فً الدكتوراه أو بنبة البحث المستقبلة إخبار الطالب المسجل فً

الدكتوراه بعدد األطروحات التً ٌشرف علٌها المإطر الذي ٌرغب فً اإلشراف على أطروحته .وعملٌا ،فإن
المشرف على األطروحة ال ٌمكنه تؤطٌر سوى عدد محدود من الطلبة فً نفس الوقت ،إذ علٌه تخصٌص
االهتمام الضروري لمتابعة أعمال هإالء الطلبة .ولهذا السبب فإن عدد الطلبة الذي ٌمكن اإلشراف علٌه فً
نفس الوقت هو خمسة طالب على األكثر؛
ال ٌمكن تفوٌض مهمة اإلشراف على األطروحة .وبالمقابلٌ ،مكن القٌام بإشراف مزدوج مع

أستاذ باحث من خارج المإسسة .كما ٌمكن القٌام بإشراف مزدوج مع أساتذة باحثٌن ٌنتمون لجامعات أجنبٌة،
بعد المصادقة من طرف المجلس العلمً لمركز الدراسات فً الدكتوراه .غٌر أنه وفً جمٌع الحاالتٌ ،تعٌن
أن ٌنتمً أحد المإطرٌن إلى مركز الدراسات فً الدكتوراه التابع للجامعة التً سجلت بها األطروحة .وعند
وجود إشراف مزدوج ،فإن للمشرف على األطروحة الربٌسً والمنتمً لمركز الدراسات فً الدكتوراه
مسإولٌة التؤطٌر العلمً الفعلً للطالب المسجل فً الدكتوراه؛
ٌستفٌد الطالب المسجل فً الدكتوراه من تؤطٌر شخصً من طرف المشرف على أطروحته

والذي ٌلتزم بتخصٌص جزء هام من وقته من أجل هذا التؤطٌر .ومن الضروري عقد لقاءات منتظمة بٌن
الطالب والمشرف على أطروحتهٌ ،تم تحدٌدها وبرمجتها مسبقا؛
ٌلتزم الطالب المسجل فً الدكتوراه بتقدٌم المرحلة الالزمة حول تقدم أشغال البحث إلى

المشرف على أطروحته ،وبعرض أعماله فً الندوات واللقاءات التً تنظمها بنٌة االستقبال أو مركز
الدراسات فً الدكتوراه؛
ٌلتزم المشرف على األطروحة بالتتبع المنتظم لتقدم أعمال البحث وبتقدٌم التوجٌهات الجدٌدة

التً ٌمكن األخذ بها بناء على النتابج المحصل علٌها .كما ٌتعٌن علٌه إخبار الطالب المسجل بالدكتوراه
بالتقٌٌمات اإلٌجابٌة أو باالعتراضات واالنتقادات التً ٌمكن أن توجه لعمله خصوصا خالل المناقشة؛
ٌقترح مدٌر مركز الدراسات فً الدكتوراه الترخٌص بمناقشة األطروحة ،وذلك بعد استطالع

رأي المنسق العلمً والمشرف على األطروحة .وتقوم لجنة بدراسة األطروحة طبقا للضوابط الوطنٌة لسلك
الدكتوراه ،إذ على أساسها ٌرخص ربٌس الجامعة بالمناقشة بعد استطالع رأي مدٌر مركز الدراسات فً
الدكتوراه .وٌعٌن ربٌس الجامعة ربٌس وأعضاء لجنة المناقشة ،وذلك باقتراح من مدٌر مركز الدراسات فً
الدكتوراه ،بعد استطالع رأي المنسق العلمً والمشرف على األطروحة .وتضم لجنة المناقشة على األقل
أربعة أعضاء من ضمنهم المشرف على األطروحة ٌتم اختٌارهم بناء على كفاءتهم العلمٌة ،وٌحبذ أن ال
ٌتجاوز عدد أعضاء اللجنة ستة أعضاء.
 -4مدة إنجاز األطروحة
تعتبر األطروحة مرحلة فً مسلسل البحث العلمً ،وٌتعٌن أن تحترم اآلجال تماشٌا مع روح

دراسات الدكتوراه ومصلحة الطالب المسجل فً الدكتوراه.
إن المدة المتوسطة لتهٌا الدكتوراه هً ثالث سنوات .وعند متم السنة الثانٌةٌ ،تعٌن دراسة

مدى توافق التارٌخ المرتقب للمناقشة مع تقدم أعمال البحث؛
إن أي تمدٌد لمدة تحضٌر األطروحة ،بعد ثالث سنوات من التسجٌلٌ ،كتسً طابعا استثنابٌا،

وٌطلب هذا التمدٌد من ربٌس المإسسة من طرف كل من الطالب المسجل بالدكتوراه والمشرف على
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األطروحة من خالل تقرٌر ٌتناول مدى تقدم أشغال البحث واألسباب التً تبرر التؤخٌر .وال ٌمنح هذا التمدٌد
إال فً حاالت خاصة .وال ٌعنً بؤي حال من األحوال تعدٌال فً طبٌعة واستمرارٌة أشغال البحث ،كما تم
تحدٌدها سلفا فً االتفاق المشترك؛
فً جمٌع الحاالتٌ ،تطلب تهٌا األطروحة تجدٌدا سنوٌا لتسجٌل الطالب فً الدكتوراه؛

للتقٌد بالمدة المرتقبة لمناقشة األطروحةٌ ،تعٌن على الطالب المسجل فً الدكتوراه والمشرف

على األطروحة احترام التزاماتها المتعلقة بؤوقات ونسق العمل الالزمة.
 -5مسطرة الوساطة
عند وجود صعوبات خاصة أو خالف ،أو إخالل بااللتزامات المنصوص علٌها فً هذا

المٌثاقٌ ،وصً لكل من الطالب المسجل فً الدكتوراه والمشرف على األطروحة االلتجاء إلى المسإول على
بنٌة البحث المستقبلة أو مركز الدراسات فً الدكتوراه وذلك بغٌة إٌجاد حل مقبول من الطرفٌن؛
عند تعذر إٌجاد أي حل من الحلول المقنعة وبالتالً استمرار الخالف بٌن الطالب المسجل فً

الدكتوراه والمشرف على األطروحة أو المسإول على بنٌة البحث المستقبلةٌ ،تم اللجوء إلى وسٌط ٌعنٌه
مركز الدراسات فً الدكتوراه.
 -6نشر وتقييم النتائج
تقاس جودة وجدٌد األطروحة من خالل المنشورات وبراءات االختراع الصناعٌة

المستخلصة من البحث ،خالل أو بعد تهٌا األطروحة .وٌتعٌن على المشرف على األطروحة ،أن ٌعمل على
تسهٌل نشر أعمال الطالب المسجل فً الدكتوراه،
يجب أن يكون الطالب قد شارك في نشر مقال ْين مح ّكم ْين أحدهما في مجلة أكاديمية دولية

والثاني في مجلة جامعية.
الطالب هو المؤلف األول في المقالين.
أن يكون

ُ
حرر بنً مالل فً ........................

توقٌـــــع الطالب:

األستاذ المشرف

المسؤول عن بنية البحث
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مدير المركز

