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الهدف من ميثاق الدكتوراه هو إضفاء الطابع الرسمي على مجموعة من القواعد والمبادئ؛ إذ يحّدد 
االلتزامات المتبادلة بين كل من طالب الدكتوراه، والمشرف على األطروحة، والمسؤول عن بنية البحث 

 المستقبلة، ومدير مركز دراسات الدكتوراه.
 تخّص هذه االلتزامات ما يلي:

 تعريف األطروحة ومدة تحضيرها؛. 1

 . إجراءات اختيار موضوع األطروحة؛2

 . ظروف العمل الالزمة لتقدم أعمال البحث؛ 3

 . التأطير والتتبع؛4

 . حقوق طالب )ة( الدكتوراه وواجباته )ها(؛5

 ؛كيفياتهتحضير األطروحة و . شروط تمديد 6

 . مناقشة أطروحة الدكتوراه؛7

 . نشر أطروحة الدكتوراه وتثمين نتائج البحث؛8

 . نشر األطروحة عبر األنترنت.9

 

 . تعريف األطروحة ومدة تحضيرها1
 أطروحة الدكتوراه هي في اآلن ذاته:

 تدريب أكاديمي ُيَجاُز بالحصول على شهادة جامعية؛ -

 على إسهامات علمية أصيلة؛ وثيقة تحتوي  -

 تتويج لعمل البحث؛ -

 يجب أن تساعد طالب الدكتوراه في تحديد مشروعه املنهي.

يستغرق تحضير أطروحة الدكتوراه ثالث سنوات. يمكن تمديد هذه الفترة لسنة واحدة ثالث مرات وفق شروط يحّددها 

 البند )ح( من ميثاق الدكتوراه.

 

 ألطروحة. إجراءات اختيار موضوع ا2
توضع لدى مدير مركز دراسات الدكتوراه قائمة مواضيع البحث املقترحة من قبل بنيات البحث املعتَمدة بالجامعة 

الحقل  واضيعيجب أن توافق هذه امل، و املعتِمدة لتكوين الدكتوراه، لتكون رهن إشارة املرشح للتسجيل بسلك الدكتوراه

 .بشأنهالدكتوراه  تكوينالذي تم اعتماد تخصص أو ال /العلمي

يتّم اختيار موضوع البحث على أساس تعاقد حّر بين طالب الدكتوراه واملشرف على األطروحة. يجب أن يكون تحضير 

، وبجودة تكوينيموضوع األطروحة في اآلجال املحددة ممكنا بوتيرة معقولة ومناسبة، كما ينبغي أن يتّوج بإنجاز بحث أصيل، و 

 عالية.

الع على قائمة  يتعّين على طالب
ّ
الدكتوراه واملشرف على األطروحة التأكد من أصالة املوضوع عند اختياره، بعد االط

 األطروحات قيد اإلنجاز واألطروحات التي تّمت مناقشتها.
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، ُيزّود طالب الدكتوراه عند التسجيل بجملة من التوضيحات تخّص سياق األطروحة، وإشكالية الهدفولتحقيق هذا 

 كانتها ضمن مواضيع بنية البحث املستقبلة. موضوعها وم

 طالَب الدكتوراه بتبعات هذا اإلجراء، خاصة ما يتعلق منها باآلجال 
ُ
في حالة تغيير موضوع األطروحة، ُيبلغ املشرف

 القانونية املسموح بها لتحضير أطروحة الدكتوراه. يودع طالب الدكتوراه طلب تغيير موضوع األطروحة مشفوعا بتزكية من

 املشرف لدى مركز دراسات الدكتوراه للبث فيه.

يتّم تغيير موضوع األطروحة خالل السنة الثانية، وال يسمح بأي تغيير في موضوع األطروحة بعدها إال بترخيص استثنائي 

 من مركز دراسات الدكتوراه. 
 

 ظروف العمل الالزمة لتقدم أعمال البحث. 3

الوسائل التي سيتم  خصوصا، لتحضير األطروحةاملطلوبة  ظروف والكيفياتال، بضاأي املشار إليه أعاله، االتفاق ُيعنى

 .واملوارد املتاحةشروط إعدادها، و  اعتمادها إلنجاز األطروحة،

 

 . التأطير والتتبع4
 إحدى البنيات. يجب أن ينتمي إلى على تتبع أعمال األطروحةهو املسؤول األول  املشرف :املشرف على األطروحة أ.

 .في الطب أو الصيدلة أو طب األسنان مبرزأو أستاذ مؤهل أو أستاذ  يعالالتعليم الأستاذ إما هو فالبحثية املعتمدة؛ 

 :يسهر املشرف على األطروحة بالخصوص على

لتقدم أعمال  للتتبع املنتظممن وقته ا ص جزءخصّ أن يو  بتأطير علمي بإشراف منهطالب الدكتوراه أن يحظى  −

في  تسجيلال ذمنتظمة ومتكررة من ينبغي إرساء تعاقد مبدئي بينهما يخص تنظيم عقد لقاءات، ذلك. لالبحث

 ؛الدكتوراه

الع بطالب الدكتوراه أن ُيبقي  −
ّ
ة وزاريتعويضات  إذا توفرت من قبيل: أطروحته نجازاملمكنة إل  املتاحة املواردعلى اط

 (؛وغيرها، منح تعاون، جهوية، منح عن البحث

على  يطلعهو بناء على النتائج املحصل عليها،  األخذ بها هالجديدة التي يمكن التوجهاتطالب الدكتوراه  يناقش معأن  −

 ؛يمكن أن توجه لعملهالتقييمات اإليجابية أو االعتراضات واالنتقادات التي 

 عروض شفوية بانتظام؛كما تجب برمجة . أبحاثهم ومناقشتها تدريب طلبة الدكتوراه على عرض نتائج −

العلمية والنشر في املجالت  امللتقياتمن خالل املشاركة في  ،عملاملنجز من ال على تثمينشجيع طالب الدكتوراه ت −

 ؛ثمينشكل آخر من أشكال الت الجودة، وعند االقتضاء، تسجيل براءات االختراع أو أّي ب املشهود لها

 .نة املناقشةمنح الطالب الترخيص ملناقشة األطروحة واقتراح املقررين وأعضاء لج −

 .العلمي لطالب الدكتوراه فحص املنجز −

 بة( طل10) ةعشر اآلن ذاته، أكثر من في ه أن يؤطر، يمكنال ، لضمان تفرغ املشرف على األطروحة لتتبع أعمال طلبته

ات التابعة ملركز دراسات طروحاأل من قبل لجنة ، إال إن منح ترخيصا استثنائيا، بحسب كل حالة على حدة، دكتوراه

 ؛ الدكتوراه

 وال يمكن تفويضه بأي حال من األحوال؛ لّيااألطروحة فعتأطير يجب أن يكون 
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أن  بنية البحث املستقبلة املسؤول عنه أو تقاعده، يجب على انتقالاألطروحة أو مرضه أو املشرف على في حالة وفاة 

 ؛على األطروحة آخر مشرفاعلى طالب الدكتوراه  قترحي

طالب الدكتوراه، بعد استشارة يقترح املسؤول عن بنية البحث املستقبلة على ، ف على األطروحةاملشر  في حالة تقاعد

أستاذ التعليم العالي أو  إما . وهوملتابعة أعمال تحضير األطروحة البحث ينتمي لبنية مشرفا مشاركا، املشرف على األطروحة

 .األسنانالصيدلة أو طب  في الطب أو مبرزأستاذ مؤهل أو أستاذ 

األطروحات التابعة ملركز دراسات الدكتوراه، على أن يقتصر على رأي إيجابي من لجنة  بناء على شتركاملإلشراف ل ُيرخص

 ؛مشرفين اثنين لألطروحة وال يتعّدى ذلك

 معتمد من رئاسة الجامعة. في سياق اتفاق إطار األطروحةيجب أن يكون اإلشراف املشترك على 
 

يشارك في و  ،البحث واضيعبم ييهئ املسؤول عن بنية البحث املستقبلة قائمة :نية البحث املستقبلةب. املسؤول عن ب

 .ناقشاتوامل ئيةاالستثناالتراخيص  ات، ويبدي رأيه بشأنعلى ميثاق األطروحالتوقيع 

 .هاوتحديد حقوقه وواجباته داخل بنية البحثاندماج طالب الدكتوراه في  يةمسؤوليتحمل كما 
 

 . مدير مركز دراسات الدكتوراه: ج

 :من أجل مدير مركز دراسات الدكتوراهيتدخل 

إن استدعت حالة معينة  تراخيص االستثنائيةالمنح و  ،وإعادة التسجيل ،األطروحة بخصوص تسجيالتإبداء الرأي  −

 ؛ذلك

معايير محددة  وفق اتاألطروحمنح الدكتوراه الوطنية والدولية التي تقترحها لجنة االستفادة من  املصادقة على −

 مسبقا؛

 ؛لجنة املناقشةمقرري األطروحة وأعضاء  بخصوص اختيار املشرف على األطروحة املصادقة على مقترح −

 .خالل شهر من استالم امللف األطروحةمناقشة ترخيص بإبداء الرأي في ال −

للقيام بدور ويتخذ جميع التدابير الالزمة  ،الجامعةضمان االمتثال ألحكام امليثاق املصادق عليه من قبل ويقع على عاتقه 

 األطروحة. رتبطة بتقدم أعمالعات املاالنز  حّل  كما يعمل على ،التسوية بينهمبهدف الوسيط بين أطراف الخالف 

 

 . حقوق طالب )ة( الدكتوراه وواجباته )ها(5
 األطروحة.يحق لطالب الدكتوراه أن يحظى بتأطير شخص ي من قبل املشرف على 

 يتعّين على طالب الدكتوراه:

تقديم تقارير مرحلية حول تقدم أعمال البحث للمشرف على األطروحة، وعرض نتائج عمله في الندوات التي تنظمها  −

 بنية البحث املستقبلة ومركز دراسات الدكتوراه؛

ونشاط آخر ينظمه مركز دراسات  املشاركة، باإلضافة إلى تكوينات الدكتوراه التكميلية اإلجبارية، في كل تكوين −

 الدكتوراه وبنية البحث املستقبلة.

 أن يلتزم باملواظبة واالنضباط؛ −
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تجديد تسجيله في بداية كل سنة جامعية، مع تقديم تقرير عّما أنجزه من أعمال البحث واألنشطة العلمية  −

ّما يرتقب إنجازه خالل السنوات )املنشورات، واملشاركة في املؤتمرات، والصعوبات التي صادفته، وغيرها( وع

 املقبلة؛

املحافظة على سرية مناهج البحث، وبروتوكوالته، ونتائجه وعدم إذاعتها شفويا وال كتابيا إال بإذن من املشرف  −

 على األطروحة؛

 حسن استعمال الوسائل املتاحة إلنجاز أبحاثه )تجهيزات، أجهزة كمبيوتر، وثائق، وغيرها(؛ −

 اه الخاص به؛تحيين كتيب الدكتور  −

راسات الدكتوراه؛ كما دتحت طائلة العقوبات، على طالب الدكتوراه أن يلتزم بالضوابط املعمول بها داخل مركز  −

أنه مطالب باحترام قواعد العمل املشترك التي يقتضيها العمل داخل بنية البحث وأخالقيات املمارسة العلمية، 

 .خصوصا ما يتعلق بامللكية الفكرية

دعى طالب الدكتوراه إلى تقديم أطروحته للفحص بواسطة برنامج مكافحة االنتحال وإرفاق ملف املناقشة ولذلك، يُ 

 بتقرير حول نتائجه؛

 يعرض إنتاجه العلمي: مقاالت أو براءات اختراع أو غيرهما بموافقة مسبقة من املشرف على األطروحة؛ -

 .احترام القانون الداخلي لبنية البحث املستقبلة -

 

 :يتعّين عليه عند نهاية

 السنة األولى: •

االستكشاف املحددة أمام لجنة بنية الببليوغرافي ومسارات مخرجات البحث و  مستجدات أعماله تقديم −

 البحث؛

 اإلجبارية املبرمجة؛ تكميليةالوحدات ال استيفاء −

 .املشرف على األطروحةدق عليه من قبل امص تقدم أعمال البحثل عن تقديم تقرير مفصّ  −
 

 :السنة الثانية •

 ؛أعمال البحث التي انخرط فيها سابقاعرض تقدم  −

 .مركز دراسات الدكتوراه وبنية البحث التي ينظمها الدراسيةاملشاركة في مختلف األيام  −

 اإلجبارية املبرمجة؛ التكميليةالوحدات  استيفاء −

 .طروحةاملشرف على األ دق عليه من قبل امص تقدم أعمال البحثل عن تقديم تقرير مفصّ  −
 

 :يتعّين على طالب الدكتوراه، السنة الثالثة خالل •

 مركز دراسات الدكتوراه وبنية البحث؛ التي ينظمهادراسية املشاركة في مختلف األيام ال −
 

 :السنة الثالثة نهاية •

 ؛التكوينات التكميلية اإلجباريةجميع وحدات  استيفاء −
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دق عليه من امص تحفيزي ، مدعوما بتقرير لتسجيل إضافيطلبا بالتمديد ، ذلك األمرإن اقتض ى ، أن يقدم −

 الدكتوراه. لتكوين حتضنةورئيس املؤسسة املاملشرف على األطروحة قبل 

 
 شروط تمديد تحضير األطروحة وكيفياته. 6

 يمنح رئيس املؤسسة املحتضنة لتكوين الدكتوراه تراخيص التمديد، بناء على اقتراح مدير مركز دراسات الدكتوراه،

 .بعد استشارة املشرف على األطروحة

 :(السنة الرابعة من األطروحةُيشترط لطلب التمديد لسنة إضافية )

 استيفاء جميع وحدات التكوين التكميلية املعّدة من قبل مركز دراسات الدكتوراه؛ -

 نشر مقال علمي واحد على األقل؛ -

قام بها طالب الدكتوراه )املشاركة في اللقاءات العلمية، تقديم تقرير مفصل عن األنشطة العلمية املختلفة التي  -

 مداخالت شفوية علمية، إلخ(

 :(السنة الخامسة من األطروحةُيشترط لطلب التمديد لسنة ثانية )

 نشر مقالة علمية واحدة على األقل مفهرسة من الفئة ج؛ -

ل فيه طلب تمديد مدة إنجاز األطروحة؛ -
ّ
 تقديم تقرير مفصل يعل

 يثبت املشاركة في تظاهرة علمية واحدة على األقل؛ ما -

املناقشة القبلية لألطروحة أمام لجنة مكونة من ثالثة أساتذة التعليم العالي أو أساتذة مشاركين أو أساتذة مؤهلين،  -

 .اهيعينهم رئيس املؤسسة املعنية، بناء على اقتراح من املشرف على األطروحة ورأي مدير مركز دراسات الدكتور 

 (:السنة السادسة من األطروحةُيشترط لطلب التمديد لسنة ثالثة )

 نشر مقالتين علميتين على األقل مفهرستين من الفئة ج؛ -

 عرض خطة البحث وقائمة األعمال قيد النشر أو التي تنتظر املصادقة عليها؛ -

ب الدكتوراه، باإلضافة إلى جدول أنشطة تقديم تقرير مفصل يخّص باألساس أهم األنشطة العلمية التي قام بها طال -

 السنة املاضية، وموعد تقريبي للمناقشة.

 

 . مناقشة أطروحة الدكتوراه7
يمكن لطالب الدكتوراه أن يودع ملف مناقشة أطروحته، عندما يرى املشرف أن البحث املنجز مكتمل ويمكن تقديمه 

 .استيفاء الشروط املتعلقة باإلنتاج العلمي والتكوينات التكميليةللمناقشة أمام لجنة للمناقشة. يجب التحقق أيضا من 

 املشرف على األطروحة تقريرا تحفيزيا يبين فيه أصالة العمل ويوافق على مناقشته. يعد

 .ال يمكن منح الترخيص باملناقشة إال بعد أن يكمل طالب الدكتوراه ثالث سنوات جامعية كاملة

ة من قبل مدير مركز دراسات الدكتوراه، بناء على اقتراح من رئيس مؤسسة اعتماد يمنح الترخيص بمناقشة األطروح

 .تكوين الدكتوراه، بعد استشارة املشرف على األطروحة

 :يتكون ملف طلب مناقشة أطروحة الدكتوراه من

 تقرير تحفيزي يعّده املشرف على األطروحة؛  -

 نسخة من األطروحة؛  -
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 ت االختراع إن وجدت؛نسخة عن املنشورات وبراءا -

 شهادة استيفاء الوحدات التكميلية؛ -

 تقرير فحص األطروحة بواسطة برنامج مكافحة االنتحال املعتمد من قبل الجامعة؛ -

 سيرة علمية مفصلة عن األنشطة التي انخرط فيها طالب الدكتوراه خالل مدة تحضير األطروحة؛ -

هادات التي تثبت متابعة واستيفاء التكوينات التكميلية، وندوات كتيب طالب الدكتوراه الذي يحتوي على الش -

 ومؤتمرات إضافية، إلخ؛

تفويض للمعهد املغربي للمعلومات العلمية والتقنية بإذاعة األطروحة، يحمل إمضاء املشرف على األطروحة وطالب  -

 .الدكتوراه

 
 . نشر أطروحة الدكتوراه وتثمين نتائج البحث8

، والتقارير Startupsوشركات ناشئة  من خالل املنشورات العلمية، وبراءات االختراع، وأثرهاتقاس جودة األطروحة 

 الصناعية املستلة من عمل األطروحة. يتعّين على املشرف على األطروحة إجازة أعمال طالب الدكتوراه وتسهيل نشرها. 

ب الدكتوراه مؤلفا أول لإلنتاج العلمي الذي قدّمه، وحسب املجال الذي تتّم املوافقة على مناقشة األطروحة إذا كان طال

 ينتمي إليه:

بالنسبة ملجالي "العلوم والتكنولوجيا والهندسة" و"العلوم الصحية": ينشر طالب الدكتوراه مقالتين على األقل في  .1

بمجلة ذات معامل تأثير  ، على أن تكون واحدةWeb of Scienceأو  Scopus مجالت مفهرسة ضمن قاعدة بيانات

JCR. 

فيما يخّص مجاالت "العلوم اإلنسانية واالجتماعية وعلوم التربية واللغات"، و"القانون والعلوم السياسية"،  .2

 :"و"االقتصاد والتسيير

 أو JSTOR أو CAIRN ينشر طالب الدكتوراه مقالتين على األقل في مجالت مفهرسة ضمن قواعد بيانات مثل: •

PROQUEST أو EBSCO أوPERSEE،  أو في املجالت التي يحددها مجلس الجامعة وتكون لديها لجنة علمية ولجنة

 تحرير دولية مع مراجعة النظراء.

  .Web of Scienceأو  Scopus في مجلة مفهرسة ضمن قاعدة بيانات واحدة أو ينشر طالب الدكتوراه مقالة •

ثبت ضمنه املؤسسة التي ينتسب إليها طالب الدكتوراه كاآلتي: 
ُ
 لكي يتم احتساب اإلنتاج العلمي، يجب أن ت

 "جامعة محمد الخامس بالرباط"؛ -

 "؛Université Mohammed V de Rabatأو " -

 .Mohammed V University in Rabat"أو " -

 روحة وتّم إنجازه خالل فترة تحضيرها. يجب، أيضا، أن يكون هذا اإلنتاج جزءا من موضوع األط

 :نشَر مقالة علمية، شريطة (OMPIC) يعادل إيداع براءة اختراع لدى املكتب املغربي للملكية الفكرية والتجارية

 أن تودع براءة االختراع باسم الجامعة؛ -

 أن يظهر اسم طالب الدكتوراه بين املخترعين؛ -

 األطروحة؛أن ترتبط براءة االختراع بموضوع  -

منح براءة االختراع أو أن يكون التقرير األولي بشأنها إيجابيا ويعترف لها باإلبداعية، -
ُ
 أن ت
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 من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن براءة اختراع واحدة تعادل مقالة علمية.

 

 . نشر األطروحة عبر األنترنت9
العلمي  لإلعالمملعهد املغربي ا وضعها تحت تصرفعبر اإلنترنت و  ها، يحق للجامعة نشر قبولهااألطروحة و  مناقشة بعد

لطلب كتابي توضيحي  رد بشأنها، ما لم ي(IMIST) والتقني
ّ
 املشرف على األطروحةوجه من قبل ي، عدم نشرها أسباب يعل

 .مدير مركز دراسات الدكتوراهوافق عليه يو 

 

 التوقيعات

 توقيع طالب الدكتوراه:
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