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 2020مارس  02في تطوان                                  

 

 إعالن 
 2019 للتأهيل اجلامعي السابعة عن تنظيم الدورة 

 
بتغيري  2001يوليو  04املوافق ل  1422ربيع الثاين  12الصادر يف  2. 01. 338بناء على املرسوم رقم     

بتمديد الشروط واإلجراءات   1997فرباير  19املوافق ل  1417شوال  11املؤرخ ب 2. 96. 794وتتميم املرسوم رقم 
 املتعلقة بتنظيم التأهيل اجلامعي.

 يعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان عن تنظيم التأهيل أجلامعي وذلك يف:
 

 والعلوم اإلنسانية اآلداب* 
 يفتح التأهيل اجلامعي يف وجه:

 

 :فئــة أ
 

ن على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معادل إلحدى هاتني الشهادتني وأثبتوا  احلاصلو باحثون األساتذة ال
 القيام أبعمال البحث.

 

 :فئــة ب
 

 ن على:واحلاصلو سنوات على األقل    9األساتذة الباحثون املزاولون هبذه الصفة ملدة 
 * دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معرتف مبعادلته له.

 على األقل يف جمالت متخصصة وطنية ودولية تضم جلنا للقراءة وقدموا مداخلتني. ملتوفرون على منشورينوا
 

 :فئــة ج   
 

 سنوات  6* األساتذة الباحثون املزاولون هبذه الصفة ملدة        
تحضري يل معتمدة لسنوات لتحضري أعمال للبحث لنيل التأهيل اجلامعي يف مؤسسة للتعليم العا 3* املسجلون ملدة       

 ن على أحد الدبلومات التالية:احلاصلو  الدكتوراه حتت إشراف مؤطر،
 * دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معرتف مبعادلته له.

 .واملتوفرون على منشورين على األقل يف جمالت متخصصة وطنية ودولية تضم جلنا للقراءة وقدموا مداخلتني
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 ملف الرتشيح  -  1
 

 لرتشيح من الواثئق التالية:يتكون ملف ا
 طلب الرتشيح موجه إىل السيد رئيس املؤسسة *

 ، ومؤلفات دراسات يف مواضيع حمددة أو غريها...(زة بصفة فردية أو مجاعية )مقاالت* أعمال البحث املنج
طة يف األنش * مجيع الواثئق اليت تثبت كفاءة املرشح الرتبوية وجتربته يف توجيه وتنشيط أعمال البحث ومسامهته

 أعمال البحث املندجمة وغريها...(  ،ناظراتاملالعلمية الوطنية أو الدولية )الندوات،  
* نسخة من شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معادل إلحدى هاتني الشهادتني وإثبات القيام أبعمال 

 البحث ونسخة من األطروحة 
 * نسخة من أعمال البحث

 

 يح الرتش إيداع - 2
 

سسة إلـى السيد عميد   أو يوجه عن طريق بريد املـؤ  ،الدكتوراهنسـخ لدى مركز  (5) يف مخسيـودع ملف الرتشيح 
 .(لمارتي.  2010الكلية )ص ب  

 2020ابريل  05اىل  2020مارس    05 من بتداءا  :اتريخ إيداع امللف
 الواثئق املصاحبة – 3

 

 سرية ذاتية مفصلة   -        
 طلب الرتخيص لتقدمي التأهيل اجلامعي موجها لرئيس املؤسسة  -        
 شهادة املسئول عن بنية البحث اليت ينتمي إليها املرشح.    -        
 إبيداع طلب الرتشيح يف مؤسسة واحدة  املرشحتصريح ابلتزام    -        
 دكتوراه الدولة(أسفله ابلنسبة حلاملي الدكتوراه أو    1انظر الفقرة  امللف البيداغوجي )     -

 أسفله ابلنسبة حلـاملي الدكتـوراه أو دكتوراه الـدولة(  2امللف العلمي )انظر الفقرة     -      
 : اجلانب البيداغوجي1 فقرة لا 
 
 

تعتـرب األعمـال البيـداغوجية واملشـاركة يف احلياة املؤسسـاتية أو اجلـامعية عنصرا مهما يف ملف التـأهيل 
 أن يقدم ملـفا حيتـوي علـى:  املرشحـانب يتعني على  وللوقوف على هذا اجل

 

 * تقرير حول األعمال البيداغوجية يضم أعمال التدريس واملطبوعات ووسائل التلقني األخرى...
 املاسرت، حبوث الطلبة.  * التأطري:

 .: الشعبة / املسلك* املسؤولية
 : حماضرات، التكوين املستمر، عقد لقاءات.* األنشطة

بات هذه األعمال بواسطة شهادة يسلمها رئيس املؤسسة أو من ينوب عنه أو رئيس الشعبة أو ميكن إث
 املسلك...
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 : اجلانب العلمي2الفقرة 
 

ومنهجية العمل والنتائج اليت  للمرشحصفحة على األقل والذي يبني اإلجناز العلمي  40* تقرير يتكون من 
ذا املطبوع عالقة البحث ابلتأطري مع اقرتاحات حققها يف ميدان ختصصه. كما يستحسن أن يبني ه

 وخطاطات عمل مستقبلية
* نسخة من منشور علمي على األقل نشر يف جملة متخصصة وطنية أو دولية ذات جلنة القراءة. يشرتط أن 
يكون اتريخ إصدار هذا املنشور بعد مناقشة الدكتوراه وأن يكون منسجما مع ميدان أو ميادين البحث 

 ليها يف التقرير العلمي أعاله.املشار إ
* نسختيـن ملداخلتني على األقل أجنزات بعد الدكتوراه وقدمـتا يف لقـاءات وطنية أو دولية ومنسجمـتني مع 

 ميدان أو ميـادين البحث املشـار إليـها يف التقـرير العلمـي أعـاله.
املشاريع املوضوعاتية أو األعمال  شرف على إدارة املشاريع من نوعأ أن يثبت على انه للمرشح* ميكن   

 املدجمة. أو على انه عضو نشيط فيها. 
 يف اإلشراف وأتطري البحوث. املرشحعن بنية البحث تثبت مشاركة   مسئول* شهادة 

 * كما ميكنه أن يلحق هبذا امللف كل األعمال اليت من شأهنا أن تعزز ترشحه.
 مــالحظــة:

 

( أن تنظيم التأهيل اجلامعي حمصور على 2001) 4920ر ابجلريدة الرمسية من املرسوم الصاد 2توضح املادة 
 املؤسسات اليت ميكن هلا أن حتضر وتسلم الدكتوراه. 

 . وفر على الشروط والواثئق الكاملةال يقبل أي ملف غري مت
 

 
 

 العميد                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 


