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 2018مارس  20في تطوان                                  

 

 إعالن
 2018 للتأهيل الجامعي السابعة عن تنظيم الدورة 

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

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

 :ذلك يفيعلن عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان عن تنظيم التأهيل أجلامعي و 
 

 والعلوم اإلنسانية اآلداب* 
 يفتح التأهيل اجلامعي يف وجه:

 

 :فئــة أ
 

وا لشهادتني وأثبتهاتني ا إلحدى ن على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معادلاحلاصلو باحثون األساتذة ال
 القيام بأعمال البحث.

 

 :فئــة ب
 

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

 تني.ا مداخلوقدمو  على األقل يف جمالت متخصصة وطنية ودولية تضم جلنا للقراءة ملتوفرون على منشورينوا
 

 :فئــة ج  
 

 سنوات 6* األساتذة الباحثون املزاولون هبذه الصفة ملدة      
حضري تعتمدة لميل لتعليم العالسنوات لتحضري أعمال للبحث لنيل التأهيل اجلامعي يف مؤسسة  3* املسجلون ملدة      

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

 .لتنيوا مداخوقدم واملتوفرون على منشورين على األقل يف جمالت متخصصة وطنية ودولية تضم جلنا للقراءة
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 ملف الترشيح - 1
 

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

 ريها...(غددة أو ضيع حم، ومؤلفات دراسات يف موازة بصفة فردية أو مجاعية )مقاالت* أعمال البحث املنج
ة طيف األنش امهتهلبحث ومسمال ا* مجيع الوثائق اليت تثبت كفاءة املرشح الرتبوية وجتربته يف توجيه وتنشيط أع

 ها...(أعمال البحث املندجمة وغري  ،ناظراتاملالعلمية الوطنية أو الدولية )الندوات، 
ل ت القيام بأعماني وإثباشهادت* نسخة من شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معادل إلحدى هاتني ال

 البحث ونسخة من األطروحة 
 * نسخة من أعمال البحث

 

 يحالترش إيداع- 2
 

يد   لسيد عمسسة إلـى اد املـؤ أو يوجه عن طريق بري ،الدكتوراهنسـخ لدى مركز  (5) يف مخسيـودع ملف الرتشيح 
 .(لمارتي. 2010الكلية )ص ب 

 20/04/2018ىل غاية إ 20/03/2018 من بتداءإ :تاريخ إيداع امللف
 الوثائق المصاحبة – 3

 

 سيرة ذاتية مفصلة  -       
 طلب الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي موجها لرئيس المؤسسة -       
 شهادة المسئول عن بنية البحث التي ينتمي إليها المرشح.   -       
 بإيداع طلب الترشيح في مؤسسة واحدة المرشحتصريح بالتزام  -       
 دكتوراه الدولة(ه أو أسفله بالنسبة لحاملي الدكتورا 1انظر الفقرة الملف البيداغوجي )     -

 دكتوراه الـدولة( أسفله بالنسبة لحـاملي الدكتـوراه أو 2الملف العلمي )انظر الفقرة   -     
 : الجانب البيداغوجي1 فقرةلا 
 
 

وللوقوف على   ملف التـأهيليفرا مهما ة عنصتعتـرب األعمـال البيـداغوجية واملشـاركة يف احلياة املؤسسـاتية أو اجلـامعي
 أن يقدم ملـفا حيتـوي علـى: املرشحـانب يتعني على هذا اجل

 

 خرى...ني األ* تقرير حول األعمال البيداغوجية يضم أعمال التدريس واملطبوعات ووسائل التلق
 املاسرت، حبوث الطلبة. * التأطري:
 .: الشعبة / املسلك* املسؤولية
 : حماضرات، التكوين املستمر، عقد لقاءات.* األنشطة
أو  الشعبة رئيس بات هذه األعمال بواسطة شهادة يسلمها رئيس املؤسسة أو من ينوب عنه أوميكن إث

 املسلك...
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 : الجانب العلمي2الفقرة 
 

 تائج اليتة العمل والنومنهجي للمرشحصفحة على األقل والذي يبني اإلجناز العلمي  40* تقرير يتكون من 
خطاطات و قرتاحات مع ا ذا املطبوع عالقة البحث بالتأطريحققها يف ميدان ختصصه. كما يستحسن أن يبني ه

 عمل مستقبلية
ط أن يكون اءة. يشرت القر  * نسخة من منشور علمي على األقل نشر يف جملة متخصصة وطنية أو دولية ذات جلنة

ليها يف ملشار إالبحث ا يادينمتاريخ إصدار هذا املنشور بعد مناقشة الدكتوراه وأن يكون منسجما مع ميدان أو 
 التقرير العلمي أعاله.

يدان أو منسجمـتني مع مدولية و  ية أو* نسختيـن ملداخلتني على األقل أجنزتا بعد الدكتوراه وقدمـتا يف لقـاءات وطن
 ميـادين البحث املشـار إليـها يف التقـرير العلمـي أعـاله.

 عمال املدجمة.ية أو األوضوعاتاملشاريع امل شرف على إدارة املشاريع من نوعأ أن يثبت على انه للمرشح* ميكن  
 أو على انه عضو نشيط فيها. 

 يف اإلشراف وتأطري البحوث. املرشحعن بنية البحث تثبت مشاركة  مسئول* شهادة 
 * كما ميكنه أن يلحق هبذا امللف كل األعمال اليت من شأهنا أن تعزز ترشحه.

 مــالحظــة:
 

أهيل اجلامعي حمصور على ( أن تنظيم الت2001) 4920ر باجلريدة الرمسية من املرسوم الصاد 2توضح املادة 
 املؤسسات اليت ميكن هلا أن حتضر وتسلم الدكتوراه. 

 .وفر على الشروط والوثائق الكاملةال يقبل أي ملف غير مت
 

 
 

 لعميد   ا                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 


