
 

 

 

 

 

 

 مركز دراسات الدكتوراه 

 جامعة عبد المالك السعدي 

 

 الديباجة 

مسار علمي يسمح باكتساب  كذلك بل هي ؛فحسب مجرد دبلوم يتوج سلكا جامعيا الدكتوراهتعتبر ال 

-والسوسيبالمسؤولية في جميع القطاعات المقرونة  لمهنل ا ومؤهلة ى رفيعة المستو ، معينة كفايات

دكتوراه واحد بجامعة عبد المالك  دراسات مركز عبر االنتظام حول قتصادية. ويمكن بلوغ هذه الغايةا

 السعدي.

 

 : تدابير عامة 1 

 جامعة عبد المالك السعديالخاص بدكتوراه دراسات الإنشاء مركز  :1المادة. 

الي، بتاريخ اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم الع اعتمدته وفقا لدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه الذي

مجلس في هذا القراروقد صودق على الدكتوراه. دراسات ، أنشأ مجلس الجامعة مركز 2007يونيو 7

 .9102يوليوز  29بتاريخ  الجامعة المنعقد

 

 جامعة عبد المالك السعديلدكتوراه دراسات ال: أهداف مركز 2المادة.  

 :ليي ما على راه متعدد االختصاصالدكتو دراسات مركزيسهر 

 ألنظمة واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بدراسات الدكتوراه، وتوحيد الميثاق با تامال لتزامضمان اال

 .األطروحات والمناقشات صياغة ومعايير بشكلياتالخاص األخالقي 

 

 



 الدكتوراه، وعملية التسجيل، ونظام اإلشراف، والعمل على  بةإجراءات القبول الخاصة بطل توحيد

في  والتحكيم عند االقتضاء ،تلك اإلجراءات في المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعديتالءم 

 (؛غيرهاالمنازعات )المخالفات، والنزاع، والتأديب، و

 اه وتنظيم يل في سلك الدكتوربالتسج التنسيق بين مركز دراسات الدكتوراه والمؤسسات فيما يتعلق

 المناقشات؛

 مع  الدكتوراه بتنسيق تام بةباستقبال، وإعالم، وتوجيه، وتتبع، وتوعية طل تنظيم دورات خاصة

 المؤسسات وتكوينات الدكتوراه وبنيات البحث المعتمدة؛

 تكميلية بتعاون مع مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي؛ الحرص على تنظيم دورات 

  وراه الدكت بةإطالع طل الحرص على الدكتوراه مع بةاالستحقاق والتميز الخاصة بطل منحتدبير

 موسسإرا) ؛الدولي التعاونفي إطار الدراسية المنح ب المتاحة فيما يتعلق فرصالبانتظام على 

SUMEARE؛…(، والهيئات الدولية، وحركية الباحثين 

  األطاريح المشرفين عليهم )جوائز ألفضل األساتذةالدكتوراه و ةإنشاء نظام لتحفيز طلب، 

 ؛(وغيرهاواإلبداع، رات، وبراءات االختراع، والمنشو

 مكن التي يتلك  أو على صعيد الجامعة جميع البنيات ومراكز البحث المتوفرةمع المشترك  العمل

يسير تو ،تداريب  التنظيم جامعة عبد المالك السعدي من أجل تحقيق اإلشعاع، وب مستقبال إحداثها

 الدكتوراه؛ مرحلة بعد االندماج

  ناشئة من خالل إنشاء بنيات هوتشجيعتثمين البحث (Startupوذلك ،)  بالتنسيق مع مركز االبتكار

 بجامعة عبد المالك السعدي؛

 

 



 

IIمركز دراسات الدكتوراه  . تنظيم 

 

 دكتوراه جامعة عبد المالك السعديدراسات : تنظيم مركز 3المادة.  

 

 .ةيعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس الجامع مجلس مركز دراسات الدكتوراه مركز الدكتوراه إدارةيتولى 

 من: المركز ويتألف .مدير المركزاه يرأس مجلس مركز دراسات الدكتور

 ؛قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لفترة أربع سنوات مدير يعينه رئيس جامعة عبد المالك السعدي 

 ئيس الجامعة رطرف  جامعة عبد المالك السعدي والمعينون منلدكتوراه ال سلك اممكلفون بمهال

 بناء على اقتراح من رؤساء المؤسسات؛

 ؛حقل معرفي كل عنبد المالك السعدي ث المعتمدة لدى جامعة عبنيات البح ممثل واحد تختاره 

 لمدة سنتين؛ ازمالؤهم ادكتوراه ينتخبهمال طالبان من سلك 

 براء خ رئيس الجامعة أو نائبه في البحث العلمي والتعاون بتنسيق معلمركز قد يستدعي رئيس ا

 ؛الجتماعية حسب جدول األعمالقتصادية، أو االة، أو امشهود لهم بالكفاءة العلمية أو الثقافي

جنة لالبحث، لجنة األطاريح،  بواسطة لجانا دائمة )لجنة التكوينأن يشكل الدكتوراه  دراسات مجلس مركزل يمكنو

 .الزمن محدود في و ن ذلك ضروريا من أجل حل مشكل طارئ، كلما كاالتدبير والتنسيق(، أو لجان خاصة أخرى

 :جامعة عبد المالك السعديب الدكتوراه دراسات مجلس مركز

 والوطنية؛ الجهويةالذي يستجيب لألولويات  مشروع السياسة العلمية للجامعة احترام على يسهر 

  وضع معايير القبول في تكوينات الدكتوراه؛ 

 ؛األطاريحميثاق  اإلشراف على احترام 

 ؛ والتخطيط لها تكميلية ر على تنظيم دوراتالسه 

 بالتسجيل واإلشراف والمناقشة. زاعات وجميع المسائل ذات الصلةحل الن 

 مركز دراسات الدكتوراه  تسيير :4المادة 

 جامعة عبد المالك السعدي، ونائب الرئيس المكلف بالبحث  ينسق مدير المركز مباشرة مع رئيس

 العلمي والتعاون؛

 يرأس مدير مركز دراسات الدكتوراه المجلس، ويعد جدول أعمال االجتماعات؛ 

  ُع از إلنج الضرورية موارد البشرية والماديةالرف مدير مركز دراسات الدكتوراه تحت تص تُوض 

 مهامه؛



 ت الدكتوراه ميزانية تسيير مركز دراساتحت تصرف رئاسة جامعة عبد المالك السعدي  تضع

 ؛سنوية

 لمجلس مركز دراسات الدكتوراه العام الجمع: 5المادة 

 

عقد  ن. ويمكتينعادي تينورد  في  جامعيةسنة  كلعلى األقل تين يجتمع مجلس مركز دراسات الدكتوراه مر

 .ذلك اجتماعات استثنائية إذا لزم األمر

 

 مقتضيات انتقالية:

 نظام مركز وأجرأة يبقى النظام الحالي لتدبير سلك الدكتوراه ساري المفعول إلى حين اعتماد 

 .على المستوى الوطني دراسات الدكتوراه الجديد

  ذلك.الضرورات اإلجرائية ترفق هذه الوثيقة بملحقات تفصيلية كلما اقتضت 

 ،2020فبراير  05لجنة البحث العلمي والتعاون على هذا النظام بتاريخ  صادقت :6المادة 

  2020فبراير  10وصادق عليه مجلس الجامعة بتاريخ. 

 

*** 

 


