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إ عالن
يتعلق بتنظيم دورة للتأهيل الجامعي

بناء على:
المرسوم رقم  2.96.793الصادر في  11شوال  19(1417فبراير )1997في شأن
النظام األساسي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي و ال سيما المواد 2و12و 17منه؛
والمرسوم رقم  2.96.804الصادر في  11شوال  19( 1417فبراير  )1997في شأن
النظام األساسي الخاص بهيئة األساتذة بمؤسسات تكوين األطر العليا والسيما المواد
2و12و 17منه؛
والمرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر  7(1425يونيو )2004
بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية
المطابقة ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
وقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم
 1371.07الصادر في  22من رمضان  23 ( 1429سبتمبر  )2008بالمصادقة على دفتر
الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه؛
والمرسوم رقم  2.96.794بتاريخ  11شوال  17 ( 1417فبراير  )1997بتحديد
الشروط المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.01.338
الصادر في  12ربيع اآلخر  4( 1422يوليوز )2001؛
وتطبيقا لـ :
 مقرر مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس المصادق عليه بتاريخ  16دجنبر2003؛
 مقرر مجلس الكلية المنعقد بتاريخ  20يوليوز  2018في شأن تنظيم دورة للتأهيلالجامعي برسم .2019
يعلن عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس عن تنظيم
دورة للتأهيل الجامعي برسم سنة .2019
أوال -المترشحون للتأهيل الجامعي:
 -يفتح التأهيل الجامعي في وجه :
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 الفئة األولى:
األساتذة الباحثون الحاصلون على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معادل إلحدى
هاتين الشهادتين .ويشترط أن يكونوا أساتذة باحثين مرسمين ،وأثبتوا جميعهم القيام
بأعمال البحث وأنجزوا منشورا واحدا في مجلة متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنة
للقراءة ومداخلة على األقل .ويشترط أن يكون المنشور والمداخلة قد أنجزا خالل مزاولة
المترشحين لمهامهم بصفتهم أساتذة باحثين.

 الفئة الثانية:
األساتذة الباحثون المزاولون بهذه الصفة لمدة تسع سنوات على األقل والحاصلون على
دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له ،أو دبلوم التخصص للسلك الثالث في
العلوم أو دبلوم مهندس الدولة ،والمتوفرون على منشورين اثنين في مجالت وطنية أو
دولية تضم لجنة للقراءة وقدموا مداخلتين على األقل ،ويشترط أن يكون أحد المنشورين
وإحدى المداخلتين السالفي الذكر ،على األقل ،قد أنجز خالل الست سنوات األخيرة .

 الفئة الثالثة:
األساتذة الباحثون المزاولون بهذه الصفة لمدة ستة سنوات على األقل ،والمسجلون لمدة
ثالث سنوات على األقل لتحضير أعمال البحث لنيل التأهيل الجامعي في مؤسسة للتعليم
العالي معتمدة لتحضير الدكتوراه تحت إشراف مؤطر والحاصلون على دبلوم
الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص في السلك الثالث في
العلوم أو مهندس الدولة والمتوفرون على منشورين اثنين على األقل في مجالت
متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنة للقراءة وقدموا مداخلتين على األقل .ويشترط أن
يكون أحد المنشورين وإحدى المداخلتين على األقل ،قد أنجزا خالل الست سنوات
األخيرة.
ثانيا -ملف الترشيح للتأهيل الجامعي :

 بالنسبة للمترشحين من الفئة





األولى:

طلب الترشيح موجه إلى رئيس المؤسسة المنظمة لألهلية.
تصريح بالشرف يثبت عدم تسجيل المترشح لألهلية الجامعية بمؤسسة جامعية
أخرى.
نسخة من األطروحة أو أعمال البحث للدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم
معترف بمعادلته إلحدى هاتين الشهادتين.
أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقاالت،مؤلفات،دراسة في
مواضيع محددة أو غيرها).
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 جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته وتنشيط أعمال البحث
ومساهماته في األنشطة العلمية الوطنية أو الدولية(الندوات ،المناظرات ،أعمال
البحث المندمجة وغيرها).
 منشور واحد ،على األقل،أنجزه المترشح في مجلة وطنية أو دولية تضم لجنة
للقراءة ومداخلة ،مع مراعاة المادتين  3و  4من المرسوم المتعلق بالتأهيل
الجامعي .

 بالنسبة للمترشحين من الفئة الثانية






طلب الترشيح موجه إلى رئيس المؤسسة المنظمة لألهلية.
نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم
التخصص للسلك الثالث في العلوم أو نسخة من مشروع نهاية الدراسة لمهندس
الدولة،
أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقاالت ،مؤلفات ،دراسات في
مواضيع محددة أو غيرها).
جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط
البحث ومساهماته في األنشطة الوطنية أو الدولية
أعمال
(الندوات،المناظرات،أعمال البحث المندمجة وغيرها).
منشوران على األقل ،أنجزا في مجالت متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا
للقراءة ومداخلتان على األقل ،مع مراعاة المادتين 3و 4من المرسوم المتعلق
بالتأهيل الجامعي.

 بالنسبة للمترشحين من الفئة الثالثة








:

:

طلب الترشيح موجه إلى رئيس المؤسسة المنظمة لألهلية.
موافقة األستاذ المشرف على تأطير المترشح.
موافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث التي تم التسجيل بها.
شهادة تثبت تسجيل المترشح لمدة ثالث سنوات متتالية في إحدى وحدات التكوين
والبحث.
نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم
التخصص للسلك الثالث في العلوم أو نسخة من مشروع نهاية الدراسة لمهندس
الدولة.
أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقاالت،مؤلفات،دراسات في
مواضيع محددة أو غيرها).
جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية في توجيه وتنشيط أعمال
البحث ومساهماته في األنشطة العلمية الوطنية أو الدولية ( الندوات،
المناظرات،أعمال البحث المندمجة وغيرها).
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 منشوران على األقل ،أنجزا في مجالت متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا
للقراءة ومداخلتان على األقل ،مع مراعاة المادتين 3و 4من المرسوم المتعلق
باألهيل الجامعي.
ثالثا -آجال ومكان إيداع ملف الترشيح :
 يتم سحب ملفات الترشيح من عمادة الكلية خالل الفترة الممتدة من  28فبراير
إلى  04مارس 2019
 تودع ملفات الترشيح في أجل أقصاه يوم االثنين  11مارس  2019لدى عمادة
الكلية مقابل وصل إيداع.
 تقدم جميع الوثائق والمستندات التي يتكون منها ملف الترشيح بالنسبة لجميع
الفئات في خمس نسخ.
هذا ،ولن يقبل أي ملف للترشيح تتوصل به المؤسسة خارج اآلجال المحددة
أعاله كما لن تقبل الملفات التي تصل إلى المؤسسة عن طريق البريد أو البريد
المضمون.

فاس في 2019/02/ 27 :
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