
Appendix V  
 
 (Decree #10086; 11/3/2013)مرسوم تنظيم شهادتي الماجيستر والدكتوراه 
 

 تنفيًذا للمادة... من قانون تنظيم التعليم العالي،
 

 أينما وردت الكلمة في نّص هذا المرسوم، يقصد بـ: :المادة األولى
 الوزير، وزير التربية والتعليم العالي، –أ  

 التعليم العالي الصادر بتاريخ    تحت الرقم   ،القانون، قانون  -ب 
 المجلس، مجلس التعليم العالي الوارد في المادة    من القانون، –ج  
 اللجنة الفنّية، اللجنة الفنية األكاديمّية المنصوص عنها في المادة   من القانون.    –د  
 يسانس او إجازةالمستوى االول: المرحلة الجامعية االولى: بكالوريوس أو ل -ه 

 المستوى الثاني: المرحلة الجامعية الثانية: ماستر أو ماجستير -و
 

ُتْعَتَمد المعايير التالية كشروط الحد األدنى بالنسبة للرتب األكاديمّية المشار إليها في هذا  :المادة الثانية
 المرسوم:

عّية ال تقل عن عشر رتبة "أستاذ": تعطى لحامل شهادة الدكتوراه، الذي له خبرة جام –أ 
سنوات تفّرغ في مؤسسة تعليم عالي تعمل نظامًيا، وقد نشر على األقل اثني عشرة بحًثا في 

 .وعلى أن يكون من الباحثين االساسيينمجالت و/أو مؤتمرات دولّية محّكمة، 
رتبة "أستاذ مشارك": تعطى لحامل شهادة الدكتوراه، الذي له خبرة جامعّية ال تقل  –ب 

ت سنوات تفّرغ في مؤسسة تعليم عالي تعمل نظامًيا، وقد نشر على األقل ثمانية عن س
 .محّكمة، وعلى أن يكون من الباحثين االساسيينفي مجالت و/أو مؤتمرات دولّية  أبحاث

رتبة "أستاذ مساعد": تعطى لحامل شهادة الدكتوراه، الذي له خبرة جامعّية ال تقل عن  –ج 
في مجالت و/أو  بحثينعالي تعمل نظامًيا، وقد نشر على األقل سنتين في مؤسسة تعليم 
 مؤتمرات دولّية محّكمة.

يجب أن تتوفر في المؤسسة التي تطلب ترخيًصا بتأسيس برنامج ماجيستر شروط الحد  :المادة الثالثة
 األدنى التالية:

 دفعات على األقل من المستوى األّول. خمسأن تكون قد خرّجت  –أ  
ون لها األطر اللوجستّية واإلنسانّية الضرورّية لدعم برامج من المستوى الثاني، أن تك –ب 

 خاصة في مجال المكتبة، والمختبرات، وضمان الجودة.
 أن تكون نسبة المتفرغين لديها ستين بالمئة من مجموع أعضاء الهيئة التعليمّية. –ج 

 :االدنى التاليةيتوفر في االختصاص شروط الحد يجب أن  :المادة الرابعة
 أن تكون قد خرّجت خمس دفعات على األقل من المستوى األّول في هذا االختصاص، –أ  

أن تكون لها خطة تنمية بحثّية في هذا االختصاص تؤدي إلى مشاريع دراسات  –ب 
 ميدانّية تطبيقّية، أو رسائل بحثّية،

 ثة،أن ال يقل عدد األساتذة المتفرغين في االختصاص عن ثال –ج 
أن ال يتولّى التدريس في البرنامج إال أساتذة من حملة الدكتوراه أو أعلى شهادة في  –د 

 االختصاص،
 أن يكون المشرف األساسي على الرسالة من رتبة أستاذ مساعد على األقل. –ه 

 يتضّمن ملف طلب الترخيص لبرنامج ماجيستر المستندات التالية: :المادة الخامسة



صة بالبرنامج مع كل ملحقاتها التفصيلّية، وفق النموذج الذي يصدر بقرار استمارة خا –أ  
 المجلس المسندة إلى دراسة اللجنة الفنية.  توصيةمن الوزير بناء على 

توصيًفا كامالً لمنهاج البرنامج ومستلزماته خاصة من حيث المختبرات، والطاقة  –ب 
 البشرّية، ووسائل دعم عملية التعلّم.

 القبول في البرنامج على أن تتضّمن على األقل: شروط  –ج 
 اللغات المطلوبة )على األقل اثنتين( والمستوى اللغوي الذي يجب توافره، – 1 
 المعدل العام لشهادة المستوى األّول على أن ال تقل عن "جّيد"، – 2 
 المواد الضرورية من مقررات المستوى األّول التي يجب توّفرها. – 3 

 التخّرج في البرنامج على أن تتضّمن على األقل:شروط  –د 
 رسالة بحثّية أو دراسة ميدانّية و/أو تطبيقّية، – 1 

 المعّدل العام على أن ال يقّل عن مستوى "جّيد"، – 2
لجنة لقبول الرسالة مؤلّفة على األقل من ثالثة أعضاء أحدهم من خارج  – 3

م من اختصاص مساند. ال يرأس المؤسسة، علًما أنه من الممكن أن يكون أحده
 المشرف لجنة قبول الرسالة.

 كافة المستندات التي تثبت حق المؤسسة بالتقّدم بطلب الترخيص. –ه 
يجب أن تتوفر في المؤسسة التي تطلب ترخيًصا بتأسيس برنامج دكتوراه شروط الحد  :المادة السادسة

 األدنى التالية:
دفعات على  وخمسى األقل من المستوى األّول، أن تكون قد خرّجت عشر دفعات عل –أ  

 األقل من المستوى الثاني.
أن تكون لها األطر اللوجستّية واإلنسانّية الضرورّية لدعم برامج من المستوى الثالث،  –ب 

 خاصة في مجال المكتبة، والمختبرات، وضمان الجودة.
مجموع أعضاء الهيئة أن تكون نسبة المتفرغين لديها خمس وستين بالمئة من  –ج 

 التعليمّية.
 :يتوفر في االختصاص شروط الحد االدنى التاليةيجب أن  :المادة السابعة

 في هذا االختصاص،أن تكون قد خرّجت خمس دفعات على األقل من المستوى الثاني  –أ  
أن تكون لها خطة تنمية بحثّية في هذا االختصاص إلى جانب مختبرات ووحدات  –ب 

 أّدى عملها إلى نشر أكاديمي محّكم وموّثق،بحثّية 
أن ال يقل عدد األساتذة المتفرغين العاملين في المختبر أو في الوحدة البحثّية عن  –ج 

 ثالثة،
 أن ال يتولّى التدريس في البرنامج إال أساتذة من الرتبتين األعلى، –د 
ألقل، على أن ال يتولّى أن يكون المشرف األساسي على الرسالة من رتبة أستاذ على ا –ه 

 أي أستاذ اإلشراف على أكثر من ثالث أطروحات.
يمكن الترخيص لمؤسسة تعليم عالي أو أكثر أن تعطي بشكل مشترك شهادة دكتوراه على  :المادة الثامنة

أن يسند ذلك إلى اتفاق تعاون يثبت أن المؤسسات المعنية مجتمعة تمتلك الشروط 
سابعة باستثناء البندين )أ( و )ج(، وأن تعاونها قائم ويضمن المنصوص عنها في المادة ال

 استمرارية التعاون لما فيه مستلزمات القانون ومصلحة الطالب.
 يتضّمن ملف طلب الترخيص لملف دكتوراه المستندات التالية: :المادة التاسعة

ي يصدر بقرار استمارة خاصة بالبرنامج مع كل ملحقاتها التفصيلّية، وفق النموذج الذ –أ  
 المجلس المسندة إلى دراسة اللجنة الفنية. توصيةمن الوزير بناء على 



توصيًفا كامالً لمنهاج البرنامج ومستلزماته خاصة من حيث الحلقات الدراسّية التي  –ب 
 يعتمد عليها، والمختبرات، والطاقة البشرّية، ووسائل دعم عملية التعلّم.

 على أن تتضّمن على األقل: شروط القبول في البرنامج  –ج 
 ( المطلوبة والمستوى اللغوي الذي يجب توافره،اثنتيناللغات )على األقل  – 1 
 المعدل العام لشهادة المستوى الثاني على أن ال تقل عن "جّيد جًدا"، – 2 
 الخبرة البحثّية المتوقعة من نشر أو عمل في مراكز أبحاث. – 3 
 ل موضوع منشور أو نوقش سابقا.آلية التحقق من عدم تسجي -4 
 آلية االشراف ومتابعة تقدم البحث. -5 

 شروط التخّرج في البرنامج على أن تتضّمن على األقل: –د 
 أطروحة تتمتع بصفة بحث أصيل، – 1 

 نشر بحثين على األقل في مجلّة أو مؤتمر محكّمين، – 2
على األقل من خمسة لجنة لقبول األطروحة، يوافق عليها الوزير، مؤلّفة  – 3

أعضاء برتبة أستاذ مشارك على األقل، إثنين منهما من خارج المؤسسة، علًما أنه 
من الممكن أن يكون إثنين من األعضاء على األكثر من اختصاصات مساندة. ال 

 يترأس األستاذ المشرف اللجنة.
 بمراكز أبحاث، اتفاقات التعاون التي تربط المؤسسة بمؤسسات تعليم عالي أخرى، أو  –ه 
 كافة المستندات التي تثبت حق المؤسسة بالتقّدم بطلب الترخيص. -و 

ال يحق ألية مؤسسة حصلت على ترخيص ببرنامج ماجيستر أو برنامج دكتوراه بالمباشرة  :المادة العاشرة
 توصيةبه إال بعد الحصول على إذن صريح بالمباشرة يصدر بقرار من الوزير بناء على 

 لمسند إلى دراسة اللجنة الفنية. يعتبر عدم التقّيد بهذا البند مخالفة من الفئة األولى.المجلس ا
تعطى كل مؤسسة تعطي شهادة ماجيستير أو دكتوراه عند صدور القانون مهلة  :المادة الحادية عشر

سنتين لتسوي أوضاعها وفق مقتضياته. بعد إنقضاء هذه المهلة، على المؤسسة التي ال 
اعتراف جديد بشهادة برنامج معّين من هذين النوعين أن توقف فوًرا العمل  علىتحصل 

 بالبرنامج.
 


