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  " أمد"أھم ا�جراءات الواردة في المذكرة ا�طارية �عتماد 

  على مستوى الماجستير
  

  

  :دور لجان الماجستير -1

  

تتولى لجنة الماجستير المحدثة بكل مؤسسة تعليم عال وبحث مؤھلة �سناد شھادات الماجستير ما 
  :يلي

 تنظيم الدروس وأنشطة البحث والتكوين التطبيقي،  -
  لى مواضيع رسائل البحث ومذكرات أنشطة التكوين التطبيقي،المصادقة ع  -
  تعيين المشرفين على رسائل البحث ومذكرات أنشطة التكوين التطبيقي،  -
اقتراح تركيبة لجان مناقشة رسائل البحث ومذكرات أنشطة التكوين التطبيقي على عميد   -

  .المؤسسة أو مديرھا
لجنة المذكورة مع إعطاء اCولوية لDكبر سنا واCكثر يرأس لجنة شھادة الماجستير أحد أعضاء ال

  .ويتم تعيينه للغرض من قبل رئيس المؤسسة المعنية. خبرة وإشعاعا علميا
وعند عدم توفر ھذا النصاب . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسھا وبحضور نصف أعضائھا على اCقل

  .عدد الحاضرينأيام وذلك مھما كان ) 04(تدعى Pجتماع آخر في أجل أربعة 
وفي صورة تساوي . تتخذ القرارات بالتوافق، وعند التعذر، فبأغلبية أصوات اCعضاء الحاضرين

  .وتدون مداوPتھا في محضر يرفع إلى رئيس الجامعة. اCصوات يرجح صوت الرئيس
راف تضم كل لجنة ماجستير بحث مدرسي المادة المعنية المنتمين للمؤسسة المذكورة والمؤھلين لZش

ويمكن لكل مدرس مؤھل لZشراف على ھذه الرسائل . على الرسائل الخاصة بشھادة ماجستير البحث
ومنتم إلى مؤسسة غير مؤھلة أن يكون بطلب منه أو بطلب من المؤسسة المؤھلة عضوا بلجنة شھادة 

  .ماجستير البحث المعنية
  :تضم كل لجنة ماجستير مھني 

نون دروسا أو تأطيرا في الماجستير المھني المعني والذين ھم في المدرسين الجامعيين الذين يؤم  -
 رتبة أستاذ مساعد على اCقل، 

ممثلين عن المحيط اPقتصادي واPجتماعي على أن يكونوا من حاملي الشھادات الجامعية   -
  .وعلى أن P يتجاوز عددھم نصف العدد الجملي Cعضاء اللجنة المذكورة

ون على الدروس وكذلك أھل المھنة المشاركون في تكوين الطلبة والمؤھلون يعتبر المدرسون المشرف
لھذا الغرض من قبل لجنة الماجستير المھني، مؤھلين لZشراف على التربصات وأنشطة التكوين 

  .التطبيقي التي تقوم مقامھا وعلى تأطير المذكرات المرتبطة بھا
  

  جامعة قابس



 2

  
  

  :تربص نھاية دراسات الماجستير المھني -2
 
دروس السداسي الرابع من الشھادة الوطنية للماجستير المھني في شكل تربص لنھاية دراسات تنظم 

الماجستير المھني يتعلق بموضوع تطبيقي يحدد باتفاق مشترك بين مؤسسة التعليم العالي والبحث 
  .المعنية والمؤسسة التي تحتضن التربص

مشروع مھني "ض التربص بإنجاز وعند التعذر، وحسب خصوصيات مجاPت التكوين، يمكن تعوي
مرتبطة بالتخصص أو " مخطط أعمال �حداث مؤسسة"أو " دراسة حالة ومحاكاتھا"أو " مؤطر 

  .بالقطاع المھني المعني
أو ما يقوم مقامه من أنشطة التكوين التطبيقي ثhثين " تربص نھاية دراسات الماجستير المھني"يمثل 

 .رصيدا) 30(
أو ما يقوم مقامه من أنشطة التكوين التطبيقي "  دراسات الماجستير المھنيتربص نھاية"يتم تأطير 

من مشرف من المدرسين الجامعيين من مؤسسة التعليم العالي والبحث التي ينتمي إليھا الطالب، 
ومشرف مھني من ا�دارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة التي تحتضن التربص عند 

  . اPقتضاء
الطالب بإعداد مذكرة يتم تقييمھا من قبل لجنة يعينھا للغرض عميد مؤسسة التعليم العالي يقوم 

  .والبحث المعنية أو مديرھا وذلك حسب خصوصيات التكوين
" تربص نھاية دراسات الماجستير المھني"يمنح عميد المؤسسة أو مديرھا الترخيص لمناقشة مذكرة 

 للطلبة الناجحين في امتحانات السنة اCولى والمتحصلين "المشروع المھني"أو " دراسة حالة"أو 
 في الوحدات التعليمية المكونة للسداسي الثالث أو بالربط 20 من 10على معدل عام يساوي أو يفوق 

والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية المكونة للسداسي المعني، بعد ا�طhع على تقرير إيجابي يعده 
 . المعنية، وبعد موافقة لجنة شھادة الماجستير المھنيالمشرف على المذكرة 

نسخ ورقية من المذكرة المعنية ونسخة إلكترونية منھا بعد ) 06(على المترشح أن يقوم بإيداع ست 
أسابيع قبل التاريخ ) 03(المصادقة على مناقشتھا من لجنة الماجستير المھني في أجل أقصاه ثhثة 

  .المحدد للمناقشة
ة مذكرة تربص نھاية دراسات الماجستير المھني أو ما يقوم مقامه من أنشطة التكوين تتم مناقش

 : أعضاء على النحو التالي) 03(التطبيقي علنا أمام لجنة متكونة من ثhثة 
رئيس من المدرسين الجامعيين المؤھلين لZشراف على مذكرات تربص نھاية دراسات   -

  .الماجستير المھني
   على مذكرة التربص، المشرف الجامعي  -
  المشرف المھني با�دارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة المعنية،  -

يمكن للجنة شھادة الماجستير المھني أن تقترح تشريك عضو واحد غير جامعي بلجنة المناقشة يكون 
ة يتمتع ھذا العضو وفي ھذه الحال. مشھودا له بالكفاءة في المجال المھني المتعلق بموضوع المذكرة

  .الضيف برأي استشاري
يعين عميد المؤسسة أو مديرھا لجنة مناقشة مذكرة تربص نھاية دراسات الماجستير المھني ويسمي 

وتتخذ اللجنة المذكورة قراراتھا بأغلبية . رئيسھا بعد أخذ رأي لجنة شھادة الماجستير المھني
  .اCصوات
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  :رسالة ماجستير البحث -3
  

يمنح الترخيص في التسجيل �عداد رسالة ماجستير البحث بعد النجاح في اPختبارات المتعلقة 
ويتم . بالسداسيات الثhثة اCولى والحصول على موافقة مدرس مؤھل لZشراف على رسائل البحث

  .إعداد الرسالة المذكورة خhل السداسي الرابع
وتتم المصادقة عليه من قبل لجنة شھادة ماجستير يقع اختياره  تتعلق رسالة البحث بموضوع محدد

  .ويتم تسجيل الرسالة وإعدادھا ومناقشتھا. البحث
  . صفحةP60 تتجاوز رسالة البحث 

على كل مترشح �عداد رسالة بحث لنيل الشھادة الوطنية لماجستير البحث أن يحصل على الموافقة 
  .ف على ھذه الرسائلالمسبقة من قبل مدرس في التخصص يكون مؤھh لZشرا

أساتذة التعليم العالي واCساتذة المحاضرون مؤھلون لZشراف على إعداد رسائل البحث لنيل الشھادة 
  .ويمكن لDساتذة المساعدين المرسمين ا�شراف على ھذه الرسائل. الوطنية لماجستير البحث

ة المعنية بفھرس إلكتروني يسجل موضوع رسالة ماجستير البحث المصادق عليه من قبل لجنة الشھاد
وتوضع بيانات المؤسسة والجامعة بفھرس مركزي . يوضع للغرض في المؤسسة والجامعة المعنية

  .على مستوى الوزارة يمكن للمدرسين والباحثين ا�طhع عليه
رھا الترخيص لمناقشة رسالة ماجستير البحث للطلبة الناجحين في ييمنح عميد المؤسسة أو مد

 في الوحدات 20 على 10لسنة اCولى والمتحصلين على معدل عام يساوي أو يفوق امتحانات ا
التعليمية المكونة للسداسي الثالث أو بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية المكونة للسداسي 
المعني، بعد ا�طhع على تقرير إيجابي يعده المدرس المشرف على الرسالة المعنية، وبعد موافقة 

  . جنة شھادة ماجستير البحثل
نسخ ورقية من الرسالة المصادق على مناقشتھا ونسخة ) 06(على المترشح أن يقوم بإيداع ست 

  .أسابيع من تاريخ المناقشة) 03(إلكترونية منھا قبل ثhثة 
يعين رئيس لجنة شھادة ماجستير البحث رئيس لجنة المناقشة من بين اCعضاء الذين لھم رتبة أستاذ 

عليم عال أو أستاذ محاضر باستثناء المشرف على الرسالة المعنية، وذلك بعد أخذ رأي لجنة شھادة ت
  .وتتخذ لجنة المناقشة قراراتھا بأغلبية اCصوات. ماجستير البحث

ويتم تعينھم . تتم المناقشة علنا أمام لجنة مناقشة متكونة من ثhثة أعضاء من بينھم اCستاذ المشرف
 شھادة ماجستير البحث بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة من بين المدرسين المؤھلين من رئيس لجنة

  .لZشراف على رسائل ماجستير البحث
يمكن للجنة شھادة ماجستير البحث أن تقترح تشريك عضو واحد غير جامعي بلجنة المناقشة يكون 

الة يتمتع ھذا العضو برأي وفي ھذه الح. مشھودا له بالكفاءة في المجال المتعلق بموضوع الرسالة
  .استشاري

  
  :سناد شھادة الماجستيرإ -4

 رصيدا وذلك مھما كان عدد 120تسند شھادة الماجستير للطالب الذي يحصل على التصديق في 
  :ويتم التصديق كما يلي . اCرصدة المكتسبة نھائيا

  الحصول على المعدل في وحدات السنة اCولى،   -
 في السداسي اCول من السنة الثانية سواء 20 على 10ي أو يفوق الحصول على معدل يساو  -

 في كل وحدة من وحداته أو بالربط والتكامل 20 على 10بالحصول على معدل يساوي أو يفوق 
  بين أعدادھا،

النجاح في مناقشة رسالة البحث بالنسبة إلى الشھادة الوطنية لماجستير البحث أو مذكرة التربص   -
ي أو النشاط التطبيقي الذي يقوم مقامه بالنسبة إلى الشھادة الوطنية للماجستير المھني النھائ
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وP يعتمد الربط والتكامل بين نتائج مناقشة المذكرة المعنية من جھة، وبقية الوحدات . المھني
  .التعليمية المكونة للسنة الثانية من جھة أخرى

  :ى ما يلي تنص الشھادة الوطنية للماجستير الممنوحة للطالب عل
  التخصص والمادة ومجال التكوين،  -
  المعدل المتحصل عليه في السداسيات الثhثة اCولى للتكوين،  -
تربص نھاية دراسات "المhحظة التي تسند للطالب عند مناقشة رسالة البحث أو مذكرة    -

  .أو ما يقوم مقامه من أنشطة التكوين التطبيقي" الماجستير المھني
الذين لم ينجزوا في اnجال، وحسب الحال، رسالة ماجستير البحث أو تربص نھاية يمكن للطلبة 

دراسات الماجستير المھني أو ما يقوم مقامه من أنشطة التكوين التطبيقي، أو الذين لم يناقشوا بنجاح 
ير  أشھر غ6المذكرات المعنية أن ينتفعوا لھذا الغرض بتمديد في فترة دراستھم في حدود مدة أقصاھا 

  .قابلة للتجديد
إضافة إلى الشھادة الوطنية للماجستير وبطاقة اCعداد تسلم مؤسسات التعليم العالي والبحث ملحقا 

. لھذه الشھادة للطالب الذي أنھى تخصصا معينا وتحصل على التصديق في اCرصدة المناسبة له
  .وينص ملحق الشھادة خاصة على عدد اCرصدة المكتسبة نھائيا

  


