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 املحتوى 
 

 

 تنظيم التعليم العالي

 املتعلق بتنظيم التعليم العالي 01.00بتنفيذ القانون رقم  1.00.199ظهير الشريف رقم  •

 والبحث العلمي على للتربية والتكوينجلس ال امل

املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث  105.12القانون رقم  بتنفيذ 1.14.100ظهير شريف رقم  •

 العلمي

 سيق التعليم العالي والبحث العلمينتاللجنة الوطنية ل

 تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين بتحديد 2.01.2330مرسوم رقم  •

 أعضائها

 إحداث الجامعات واملؤسسات والحياء الجامعية

 اتعيتعلق بإحداث الجام 1.75.398م ظهير شريف بمثابة قانون رق   •

  ألحياء الجامعيةيتعلق باملؤسسات الجامعية وا 2.90.554مرسوم رقم    •

 املطابقة الوطنية الشهادات وكذا العليا الدراسات وأسالك الجامعية املؤسسات اختصاص

الدراسات العليا وكذا الشهادات  بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك 20489مرسوم رقم  •

 الوطنية املطابقة

     مجالس الجامعات

 بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات 2.01.2326مرسوم رقم  •

بتحديد كيفيات تنظيم انتخابات  1269.02العلمي رقم  يم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التعل •

 الجامعات األعضاء املنتخبين بمجالس

     مجالس تدبير الجامعات

  بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة 2.01.2327مرسوم رقم  •

     مجالس املؤسسات الجامعية

عيين أو انتخاب أعضائها وكذا بتحديد تأليف مجالس املؤسسات الجامعية وكيفية ت 2.01.2328مرسوم رقم  •

  كيفيات سيرها

بتحديد كيفيات انتخاب األعضاء  1270.02العلمي رقم  قرار لوزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث •

 املؤسسات الجامعية بمجالساملنتخبين 

     اللجنة العلمية



بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين  2.01.2329مرسوم رقم  •

 وانتخاب أعضائها

بتحديد كيفيات انتخاب ممثلي أساتذة  1271.02العلمي رقم  قرار لوزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث •

 حظيرة اللجنة العلمي التعليم العالي في

 بالطلبة الخاص التأديبي املجلس

 الخاص بالطلبة يتعلق باملجلس التأديبي 619.06.2رقم  مرسوم •

  دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للمؤسسات الجامعية

    سلك اإلجازة

باملصادقة على دفتر الضوابط  208214التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

  اإلجازة البيداغوجية الوطنية لسلك

    سلك املاستر

باملصادقة على دفتر الضوابط  208314التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

  ملاسترا البيداغوجية الوطنية لسلك

   سلك الدكتوراه

ر الضوابط باملصادقة على دفت 137107وتكوين األطر رقم  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي •

 الوطنية لسلك الدكتوراه البيداغوجية

   سلك املهندس

املصادقة على دفتر الضوابط ب 208814التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

  املهندسلسلك  البيداغوجية الوطنية

   السنتين التحضيريتين ملدارس املهندسين

باملصادقة على دفتر الضوابط  208714التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

  للسنتين التحضيريتين ملدارس املهندسين البيداغوجية الوطنية

     سلك اإلجازة في العلوم والتقنيات

باملصادقة على دفتر الضوابط  208414التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

  لسلك اإلجازة في العلوم والتقنيات البيداغوجية الوطنية

   سلك املاستر في العلوم والتقنيات

باملصادقة على دفتر الضوابط  208514التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

 تقنياتلسلك املاستر في العلوم وال البيداغوجية الوطنية

    سلك املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

على دفتر الضوابط  باملصادقة 208614التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

 لسلك املدارس الوطنية للتجارة والتسيير البيداغوجية الوطنية

     سلك مترجم تحريري 

على دفتر الضوابط  باملصادقة 213908عالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم التعليم ال قرار لوزير  •

  الوطنية لسلك مترجم تحريري  البيداغوجية



    سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا

باملصادقة على دفتر الضوابط  208114التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  قرار لوزير  •

 لسلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا البيداغوجية الوطنية

 مع نصوصه التطبيقية العالي بالتعليم الباحثين الساتذة بهيئة الخاص الساس ي النظام

  في شأن النظام األساس ي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي 2.96.793مرسوم رقم  •

 مع نصوصه التطبيقية السنان وطب والصيدلة الطب في الباحثين الساتذة بهيئة الخاص الساس ي النظام

والصيدلة وطب  في شأن النظام األساس ي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين في الطب 2.98.548مرسوم رقم  •

 األسنان

  التأهيل الجامعي

  حديد الشروط واإلجراءات املتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعيبت 2.96.794مرسوم رقم  •

 عادالت شهادات التعليم العاليم

 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي يتعلق 2.01.333مرسوم رقم  •

 بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي يتعلق 2.01.333مرسوم رقم  •

 الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

م وضمان جودة التعليم املتعلق بالوكالة الوطنية لتقيي 12.80بتنفيذ القانون رقم  130.14.1ظهير شريف رقم  •

 .العالي والبحث العلمي

ة التعليم املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم و ضمان جود 80.12بتطبيق القانون رقم  2.15.813مرسوم رقم  •

 .العلميالعالي و البحث 

بتحديد كيفيات انتخاب ممثل عن  4166.15قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين االطر رقم  •

 . ستخدمين بمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العالي و البحث العلميامل

 اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية

 اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية بإحداث 2.15.87مرسوم رقم  •

 املركز الوطني للبحث العلمي والتقني

 املتعلق باملركز الوطني للبحث العلمي والتقني 80.00بتنفيذ القانون رقم  1.01.170ظهير شريف رقم  •

 املتعلق باملركز الوطني للبحث العلمي والتقني 80.00بتطبيق القانون رقم  2.02.602مرسوم رقم  •

 1756.03ملكلف بالبحث العلمي رقم ا قرار للوزير املنتدب لدى وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي •

 العلمي والتقني يات انتخاب املمثلين املنتخبين بمجلس إدارة املركز الوطني للبحثبتحديد كيف

 كيفيات اإلعالن عن الترشيحات لرئاسة الجامعة

املكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة قصد  بتحديد تكوين اللجنة 2.01.1999مرسوم رقم  •

  تلرئاسة جامعة من الجامعا اختيار ثالثة مرشحين

العالي وتكوين األطر والبحث العلمي بتحديد إجراءات اإلعالن  بتكليف وزير التعليم 2.01.2352مرسوم رقم  •

  معاتلرئاسة جامعة من الجا عن الترشيحات

بتحديد إجراءات اإلعالن عن الترشيحات  1774.01قرار لوزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •

 لرئاسة جامعة من الجامعات
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 1194( ص   2000ماي  25)  1421صفر  21 – 4798عدد  الجريدة الرسمية 

 

( بتنفيرررررا القرررررانون رقرررررم  2000مررررراي  19)  1421مررررر صرررررفر  15صرررررادر  ررررري  1.00.199ظهيرررري  رررررري  رقرررررم 

 .املتعلق بتنظيم التعليم العالي  01.00

_________________ 

 ، الحمد هلل وحده 

 بداخله : –الطابع الشريف                           

 ) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه (              

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :          

 منه ، 58و  26بناء على الدستور وال سيما الفصلين        

 أمرنا الشريف بما يلي : أصدرنا                  

املتعلذذذذذظ ب ن ذذذذذيم  01.00ينفذذذذذذ وياشذذذذذر بالمريذذذذذده الرسذذذذذميه ع ذذذذذا ظهيرنذذذذذا الشذذذذذريف هذذذذذذا ، ال ذذذذذانون ر ذذذذذم    

 التعليم العالي ،  كما وافظ عليه مجلس املس شارين ومجلس النواب .

 ( . 2000ماي  19)  1421من صفر  15وحرر بالرباط في   

 و عه بالعطف :        

 الوزير األول ،        

 اإلمضاء : عبدالرحمن يوسفي .     

 

                                            * 

                                      *           * 

  01.00 انون ر م                                   

 يتعلظ ب ن يم التعليم العالي                              

___________________ 

 مبادئ وأهداف 

 1املاده 

 يرتكز التعليم العالي ، موضوع هذا ال انون على املبادئ اآلتيه:

 يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ الع يده اإلسالميه و يمها. -

 يفتح في وجه جميع املواطنين املتوفرين على الشروط املطلوبه على أساس تكافؤ الفرص. -

مذذذذارس وفذذذذظ مبذذذذادئ ح ذذذذوح اإلرسذذذذان وال سذذذذامح وحريذذذذه التفكيذذذذر وال لذذذذظ واإلبذذذذداع مذذذذع االح ذذذذرا  الذذذذد يظ ي -

 لل واعد وال يم األكاديميه وللموضوعيه والصرامه واألمانه العلميه والنزاهه الفكريه .
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يوضذذذذع تحذذذذة مسذذذذؤوليه الدولذذذذه ال ذذذذت تتذذذذولى التوطذذذذيت لذذذذه وتن يمذذذذه وتطذذذذويره وضذذذذبطه وتوج  ذذذذه حسذذذذا  -

بذذذاال اال تصذذذاديه واالجتماعيذذذه والم افيذذذه لدمذذذه ال ذذذت تحذذذدد السياسذذذه الوطنيذذذه فذذذي هذذذذا املجذذذال بتعذذذاون مذذذع املتطل

 املجموعه العلميه ، وعالم الشغل واال تصاد ، وكذلك مع المماعاال املحليه والمهاال بصفه خاصه .

تسذذذذ ير الوسذذذذا ل يعمذذذذل علذذذذى مواصذذذذله تطذذذذوير التذذذذدر س باللغذذذذه العربيذذذذه فذذذذي موتلذذذذف ميذذذذادين التكذذذذوين ، و  -

الكفيلذذذه بالدراسذذذه والبحذذذو اللغذذذوي والم ذذذافي األمذذذاز ألي وإت ذذذان اللغذذذاال األجنحيذذذه و لذذذك فذذذي إطذذذار برمجذذذه محذذذدده 

 لتح يظ هذه األهداف.

 يشتمل التعليم العالي على التعليم العالي العا  والتعليم العالي ال اص .

 ي دف التعليم العالي إلى :

 نميه املعلوماال و رشرها في جميع ميادين املعرفه ؛تكوين الكفاءاال وتطويرها وت -

اإلسها  فذي التطذوراال العلميذه و الت نيذه و املهنيذه و اال تصاديذذذذذذذذذذذذه و الم افيذه لدمذه مذع األخذذ فذي االعتبذار  -

 االحتياجاال ال اصه للتنميه اال تصاديه واالجتماعيه؛

 يت ا بواسطه البحذذذذذذو و االبتكار؛التمكن من العلو  و الت نياال واملهاراال و تنم - 

 الرفع من  يمه ال راث الم افي املغربي و العمل على إشعاع  يمه العري ه. -

 الباب األول 

 التعليم العالي العام 

  2املادة 

 يدرس التعليم العالي العا  بالمامعاال وبمؤسساال التعليم العالي غير التابعه للمامعاال .

الكليذاال ومذدارس املهندسذين املسذبو ه باأل سذا  التحضذيريه و املذدارس و املعاهذد وتوزع أصذناف التعلذيم ب

 العليا و مؤسساال تكوين األطر البيداغوجيه و تكوين الت نيين املتوصصين أو ما يماثلها .

و يمكذن كذذلك أن يذدرس التعلذيم العذالي العذا  فذي أسذال  متوصصذه لوعذداد ملزاولذه املهذن املن مذه سذذواء 

 ال أو بمؤسساال عليا موجذذوده أو ال ت ستحدث خصيصا لهذا الغرض .بالمامعا

 الفصل األول 

 الجامعات 

  3املادة 

 تناط بالمامعاال املها  الر يسيه التاليه : 

 املساهمه في تعميظ الهويه اإلسالميه والوطنيه ؛ -     

 التكوين األساس ت والتكوين املستمر ؛ -

 م افه ؛تنميه ورشر العلم واملعرفه وال -

 إعداد الشباب لالندماج في الحياه العمليه خاصه بواسطه تنميه املهاراال ؛ -

 البحو العلمت والتكنولوجي ؛ -

 ال يا  بمها  أعمال ال بره ؛ -

 املساهمه في التنميه الشامله للبالد ؛ -
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 املساهمه في تطوير الحضاره اإلرسانيه ؛ -

أصذذذذذناف التعلذذذذذيم والتكوينذذذذذاال األساسذذذذذيه وبتحضذذذذذير وتوذذذذذتا المامعذذذذذاال بصذذذذذفه أساسذذذذذيه بتذذذذذدر س جميذذذذذع 

 الشهاداال املتعل ه بذلك وب سليمها .

وتذذذن م التكذذذوين املسذذذتمر لفا ذذذده األنذذذ اص املنذذذدمجين أو غيذذذر املنذذذدمجين فذذذي الحيذذذاه العمليذذذه  صذذذد تلبيذذذه 

 حاجاال فرديه أو جماعيه .

 4املادة 

ؤسسذذذاال عموميذذذه تتمتذذذع بال  صذذذيه مذذذن الدسذذذتور وتعتبذذذر م 46تحذذذدث المامعذذذاال ب ذذذانون طب ذذذا للفصذذذل 

 املعنويه واالست الل اإلداري واملالي .

وتوضذذذع لوصذذذايه الدولذذذه ال ذذذت ن ذذذدف إلذذذى ضذذذمان ت يذذذد األجهذذذزه املوتصذذذه فذذذي هذذذذه المامعذذذاال ب حكذذذا  هذذذذا 

ال ذذذذذانون خصوصذذذذذا مذذذذذا يتعلذذذذذظ باملهذذذذذا  املسذذذذذنده إل  ذذذذذا والسذذذذذهر فيمذذذذذا يوصذذذذذها بوجذذذذذه عذذذذذا  علذذذذذى تطبيذذذذذظ النصذذذذذوص 

 ن يميه املتعل ه باملؤسساال العموميه . ال شر عيه والت

 

 5املادة 

تتمتذذع المامعذذاال فذذي إطذذار مزاولذذه املهذذا  املسذذنده إل  ذذا باالسذذت الل البيذذداغوجي والعلمذذت والم ذذافي مذذع مراعذذاه 

 أحكا  هذا ال انون .

 يمكن للمامعاال أن تبر  مع الدوله ع ودا لسنواال عده بش ن بعض أرشطه التكوين والبحو .

 6ادة امل     

المامعذذذذذذاال متعذذذذذذدده التوصصذذذذذذاال ؛ ويمكذذذذذذن إن ا ت.ذذذذذذ ؤ الحذذذذذذال أن تكذذذذذذون موتصذذذذذذه . وتضذذذذذذم مؤسسذذذذذذاال 

للتعلذذذيم ومؤسسذذذاال للتكذذذذوين ومؤسسذذذاال للبحذذذو يطلذذذذظ عل  ذذذا بعذذذذده اسذذذم   املؤسسذذذاال المامعيذذذذه   كمذذذا تضذذذذم 

 مصالح للمامعه ومصالح مش ركه .

  7املادة 

موجذذا هذذذا ال ذذانون أن ت ذذد  بموجذذا اتفا يذذاال خذذدماال يحذذظ للمامعذذاال ، فذذي إطذذار املهذذا  املسذذنده إل  ذذا ب

 بم ابل وأن تحدث محاضن مل اوالال االبتكار وأن تستغل البراءاال وال راخيا وأن تسوح منتجاال أرشطت ا .

ويحذذذذظ لهذذذذا ، وف ذذذذا لل شذذذذر ع المذذذذاري بذذذذه العمذذذذل وفذذذذي حذذذذدود املذذذذوارد املتيسذذذذره املحصذذذذل عل  ذذذذا مذذذذن األرشذذذذطه 

 عم الاشاط امل اوالتي أن ت و  بما يلي :املذكوره مساهمه من ا في د

مذذذذذذن رأس مذذذذذذال  % 20املسذذذذذذاهمه فذذذذذذي م ذذذذذذاوالال عموميذذذذذذه وخاصذذذذذذه بشذذذذذذرط أال ت ذذذذذذل هذذذذذذذه املسذذذذذذاهمه عذذذذذذن  - 

 امل اوالال املذكوره .

إحداث شركاال تابعه بشرط أن يكون الغرض من ا إنتاج سلع أو خدماال وتحسذين  يمت ذا وتسذوي ها فذي  - 

مذذذن رأس   % 50ميذذذه والتكنولوجيذذه والم افيذذذه وأن تملذذذك المامعذذاال مذذذا ال ي ذذذل عذذن امليذذادين اال تصذذذاديه والعل

 مال هذه الشركاال التابعه .

تصذذذادح اإلداره علذذذى املسذذذاهماال وإحذذذداث الشذذذركاال التابعذذذه املنصذذذوص عل  ذذذا فذذذي الف ذذذره المانيذذذه مذذذن هذذذذه 

 املاده .
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  8املادة 

 جزوءاال ويتوج بشهاداال وطنيه .ين م التدر س باملؤسساال المامعيه في مسالك وأسال  وم

 وتحدد بنا تن يمت مده كل سلك واسم الشهاداال املطاب ه له .

وتتكذذذون مسذذذالك التكذذذوين مذذذن وحذذذداال إلزاميذذذه مشذذذ ركه بذذذين جميذذذع المامعذذذاال ووحذذذداال اختياريذذذه ت ذذذرجم 

 التنوع بين المامعاال في إطار اح را  حريه اختيار الطالا .

 لى ما يلي :يجا أن يتوفر التدر س املذكور ع

 أن يشتمل على جذوع مش ركه وجسور بين موتلف املسالك وجسور بين موتلف املؤسساال ؛ -

 أن يرتكز فيه مسار الطالا على التوجيه والت ييم وإعاده التوجيه؛  -     

 أن يتم تحصيل املجزوءاال عن طريظ الت ييم املنت م وترصيد املك سا من ا . -

صذذذذيه بنذذذذاء علذذذذى ا  ذذذذراة مذذذذن مجلذذذذس المامعذذذذه املعنيذذذذه وبعذذذذد اسذذذذتطالع رأي وتحذذذذدد السذذذذلطه الحكوميذذذذه الو 

مذذن هذذذا ال ذذانون شذذروط ولذذوج األسذذال   81اللمنذذه الوطنيذذه لتاسذذيظ التعلذذيم العذذالي املنصذذوص عل  ذذا فذذي املذذاده 

 واملسالك ون م الدراساال وكيفياال الت ييم وشروط الحصول على الشهاداال .

ص عل  ا فذي ن امهذا الذداخلي إحذداث شذهاداال خاصذه بالمامعذه فذي يمكن للمامعاال وفظ الشروط املنصو 

 مجال التكوين األساس ت والتكوين املستمر.

ويمكذن أن تكذذون هذذه الشذذهاداال موضذوع اعتمذذاد مذن لذذدن السذلطه الحكوميذذه الوصذيه بعذذد اسذذتطالع رأي 

لذذذذذذه الشذذذذذذهاداال املعتمذذذذذذده اللمنذذذذذذه الوطنيذذذذذذه لتاسذذذذذذيظ التعلذذذذذذيم العذذذذذذالي املشذذذذذذار إل  ذذذذذذا ؛ كمذذذذذذا يمكذذذذذذن االع ذذذذذذراف بمعاد

 للشهاداال الوطنيه .

  9املادة 

 يدير كل جامعه مجلس يت لف من : 

 ر يس المامعه ؛ – 1

 ر يس المهه املعنيه ؛ -      

 ر يس املجلس العلمت للمهه ؛ -      

 ر يس املجموعه الحضريه املعنيه للمهه أو ر يس املجلس اإل ليمت م ر المامعه ؛ -      

 ير أو مديري األكاديمياال المهويه لل ربيه والتكوين املعنيه؛مد -      

سبعه ممملين عن ال طاعاال اال تصاديه واالجتماعيه من بين م رؤسذاء الغذرف املهنيذه ومممذل واحذد  – 2

 عن التعليم العالي ال اص ؛

اعذذذاه ثذذذالث ممملذذذين منتوبذذذين مذذذن لذذذدن ومذذذن بذذذين األسذذذاتذه البذذذاحمين عذذذن كذذذل مؤسسذذذه جامعيذذذه مذذذع مر  – 3

 تمميليه موتلف فئاال هيئاال األساتذه ؛

 ثالثه ممملين منتوبين من لدن ومن بين املستودمين اإلداريين والت نيين بالمامعه ؛ – 4

 ثالثه ممملين منتوبين من لدن ومن بين طلبه المامعه ؛ – 5

 رؤساء املؤسساال المامعيه بالمامعه املعنيه ؛ – 6
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لعمذذذذذذذومي غيذذذذذذذر تابعذذذذذذذه للمامعذذذذذذذه يعذذذذذذذين مذذذذذذذن  بذذذذذذذل مجلذذذذذذذس التاسذذذذذذذيظ ر ذذذذذذذيس مؤسسذذذذذذذه للتعلذذذذذذذيم العذذذذذذذالي ا – 7

 بعده . 28املنصوص عليه في املاده 

 ويمكن أن يدعو الر يس على سحيل االس شاره كل ن ا مؤهل.

 أعاله . 5و  4و  3و  2وتحدد بنا تن يمت كيفيه تعيين وانتواب األعضاء املنصوص عل  م في 

للتذذدبير تنذاط بذذه املهذذا  اإلداريذذه واملاليذه علذذى أسذذاس تسذذاوي  ينحمذظ و عذذين مذذن بذذين مجلذس المامعذذه مجلذذس

 األعضاء بين املعينين واملنتوبين وتحدد طري ه تعيين أعضا ه بنا تن يمت .

وإ ا تغيا ر يس المامعه أو عا ه عا ظ أو في حاله شغور املنصذا ، يتذولى ر اسذه مجلذس المامعذه ر ذيس 

 الحكوميه الوصيه .مؤسسه جامعيه تعينه لهذه الغايه السلطه 

   10املادة 

إ ا لذذذذم يعذذذذين األعضذذذذاء املنتوبذذذذون مذذذذن لذذذذدن ن ذذذذراك م داخذذذذل اآلجذذذذال امل ذذذذرره فذذذذي األحكذذذذا  املتعل ذذذذه بكيفيذذذذه 

 أعاله اعتبر مجلس المامعه مكونا بصفه  انونيه بحضور باقي أعضا ه . 9االنتواب املشار إل  ا في املاده 

   11املادة 

السلطاال والصالحياال الالزمه إلداره المامعذه . ويجتمذع بذدعوه مذن ر يسذه  يتمتع مجلس المامعه بجميع

بمبذادره منذه أو بطلذا مكتذوب مذن ثلذذو أعضذاء املجلذس علذى األ ذل كلمذذا اسذتلزمة  لذك حاجذه المامعذه ومذذرتين 

 على األ ل في كل سنه محاسحيه ؛

 إحداهما لحصر ال وا م ال ركيحيه للسنه املحاسحيه املنت يه ؛

 لدراسه وحصر ميزانيه السنه املواليه وبرنامج عملها .واألخرى 

 يتداول مجلس المامعه بصفه  انونيه بحضور نصف أعضا ه على األ ل.

وإ ا لذذذذم يتذذذذوفر النصذذذذاب ال ذذذذانوري ، جذذذذاز بعذذذذد ثمانيذذذذه أيذذذذا  ع ذذذذد اجتمذذذذاع ثذذذذان بصذذذذفه  انونيذذذذه دون اعتبذذذذار 

 شرط النصاب .

. وفذي حالذه تعذادل األصذواال يذرجح المانذا الذذي ياتمذت إليذه وتتوذ ال ذراراال ب غلبيذه األعضذاء الحاضذرين 

 الر يس .

   12املادة 

 يتداول مجلس المامعه في جميع املسا ل املتعل ه بمها  المامعه وحسن سيرها .

ولهذه الغايه ، إضافه إلى االختصاصاال األخرى املووله له بموجا هذا ال انون ، ي و  مجلذس المامعذه 

 باملها  التاليه :

 اتوا  جميع التدابير الراميه إلى تحسين ال سيير بالمامعه ؛ -   

 ا  راة جميع اإلصالحاال املتعل ه بالتكويناال املدرسه داخلها ؛ -        

 واتوا  كل التدابير  اال الطابع البيداغوجي الهادفه إلى تحسين جوده التكوين؛

وعرضذذذذهما علذذذذى السذذذذلطه الحكوميذذذذه الوصذذذذيه  إعذذذذداد ن امذذذذه الذذذذداخلي وكذذذذذا الن ذذذذا  الذذذذداخلي للمامعذذذذه -   

 يوما وإال يصبحا نافذين ؛ 30 صد املصاد ه عل  ما في أجل ال يتعدى 

 إبداء رأيه في طلباال االعتماد امل دمه من لدن املؤسساال المامعيه ؛-   
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 املواف ه على مشار ع إحداث مسالك للتكوين والبحو ؛ -

 ؛املواف ه على مشروع ميزانيه المامعه  -

توز ذذذع االعتمذذذاداال املاليذذذه علذذذى موتلذذذف املؤسسذذذاال المامعيذذذه ومصذذذالح المامعذذذه واملصذذذالح املشذذذ ركه  - 

 بالمامعه ؛

 بعده ؛ 17تحديد أن مه التعويضاال التكميليه املشار إل  ا في الف ره المالمه من املاده  -

ذذذذذذذع علذذذذى تن ذذذذيم األرشذذذذطه الم افيذذذذه تحديذذذذد التذذذذدابير الراميذذذذه إلذذذذى تحسذذذذين توجيذذذذه وإعذذذذال  الطلبذذذذه وال  ميذذ -     

 والرياضيه ؛

 إصدار توصياال في شذ ن التدابير الكفيله بتيسير االندماج املنهت للحا زين على الشهاداال ؛ -

املصذذاد ه علذذى االتفا ذذاال واالتفا يذذاال وال سذذيما املبرمذذه من ذذا مذذع مؤسسذذاال التعلذذيم العذذالي ال ذذاص فيمذذا  -

 يوا مسلكا أو مسالك معتمده ؛

الت ريذذذر فذذذي موضذذذوع إحذذذداث الشذذذهاداال ال اصذذذه بالمامعذذذه امل  رحذذذه مذذذن لذذذدن مجذذذالس املؤسسذذذاال وكذذذذا  -

 كيفيه تحضيرها وشروط الحصول عل  ا و لك فيما يوا التكوين األساس ت والتكوين املستمر ؛

 ا  راة إحداث مؤسساال جامعيه ؛ -

 لمامعيه؛املواف ه على إحداث املراكز امل  رحه من  بل مجالس املؤسساال ا -

  بول الهباال والوصايا؛ -

 انتداب ر يس المامعه ال تناء عناصر من املمتلكاال الع اريه للمامعه أو تفويت ا . -

غيذر أن مذداوالال مجلذس المامعذذه املتعل ذه باال تنذاءاال والتفويتذاال الع اريذذه واال  راضذاال واملسذاهماال فذذي 

بعذذه ال تصذذبح  ابلذذه للتنفيذذذ إال بعذذد املصذذاد ه عل  ذذا مذذن امل ذذاوالال العموميذذه أو ال اصذذه وباحذذداث الشذذركاال التا

 يوما وإال أصبحة نافذه . 30لدن اإلداره وفي أجل ال يتعدى 

 أعاله . 9ويوول مجلس المامعه الصالحياال اإلداريه واملاليه ملجلس التدبير املنصوص عليه في املاده 

لمامعذذه أو إلذذى لمنذذه منحم ذذه عذذن هذذذا كمذذا يجذذوز ملجلذذس المامعذذه أن يفذذوض بعذذض صذذالحياته إلذذى ر ذذيس ا

 املجلس .

 13املادة 

فذذذذذي حالذذذذذه اع ذذذذذراض صذذذذذعوبه خطيذذذذذره سذذذذذير المامعذذذذذه أو اسذذذذذتحاله ارع ذذذذذاد مجلذذذذذس المامعذذذذذه وفذذذذذظ الكيفيذذذذذاال 

 أعاله، 10ال انونيه املطلوبه ، ومع مراعاه أحكا  املاده 

منذذه الوطنيذذه لتاسذذيظ التعلذذيم العذذالي أن يمكذذن للسذذلطه الحكوميذذه الوصذذيه بصذذفه اسذذتدنا يه ، وبعذذد اس شذذاره الل     

تتوذذذذذذ  ذذذذذرارا معلذذذذذال ملمارسذذذذذه جميذذذذذع السذذذذذلطاال الكفيلذذذذذه باسذذذذذتعاده السذذذذذير العذذذذذادي للمامعذذذذذه أو ملجلذذذذذس المامعذذذذذه 

 املعنيين أو هما معا و لك ملده محدده بانت اء األسباب ال ت أدال إلى الوضعيه االستدنا يه .

 الي بامل رراال املتوذه في هذا الش ن.وتبلغ اللمنه الوطنيه لتاسيظ التعليم الع

  14املادة 

 يحدث مجلس المامعه في ح يرته لمانا دا مه وإن ا ت. ؤ الحال لمانا خاصه لدراسه مس له معينه.
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 6و عذين مممليذذه لذذدى اللمنذه املكلفذذه بالتاسذذيظ مذع التعلذذيم العذذالي املشذار إل  ذذا فذذي الف ذره المانيذذه مذذن املذذاده 

 باحداث األكاديمياال المهويه لل ربيه والتكوين . 07.00من ال انون ر م 

 ويحدد في الن ا  الداخلي للمامعه عدد اللمان الدا مه وت ليفها وكيفيه سيرها.

  15املادة 

يسذذير  المامعذذه ر ذذيس ملذذده أربذذع سذذنواال ، يوتذذار بعذذد إعذذالن مفتذذوة لل رشذذيحاال مذذن بذذين امل رنذذحين الذذذين 

 ه.ي دمون مشروعا خاصا لتطوير المامع

وتذدرس هذذه ال رشذيحاال واملشذار ع مذن لذدن لمنذذه تعين ذا السذلطه الحكوميذه الوصذيه، ال ذت تواف  ذا اللمنذذه 

 املذكوره بمالثه ترشيحاال توضع للمسطره املعمول ب ا فيما يتعلظ بالتعيين في املناصا العليا .

 ويحدد تكوين اللمنه بنا تن يمت .

 ي رنح ملره ثانيه وأخيره.ويمكن للر يس الذي انت ة مده انتدابه أن 

  16املادة 

يرأس  ر يس المامعه مجلسها وي ذو  بتحضذير  راراتذه وتنفيذذها ويتل ذر ا  راحاتذه و،را ذه ، ويحذدد جذدول 

 أعماله طب ا للشروط املحدده في الن ا  الداخلي للمجلس .

 تحف يه.يبر  االتفا اال واالتفا ياال بعد مواف ه مجلس المامعه وي و  بجميع األعمال ال

 يو ع على الشهاداال الوطنيه والشهاداال ال اصه بالمامعه املسلمه من لدن املؤسساال التابعه لها.

 يممل المامعه أما  ال ضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها.

 ي و  بالتاسيظ بين املؤسساال المامعيه التابعه للمامعه.

 يعين جميع األساتذه الباحمين ومستودمي المامعه.

ويحدد م راال تعيين األساتذه واملستودمين اإلداريذين والت نيذين باملؤسسذاال المامعيذه ومصذالح المامعذه 

 واملصالح املش ركه .

 ر يس المامعه هو اآلمر ب بض موارد المامعه وصرف نف ان ا.

ويفذذذذوض مجمذذذذوع أو بعذذذذض سذذذذلطه كذذذذ مر بالصذذذذرف إلذذذذى عمذذذذداء ومذذذذديري املؤسسذذذذاال المامعيذذذذه فيمذذذذا يتعلذذذذظ 

 دين الراجعه إلى اختصاصان م وال سيما فيما يتعلظ بميزانيه ال سيير وكذا التجهيز.بامليا

و سذذذهر علذذذذى اح ذذذذرا  النصذذذذوص ال شذذذذر عيه والتن يميذذذذه المذذذذاري ب ذذذذا العمذذذذل والن ذذذذا  الذذذذداخلي داخذذذذل حذذذذر  

 المامعه، ويجوز له أن يتوذ جميع التدابير ال ت تستلزمها ال روف طب ا لل شر ع الماري به العمل.

 و ساعده نا بان للر يس وكاتا عا  .

يعين نا با الر يس من لدن السلطه الحكوميه الوصيه بنذاء علذى ا  ذراة مذن ر ذيس المامعذه علذى أن يكذون 

 على األ ل أحدهما أستا ا للتعليم العالي .

و عذذذذذين الكاتذذذذذا العذذذذذا  مذذذذذن لذذذذذدن السذذذذذلطه الحكوميذذذذذه الوصذذذذذيه بنذذذذذاء علذذذذذى ا  ذذذذذراة ر ذذذذذيس المامعذذذذذه مذذذذذن بذذذذذين 

صذذذلين علذذذى شذذذهاده للسذذذلك المذذذاري مذذذن التعلذذذيم العذذذالي علذذذى األ ذذذل واملمحتذذذين تذذذوفرهم علذذذى تجربذذذه فذذذي ال سذذذيير الحا

 اإلداري .
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  17املادة 

 يحدد بمرسو  الن ا  األساس ت ملستودمي المامعاال وكذا ن ا  التعويضاال املووله لهم .

يت م وتذ ديه م تتوذذ بعذد اسذتطالع رأي غير أنذه فيمذا يتعلذظ باألسذاتذه البذاحمين فذان  ذراراال ترسذيمهم وتذر 

 اللمان امل ساويه األعضاء بناء على ا  راة اللمان العلميه للمؤسساال المامعيه املعنيه.

تؤهذذذل المامعذذذاال ملذذذنح تعويضذذذاال تكميليذذذه ملسذذذتودم  ا  صذذذد ال  ذذذميع واملنافسذذذه مذذذن مواردهذذذا ال اصذذذه 

 املت تيه من أعمال البحو وت ديم ال دماال.

  18املادة 

 شتمل ميزانيه المامعه على ما يلي :ت

 في باب املوارد:     

 *اإلعاناال ال ت ت دمها الدوله؛

 ؛  *الرسو  املحصل عل  ا برسم التكوين املستمر

* املذذذذداخيل واملذذذذوارد وجميذذذذع املحاصذذذذيل األخذذذذرى املذذذذ  ون ف  ذذذذا بموجذذذذا النصذذذذوص ال شذذذذر عيه والتن يميذذذذه 

 الماري ب ا العمل ؛

 املت تيه من ال يا  باألبحاث ومن ت ديم ال دماال وال سيما من ا أعمال ال بره ؛ *املحاصيل واألرباة

 * املحاصيل واألرباة املت تيه من العملياال ال ت ت و  ب ا المامعه ومن ممتلكان ا؛

 *عوا د ال روض املبرمه مع هيئاال ماليه دوليه ؛

 م أو من أي مصدر ،خر ؛* املوارد  اال الطابع العرض ت املحصل عل  ا من بيع سلع أو  ي

 *تسحي اال ال زينه ال ابله للسداد ؛

 *املوارد الطار ه ؛

 *اإلعاناال املاليه غير إعاناال الدوله ؛

 *الهباال والوصايا ؛

 *املحاصيل املوتلفه ؛

 *موارد موتلفه ؛

 في باب النف اال ؛    

 *املرتباال واألجور والتعويضاال واإلعاناال املدفوعه إلى املستودمين؛ 

 أعاله ؛ 17النف اال املرصده للتعويضاال التكميليه املشار إل  ا في الف ره المالمه من املاده *

 * نف اال ال سيير والتجهيز ؛

 *نف اال التعليم والبحو ؛

 * النف اال ال اصه بالطلبه ؛

 *النف اال املرصده للن وض باألرشطه الم افيه والرياضيه ؛

 يه الصحيه في الوست المامعذي؛*املساهمه في النف اال املتعل ه بالتغط

 * املبالغ املرجعه من ال روض والتكاليف امل رتبه عن ا ؛ 
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 *نف اال موتلفه .

 الفصل الثاني 

 املؤسسات الجامعية 

 19املادة                                                       

كل هياكل للتعليم العالي والبحو تحدث املؤسساال المامعيه في شكل كلياال أو مدارس أو معاهد ، وتش

 بالمامعه.

وتضم شعبا مطاب ه للتوصصاال وملجاالال الدراسه والبحو كما تضذذذذم مصالح خاصه ب ا. ويجوز لها 

 كذلك أن تحدث بعد مواف ه مجلس المامعذذذذذذه مراكز للتعليم والتكوين والدراسه أو البحو أو هما معا .

 20املادة                                                       

 تحدث املؤسساال المامعيه بمرسو  .

 ويدير شؤون ا مجلس للمؤسسه .

يسير الكلياال واملدارس واملعاهد ملده أربع سنواال عمذذذذذذذداء بالاسبذذه للكلياال ومديرون بالاسبه للمدارس 

تذه التعليم العالي الذين ي دمون بصفه خاصه واملعاهد يوتارون بعذذد إعذذذذذالن مفتوة لل رشيحاال من بين أسا

 مشروعا لتطوير املؤسسه المامعيه املعنيه .

تدرس وترتا هذه ال رشيحاال واملشار ع من  بل لمنه تعينذذذذها لذذذذذهذا الغرض السلطه الحكوميه الوصيه 

ذذذذي ي د  لذذهذه السلطذذذه ثالثذذذذذه بناء على ا  راة مذذذن ر يس المامعذذذذه ؛ وتعرض للدراسه علذذر مجلس المامعه ال

 ترشيحاال توضع للمسطره املعمول ب ا فيما يتعلظ بالتعيين فذذذذذذي املناصا العليا.

 ويمكن للعميد أو املدير الذي انت ة مده انتدابه أن ي رنح ملره ثانيه وأخيره . 

 دين وكاتا عا  .يساعد العمداء واملديرين أربعه نواب للعمداء أو أربعه مديرين مساع

و ساعدهم باإلضافه إلى  لك نا ا للعميد أو مدير مساعد حسا الحالذذذه عن كل مركز للتعليم 

 والتكوين والدراسه أو البحو أو هما معا .

 يعين ر يس المامعه نواب العمداء واملديرين املساعدين بناء على ا  راة من العميد أو املدير .

 ل من بين أساتذه التعليم العالذذذذذذذذي واألساتذه املؤهلين أو املبرزين . ويوتار ثالثه من م على األ 

يعين الكاتا العا  من لدن ر يس المامعه بناء على ا  راة مذذذن العميد أو املدير من بين الحاصلين على 

 ل سيير اإلداري .شهاده للسلك الماري مذذذن التعليذذم العالذذذي على األ ل واملمحتين توفرهم على تجربه في ا

  21املادة                                                       

 ي و  العميد أو املدير ب سيير املؤسسه المامعيه وبتاسيظ جميع أرشطت ا.

 يرأس مجلس املؤسسه ويحدد جدول أعماله وفظ الشروط املحدده فذذذذي الن ا  الداخلي للمجلس .

 ن املعينين للعمل باملؤسسه .يسير مجموع املستودمي

 يسهر على حسن سير الدراساال وأعمال مرا به املعلوماال ويتوذ جميع التدابير املال مه لهذه الغايه .

 يتفاوض في ش ن اتفا اال واتفا ياال التعاون ال ت تعرض على مجلس المامعه للمصاد ه عل  ا . 
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شذذذذر عيه والتن يميذذذذه المذذذذاري ب ذذذذا العمذذذذل و سذذذذهر تحذذذذة إشذذذذراف ر ذذذذيس المامعذذذذه علذذذذى اح ذذذذرا  النصذذذذوص ال 

والن ذذذذا  الذذذذداخلي داخذذذذل حذذذذر  املؤسسذذذذه ، ويجذذذذوز لذذذذه أن يتوذذذذذ جميذذذذع التذذذذدابير ال ذذذذت تسذذذذتلزمها ال ذذذذروف طب ذذذذا 

 لل شر ع الماري به العمل .

  22املادة                                                  

ن ممملين منتوبين عن األساتذه واملستودمين يت لف مجلس املؤسسه من أعضاء بحكم ال انون وم

اإلداريين والت نيين وممملين منتوبين عن الطلبه وكذا من أعضاء معينين من بين ن صياال من خارج 

 املؤسسه .

 ويحدد ت ليف مجالس املؤسساال وكيفيه تعيين أعضاك ا أو انتواب م وكذا طري ه سيرها بنا تن يمت .

 خرى املووله له بموجا هذا ال انون فان املجلس :باإلضافه إلى االختصاصاال األ 

 ين ر في جميع املسا ل املتعل ه بمها  املؤسسه وحسن سيرها ، ويمكن -

 أن ي د  ا  راحاال في هذا الش ن إلى مجلس المامعه ؛ 

 ي و  باعداد ا  راحاال تتعلظ بميزانيه املؤسسه ؛ -

 أعاله ؛ 19ياكل املشار إليذها فذذذذي الف ره المانيه من املاده يتولى توز ع الوسا ل املاليه علذذر موتلف الهذ -

 يوافظ على مشار ع إحداث املوتبراال ؛ -

ي ذذذذذذو  باعذذذذذذداد ن ذذذذذذا  الدراسذذذذذذه واالمتحانذذذذذذاال ون ذذذذذذا  مرا بذذذذذذه املعلومذذذذذذاال ال اصذذذذذذه بالتكوينذذذذذذاال املدرسذذذذذذه  -

 أعاله ؛ 8و عرضه على املصاد ه طبظ الكيفياال املنصوص عل  ا في املاده 

 ارس السلطه الت ديحيه بالاسبه للطلبه وفظ الشروط املحدده بنا تن يمت؛يم -

 ي  رة على مجلس المامعه التدابير الكفيله بتحسين االندماج املنهت للحا زين على الشهاداال ؛ -

ي  رة على مجلذس المامعذه كذل إصذالة للتكوينذاال املدرسذه داخذل املؤسسذه، ويتوذذ كذل إجذراء  ي طذابع  -

 دف إلى جوده التكوين ؛بيداغوجي ي 

ي  ذذرة علذذى مجلذذس المامعذذه التذذدابير الذذذذذذذراميه إلذذى تحسيذذذذذن توجيذذه وإعذذال  الطلبذذه وال  ذذميع علذذى تن ذذيم  -

 األرشطه الم افيه والرياضيه ؛ 

 يتداول في جميع املسا ل املتعل ه بمها  املؤسسه وحسن سيرها؛ -

 سه ؛يتوذ جميع اإلجراءاال الراميه إلى تحسين سير املؤس -

 يعرض ا  راحاال إحداث املراكز على مصاد ه مجلس المامعه ؛ -

 ي و  باعداد ن امه الداخلي الذي يعرض على مجلس المامعه للمصاد ه عليه ؛ -  

يحدث في ح يرته لمانا دا مه من ا لمنذه للبحذو ولمنذه بيداغوجيذه ولمنذه لت بذع امليزانيذه ولمنذه علميذه  -       

خاصذذذه لدراسذذذه مسذذذ له معينذذذه . ويحذذذدد فذذذي الن ذذذا  الذذذداخلي للمؤسسذذذه عذذذدد اللمذذذان وإن ا ت.ذذذ ؤ الحذذذال لمانذذذا 

 بعده . 23الدا مه وت ليفها وكيفيه سيرها مع مراعاه أحكا  املاده 

 23املاده 

تكلذف اللمنذه العلميذذه لكذل مؤسسذه جامعيذذه با تذذذراة جميذع التدابيذذذذذذذر  املتعل ذه باألسذاتذه البذذاحمين وال 

  رسيمهم وتر يت م وت ديه م.سيما ما يتعلظ ب
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ويحدد بنا تن يمت ت ليف وسير هذه اللمنه وكيفيه تعيين أعضاك ا وانتواب م ، مذع مراعذاه ال سذاوي 

 بين عدد املعينين واملنتوبين .

 

  24املاده 

يحذذذدد مجلذذذس المامعذذذه بذذذا  راة مذذذن مجلذذذس املؤسسذذذه هياكذذذل التعلذذذيم والبحذذذو والهياكذذذل اإلداريذذذه لكذذذل 

 وكذا تن يمها وشروط التعيين في موتلف هياكلها اإلداريه . مؤسسه جامعيه

 

 

 الفصل المالو 

 مؤسساال التعليم العالي غير التابعه للمامعاال 

  25املاده 

تنذذذاط بمؤسسذذذاال التعلذذذيم العذذذالي غيذذذر التابعذذذه للمامعذذذاال واملنتميذذذه إلذذذى موتلذذذف الذذذوزاراال أو ال اضذذذعه 

 لوصايت ا املها  الر يسيه التاليه :

 التكوين األساس ت والتكوين املستمر وال سيما في امليادين املتعل ه بال طاع التابعه له ؛ -      

 إعداد الشباب لالندماج في الحياه العمليه ؛ -

 البحو العلمت والتكنولوجي ورشر املعرفه في ارتباط بامليادين ال ت تتولى التكوين ف  ا . -       

هذذذذود الذذذذوطات السذذذذت بال الطلبذذذذه وتكذذذذوين م ومجهذذذذود تحسذذذذين املردوديذذذذه فذذذذي وتسذذذذاهم مذذذذع المامعذذذذاال فذذذذي املج        

 استودا  الباياال التحتيه وتعبئه موارد الت طير املتاحه .

وتحذذذذذدد  ا مذذذذذه املؤسسذذذذذاال املشذذذذذار إل  ذذذذذا فذذذذذي الف ذذذذذره األولذذذذذى أعذذذذذاله بمرسذذذذذو  يتوذذذذذذ بذذذذذا  راة مذذذذذن السذذذذذلطه     

 الحكوميه املكلفه بتكوين األطر.

  26املاده 

 املؤسساال املشار إل  ا أعاله مهامها في إطار السياسه الوطنيه للتعليم العالي .تزاول 

وتشذار  فذذي مجهذذود انذذدماج الن ذذا  الذذوطات للتعلذذيم العذالي وتاسذذي ه وع لنتذذه و لذذك عذذن طريذذظ املسذذاهمه 

 في :

 تنميه التكامل مع املؤسساال المامعيه ؛ -

 سالكها وأسالكها وداخل مجزوءان ا ؛إ امه المسور مع املؤسساال المامعيه بين م -       

 إنجاز وتسيير برامج مش ركه في مجالي التكوين والبحو ؛ -

 تنميه الت زر من خالل إرشاء مراكز أو أ طاب متوصصه . -

  27املاده 

 ين م التدر س باملؤسساال املذكوره في مسالك وأسال  ووحداال ويتوج بشهاداال وطنيه .

م الشذذذذذهاداال املطاب ذذذذذه لذذذذذه فيمذذذذذا يوذذذذذا كذذذذذل مؤسسذذذذذه مذذذذذن وتحذذذذذدد بذذذذذنا تن يمذذذذذت مذذذذذده كذذذذذل سذذذذذلك واسذذذذذ

 املؤسساال املذكوره .
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ويجذذذذا أن تجعذذذذل الدراسذذذذاال تحصذذذذيل الوحذذذذداال مرتكذذذذزه علذذذذى الت يذذذذيم املنذذذذت م وعلذذذذى تجميذذذذع الوحذذذذداال 

 املك سبه .

وتحذذذذدد بذذذذنا تن يمذذذذت شذذذذروط ولذذذذوج األسذذذذال  واملسذذذذالك ون ذذذذم الدراسذذذذاال وكيفيذذذذاال الت يذذذذيم بنذذذذاء علذذذذى 

بعذده ، ورأي  28سسه املعنيه بعذد اسذتطالع رأي مجلذس التاسذيظ املنصذوص عليذه فذي املذاده ا  راة مجلس املؤ 

 أدناه. 81اللمنه الوطنيه لتاسيظ التعليم العالي املنصوص عل  ا في املاده 

ويمكن لهذه املؤسساال وفظ الشروط املنصوص عل  ا في أن مت ذا الداخليذه إحذداث شذهاداال خاصذه ب ذا 

التكوين املسذتمر بعذد اسذتطالع رأي مجلذس التاسذيظ ومواف ذه السذلطه الحكوميذه الوصذيه ، وال سيما في مجال 

 أو التابعه لها املؤسسه .

ويمكذذذذذن أن تكذذذذذون هذذذذذذه الشذذذذذهاداال موضذذذذذوع اعتمذذذذذاد مذذذذذن لذذذذذدن السذذذذذلطه الحكوميذذذذذه الوصذذذذذيه أو السذذذذذلطه 

 81املنصذوص عل  ذا فذي املذاده الحكوميه التابعه لها املؤسسه بعذد اسذتطالع رأي اللمنذه الوطنيذه للتعلذيم العذالي 

 من هذا ال انون ؛ كما يمكن االع راف بمعادله الشهاداال املعتمده للشهاداال الوطنيه .

  28املاده 

 يحدث لدى السلطه الحكوميه املكلفه بتكوين األطر وتحة ر است ا مجلس للتاسيظ يت لف من : 

 السلطه الحكوميه املكلفه بالتعليم العالي أو ممملها ؛ -

 سلطه الحكوميه املكلفه بالبحو العلمت أو ممملها؛ال -

 السلطه الحكوميه املكلفه بالتعليم المانوي أو ممملها؛ -

 السلطه الحكوميه املكلفه بالوظيفه العموميه واإلصالة اإلداري أو ممملها؛-  

 السلطاال الحكوميه الوصيه أو التابعه لها املؤسساال املعنيه أو مممل  ا ؛ - 

 اال التعليم العالي التابعه ملوتلف ال طاعاال الوزاريه؛مديري مؤسس -

 أستا  باحو مممل عن كل  طاع وتحدد ال طاعاال وكيفيه التمميل بنا تن يمت ؛ -

ثالث ن صياال عن ال طاع اال تصادي توتار لكفاءن ا وتجربت ا تممذل إحذداها التعلذيم العذالي ال ذاص  -

. 

ال املجلذذذس بصذذذفه اس شذذذاريه كذذذل نذذذ ا يذذذرى فا ذذذده فذذذي يجذذذوز للذذذر يس أن يذذذدعو للمشذذذاركه فذذذي اجتماعذذذا

 حضوره .

 ويجتمع املجلس بدعوه من ر يسه مرتين على األ ل في السنه وكلما استلزمة ال روف  لك .

  29املاده 

 تناط بمجلس التاسيظ املها  التاليه :

عليذذه فذذي أجذذل  إعذداد ن امذذه الذذداخلي وعرضذذه علذذى السذذلطه الحكوميذذه املكلفذه بتكذذوين األطذذر للمصذذاد ه -

 يوما وإال يصبح نافذا؛ 30ال يتعدى 

إبذذداء رأيذذه فذذي الن ذذا  الذذداخلي لكذذل مؤسسذذه  بذذل املصذذاد ه عليذذه مذذن لذذدن السذذلطه الحكوميذذه الوصذذيه  -

 أو التابعه لها املؤسسه ؛
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دراسذذذذذه اال  راحذذذذذاال ال ذذذذذت تعرضذذذذذها عليذذذذذه املؤسسذذذذذاال كذذذذذل سذذذذذنه فيمذذذذذا يتعلذذذذذظ بعذذذذذدد امل اعذذذذذد املوصصذذذذذه  -

 به وعرضها على السلطه الحكوميه املكلفه بتكوين األطر للمصاد ه عل  ا ؛ل سميل الطل

 إبداء رأيه في طلباال االعتماد امل دمه من لدن املؤسساال ؛ -

 إبداء رأيه في مشار ع إحداث مسالك للتكوين أو البحو أو هما معا؛ -

 مامعه ؛ا  راة وإبداء الرأي في إحداث مؤسسه جديده للتعليم العالي غير تابعه لل-

العمل على خلظ ت زر بين مؤسساال التعليم العالي غير التابعه للمامعه لتيسير انحمذاح أ طذاب متعذدده  -

 الت نياال من مه في شكل مؤسساال عموميه متعدده التوصصاال ؛

 تعيين أعضاء اللمنه الدا مه لتدبير شؤون األساتذه املحدثه طب ا للف ره األخيره من هذه املاده ؛ -

 توصياال في ش ن التدابير الكفيله بتيسير االندماج املنهت للحا زين على الشهاداال ؛ إصدار -

الن ذذر بوجذذه عذذا  فذذي جميذذع املسذذا ل الهادفذذه إلذذى تحسذذين التكوينذذاال باملؤسسذذاال وفذذي كذذل مشذذروع يتعلذذظ  -

 باحداث مؤسسه جديده .

بعذذذض صذذذالحياته املذذذذكوره إلذذذى ر يسذذذه أو إلذذذى لمنذذذه منحم ذذذه عذذذن هذذذذا ويجذذذوز ملجلذذذس التاسذذذيظ أن يفذذذوض 

 املجلس .

ويذتم إحذداث لمنذه دا مذه لتذدبير شذؤون األسذذاتذه ، باسذتدناء املوجذودين مذن م فذي وضذعيه إلحذاح ، تكلذذف 

ه بالبذذة فذذي ال رسذذيماال وال ر يذذاال املتعل ذذه ب ذذؤالء األسذذاتذه وامل  رحذذه عل  ذذا مذذن لذذدن مذذديري املؤسسذذاال واللمنذذ

العلميه للمؤسساال بعد اسذتطالع رأي مجذالس مؤسسذان ا . ويحذدد بذنا تن يمذت تذ ليف هذذه اللمنذه وطري ذه 

 تعيين أعضاك ا وكيفياال سيرها.

  30املاده 

أعذذذاله. يحذذذدث مجلذذذس  29عذذذالوه علذذذى اللمنذذذه الدا مذذذه لتذذذدبير شذذذؤون األسذذذاتذه املنصذذذوص عل  ذذذا فذذذي املذذذاده 

 ا ت. ؤ الحال لمانا خاصه لدراسه مس له معينه . التاسيظ في ح يرته لمانا دا مه وإن

 ويحدد في الن ا  الداخلي ملجلس التاسيظ عدد اللمان املذكوره وت ليفها وكيفيه سيرها .

  31املاده 

تسذذاعد ر ذذيس مجلذذس التاسذذيظ لمنذذه متابعذذه تجتمذذع مذذره علذذى األ ذذل كذذل ثالثذذه أشذذهر وتسذذهر علذذى تطبيذذظ 

 . التوصياال الصادره عن مجلس التاسيظ

 يحدد الن ا  الداخلي ملجلس التاسيظ ت ليف هذه اللمنه وكيفيه سيرها.

  32املاده 

 تحدث مؤسساال التعليم العالي غير التابعه للمامعاال في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.

 ويمكن أن تن م هذه املؤسساال في شعا مطاب ه للتوصصاال ومجاالال الدراسه والبحو .

  33املاده 

اال املشذار إل  ذا أعذاله طب ذا للنصذذوص ال شذر عيه والتن يميذه المذاري ب ذا العمذل بنذاء علذذى تحذدث املؤسسذ

 ا  راة السلطاال الحكوميه املعنيه بعد استطالع رأي مجلس التاسيظ.
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و سير مؤسساال التعليم العالي غير التابعه للمامعاال مديرون من  وي االختصاص فذي ميذدان املؤسسذه 

بعذذذد إعذذذالن مفتذذذوة لل رشذذذيحاال مذذذن بذذذين امل رنذذذحين الذذذذين ي ذذذدمون بصذذذفه خاصذذذه يوتذذذارون ملذذذده أربذذذع سذذذنواال 

 مشروعا لتطوير املؤسسه .

وتذذذدرس هذذذذه ال رشذذذيحاال واملشذذذار ع مذذذن لذذذدن لمنذذذه تحذذذدد كيفيذذذه تعيين ذذذا بذذذنا تن يمذذذت ، وتذذذوافي اللمنذذذه 

عيين فذذي املناصذذا السذذلطه الحكوميذذه الوصذذيه بمالثذذه ترشذذيحاال توضذذع للمسذذطره املعمذذول ب ذذا فيمذذا يتعلذذظ بذذالت

 العليا.

 ويمكن للمدير الذي انت ة مده انتدابه أن ي رنح ملره ثانيه وأخيره.

 يساعد املديرين مديرون مساعدون ي راوة عددهم بين اثنين وأربعه مديرين مساعدين وكاتا عا  .

ويوتذار واحذد يعين املديرون املساعدون من لدن السلطه الحكوميه الوصيه بناء علذى ا  ذراة مذن املذدير. 

 من م على األ ل من بين أساتذه التعليم العالي أو األساتذه املؤهلين .

يعذذين الكاتذذا العذذا  مذذن لذذدن السذذلطه الحكوميذذه الوصذذيه بنذذاء علذذى ا  ذذراة مذذن املذذدير مذذن بذذين الحاصذذلين 

 على شهاده للتكوين العالي على األ ل املمحتين توفرهم على تجربه في ال سيير اإلداري .

  34ه املاد

 يتولى املدير تسيير املؤسسه وتاسيظ جميع أرشطت ا.

بعده ويحدد جدول أعمالذه طبذظ الشذروط املحذدده  35يرأس مجلس املؤسسه املنصوص عليه في املاده 

 في الن ا  الداخلي لهذا املجلس.

 يسير جميع املستودمين املعينين باملؤسسه .

 لوماال ويتوذ جميع التدابير املال مه لهذه الغايه.يسهر على حسن سير الدراساال وأعمال مرا به املع

 يتفاوض في ش ن اتفا اال واتفا ياال التعاون ال ت تعرض على مجلس املؤسسه للمصاد ه عل  ا.

و سذذذهر علذذذى اح ذذذرا  النصذذذوص ال شذذذر عيه والتن يميذذذه المذذذاري ب ذذذا العمذذذل والن ذذذا  الذذذداخلي داخذذذل حذذذر  

 ال ت تستلزمها ال روف. املؤسسه ويجوز له أن يتوذ جميع التدابير 

 35املاده 

عذذالوه علذذى وجذذود مجلذذس اإلداره باملؤسسذذه املعنيذذه عنذذد اال تضذذاء يحذذدث بكذذل مؤسسذذه مذذن املؤسسذذاال 

أعذاله مجلذس يطلذظ عليذه اسذم   مجلذس املؤسسذه   يتذ لف مذن أعضذاء بحكذم ال ذانون  25املشار إل  ا فذي املذاده 

دمين اإلداريذين والت نيذين وممملذين منتوبذين عذن الطلبذه وكذذا ومن مممليذن منتوبين عن األسذاتذه وعذن املسذتو

 ن صياال من خارج املؤسسه .

يحذذذذدد بذذذذنا تن يمذذذذت تذذذذ ليف املجلذذذذس الذذذذداخلي للمؤسسذذذذه وطري ذذذذه تعيذذذذين أعضذذذذا ه أو انتوذذذذاب م وكيفيذذذذه 

 سيره.

حاتذذه ين ذذر املجلذذس فذذي جميذذع املسذذا ل املتعل ذذه بمهذذا  املؤسسذذه وحسذذن سذذيرها، ويمكذذن لذذه أن ي ذذد  ا  را

 في هذا الش ن إلى مجلس التاسيظ.

 ي  رة مشار ع إحداث مسالك للتكوين والبحو . -

 ي و  باعداد ن ا  االمتحاناال ومرا به املعلوماال ال اصه بالتكويناال املدرسه. -       
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زانيذذذذه و سذذذذاهم با  راحاتذذذذه فذذذذي مي 36يتذذذذولى توز ذذذذع الوسذذذذا ل علذذذذى موتلذذذذف الهياكذذذذل املشذذذذار إل  ذذذذا فذذذذي املذذذذاده  -       

 املؤسسه .

يمارس السلطه الت ديحيه بالاسبه للطلبذه وفذظ الشذروط املحذدده مذن لذدن السذلطه الحكوميذه الوصذيه أو        

 التابعه لها املؤسسه .

ي و  باعداد ن امه الداخلي الذي يعرض  صد املصاد ه على السذلطه الحكوميذه الوصذيه أو التابعذه    

كلفذذه بتكذذوين األطذذر بعذذد اسذذتطالع رأي مجلذذس التاسذذيظ فذذي أجذذل ال يتعذذدى لهذذا املؤسسذذه والسذذلطه الحكوميذذه امل

 يوما وإال أصبح نافذا. 30

يحدث في ح يرته لمانا دا مه بما فذي  لذك لمنذه علميذه ولمنذه ت بذع امليزانيذه وإن ا ت.ذ ؤ الحذال لمانذا  

ه وت ليفهذذذا وكيفيذذذه خاصذذذه لدراسذذذه مسذذذ له معينذذذه، ويحذذذدد فذذذي الن ذذذا  الذذذداخلي للمؤسسذذذه عذذذدد اللمذذذان الدا مذذذ

 سيرها.

 يتعين أن تتضمن مجالس إداره املؤسساال ال ت لها صفه مؤسساال عموميه ممملين عن األساتذه.

تحذذذدث داخذذذل كذذذل مؤسسذذذه مذذذن مؤسسذذذاال التعلذذذيم العذذذالي غيذذذر التابعذذذه للمامعذذذاال لمنذذذه علميذذذه يحذذذدد 

بذذذا  راة جميذذع التذذذدابير املتعل ذذذه بذذنا تن يمذذذت ت ليفهذذا وتسذذذييرها وكيفيذذذه تعيذذين أعضذذذاك ا؛ وتكلذذذف هذذذه اللمنذذذه 

 ب رسيم وتر يه األساتذه الباحمين.

  36املاده 

تحذذذدد هياكذذذل التعلذذذذيم والبحذذذو بكذذذذل مؤسسذذذه وكذذذذذا تن يمهذذذا مذذذذن لذذذدن السذذذذلطه الحكوميذذذه الوصذذذذيه أو 

 التابعه لها املؤسسه بناء على ا  راة من مجلس املؤسسه بعد استطالع رأي مجلس التاسيظ .

  37املاده 

مؤسسذذذاال التعلذذذيم العذذذالي غيذذذر التابعذذذه للمامعذذذاال فذذذي مجموعذذذاال متجارسذذذه تتكذذذون مذذذن أ طذذذاب  تتجمذذذع

متعدده الت نياال، تذن م فذي شذكل مؤسسذاال عموميذه متعذدده التوصصذاال وتماثذل أجهزن ذا وكيفيذاال تن يمهذا 

 وسيرها تلك املوجوده بالمامعاال.

يجذذري العمذذل ب ذذا عنذذد إحذذداث  وتوضذذع هذذذه املجموعذذاال لذذنفس الشذذروط ال شذذر عيه والتن يميذذه ال ذذت

 المامعاال .

 

  38املاده 

تدخل أحكا  هذا البذاب بكيفيذه تدريجيذه حيذز التنفيذذ داخذل أجذل ثذالث سذنواال ابتذداء مذن تذاري  رشذر 

 هذا ال انون بالمريده الرسميه .

 الباب الثاني 

 التعليم العالي الخاص 

  39املادة 

م العذذذالي العذذذا  بمهمذذذه التكذذذوين واالنفتذذذاة علذذذى الم افذذذه ي ذذذو  التعلذذذيم العذذذالي ال ذذذاص إلذذذى جانذذذا التعلذذذي

 والتكنولوجيا وت ميع الت د  والبحو العلمت.
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 و ساهم في تنو ع التعليم العالي الوطات بتجديد برامج التكوين والبحو.

  40املاده 

 تزاول مؤسساال التعليم العالي ال اص مهامها تحة مرا به اإلداره .

  41املاده 

 على مؤسساال التعليم العالي ال اص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز. يمكن أن يطلظ

غيذذذذذر أن اسذذذذذمت  كليذذذذذه خاصذذذذذه  أو   جامعذذذذذه خاصذذذذذه  يمكذذذذذن ال ذذذذذرخيا ب مذذذذذا وفذذذذذظ شذذذذذروط تحذذذذذدد بذذذذذنا 

 تن يمت .

  42املاده 

 يجا أن يكون اسم مؤسسه التعليم العالي ال اص مطاب ا ملستوى ونوع التكوين املدرس ب ا.

 سه وفظ أحكا  النصوص ال شر عيه والتن يميه الماري ب ا العمل.ويحمؤ اسم املؤس

  43املاده 

تمذذنح اإلداره ال ذذرخيا بفذذتح مؤسسذذه التعلذذيم العذذالي ال ذذاص بعذذد اسذذتطالع رأي لمنذذه تاسذذيظ التعلذذيم 

 أدناه. 61العالي ال اص املنصوص عل  ا في املاده 

 بنا تن يمت . تحدد كيفياال منح ال رخيا واالع راف للمؤسساال املذكوره

 وتطبظ نفس اإلجراءاال في حاله سحا ال رخيا.

 

  44املاده 

أعذذذاله املتعل ذذذه بذذذال رخيا اإلداري فذذذي حالذذذه توسذذذيع مؤسسذذذه سذذذبظ ال ذذذرخيا  43تطبذذذظ أحكذذذا  املذذذاده 

 باحداث ا وعند كل تغيير يراد إدخاله عل  ا أو على أحد العناصر األساسيه ال ت بات عل  ا ال رخيا األول.

  45ه املاد

يوضذذذع مذذذذالكو مؤسسذذذذاال التعلذذذيم العذذذذالي ال ذذذذاص لالل زامذذذاال الناجمذذذذه عذذذذن تطبيذذذظ  ذذذذوانين الشذذذذغل إزاء 

جميذذذع مسذذذتودم  م مذذذا لذذذم يذذذنا علذذذى مذذذا هذذذو أفضذذذل لهذذذؤالء فذذذي ع ذذذود فرديذذذه أو اتفا يذذذاال جماعيذذذه مبرمذذذه بذذذين 

 مالكي املؤسساال واملستودمين أو مممل  م.

  46املاده 

لذذيم العذذالي ال ذذاص أن ي ومذذوا بتذذ مين مجمذذوع تالميذذذهم وطلبذذت م مذذن يجذذا علذذى مذذالكي مؤسسذذاال التع

موذذذذاطر الحذذذذوادث ال ذذذذت  ذذذذد يتعرضذذذذون لهذذذذا داخذذذذل مؤسسذذذذان م أو فذذذذي الو ذذذذة الذذذذذي ي لذذذذون فيذذذذه تحذذذذة الحراسذذذذه 

 الفعليه للعاملين ب ا.

  47املاده 

علومذذذذاال مذذذذن ال يجذذذذوز أن تتضذذذذمن اإلعالنذذذذاال اإلشذذذذهاريه املتعل ذذذذه بمؤسسذذذذاال التعلذذذذيم العذذذذالي ال ذذذذاص م

شذذ ن ا أن تغذذالت التالميذذذ أو الطلبذذه وأوليذذاءهم فيمذذا يوذذا املسذذتوى الم ذذافي واملعرفذذي املطلذذوب وتحديذذد نوعيذذه 

 الدراسه ومدن ا .

  48املاده 
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ال يجذذذذذذوز ملالذذذذذذك مؤسسذذذذذذه التعلذذذذذذيم العذذذذذذالي ال ذذذذذذاص اإل ذذذذذذدا  علذذذذذذى إغذذذذذذالح املؤسسذذذذذذه  بذذذذذذل ن ايذذذذذذه السذذذذذذنه 

 المامعيه .

السذنه المامعيذذه حالذذة دون اسذذتمرار مالذك املؤسسذذه فذذي العمذذل ملواصذذله وإ ا حذدثة  ذذوه  ذذاهره خذذالل 

رشذذذذذاطها ، وجذذذذذا عليذذذذذه إشذذذذذعار اإلداره فذذذذذورا بذذذذذذلك لتتذذذذذولى وفذذذذذظ الشذذذذذروط املحذذذذذدده بذذذذذنا تن يمذذذذذت تسذذذذذيير هذذذذذذه 

بعذذده. ويجذذا أن يشذذعر كذذذلك التالميذذذ أو  49املؤسسذذه بذذاملوارد ال اصذذه ب ذذا واملذذوارد املنصذذوص عل  ذذا فذذي املذذاده 

 ه وأولياءهم باإلغالح املذكور في الو ة املناسا.الطلب

  49املاده 

إ ا أصذذذذذذبحة إحذذذذذذدى املؤسسذذذذذذاال غيذذذذذذر  ذذذذذذادره علذذذذذذى ضذذذذذذمان سذذذذذذيرها بوسذذذذذذا لها الذاتيذذذذذذه إلذذذذذذى ن ايذذذذذذه السذذذذذذنه 

المامعيذذه الماريذذه ،  امذذة م امهذذا اإلداره عذذن طريذذظ ن ذذا  يحذذدث لهذذذا الغذذرض تسذذاهم فيذذه جميذذع مؤسسذذاال 

 ألحكا  النصوص ال شر عيه والتن يميه الماري ب ا العمل.التعليم العالي ال اص وف ا 

 

  50املاده 

 تمارس اإلداره مرا به بيداغوجيه وإداريه على مؤسساال التعليم العالي ال اص .

تشذذذذمل املرا بذذذذه البيداغوجيذذذذذه السذذذذهر علذذذذى تطبيذذذذذظ البذذذذرامج التعليميذذذذه والتح ذذذذذظ مذذذذن وجذذذذود التجهيذذذذذزاال 

 البيداغوجيه والوسا ل التعليميه .

تشذذذذذذذذمل املرا بذذذذذذذذه اإلداريذذذذذذذذه فحذذذذذذذذا الوثذذذذذذذذا ظ اإلداريذذذذذذذذه املتعل ذذذذذذذذه باملؤسسذذذذذذذذه وأطرهذذذذذذذذا ال ربويذذذذذذذذه واإلداريذذذذذذذذه 

 ومستودم  ا وتالميذها أو طلبت ا وكذا تفتيش املرافظ الصحيه وسير األ سا  الداخليه في حاله وجودها.

  51املاده 

و أكثذذذر مذذذن مسذذذالك التكذذذوين يمكذذذن أن تعتمذذذد اإلداره مؤسسذذذاال التعلذذذيم العذذذالي ال ذذذاص لفذذذتح مسذذذلك أ

 و لك بناء على ا  راة من لمنه تاسيظ التعليم العالي ال اص.

 يعتبر اعتماد مسلك للتكوين اع رافا بجودته. ويمنح االعتماد ملده معينه.

 تحدد مده االعتماد وشروط وكيفيه منحه بنا تن يمت .

  52املاده 

املعتمذذذذده للمعادلذذذذه مذذذذع الشذذذذهاداال الوطنيذذذذه  يمكذذذذن أن ت بذذذذل الشذذذذهاداال املسذذذذلمه عذذذذن مسذذذذالك التكذذذذوين

 وف ا إلجراءاال تحدد بنا تن يمت .

  53املاده 

يعتبذذذذر اع ذذذذراف الدولذذذذه باحذذذذدى مؤسسذذذذاال التعلذذذذيم العذذذذالي ال ذذذذاص بممابذذذذه إشذذذذهاد علذذذذى املسذذذذتوى العذذذذالي 

نيذذذذذه لمذذذذذوده التكوينذذذذذاال املدرسذذذذذه ب ذذذذذذه املؤسسذذذذذه ، و علذذذذذن عذذذذذن هذذذذذذا االع ذذذذذراف بعذذذذذد اسذذذذذتطالع رأي اللمنذذذذذه الوط

 لتاسيظ التعليم العالي .

 تحدد بنا تن يمت الشروط والكيفياال ال ت يتم بموجه ا اع راف الدوله باملؤسسه وشروط سحبه.

 54املاده       
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يؤشر ر يس المامعه الذي يعين بنا تن يمت ، على الشهاداال املسذلمه مذن مؤسسذاال التعلذيم العذالي 

 ال اص املع رف ب ا من لدن الدوله.

 لشهاداال املذكوره ملعادله الشهاداال الوطنيه.وت بل ا

 

 

  55املاده 

يذذذذزاول املذذذذدير ال ربذذذذوي ملؤسسذذذذه التعلذذذذيم العذذذذالي ال ذذذذاص مهامذذذذه كامذذذذل الو ذذذذة فذذذذي املؤسسذذذذه ال ذذذذت يشذذذذرف 

 عل  ا؛ و عتبر مسؤوال عن الدراساال والتكويناال املدرسه ب ا.

 يوضع تعيين املدير ال ربوي ملواف ه اإلداره.

  56املاده 

دد بذذنا تن يمذذت اختصاصذذاال املذذدير ال ربذذوي والشذذروط املطلوبذذه لتعيينذذه بعذذد اسذذتطالع رأي لمنذذه تحذذ

 تاسيظ التعليم العالي ال اص.

  57املاده 

يجذذا أن تتذذوفر مؤسسذذاال التعلذذيم العذذالي ال ذذاص علذذى أسذذاتذه  ذذارين ي ناسذذا عذذددهم ومذذؤهالن م مذذع 

 طبيعه التكويناال ال ت يدرسون ا ومدن ا.

اهم في التكوين املذكور أساتذه مؤسساال التعلذيم العذالي العذا  أو مهنيذون يتذوفرون علذى ويمكن أن يس

 األهليه املع رف ب ا فيما يتعلظ ب صناف التعليم ال اصه أو املتوصصه .

 وتحدد بنا تن يمت كيفياال تطبيظ أحكا  هذه املاده.

  58املاده 

العذذالي ال ذذاص وف ذذا ألحكذذا  النصذذوص  يمكذذن أن يلحذذظ املوظفذذون العموميذذون لذذدى مؤسسذذاال التعلذذيم

 ال شر عيه الماري ب ا العمل.

  59املاده 

يجذذذذوز ملؤسسذذذذاال التعلذذذذيم العذذذذالي ال ذذذذاص أن ت ذذذذد  طلبت ذذذذا لالمتحانذذذذاال وملرا بذذذذه املعلومذذذذاال فذذذذي إحذذذذدى 

مؤسسذذذاال التعلذذذيم العذذذالي العذذذا . وتبذذذر  املؤسسذذذاال املعنيذذذه لهذذذذه الغايذذذه اتفا ذذذاال للتعذذذاون مذذذع المامعذذذاال تحذذذدد 

 ف  ا ح وح كل طرف من الطرفين وواجباته.

  60املاده 

ي بل طلبذه التعلذيم العذالي ال ذاص فذي مؤسسذاال التعلذيم العذالي العذا  علذى أسذاس معادلذه شذهادان م أو 

 مستواهم وف ا ألحكا  النصوص ال شر عيه والتن يميه الماري ب ا العمل.

ل ذرخيا لطلبذه مؤسسذاال التعلذيم العذالي تحدد بذنا تن يمذت الشذروط والكيفيذاال ال ذت يذتم بموجه ذا ا

ال اص املع رف ب ا اجتياز املبارياال واالمتحاناال املماثله لتوصصهم في مؤسسذاال التعلذيم العذالي العذا  وولذوج 

 أسالكها.

  61املاده 
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تحذدث لذدى السذلطه الحكوميذه املكلفذه بذالتعليم العذالي لمنذه لتاسذيظ التعلذيم العذالي ال ذاص تنذاط ب ذذا 

 تاليه:املها  ال

 إبداء رأي ا في تراخيا فتح مؤسساال التعليم العالي ال اص وكذا طلباال اعتمادها؛ -

 تحديد معايير الموده بالاسبه للتعليم العالي ال اص والسهر على رشرها وتطبي ها.  -

 إعداد مدونه اآلداب املهنيه وت ميع العمل ب ا وتكييفها والسهر على الت يد ب ا؛ -

 ي  ه وإعداد اس راتيجياال وموططاال عمل ألجل تنميه ال طاع؛وضع ،لياال ال  -

ت ذذذذذميع التعذذذذذاون بذذذذذين مؤسسذذذذذاال التعلذذذذذيم العذذذذذالي ال ذذذذذاص وموتلذذذذذف الشذذذذذركاء مذذذذذن ال طذذذذذاعين العذذذذذا   -

 وال اص ؛

املسذذذاهمه فذذذي ضذذذمان تسذذذيير كذذذل مؤسسذذذه مذذذن مؤسسذذذاال التعلذذذيم العذذذالي ال ذذذاص يالحذذذ   صذذذورها أو  -

 أعاله. 49ه عملها بوسا لها ال اصه و لك وفظ الشروط امل رره في املاده عمزها مؤ تا أو ن ا يا عن مواصل

  62املاده 

تضذذم لمنذذه تاسذذيظ التعلذذيم العذذالي ال ذذاص ال ذذت ترأسذذها السذذلطه الحكوميذذه املكلفذذه بذذالتعليم العذذالي أو  

ن ممملهذذذا أعضذذذاء بحكذذذم ال ذذذانون وأعضذذذاء منتوبذذذين يمملذذذون مؤسسذذذاال التعلذذذيم العذذذالي ال ذذذاص ون صذذذياال مذذذ

خذذذذارج هذذذذذه املؤسسذذذذاال. ويحذذذذدد بذذذذنا تن يمذذذذت تذذذذ ليف اللمنذذذذه املذذذذذكوره وطري ذذذذه تعيذذذذين أعضذذذذاك ا أو انتوذذذذاب م 

 وكيفيه سيرها.

 وت و  اإلداره بمها  كتابه اللمنه.

 ويجوز لر يس اللمنه أن يدعو كل ن ا كفء يرى فا ده في حضوره.

 وتجتمع اللمنه مره كل ثالثه أشهر وكلما استلزمة ال روف  لك.

 

 63املاده 

( كذل مذن أ ذد  علذى  100.000( إلذى ما ذه ألذف درهذم ) 50.000يعا ا بغرامه من خمسذين ألذف درهذم )

 : 

إحذذذداث أو إداره مؤسسذذذه للتعلذذذيم العذذذالي ال ذذذاص دون الحصذذذول علذذذى ال ذذذرخيا املنصذذذوص عليذذذه فذذذي  -

 ؛أعاله أو إب اؤها مفتوحه أو االستمرار في تسييرها بعد سحا ال رخيا 43املاده 

ال يا   دون ترخيا بتوسيع مؤسسه سبظ ال رخيا باحذداث ا سذواء تعلذظ هذذا التوسذيع باملؤسسذه  -

 نفسها أو ب حد العناصر األساسيه موضوع ال رخيا األول أو إضافه فروع إل  ا؛

 إغالح املؤسسه  بل ن ايه السنه المامعيه ما عدا في حاله  وه  اهره؛ -    

 ملرخا ب ا من لدن اإلداره ؛تغيير البرامج والحصا ا -  

 54تسذذذذليم  شذذذذهاده غيذذذذر مذذذذرخا ب سذذذذليمها مذذذذن لذذذذدن اإلداره أو غيذذذذر مؤشذذذذر عل  ذذذذا وف ذذذذا ألحكذذذذا  املذذذذاده  -

 أعاله.

 وفي حاله العود ، يضاعف املبلغ األدرر واملبلغ األ ص ؤ للغرامه .
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إدارن ذذا ملذذده ال  ويمكذذن الحكذذم بحرمذذان مرتكذذا املوالفذذه مذذن إحذذداث مؤسسذذه للتعلذذيم العذذالي ال ذذاص أو 

 تتجاوز عشر سنواال .

  64املاده 

( كذل مذن اسذتود   50.000( إلذى خمسذين ألذف درهذم) 20.000يعا ا بغرامه مذن عشذرين ألذف درهذم )

 من هذا ال انون . 57عن  صد بمؤسسته أستا ا ال تتوفر فيه الشروط املنصوص عل  ا في املاده 

 غ األ ص ؤ للغرامه.وفي حاله العود يضاعف املبلغ األدرر واملبل

  65املاده 

( كذذذذذذل مذذذذذذدير  50.000( إلذذذذذذى خمسذذذذذذين ألذذذذذذف درهذذذذذذم ) 20.000يعا ذذذذذذا بغرامذذذذذذه مذذذذذذن عشذذذذذذرين ألذذذذذذف درهذذذذذذم) 

مؤسسذذذذه للتعلذذذذذيم العذذذذذالي ال ذذذذذاص ثحذذذذذة أنذذذذه ال يذذذذذزاول مهامذذذذذه بصذذذذذوره فعليذذذذذه ومنت مذذذذه أو تبذذذذذين أنذذذذذه شذذذذذغل هذذذذذذا 

صا من لذدن مالذك املؤسسذه يك  ذ ت طابعذا املنصا دون توفره على الشروط املطلوبه أو أن ترشيحه لهذا املن

 صوريا، وفي هذه الحاله األخيره يحكم بنفس الع وبه على مالك املؤسسه .

يجذذا إضذذافه إلذذى  لذذك، الحكذذم بحرمذذان مرتكذذا املوالفذذه مذذن إداره مؤسسذذه للتعلذذيم العذذالي ال ذذاص أو 

 سنواال . 10العا  ملده ال تتجاوز 

  66املاده 

 :  (  90.000( إلى تسعين ألف درهم ) 20.000درهم ) يعا ا بغرامه من عشرين ألف

مذن هذذا  50كل ن ا يرفض ال ضوع للمرا به البيداغوجيه أو اإلداريذه املنصذوص عل  ذا فذي املذاده  -

 ال انون أو يعر ل ال يا  ب ا؛ 

 أعاله . 46كل ن ا مالك ملؤسسه للتعليم العالي ال اص ال يطبظ أحكا  املاده  -

 يضاعف املبلغ األدرر واملبلغ األ ص ؤ للغرامه.وفي حاله العود 

ويوجد في حاله العود كل ن ا صدر في ح ه حكم أصبح ن ا يا بسذحا إحذدى املوالفذاال املنصذوص 

وفذذذي هذذذذه املذذذاده، و ذذذا  بارتكذذذاب موالفذذذه مماثلذذذه داخذذذل أجذذذل خمذذذس سذذذنواال التاليذذذه  64و  63عل  ذذذا فذذذي املذذذادتين 

 لصدور الحكم املذكور.

  67املاده

فه إلى ضباط الشرطه ال ضا يه تعاين املوالفاال ألحكذا  هذذا ال ذانون مذن لذدن مذوظفين محلفذين إضا

  وي تكوين تربوي خاص تعين م اإلداره لهذا الغرض.

  68املاده 

فذذذي حالذذذه فذذذتح مؤسسذذذه للتعلذذذيم العذذذالي ال ذذذاص دون تذذذرخيا، يمكذذذن لذذذوداره أن تتوذذذذ م ذذذررا باغال هذذذا 

 عموميه.يوكل أمر تنفيذه إلى ال وه ال

ويجوز لوداره في حاله ارتكاب موالفه خطيره ألحكا  هذذا ال ذانون ترتذا عن ذا إخذالل بمسذتوى التعلذيم 

 أو بشروط الصحه والن افه املطلوبه أن تسحا ال رخيا املمنوة للمؤسسه بم رر معلل .

املنصذذذوص وإ ا ت ذذذرر سذذذحا ال ذذذرخيا  بذذذل ن ايذذذه السذذذنه المامعيذذذه وجذذذا علذذذى اإلداره تطبيذذذظ التذذذدابير 

 أعاله. 49عل  ا في املاده 



 22 

 

 

 

 

 

 الباب المالو

 الطلبه 

 الفصل األول 

 الح وح والواجباال 

   69املاده 

يعتبذذر طلبذذه فذذي مفهذذو  هذذذا ال ذذانون األنذذ اص املسذذتفيدون مذذن خذذدماال التعلذذيم والبحذذو واملسذذملون 

 في التكوين األساس ت . بكيفيه  انونيه في مؤسساال التعليم العالي العا  وال اص  صد تحضير شهاده

 70املاده 

يتمتذذع كذذل طالذذا بحريذذه اإلعذذال  والتعبيذذر داخذذل مؤسسذذاال التعلذذيم العذذالي ومراف هذذا واملصذذالح املشذذ ركه 

مذذذا لذذذم توذذذل ممارسذذذه هذذذذه الحريذذذه بالسذذذير العذذذادي للمؤسسذذذاال واملصذذذالح املذذذذكوره وبالحيذذذاه المماعيذذذه للطلبذذذه 

 الت نيين .وبمها  األساتذه واملستودمين اإلداريين و 

  71املاده 

يشذذذذذار  الطلبذذذذذه فذذذذذي تسذذذذذيير املؤسسذذذذذاال ال ذذذذذت تسذذذذذت بلهم وفذذذذذي تسذذذذذيير مصذذذذذالح األعمذذذذذال االجتماعيذذذذذه وفذذذذذظ 

 الشروط امل رره في هذا ال انون والنصوص املتوذه لتطبي ه.

و شذذاركون كذذذلك فذذي تن ذذيم األرشذذطه الم افيذذه والرياضذذيه فذذي إطذذار جمعيذذاال مؤسسذذه بكيفيذذه  انونيذذه 

  ا ألن مت ا ال اصه؛ ويمكن أن تستفيد الممعياال املذكوره من دعم الدوله املادي واملالي.ومسيره طب

  72املاده 

يجوز للطلبه أن يات موا وفظ ال وانين واألن مه الماري ب ا العمل فذي جمعيذاال أو من مذاال ن ذدف إلذى 

 الدفاع عن مصالحهم .

  73املاده 

ؤسسذذذذذاال التعلذذذذذيم وملصذذذذذالح األعمذذذذذال االجتماعيذذذذذه ال ذذذذذت يجذذذذذا علذذذذذى الطلبذذذذذه الت يذذذذذد بالن ذذذذذا  الذذذذذداخلي مل

 تست بلهم .

ودون إخذذذالل بتطبيذذذظ أحكذذذا  النصذذذوص ال شذذذر عيه والتن يميذذذه األخذذذرى ، فذذذان األعمذذذال املوالفذذذه لهذذذذه 

 األن مه تعرض مرتكب  ا لع وباال ت ديحيه وفظ مسطره وتدرج يحددان بنا تن يمت .

  74املاده 

ا ذذده الطلبذذه الذذذين يواجهذذون صذذعوباال بدنيذذه أو نفسذذيه أو إدراكيذذه فذذي يجذذا أن تتوذذذ تذذدابير خاصذذه لف

 املؤسساال ال ت تست بلهم و لك وف ا لدحكا  ال شر عيه والتن يميه املتعل ه بحمايه األن اص املعا ين .
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 الفصل الماري 

 ال دماال االجتماعيه ال اصه بالطلبه 

   75املاده 

امل دمذه إلذ  م فذي إطذار الحيذاه المامعيذه وال سذيما مذا يتعلذظ  ال دماال االجتماعيذه للطلبذه  ذي ال ذدماال

 من ا باإليواء واإلطعا  والتغطيه الصحيه واملنح وال روض الدراسيه.

تمذذذذذول ال ذذذذذدماال االجتماعيذذذذذه امل دمذذذذذه للطلبذذذذذه باعانذذذذذاال ماليذذذذذه تمنحهذذذذذا الدولذذذذذه والمماعذذذذذاال املحليذذذذذه أو 

 مساهمه تطوعيه من أن اص طبيعيين أو معنويين . مؤسساال التعليم العالي ، وبمساهمه املستفيدين وكل

  76املاده 

 ت يم الدوله لفا ده الطلبه ، طب ا للنصوص ال شر عيه والتن يميه املعمول ب ا: 

 ن ا  منح لفا ده الطلبه املستح ين املعوزين؛ - 

 ن ا   روض دراسيه بشروط تفضيليه في إطار العال ه مع األبنا ؛ - 

إطعا  املستح ين من م و لك في إطار تشار  مع المماعذاال املحليذه واملهنيذين التذابعين مؤسسه إليواء و  - 

 لل طاع  ؛

 ن ا  تغطيه صحيه وت مين عن املرض. -

 الباب الرابع 

 أجهزه املرا به 

  77املاده 

يوضذذذذع ن ذذذذا  التعلذذذذيم العذذذذالي فذذذذي مجملذذذذه لت يذذذذيم منذذذذت م ينصذذذذا علذذذذى مردوديتذذذذه الداخليذذذذه وال ارجيذذذذه 

ميذذذذذذع الموانذذذذذذذا البيداغوجيذذذذذذه واإلداريذذذذذذه والبحذذذذذذذو. ويرتكذذذذذذز هذذذذذذذا الت يذذذذذذذيم باإلضذذذذذذافه إلذذذذذذى التذذذذذذذد ي اال و شذذذذذذمل ج

البيداغوجيذذذه واملاليذذذه واإلداريذذذه علذذذى الت يذذذيم الذذذذاتي لكذذذل مؤسسذذذه لل ربيذذذه والتكذذذوين وعلذذذى االسذذذتطالع الذذذدوري 

 . آلراء الفاعلين ال ربويين وشركاك م في أوساط الشغل والعلو  والم افه والفنون 

ت د  الحكومه أما  مجل  ت البرملان بمناسبه منا شذه  ذانون املاليذه للسذنه ت ريذرا عذن الحالذه والنتذا ج 

 واآلفاح ال ت تفرزها عملياال الت ييم املشار إل  ا أعاله .

أعذذاله ، كذذل واحذذد  25وي ذذو  رؤسذذاء المامعذذاال ومذذديرو مؤسسذذاال التعلذذيم العذذالي املشذذار إل  ذذا فذذي املذذاده 

وصذه، بت ذديم ت ريذر مماثذل ألجذل منا شذته مذن لذدن املجلذس المهذوي املعاذت و لذك فذي شذهر سذحتمبر من م فيما ي

 من كل سنه.

وتعاذذؤ السذذلطتان الحكوميتذذان املكلفتذذان بذذالتعليم العذذالي وبتكذذوين األطذذر باشذذر مل ذذا للت ريذذرين املشذذار 

 عل  ما. إل  ما أعاله على الصعيدين الوطات والمهوي  صد تسيير اطالع الرأي العا 

  78املاده 

 تضع مؤسساال التعليم العالي العا  وال اص ن اما للت ييم الذاتي .

  79املاده 
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تحذذذدث أجهذذذزه مرا بذذذه متوصصذذذه تتمتذذذع ب ذذذدر كذذذاف مذذذن االسذذذت الل الذذذذاتي وحريذذذه التصذذذرف مذذذن أجذذذل 

 ه وطنيذه للت يذيم أعاله ، من ا بصذفه خاصذه هيذ 77إنجاز عملياال التد يظ والت ييم املنصوص عل  ما في املاده 

 ومرصد للتوفيظ بين الدراساال العليا واملحيت اال تصادي واملنهت .

  80املاده 

 77تحذذذذدد بذذذذنا تن يمذذذذت اإلجذذذذراءاال والشذذذذروط املتعل ذذذذه بعمليذذذذاال الت يذذذذيم املنصذذذذوص عل  ذذذذا فذذذذي املذذذذاده 

 أعاله .

  81املاده 

 تحدث لمنه وطنيه لتاسيظ التعليم العالي يعهد إل  ا بما يلي :

 إبداء الرأي فيما يتعلظ باحداث المامعاال أو أي مؤسسه أخرى للتعليم العالي العا  أو ال اص ؛  -

 تحديد معايير و،لياال التصديظ املتبادله لبرامج الدراساال واعتمادها؛ -   

تاسذذذذذذذذيظ معذذذذذذذذايير  بذذذذذذذذول الطلبذذذذذذذذه وتسذذذذذذذذميلهم فذذذذذذذذي موتلذذذذذذذذف األسذذذذذذذذال  وكذذذذذذذذذا معذذذذذذذذايير الت يذذذذذذذذيم املسذذذذذذذذتمر  -

  شه و بول البحوث العلميه؛واالمتحاناال ومنا

 إحداث وإ امه شبكاال معلوماتيه مفيده لهذه األغراض ؛  - 

 الن وض بالبحو العلمت وت ميع التفوح ؛  -  

 ا  راة ن م الدراساال واالمتحاناال ؛  -  

 تفعيل التضامن والتعاون املالي . -

  82املاده 

 م العالي وكيفياال سيرها .يحدد بنا تن يمت تن يم اللمنه الوطنيه لتاسيظ التعلي

 الباب ال امس 

  تحفيزاال  اال طابع جبائي

  83املاده 

دون إخذذذالل بالتذذذدابير امل ذذذرره فذذذي النصذذذوص ال شذذذر عيه المذذذاري ب ذذذا العمذذذل تسذذذتفيد مؤسسذذذاال التعلذذذيم 

 هامها .العالي من تحفيزاال جبا يه خاصه فيما يتعلظ بعملياال ا تناء سلع التجهيز والع اراال الالزمه ملزاوله م

  84املاده 

يوضع ن ذا  جبذائي مال ذم وتحفيذزي  صذد ت ذميع إحذداث مؤسسذاال للتعلذيم العذالي  اال منفعذه عامذه 

 وال ت تس ممر مجموع فا ضها في تنميه التعليم وتحسين جودته .

  85املاده 

بذذين اإلداره  أعذذاله فذذي إطذذار اتفا يذذاال تبذذر  84و  83تمذذنح التذذدابير التحفيزيذذه املنصذذوص عل  ذذا فذذي املذذادتين 

 واملؤسساال املستفيده ال ت توضع لت ييم دوري لنتا جها ال ربويه ول سييرها اإلداري واملالي .

  86املاده 

يسذذذتفيد مذذذن تحفيذذذزاال جبا يذذذه خاصذذذه األنذذذ اص الطبيعيذذذون أو املعنويذذذون الذذذذين يسذذذ ممرون فذذذي بنذذذاء 

 أحياء أو إ اماال أو مركباال جامعيه .
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  87املاده 

المبا يذذذذه املنصذذذذوص عل  ذذذذا لفا ذذذذده الطلبذذذذه برسذذذذم الفوا ذذذذد املسذذذذتح ه علذذذذى ال ذذذذروض  تمذذذذدد التحفيذذذذزاال

املوولذذه لهذذم ملتابعذذه دراسذذت م مذذذن  بذذل املؤسسذذاال البنكيذذه علذذى الفوا ذذذد املسذذتح ه علذذى ال ذذروض املوولذذه لهذذذم 

  من لدن شركاال التمويل 

 

 

  88املاده 

الذذذذدخل عذذذذن ح ذذذذوح ومصذذذذاريف  يمكذذذذن أن تمذذذذنح خصذذذذو  مذذذذن األسذذذذاس ال اضذذذذع للضذذذذريبه العامذذذذه علذذذذى

 الدراسه أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاح الحدود امل رره ب انون املاليه .

 89املاده 

 أعاله . 88إلى  83تحدد في  انون للماليه اإلجراءاال التطبي يه لدحكا  املنصوص عل  ا في املواد من 

 الباب السادس 

  أحكا  ختاميه وانت اليه

  90املاده 

موظفذذو الدولذذه املزاولذذون عملهذذم فذذي المامعذذاال واملؤسسذذاال المامعيذذه بتذذاري  العمذذل ب ذذذا ال ذذانون  ين ذذل

إلذذذى المامعذذذاال ال ذذذذت يعملذذذون ب ذذذا. وفذذذذي انت ذذذار املصذذذاد ه علذذذذى الن ذذذا  األساسذذذ ت ال ذذذذاص بمسذذذتودمي المامعذذذذاال 

لدن مذذذذه األساسذذذذيه  أعذذذذاله ، ي ذذذذل موظفذذذذو الدولذذذذه املشذذذذار إلذذذذ  م أعذذذذاله خاضذذذذعين 17املنصذذذذوص عليذذذذه فذذذذي املذذذذاده 

 ال اصه ب م .

  91املاده 

ال يجذذوز بذذ ي حذذال مذذن األحذذوال أن تكذذون الوضذذعيه ال ذذت يوولهذذا الن ذذا  األساسذذ ت ال ذذاص بمسذذتودمي 

أعذذذاله أ ذذذل مذذذن الوضذذذعيه الن اميذذذه ال ذذذت كذذذان املعنيذذذون بذذذاألمر  90المامعذذذاال للمذذذوظفين املن ذذذولين عمذذذال باملذذذاده 

 يستفيدون من ا في تاري  ن لهم .

  92املاده 

أعذذذذاله فذذذذي المامعذذذذاال واملؤسسذذذذاال  90تعتبذذذذر ال ذذذذدماال املنجذذذذزه مذذذذن لذذذذدن املذذذذوظفين املذذذذذكورين فذذذذي املذذذذاده 

 المامعيه واإلداره كما لو أنجزال بالمامعاال.

  93املاده 

يواصل املستودمون املن ولذون أو املذدمجون فذي المامعذاال تطبي ذا ألحكذا  هذذا البذاب انوذراطهم برسذم 

في الصناديظ ال ت كانوا يش ركون ف  ا بتاري  دخول هذا ال انون حيز التنفيذ و لذك بذالرغم مذن  ن ا  املعاشاال

 جميع األحكا  املنافيه.

  94املاده 
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يذذذذدمج األسذذذذاتذه البذذذذاحمون املزاولذذذذون عملهذذذذم بذذذذاإلداره واملوظفذذذذون املوجذذذذودون فذذذذي وضذذذذعيه إلحذذذذاح بتذذذذاري  

ر المامعذذذاال ال ذذذت كذذذانوا منتمذذذين إل  ذذذا وفذذذظ الشذذذروط ال ذذذت دخذذذول هذذذذا ال ذذذانون حيذذذز التنفيذذذذ بطلذذذا مذذذن م فذذذي أطذذذ

 يحددها الن ا  األساس ت ال اص بمستودمي المامعاال .

  95املاده 

ال يجذذذذوز بذذذذ ي حذذذذال مذذذذن األحذذذذوال أن تكذذذذون الوضذذذذعيه الن اميذذذذه ال ذذذذت يوولهذذذذا الن ذذذذا  األساسذذذذ ت ال ذذذذاص 

أعذذاله أ ذذل مذذن وضذذعيت م الن اميذذه عنذذد  94بمسذذتودمي المامعذذاال للمذذوظفين املذذدمجين املشذذار إلذذ  م فذذي املذذاده 

 تاري  إدماجهم.

أعذاله  بذل إدمذاجهم فذي المامعذاال  94وتعتبر ال دماال املنجزه من لدن املوظفين املشذار إلذ  م فذي املذاده 

 كما لو أنجزال بالمامعاال .

  96املاده 

جذذذان كامذذذل ملكيذذذه مذذذن أجذذذل تمكذذذين المامعذذذاال مذذذن ال يذذذا  باملهذذذا  املسذذذنده إل  ذذذا، تفذذذوال لهذذذا الدولذذذه بامل

 املن والال والع اراال التابعه مللكها ال اص والضروريه ملزاوله أرشطت ا .

 وال ي رتا عن هذا التفوية اس يفاء أي ضريبه أو رسم كيفما كانة طبيعته .

  97املاده 

وجذا أعذاله بم 96تحدد  ا مه املن ذوالال والع ذاراال التابعذه مللذك الدولذه ال ذاص واملشذار إل  ذا فذي املذاده 

 مرسو  .

  98املاده 

  -I  يدخل هذا ال انون حيز التنفيذ ابتداء من تاري  رشره بالمريده الرسميه 

غيذذذر أنذذذه وبصذذذفه انت اليذذذه تذذذدخل أحكذذذا  هذذذذا ال ذذذانون املتعل ذذذه بالمامعذذذاال واملؤسسذذذاال المامعيذذذه حيذذذز 

ذكور مذذذذع مراعذذذذاه أحكذذذذا  التنفيذذذذذ بكيفيذذذذه تدريجيذذذذه خذذذذالل أجذذذذل ال يتعذذذذدى ثذذذذالث سذذذذنواال ابتذذذذداء مذذذذن التذذذذاري  املذذذذ

 الف ره التاليه بعده .

تب ذذر سذذذاريه املفعذذذول خذذذالل ف ذذذره الذذذمالث سذذذنواال املذذذذكوره وكلمذذذا ا تضذذذة الحاجذذذه  لذذذك أحكذذذا  ال هيذذذر 

( املتعلذذذذذذذذذظ ب ن ذذذذذذذذذيم 1975فبرايذذذذذذذذذر  25) 1395مذذذذذذذذذن صذذذذذذذذذفر  13بتذذذذذذذذذاري   1.75.102الشذذذذذذذذذريف بممابذذذذذذذذذه  ذذذذذذذذذانون ر ذذذذذذذذذم 

 النصوص املتوذه لتطبي ه .المامعاال، كما و ع تغييره وتتميمه وكذا 

II –  املعتبذر بممابذه  15.86تاسخ ابتداء من تاري  دخذول هذذا ال ذانون حيذز التنفيذذ أحكذا  ال ذانون ر ذم

 الن ا  األساس ت للتعليم ال اص و لك فيما يتعلظ بمؤسساال التعليم العالي ال اص .

ن بالمريذده الرسذميه أن ت ذو  على مؤسساال التعليم العالي ال اص املذرخا لهذا  بذل رشذر هذذا ال ذانو 

ب سذويه وضذذعيت ا وف ذذا ألحكامذذه خذذالل أجذل ال يتعذذدى ثذذالث سذذنواال ابتذذداء مذن تذذاري  دخذذول النصذذوص املتوذذذه 

لتطبي ه واملتعل ه بالتعليم العالي ال اص حيز التنفيذ وإال اعتبرال ال راخيا املسلمه لها الغيذه. وكذل اسذتمرار 

 ع وباال امل رره في هذا ال انون .في مزاوله رشاطها يعرض مالك  ا لل

  99املاده 
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ال تطبذذظ أحكذذا  هذذذا ال ذذانون علذذى جامعذذه األخذذوين واملؤسسذذاال العسذذكريه للتكذذوين العذذالي ومؤسسذذاال 

 التكوين املنهت ال ت ت ل خاضعه للنصوص ال ت تن مها .

  100املاده 

ين موتلذذذذذف الفذذذذذاعلين تذذذذذتم إعذذذذذاده هيكلذذذذذه التعلذذذذذيم العذذذذذالي علذذذذذى مذذذذذدى ثذذذذذالث سذذذذذنواال وب شذذذذذاور موسذذذذذع بذذذذذ

بمجموع أسال  التعليم العالي ومؤسساته وبذين شذركاك م فذي مجذاالال العلذم والم افذه والحيذاه املهنيذه و لذك مذن 

 أجل : 

تجميع موتلف مكوناال التعليم ملا بعد البكالوريا وأجهزته املتفر ه حاليا وتح يظ تاسذيظ وثيذظ بين ذا  -

 على صعيد كل جهه ؛ 

 الباياال التحتيه وموارد الت طير املتوفره ؛ تحسين مردوديه -   

إ امذذه عال ذذاال عضذذويه وجذذذوع مشذذ ركه وجسذذور وإمكانيذذاال إعذذاده التوجيذذه فذذي كذذل حذذين بذذين كذذل مذذن  -

 التكوين البيداغوجي والتكوين الت ات واملنهت العالي والتكوين المامعي ؛ 

ال  والشذهاداال و لذك فذي إطذار ن ذا  تح يظ ارسما  وتحسيت وضعيه التعدد الحاليه للمعاهد واألسذ -   

جذذذذذامعي يوفذذذذذظ بذذذذذين متطلبذذذذذاال الذذذذذربت بذذذذذين التوصصذذذذذاال وييسذذذذذر خيذذذذذاراال متنوعذذذذذه بال ذذذذذدر الذذذذذذي ت تضذذذذذيه 

 ديناميه التوصا العلمت واملنهت .

وتراعذذذى فذذذي إعذذذاده هيكلذذذه التعلذذذيم العذذذالي بوجذذذه خذذذاص إعذذذاده هيكلذذذه األسذذذال  المامعيذذذه فذذذي ارتبذذذاط مذذذع  -   

االختصذذذاص العذذذا  أو األكذذذاديمت واملنهذذذت ، و لذذذك علذذذى أسذذذاس التوافذذذظ بذذذين المامعذذذاال إدمذذذاج الهياكذذذل  اال 

 وموتلف مؤسساال تكوين األطر العليا املتوصصه .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمي والبحث والتكوين للتربية األعلى املجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2014ماي  19)  1435رجب  19الصادرة بتاريخ  6257لجريدة الرسمية عدد ا

  

 نصوص عامة

  

 ( 2014ماي  16)  1435مــن رجب  16صادر في  1.14.100ظهـير شريف رقم 

 املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 105.12بتنفيذ القانون رقم 

  

  

  

 وحده، الحمد هلل

  

 بداخله: -الطابع الشريف

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

  

  

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا؛ 

  

 منه، 50و  42بناء على الدستور والسيما الفصلين 

  

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

  

املتعلق باملجلس األعلى للتربية  105.12القانون رقم  ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،

 والتكوين والبحث العلمي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

  

 (.2014 ماي  16)1435من رجب  16في  وحرر بالرباط                                                       

  

  

 وقعه بالعطف:

  

 الحكومة،رئيس 

 عبد اإلله ابن كيران.اإلمضاء: 

  



 105.12قانون رقم 

 يتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

  

 الباب األول 

 أحكام تمهيدية

  

 1املادة 

من الدستور، يحدد هذا القانون صالحيات املجلس األعلى للتربية والتكوين  171تطبيقا ألحكام الفصل 

من الدستور واملشار إليه بعده، باسم املجلس وكذا تأليفه  168العلمي، املحدث بموجب الفصل والبحث 

 وكيفية تنظيمه، وقواعد سيره.

  

 الباب الثاني

 مهام املجلس وصالحياته

  

  2املادة 

من الدستور، يتولى املجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل  168طبقا ألحكام الفصل 

لسياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا ا

بشأن أهداف املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين، و سيرها، واملساهمة في تقييم السياسات والبرامج 

 العمومية املرتبطة بها.

 ت التالية :ولهذه الغاية، يمارس املجلس الصالحيا

إبداء الرأي في كل قضية من القضايا املتعلقة باملنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي   -

 ذلك؛ يعرضها عليه امللك من أجل

إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذا الصلة باالختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة،   -

 واملشاريع ذات األهمية الخاصة املتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛والبرامج 

إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرملان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص   -

مجلس  التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس

املستشارين حسب كل حالة، السيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا لألهداف األساسية 

 للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛

إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية   -

 أو تتعلق بتسيير املرافق العمومية املكلفة بها؛والتكوين والبحث العلمي 

إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجاالت التربية   -

 نتائجها؛ والتكوين والبحث العلمي ونشر 



 تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه :  -

للتربية والتكوين، وضمان إصالحها، والرفع من اإلسهام في تحسين جودة املنظومة الوطنية  ·

 مردوديتها، وتطوير أدائها؛

تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها، على  ·

 اإلبداع واالبتكار؛

إقامة عالقة شراكة وتعاون مع القطاعات واملؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني  ·

 في مجال اختصاصه. والدولي

  

 3املادة 

يجب أن يدلي املجلس برأيه في القضايا واملشاريع واملقترحات والبرامج املحالة إليه بموجب املادة الثانية من هذا 

 القانون، خالل أجل ال يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

وأثيرت حالة االستعجال في رسالة اإلحالة املوجهة إلى وتقلص هذه املدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، 

 املجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلس ي البرملان.

ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد األجلين املذكورين، ملدة يحددها مع بيان األسباب املوجبة 

 ا.لذلك، إذا تعذر عليه اإلدالء بالرأي املطلوب خاللهم

وفي حالة عدم تمكنه من اإلدالء بالرأي املطلوب خالل اآلجال املذكورة، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت 

 رأيه علما بذلك، مع بيان األسباب.

  

  4املادة 

يمكن للمجلس، بمبادرة منه، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكنه 

وتقاريره في شأن القضايا املذكورة، بتنسيق أو بصفة مشتركة، مع واحد أو أكثر من املجالس أو إصدار آرائه 

املؤسسات املنصوص عليها في الدستور، إذا اقتض ى األمر ذلك، شريطة مراعاة حدود اختصاص املجالس 

 واملؤسسات املذكورة.

  

 5املادة 

 تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على األقل. من الدستور، يقدم املجلس 160تطبيقا ألحكام الفصل 

يرفع رئيس املجلس هذا التقرير إلى امللك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

 املستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرملان.

 وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

  

 6املادة 



السلطات الحكومية والهيئات واملؤسسات املعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، يتعاون املجلس مع 

في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات األداء الكفيلة بقياس مآل اآلراء التي أدلى بها املجلس، ونتائج أعمال التقييم 

يالت واملساعدات الالزمة في هذا التي ينجزها، وتقدم السلطات والهيئات واملؤسسات املذكورة للمجلس التسه

 الشأن.

  

 الباب الثالث

 تأليف املجلس

  

  7املادة 

يتألف املجلس، عالوة على الرئيس الذي يعين من قبل امللك ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 

من  19كام الفصل من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء طبقا ألح

 الدستور، ويتوزعون كما يلي:

 فئة الخبراء واملتخصصين : أ(

عضوا يعينهم امللك من بين الشخصيات املشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في  20تتألف هذه الفئة من 

 مجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي، يراعى في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات.

 فئة األعضاء املعينين لصفتهم :   ب(

 تتألف هذه الفئة من :

 أعضاء الحكومة املكلفين بالقطاعات التالية: -1    ب(

 التربية الوطنية والتكوين املنهي؛  -

 التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر؛  -

 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛  -

 الثقافة؛  -

 باملغاربة املقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.القطاع املكلف   -

 الشخصيات املمثلة لبعض الهيئات واملؤسسات: -2    ب(

 الكاتب العام للمجلس العلمي األعلى؛  -

 املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان؛  -

 أمين السر الدائم ألكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛  -

 س للغة العربية؛رئيس أكاديمية محمد الساد  -

 عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛  -

 مدير مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل؛  -

 مدير املركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛  -

 رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين؛  -



 مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية.  -

عضوان من كل مجلس من مجلس ي البرملان يعينهما رئيس املجلس املعني على أساس تمثيلية  -3    ب(

 متساوية بين األغلبية واملعارضة، بناء على قرار مكتب كل مجلس.

 األعضاء املمثلين ملؤسسات التربية والتكوين : -4    ب(

 ( لجامعتين ممثلين للجامعات؛2رئيسان )  -

مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات ممثال ملؤسسات التعليم العالي مدير   -

 غير التابعة للجامعات؛

مديران ألكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين يمثالن األكاديميات الجهوية للتربية   -

 والتكوين؛

طر مدير مركز جهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين، ممثال ملؤسسات تكوين األ   -

 التربوية.

يعين رئيسا الجامعتين و مدير مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات من قبل رئيس الحكومة، باقتراح 

من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، ويعين مديرا األكاديميتين الجهويتين 

وي للتكوين في مهن التربية والتكوين من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من للتربية والتكوين، ومدير املركز الجه

السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية، ويراعى في اختيار هؤالء مبدأ التناوب والتمثيلية الجغرافية ملختلف 

 مناطق اململكة.

ر التربوية واإلدارية، وآباء وأمهات وأولياء فئة األعضاء املمثلين للنقابات التعليمية األكثر تمثيلية، واألط  ج(

التالميذ، واملدرسين والطلبة والتالميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات املجتمع املدني واملقاوالت 

 :54والهيئات املمثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 

تمثيلية، يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح ( عضوا ممثلين عن النقابات األكثر 12أثناء عشر )  -

 من النقابات التي تنتدبهم، وذلك استنادا إلى مبدأ املناصفة:

( عن كل منظمة نقابية من املنظمات النقابية األكثر 2( أعضاء : ممثلين اثنين )10عشر ) ·

 تمثيال للموظفين واملستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛

 مثل للنقابة األكثر تمثيال ألساتذة التعليم العالي؛( واحد م1عضوا ) ·

 ( واحد ممثل للنقابة األكثر تمثيال بقطاع التكوين املنهي؛1عضوا ) ·

 ( عضوا يمثل كل واحد منهم فئات األطر التربوية واإلدارية، والتي تشمل:16ستة عشر )  -

مفتش ي كل من التعليم االبتدائي والثانوي؛ مديري كل من مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي 

والثانوي التأهيلي، والتكوين املنهي والتعليم العتيق؛ أساتذة كل من التعليم االبتدائي، والثانوي اإلعدادي 

 ملنهي؛ والثانوي التأهيلي والتعليم العتيق واملكونين بقطاع التكوين ا

أساتذة التعليم العالي باملؤسسات الجامعية، وأساتذة التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة 

للجامعات، ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات وفي مجالس هذه املؤسسات، وأطر التخطيط و 



التربية و التكوين والبحث العلمي، يعينهم رئيس التوجيه التربوي، وأطر املصالح االقتصادية واملالية بقطاع 

 الحكومة باقتراح من الوزراء املعنيين؛ 

( أعضاء ممثلين لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ بكل من التعليم االبتدائي 3ثالثة )  -

 وطنية؛والثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية ال

( طلبة جامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات يعينهم وزير التعليم 3ثالثة )  -

 العالي والبحث العلمي وتكوين األطر كأعضاء مشاركين في املجلس؛

( تالميذ من األقسام النهائية مسجلين في السنة األولى باكالوريا، يعينهم وزير التربية 5خمسة )  -

أعضاء مشاركين في املجلس، ملدة سنتين غير قابلة للتجديد، من بين أعضاء مجالس الوطنية ك

 تدبير املؤسسات الثانوية التأهيلية مع مراعاة تنوع تخصصاتهم؛

ممثل واحد عن الجماعات وممثل واحد عن  ( أعضاء ممثلين للجماعات الترابية :3ثالثة )  -

املجالس اإلقليمية وممثل واحد عن الجهات، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير 

 الداخلية؛

( أعضاء ممثلين لجمعيات املجتمع املدني املختصة، كل منها بمجال من املجاالت 6ستة )  -

لعتيق؛ التكوين املنهي؛ التعليم العالي التالية: التعليم األولي؛ التعليم املدرس ي؛ التعليم ا

 الجامعي؛ البحث العلمي؛ يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء املعنيين؛

( أعضاء يمثلون الهيئات األكثر تمثيال للمقاوالت، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من 3ثالثة )  -

 الهيئة املهنية التي تنتدبهم؛

لهيئات األكثر تمثيال ملؤسسات التعليم املدرس ي الخاص والتعليم ( أعضاء يمثلون ا3ثالثة )  -

 العالي الخاص والتكوين املنهي الخاص، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئات التي تنتدبهم.

  

 8املادة 

 يشترط في أعضاء املجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم املدنية والسياسية. 

  

 9املادة 

(" وكذا ممثلي األقسام النهائية 3(" و "ب )2(" و "ب )1األعضاء املشار إليهم ضمن الفئات "ب )باستثناء  

أعاله، تحدد مدة والية أعضاء املجلس اآلخرين في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة  7املذكورين في املادة 

 واحدة.

 دة الرسمية.وتنشر قائمة جميع أعضاء املجلس حسب الصنف الذي ينتمون إليه بالجري

  

 10املادة 

فقد كل عضو من أعضاء املجلس عضويته في حالة الوفاة، أو اإلخالل باملروءة أو االستقالة أو فقدان الصفة ي

 التي عين على أساسها باملجلس.



( يوما، وفق 60وفي هذه الحالة يحيط الرئيس املجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خالل أجل أقصاه )

 التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة املتبقية من مدة عضوية هذا األخير.الكيفية 

  

 الباب الرابع

 أجهزة املجلس

  

 11املادة 

 عالوة على الرئيس، يتكون املجلس من الهيئات التالية:

 الجمعية العامة؛   ·

 مكتب املجلس؛   ·

 األمين العام؛   ·

 اللجان الدائمة؛   ·

 لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛الهيئة الوطنية    ·

 بعده.  12لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة طبقا ملقتضيات املادة    ·

  

 12املادة 

 تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء املجلس املشار إليهم في املادة السابعة من هذا القانون.

هذا القانون، في كل القضايا املعروضة على املجلس من قبل امللك،  من 21تتداول الجمعية العامة طبقا للمادة 

 أو املحالة إليه من طرف الحكومة أو البرملان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها املجلس تلقائيا في جدول أعماله.

وتتداول تبعا لذلك، تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته، 

في مشاريع اآلراء والتقارير والتوصيات املعروضة عليها من لدن لجان املجلس ومجموعات العمل الخاصة. وتبت 

في مآل نتائج وخالصات أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية 

 والتكوين والبحث العلمي. 

 أعضائها في هيئات املجلس وفق الكيفيات املحددة في النظام الداخلي.تقوم الجمعية العامة بانتخاب 

يمكن للجمعية العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها 

بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصالحياته، على أن ال تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان 

 الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي املحدثة بموجب هذا القانون. الدائمة أو 

  

 13املادة 

يتألف مكتب املجلس، عالوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثالث املكونة للمجلس، تنتخبهم 

د مرة واحدة. ويحدد النظام الداخلي الجمعية العامة من بين أعضائها ملدة سنتين ونصف قابلة للتجدي

 للمجلس كيفيات هذه االنتخابات.



 باإلضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب املجلس.

يمكن للرئيس أن يستدعي الجتماعات مكتب املجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا ألشغال املكتب 

 عليه.بالنظر للقضايا املعروضة 

  

 14املادة 

 يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب املجلس وفق الكيفيات املحددة في النظام الداخلي للمجلس.

  

 15املادة 

يضطلع مكتب املجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه، بمساعدة 

 يتخذها املجلس.الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي 

ينظر مكتب املجلس في طلبات إبداء الرأي املعروضة على املجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان 

املختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث 

 العلمي، كل حسب اختصاصه.

س نتائج أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية يتدارس مكتب املجل

 والتكوين والبحث العلمي، ويبت في املآل املالئم لها.

 يساعد مكتب املجلس الرئيس في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة.

طنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث يصادق مكتب املجلس على البرنامج السنوي ألنشطة الهيئة الو 

 العلمي.

يتداول مكتب املجلس في شأن التقارير التقييمية التي تنجزها هذه الهيئة، ويحيلها على الجمعية العامة وفق 

 الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.

لخاصة وكيفيات سيرها ومدة املهمة يحدد مكتب املجلس اختصاصات اللجان املؤقتة ومجموعات العمل ا

 املوكولة إليها ويعين أعضاؤها من بين أعضاء املجلس.

  

 16املادة 

تحدث لدى املجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه 

مفتوح للترشيحات، التي تدرسها  رئيس املجلس ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعالن

 لجنة يشكلها رئيس املجلس لهذا الغرض، بتشاور مع املكتب

يوكل إلى هذه الهيئة القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في 

ع تقدير نجاعتها البيداغوجية ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تكوين األطر والتكوين املنهي، م

 واملالية، بالنظر إلى األهداف املرسومة لها وذلك باالستناد إلى املعايير الدولية املعمول بها في هذا الشأن.

 لهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يلي:



واملعارف والكفايات املكتسبة من قبل املتعلمين خالل أسالك التكوين إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهالت   -

 وكذا كيفيات مراقبتها؛

تقييم املزايا التي تعود بالنفع على األمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالنظر إلى املجهود   -

ق في ميدان التربية و التكوين والبحث املالي املبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية اإلنفا

 العلمي؛

تقدير تطور املردودية الداخلية والخارجية ملنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي وتكوين األطر   -

 وتحسن جودة الخدمات املقدمة للتالميذ والطلبة؛

ا، وتدعيم البحث العلمي في تطوير كل أدوات التقييم التي تسهم في تمكينها من األداء األمثل لوظائفه  -

 هذا امليدان.

تحدد الهيكلة اإلدارية للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في النظام الداخلي 

 للمجلس.

  

 17املادة 

ا تحدث لدى املجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات و األعمال التي يعهد بها إليها مكتب املجلس طبق

 ملداوالت الجمعية العامة.

تتألف كل لجنة من عشرة أعضاء على األقل وعشرين عضوا على األكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة 

 ملدة سنتين ونصف قابلة للتجديد.

 تنتخب كل لجنة دائمة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. و ال يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة، و أسماءها، واختصاصاتها، ومجاالت اشتغالها، وتنظيم 

 عملها.

  

 18املادة 

يمكن للجان الدائمة واملؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى املجلس، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة 

عمل مع املسؤولين بالقطاعات الحكومية بدعوة من رئيس  التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات

 املجلس توجه إلى وزير القطاع املعني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تقدم اللجان املذكورة ومجموعات العمل الخاصة لدى املجلس وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية 

املجلس، الذي يقوم بإحالتها، عند االقتضاء، على الجمعية والتكوين والبحث العلمي خالصات أشغالها ملكتب 

 العامة.

  

 الباب الخامس

 كيفيات تسيير املجلس

  



 19املادة 

يرأس رئيس املجلس الجمعية العامة ومكتب املجلس، ويتولى اإلشراف العام على شؤون املجلس، واتخاذ كافة 

 : التدابير الالزمة لضمان تدبيره وحسن سيره، والسيما 

 حصر جدول أعمال دورات املجلس بتشاور مع مكتباملجلس؛  -

 دعوة أعضاء املجلس لالجتماع في الدورات العادية واالستثنائية؛  -

 إبالغ نتائج أشغال املجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛  -

الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة   -

 والبحث العلمي؛

إعداد وتنفيذ امليزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات املداخيل والنفقات السنوية للمجلس   -

 ولهيئاته؛

تمثيل املجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات واإلدارات العمومية، واألغيار، واملنظمات، واملؤسسات   -

 جنبية، أو الدولية؛األ 

إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم املجلس مع القطاعات واملؤسسات والهيئات على الصعيدين   -

 الوطني والدولي في مجال اختصاصه.

 يعد الرئيس الناطق الرسمي باسم املجلس.

املجلس أو أحد لرئيس املجلس أن يفوض، عند االقتضاء، بعض مهامه إلى أي عضو من أعضاء مكتب 

 املسؤولين العاملين تحت إمرته.

  

 20املادة 

يمكن لرئيس املجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير 

 أعضاء املجلس، أو ألي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة غير األعضاء في املجلس أو األشخاص يمكن أن يحضر 

الذين ينتدبونهم لهذا الغرض، وأعضاء اللجان الدائمة ملجلس ي البرملان املنتدبون لهذه الغاية، بصفة مالحظين 

 بعد إخبار رئيس املجلس.

  

 21املادة 

نصف أعضاء املجلس على األقل وفي حالة عدم اكتمال  تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور 

النصاب القانوني يوجه رئيس املجلس دعوة ثانية لعقد االجتماع املوالي بعد خمسة عشر يوما. ويصبح هذا 

 االجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء املجلس على األقل.

 صوات األعضاء الحاضرين.تصادق الجمعية العامة على القضايا املعروضة عليها بأغلبية أ

  

 22املادة 



تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على األقل ثالث مرات في السنة، وفق الكيفيات املحددة في 

 نظامه الداخلي.

 كما يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ر اإلبقاء على دورة املجلس مفتوحة وفق شروط وكيفيات ويمكن للجمعية العامة في حالة الضرورة أن تقر 

 تحدد بموجب النظام الداخلي.

  

 23املادة 

تحدد التدابير الالزمة لتنظيم املجلس وتسيير أجهزته بموجب نظام داخلي يضعه رئيس املجلس في انسجام مع 

 العامة عليه.مقتضيات هذا القانون، وال يدخل حيز التنفيذ إال بعد مصادقة الجمعية 

  

 الباب السادس

 التنظيم املالي واإلداري للمجلس

  

 24املادة 

 يتمتع املجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل األهلية القانونية واالستقالل املالي.

 يحدد تنظيم واختصاصات املصالح اإلدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة املكتب.

  

 25املادة 

 بأعمال سكرتارية املجلس إلى أمين عام يعين بظهير.يعهد 

يتولى األمين العام مساعدة الرئيس في مهامه. وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة املجلس وتدبير شؤون  

 املوظفين، وفقا للتفويض املخول له من قبل رئيس املجلس.

اجتماعات املجلس ومسك محاضره، كما يعتبر ويقوم عالوة على ذلك بإعداد الوثائق واملستندات املتعلقة ب 

مسؤوال عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات املجلس، ويساهم في تنسيق أشغال اللجان 

ومجموعات العمل الخاصة املحدثة لدى املجلس والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث 

 العلمي.

 أشغال املجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.يشارك األمين العام في  

  

 26املادة 

 تشتمل ميزانية املجلس على ما يلي :

 في املوارد : 

 الدولة؛ اإلعانات املالية املخصصة له من ميزانية  -

 مداخيل األموال العقارية واملنقولة التي يملكها املجلس؛  -



 العائدات املتأتية من أنشطته؛  -

 اإلعانات املالية املقدمة من لدن أية هيأة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛  -

 املداخيل املختلفة؛  -

 الهبات والوصايا.  -

 في النفقات :

 نفقات التسيير؛  -

 نفقات التجهيز.  -

 تسجل اإلعانات املالية املخصصة للمجلس في ميزانية رئيس الحكومة.

باملجلس بقرار من السلطة الحكومية املكلفة باملالية، القيام لدى رئيس املجلس،  ويتولى محاسب عمومي يلحق

 بممارسة االختصاصات املسندة إلى املحاسبين العموميين بمقتض ى القوانين واألنظمة املعمول بها.

 يخضع تنفيذ ميزانية املجلس ملراقبة املجلس األعلى للحسابات.

  

 27املادة 

ر بصرف ميزانية املجلس وفق القواعد واإلجراءات املنصوص عليها في التنظيم املالي رئيس املجلس هو اآلم

 واملحاسبي الذي يعده املجلس ويصادق عليه. وله و أن يعين األمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.

االقتضاء، وفق القواعد  عند ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، من بين موظفي املجلس، 

 واإلجراءات املنصوص عليها في التنظيم املالي واملحاسبي املشار إليه أعاله.

إذا حال عائق دون اضطالع رئيس املجلس بمهامه، يتولى األمين العام، مؤقتا، مهمة اآلمر بالصرف في كل ما 

 يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس تحت مسؤولية مكتب هذا األخير.

في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء واليته ألي سبب من األسباب، يستمر األمين العام في االضطالع بمهام 

 التسيير اإلداري واملالي للمجلس، تحت مسؤولية املكتب، إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس.

  

 28املادة 

تعتبر مهمة عضو في املجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات املجلس، وعن اجتماعات اللجان 

 وعن املهام املوكولة لهم من طرف املجلس.

 ويحدد بموجب مرسوم الفئات املستفيدة من هذا التعويض، وأصنافه ومقاديره.

  

 29املادة 

لى موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن اإلشارة وموظفين يتوفر املجلس، من أجل القيام بمهامه، ع

 خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام األساس ي املشار إليه بعده، مع مراعاة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

يخضع موظفو املجلس لنظام أساس ي خاص يصبح ساري املفعول بعد املصادقة عليه من قبل الجمعية العامة  

 للمجلس.



ما يمكن للمجلس االستعانة، عند االقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة، ك 

وذلك بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحمالت تحدد وفق الشروط املنصوص عليها في النظام الداخلي 

 للمجلس.

 

 الباب السابع

 أحكام مختلفة وانتقالية

  

 30املادة 

تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر واملراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس املجلس وأعضائه وأمينه العام، 

 .25و  16و  7املنصوص عليها في املواد 

  

 31املادة 

يعمل املجلس على نشر اآلراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا ألحكام هذا القانون، بكل 

 سائل املتاحة، مع مراعاة أحكام املادة الخامسة أعاله.الو 

  

 32املادة 

يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية أو الخصوصية املعنية تزويد املجلس، بطلب 

 صالحياته.منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق واملعطيات واملعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه و 

يتم حفظ وتداول املعطيات واملعلومات مع القطاعات املكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في نظام مندمج 

 لإلعالم والتوثيق يشمل مختلف مكونات املنظومة الوطنية للتربية و التكوين والبحث العلمي.

املقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب  و ال يمكن أن توضع الوثائق واملعطيات وغيرها من املعلومات

 منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو اإلدارات إال وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.

  

 33املادة 

يلحق تلقائيا باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة املوظفين واملستخدمين واألعوان املزاولين 

 جلس األعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.مهامهم بامل

ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام األساس ي الخاص بموظفي املجلس األعلى 

باملجلس للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها املعنيون باألمر في إطارهم األصلي 

 األعلى للتعليم.

في انتظار إقرار النظام األساس ي الخاص بموظفي املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، املنصوص 

أعاله، يحتفظ املوظفون بكافة الحقوق واالمتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل املجلس  29عليه في املادة 

 األعلى للتعليم.



ت التي أنجزها املوظفون واملستخدمون واألعوان املذكورون باملجلس األعلى للتعليم كما لو أنجزت تعتبر الخدما

 داخل املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

  

 34املادة 

 يحل املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل املجلس األعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته.

ولهذا الغرض، تنقل إلى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مجانا، العقارات واملنقوالت وحقوق 

امللكية الفكرية اململوكة للمجلس األعلى للتعليم، كما تنقل إليه ملكية األرشيف والوثائق وامللفات املوجودة في 

 لس األعلى للتعليم.تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة املج

كما تنقل إلى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي االعتمادات املالية املفتوحة باسم املجلس األعلى 

للتعليم في امليزانية العامة للدولة، واألرصدة املالية املوجودة في حساباته البنكية، في تاريخ دخول هذا القانون 

 حيز التنفيذ.

لى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أيضا، جميع الحقوق وااللتزامات املتعلقة بكافة وتنقل إ

صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود واالتفاقيات املبرمة من قبل املجلس األعلى 

 للتعليم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

  

 35املادة 

من تاريخ تنصيب املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أحكام الظهير الشريف رقم  تنسخ ابتداء

( بإعادة تنظيم املجلس األعلى للتعليم، كما وقع 2006فبراير  10) 1427من محرم  11الصادر في  1.05.152

 تغييره.

والبحث العلمي" محل تسمية "املجلس  وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية "املجلس األعلى للتربية والتكوين 

 األعلى للتعليم" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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 إحداث الجامعات
 

  



 ظهير شريف بمثابة قانون 

 ( 1975أكتوبر  16) 1395شوال  10بتاريخ  1.75.398 رقم

 يتعلق بإحداث الجامعات

 

 الحمد هلل وحده؛

 

 الطابع الشريف بداخله:

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه(

 

 يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 102بناء على الدستور وال سيما الفصل 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

 الفصل األول 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  01.00من القانون رقم  4تطبيقا للمادة 

 :( تحدث الجامعات التالي بيانها2000ماي  19) 1421من صفر  15بتاريخ  1.00.199رقم 

 (6لرباط؛ )باجامعة محمد الخامس  -

 (6؛ )بالدار البيضاءجامعة الحسن الثاني  -

 ؛سيدي محمد بن عبد هللا بفاس جامعة -

 (1؛ )جامعة محمد األول بوجدة -

 (1؛ )جامعة القاض ي عياض بمراكش -

 (2؛ )بمكناس إسماعيلجامعة املولى  -

 (2؛ )جامعة عبد املالك السعدي بتطوان -

 (2؛ )شعيب الدكالي بالجديدةجامعة  -

 (2جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛ ) -

 (2جامعة ابن زهر بأكادير؛ ) -

 (4)؛ جامعة الحسن األول بسطات -

 (5السلطان موالي سليمان ببني مالل. )جامعة  -

 

 الفصل الثاني

 ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا املعتبر بمثابة قانون.



 (1975أكتوبر  16( 1395شوال  10 بالرباط فيوحرر 

 وقعه بالعطف  

 الوزير األول 

 أحمد عصمان اإلمضاء:

 

 ( 1979مارس 19 ) 1399من ربيع اآلخـر  20بتاريخ  1.78.884( ظهير شريف رقم 1) 

 .  1072ص :   1979أبريل  11بتاريخ  3467ج .ر عدد 

 ( 1989أكتوبر 23)1410من ربيع األول  22صادر  في  1.89.144( ظهير شريف رقم 2)

 . 1387ص : 1989بتاريخ فاتح نوفمبر  4018ج . ر عدد 

 (1997أغسطس 2)1418من ربيع األول  27صادر في  1.97.164( ظهير شريف رقم 4) 

 .  3721ص :  1997سبتمبر 18بتاريخ  4518ج .ر عدد 

 ( 2007أبريل  17) 1428من ربيع األول  28صادر في  1.07.06شريف رقم  ( ظهير5)

 36.14بتنفيذ القانون رقم  (2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  1.14.92شريف رقم  ( ظهير 6)

 تتعلق بدمج بعض الجامعاتبسن أحكام خاصة 

 (2014ماي  26) 1435رجب  26الصادرة بتاريخ  6259الجريدة الرسمية عدد 
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 املؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية
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 ( 1991يناير 18)1411رجب  2صادر في  554. 90. 2رقم مرسوم 

 الجامعيةيتعلق باملؤسسات الجامعية واألحياء 

 

 األول،الوزير 

بمثابة قانون يتعلق  ( املعتبر 1975 فبراير  25)1395من صفر  13بتاريخ  1.75.102بناء على الظهير الشريف رقم  

 منه؛ 4و 3بتنظيم الجامعات والسيما الفصلين 

بمثابة قانون يتعلـق  ( املعتبر 1975أكتوبر  16) 1395شوال  10 بتاريخ 1.75.398وعلى الظهير الشريف رقم 

 تتميمه؛كما وقع  ،بإحـداث الجامعات

 الوطنية؛وباقتراح من وزير التربية 

 (،1990 نوفمبر  26) 1411جمادى األولى  07لوزاري املنعقد في وبعد دراسة املشروع في املجلس ا

  يلي:رسم ما 

 

 (2) 1املادة 

 (22) :تضم جامعة محمد الخامس بالرباط املؤسسات الجامعية التالية

 اإلنسانية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 العلوم؛" ـ كلية 

 التربية؛" ـ كلية علوم 

 بأكدال؛" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 (1)بالسويس ي؛ " ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 (5)بسال؛ " ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 والصيدلة؛" ـ كلية الطب 

 األسنان؛" ـ كلية طب 

 ؛ن" ـ املدرسة املحمدية للمهندسي

 األنظمة؛" ـ املدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل 

 ؛" ـ املدرسة العليا للتكنولوجيا بسال

 (19) ؛العليا لألساتذة املدرسة ـ "

 (19) ؛ــ التعليم التقنيــ ـ املدرسة العليا لألساتذة  "

 ؛" ـ املعهد الجامعي للبحث العلمي

 (12) ؛البرتغالية-" ـ معهد الدراسات اإلسبانية

 للتعريب؛" ـ معهد الدراسات واألبحاث 

 اإلفريقية؛" ـ معهد الدراسات 
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 ." ـ املعهد العلمي

 

 (2) 2املادة 

 (22):التاليةتضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء املؤسسات الجامعية 

 الشق؛" ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بعين 

 عثمان؛ابن مسيك ـ سيدي ب" ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 اإلنسانية باملحمدية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 عثمان؛ابن مسيك ـ سيدي ب" ـ كلية العلوم 

 ؛الشق العلوم بعين" ـ كلية 

 (1) باملحمدية؛ العلوم والتقنيات" ـ كلية 

 الشق؛" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بعين 

 (1) ؛باملحمدية انونية واالقتصادية واالجتماعية" ـ كلية العلوم الق

 (18) ؛الدار البيضاءــ  " ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بعين السبع

 والصيدلة؛" ـ كلية الطب 

 األسنان؛" ـ كلية طب 

 وامليكانيك؛" ـ املدرسة الوطنية العليا للكهرباء 

 ؛" ـ املدرسة العليا للتكنولوجيا

 (18)الدار البيضاء؛ -الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع املدرسة" ـ 

 (19) ؛" ـ املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن

 (21) ؛" ـ املدرسة العليا للفنون التطبيقية

 (19) ؛ـ املدرسة العليا لألساتذة "

 (19) ــ. التعليم التقنيــ  لألساتذة" ـ املدرسة العليا 

 

 (2) 3املادة 

 التالية:تضم جامعة سيدي محمد بن عبد اللــه بفاس املؤسسات الجامعية 

 (14) ؛" ـ الكلية املتعددة التخصصات بتازة

 املهراس؛" ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بظهر 

 بسايس؛" ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 ؛" ـ كلية العلوم بظهر املهراس

 (23) ؛الشريعة" ـ كلية 

 (4) ؛بسايس العلوم والتقنيات" ـ كلية 
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 واالجتماعية؛" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 (3)والصيدلة؛ " ـ كلية الطب 

 " ـ املدرسة العليا للتكنولوجيا؛

 (19) ؛" ـ املدرسة العليا لألساتذة

 (18) الوطنية للتجارة والتسيير؛ املدرسة" ـ 

 .(12)بيقية. التطاملدرسة الوطنية للعلوم  " ـ

 

 4املادة 

 .2015يوليو  24الصادر في  2.15.505تم نسخ مقتضيات هذه املادة بموجب املرسوم رقم 

 

 5املادة 

 التالية:تضم جامعة محمد األول بوجدة املؤسسات الجامعية 

 (14) ؛الكلية املتعددة التخصصات بالناضور " ـ 

 ؛" ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 العلوم؛" ـ كلية 

 واالجتماعية؛" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 (15) ؛ـ كلية الطب والصيدلة" 

 للتكنولوجيا؛" ـ املدرسة العليا 

 (15) ؛" ـ املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

 (10) ؛املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" ـ 

 (16)؛ بالحسيمة املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" ـ 

 (21) ." ـ كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة

 

 6املادة 

 التالية:تضم جامعة القاض ي عياض بمراكش املؤسسات الجامعية 

 (14) ؛" ـ الكلية املتعددة التخصصات بآسفي

 اإلنسانية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 كلية العلوم بالسماللية؛" ـ 

 (23)العربية؛  كلية اللغة" ـ 

 (1) والتقنيات؛" ـ كلية العلوم 

 واالجتماعية؛" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
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 (3) والصيدلة؛" ـ كلية الطب 

 بآسفي؛" ـ املدرسة العليا للتكنولوجيا 

 (16) ؛بالصويرة املدرسة العليا للتكنولوجيا " ـ

 (21) ؛بقلعة السراغنة املدرسة العليا للتكنولوجيا " ـ

 (19) ؛ـ املدرسة العليا لألساتذة "

 (15) ؛" ـ املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

 (12) ة؛املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقي ـ "

 (13) .بآسفيالوطنية للعلوم التطبيقية  املدرسةـ  "

 

 7املادة 

 التالية:تضم جامعة موالي إسماعيل بمكناس املؤسسات الجامعية 

 ؛(14)" ـ الكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية 

 اإلنسانية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 كلية العلوم؛" ـ 

 (3)والتقنيات؛ " ـ كلية العلوم 

 (1)واالجتماعية؛ " ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 للتكنولوجيا؛" ـ املدرسة العليا 

 (21) ؛" ـ املدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة

 (19) ؛ـ املدرسة العليا لألساتذة "

 (7)واملهن؛ " ـ املدرسة الوطنية العليا للفنون 

 بالرشيدية." ـ كلية العلوم والتقنيات 

 

 8املادة 

 التالية:املالك السعدي بتطوان املؤسسات الجامعية  جامعة عبدتضم 

 (14) ؛" ـ الكلية املتعددة التخصصات بتطوان

 (15) ؛التخصصات بالعرائشـ الكلية املتعددة " 

 اإلنسانية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 كلية العلوم؛" ـ 

 (23)الدين؛  كلية أصول " ـ 

 (21) ؛ـ كلية الطب والصيدلة بطنجة" 

 بطنجة؛" ـ مدرسة امللك فهد العليا للترجمة 
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 بطنجة؛" ـ كلية العلوم والتقنيات 

 (8)؛ واالجتماعية بطنجة" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 بطنجة؛والتسيير  الوطنية للتجارة" ـ املدرسة 

 (7)بطنجة؛ للعلوم التطبيقية  املدرسة الوطنية" ـ 

 (18) ؛الوطنية للعلوم التطبيقية املدرسة" ـ 

 (19)" ـ املدرسة العليا لألساتذة؛ 

 

 9املادة 

 التالية:تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة املؤسسات الجامعية 

 (14) ؛" ـ الكلية املتعددة التخصصات بالجديدة

 اإلنسانية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 كلية العلوم؛" ـ 

 (16)؛ املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير " ـ

 (18) .املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" ـ 

 

 10املادة 

 التالية:طفيل بالقنيطرة املؤسسات الجامعية  جامعة ابنتضم 

 اإلنسانية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 كلية العلوم؛" ـ 

 ؛" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 (16)؛ املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير " ـ

 (18) .املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" ـ 

 

 11املادة 

 التالية:زهر بأكـادير املؤسسات الجامعية  جامعة ابنتضم 

 (14) ؛" ـ الكلية املتعددة التخصصات بورزازات

 (15) ؛ـ الكلية املتعددة التخصصات بتارودانت" 

 ؛كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية " ـ

 كلية العلوم؛" ـ 

 (23)؛ كلية الشريعة" ـ 

 (23) ؛الشرعية بالسمارة كلية العلوم" ـ 
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 (21) ؛ـ كلية الطب والصيدلة" 

 (12)واالجتماعية؛ كلية العلوم القانونية واالقتصادية  " ـ

 والتسيير؛" ـ املدرسة الوطنية للتجارة 

 " ـ املدرسة العليا للتكنولوجيا؛

 (18) ؛املدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون " ـ 

 (20) ؛املدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم" ـ 

 (10)؛ املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية " ـ

 (21)والتسيير بالداخلة.  الوطنية للتجارة" ـ املدرسة 

 

 (6)املكررة  11  املادة 

 التالية:تضم جامعة الحسن األول بسطات املؤسسات الجامعية 

 (15) ؛" ـ الكلية املتعددة التخصصات بخريبكة

 واالجتماعية؛" ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 والتقنيات؛" ـ كلية العلوم 

 (18) ؛املدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد" ـ 

 ؛" ـ املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

 (16) ؛بخريبكة املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" ـ 

 (21) املعهد العالي لعلوم الصحة. " ـ

 

 (17) مرتين املكررة 11  املادة 

 التالية:املؤسسات الجامعية  السلطان موالي سليمان ببني ماللتضم جامعة 

 (14) ؛" ـ الكلية املتعددة التخصصات

 اإلنسانية؛" ـ كلية اآلداب والعلوم 

 والتقنيات؛" ـ كلية العلوم 

 (21) .املدرسة العليا للتكنولوجيا" ـ 
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 12املادة 

من الظهير الشريف املشار  4تحدد على الشكل التالي األحياء الجامعية املشار إليـها في الفقرة الثانية من الفصل 

 رها:امق( وكذا 1975فبراير  25) 1395من صفر  13املعتبر بمثابة قانون بتاريخ  1.75.102إليه أعاله رقم 

 بالرباط؛ إسماعيلـ الحي الجامعي موالي 

 بالرباط؛ أكدالــ  الجامعيـ الحي 

 ؛بالرباط Iالسويس ي ــ  ـ الحي الجامعي

 ؛بالرباط IIالسويس ي ــ  ـ الحي الجامعي

 ؛ـ الحي الجامعي بالدار البيضاء

 ؛بفاس I  ظهر املهراســ  ـ الحي الجامعي

 ؛بفاس IIظهر املهراس ــ  ـ الحي الجامعي

 (2) ؛ـ الحي الجامعي سايس بفاس

 ؛ـ الحي الجامعي بوجـدة

 ؛ـ الحي الجامعي بمراكش

 ؛ـ الحي الجامعي بأكادير

 ؛ـ الحي الجامعي ببنـي مالل

 ؛الجامعي بالجديدةـ الحي 

 ؛ـ الحي الجامعي بالرشيدية 

 ؛ـ الحي الجامعي بالقنيطرة

 ؛ـ الحي الجامعي بمكناس

 ؛ـ الحي الجامعي باملحمدية

 ؛ـ الحي الجامعي بسطات

 ؛ـ الحي الجامعي بطنجة

 ـ الحي الجامعي بتطوان.

 13املادة 

بـإحداث املؤسسات الجامعية  (1975أكتوبر  17) 1395من شوال  11في  الصادر  2.75.662ينسخ املرسوم رقم 

 الجامعية.واألحياء 

 

 14املادة 

 الرسمية.يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 

   (1991يناير  18)1411 رجب 2بالرباط، فيوحرر 

 الدكتور عز الدين العراقي اإلمضـاء:
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 بالعطف،وقعه 

  الوطنية،وزير التربية 

  الطيب الشكيلي اإلمضاء:

 

 

____________________________________________________________ 
  1414ربيع األول  8صادر في  2.93.170مرسوم رقم  (1)

 ( 1993أغسطس  27)
 1541 ص: 1993سبتمبر  01 4218ج.ر عدد 

  1414ربيع اآلخر 5صادر في  2.92.229مرسوم رقم  (2)

 ( 1993سبتمبر 22)
 1925 ص: 1993أكتوبر  6 4223ج.ر عدد 

   909 ص: 1994يونيو  15 4259ج.ر عدد  (1994ماي  24) 1414 من ذي الحجة 13صادر في  2.94.130مرسوم رقم  (3)

  1416محرم  10صادر في  2.95.77مرسوم رقم  (4)

 (1995يونيو 9)
   1950ص: 1995يوليو  5 4314ج.ر عدد 

   1611 ص: 1997يونيو  19 4492ج.ر عدد  ( 1997ماي 27) 1418من محرم 20صادر في  2.96.1011مرسوم رقم    (5)

   3800: ص 1997سبتمبر  29 4521ج.ر عدد  (1997سبتمبر 22) 1418من جمادى األولى  19صادر في  2.97.156مرسوم رقم    (6)

   4219 ص: 1997 نوفمبر  6 4532ج.ر عدد  (1997أكتوبر 28) 1418من جمادى اآلخرة  25صادر في  2.97.405مرسوم رقم  (7)

   4221 ص: 1997 نوفمبر  6 4532ج.ر عدد  (1997أكتوبر 28) 1418من جمادى اآلخرة  25صادر في  2.97.472مرسوم رقم  (8)

   4223 ص: 1997 نوفمبر  6 4532ج.ر عدد  (1997أكتوبر 28) 1418من جمادى اآلخرة  25صادر في  2.97.646مرسوم رقم  (9)

 3016ص:  2001أكتوبر  04 4940ج.ر عدد  (2001سبتمبر  19) 1422صادر في فاتح رجب  2.99.1007مرسوم رقم  (10)

 1914ص:  2002يونيو  27 5016ج.ر عدد  (2002يونيو  4) 1423من ربيع األول  22صادر في  2.01.1836مرسوم رقم  (11)

 2207ص:  2002أغسطس  5 5027ج.ر عدد  (2002يوليو  17) 1423جمادى األولى  6صادر في  2.02.284رقم وم سمر  (12)

 50ص:  2005يناير  6 5280ج.ر عدد  (2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.03.682مرسوم رقم  (13)

 50ص:  2005يناير  6 5280ج.ر عدد  (2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.03.683مرسوم رقم  (14)

 1079ص:  2006فاتح ماي  5417ج. ر عدد  (2006أبريل  21) 1427من ربيع األول  22صادر في  2.05.180مرسوم رقم  (15)

 2391ص : 2007يوليو  19 5544ج ر عدد  (2007يوليو  3) 1428من جمادى اآلخرة  17صادر في  2.06.624مرسوم رقم  (16)

 2392ص : 2007يوليو  19 5544ج ر عدد  (2007يوليو  3) 1428من جمادى اآلخرة  17صادر في  2.07.830مرسوم رقم  (17)

 3315ص : 2009يونيو  15 5743ج ر عدد  (2009 ماي 21) 1430من جمادى األولى  25صادر في  2.07.1340مرسوم رقم  (18)

 3724ص:  2010يوليو  15 5856ج ر عدد  (2010يونيو  30) 1431من رجب  17صادر في  2.10.58مرسوم رقم  (19)

 2753ص:  2011يونيو  6 5949ج ر عدد  (2011ماي  20) 1432من جمادى اآلخرة  16صادر في  2.11.90مرسوم رقم  (20)

 3880ص:  2013ماي  9 6150ج ر عدد  2013أبريل  22ادر فيص 2.12.799 مرسوم رقم (21)

 7434ص:  2014أكتوبر  27 6303ج ر عدد  2014أكتوبر  3صادر في  2.14.474مرسوم رقم  (22)

 2015يوليو  24صادر في  2.15.505مرسوم رقم  (23)
 6389ج ر عدد 

أغسطس  24

2015 
 7232ص: 
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        ::::األصيلاألصيلاألصيلاألصيلالنص النص النص النص 

        
        

بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية ) ) ) ) 2004200420042004يونيويونيويونيويونيو    7777((((    1425142514251425من ربيع اآلخـر من ربيع اآلخـر من ربيع اآلخـر من ربيع اآلخـر     18181818صادر يف صادر يف صادر يف صادر يف         2.04.892.04.892.04.892.04.89مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق 
                    1425142514251425ربيع اآلخر ربيع اآلخر ربيع اآلخر ربيع اآلخر     28282828بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     5222522252225222جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد . . . . وأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقةوأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقةوأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقةوأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة

        ....))))    2004200420042004يونيو يونيو يونيو يونيو     17171717( ( ( ( 
        
 

        ::::للنص األصيلللنص األصيلللنص األصيلللنص األصيل    ةةةةواملغري واملغري واملغري واملغري     ةةةةاملمتماملمتماملمتماملمتم    وصوصوصوصالنصالنصالنصالنص
 
 

       5544، ج ر عدد ) 2007يوليو  3(  1428من جامدى اآلخرة  17صادر يف  2.06.489مرسوم رمق ) 1( -
  .2390: ص) 2007يوليو  19( 1428رجب  3 بتارخي 

 

            5895ج ر عدد  ،)2010أكتوبر  25( 1431القعدة من ذي  16صادر يف  2.10.59مرسوم رمق ) 2( -
  .5113: ص) 2010نومفرب  29(  1431ذي احلجة  22 بتارخي

 

                 6098، ج ر عدد )  2012أكتوبر  18(  1433صادر يف ذي احلجة  2.12.482 مرسوم رمق) 3(
  .5797: ص) 2012نومفرب  8(  1433ذي احلجة  23   بتارخي

 

          6150، ج ر عدد )2013أبريل  22( 1434من جامدى اآلخرة  11صادر يف  2.13.202مرسوم رمق ) 4(
  .3881: ص) 2013ماي  9(  1434جامدى اآلخرة  28بتارخي 

 

             6226،  ج ر عدد )2014يناير  13( 1435من ربيع األول  11صادر يف  2.13.841مرسوم رمق ) 5(
 .643: ص) 2014يناير  30(  1435ربيع األول  28بتارخي 
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بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية بتحديد اختصاص املؤسسات اجلامعية ) ) ) ) 2004200420042004يونيويونيويونيويونيو    7777((((    1425142514251425من ربيع اآلخـر من ربيع اآلخـر من ربيع اآلخـر من ربيع اآلخـر     18181818صادر يف صادر يف صادر يف صادر يف         2.04.892.04.892.04.892.04.89مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق 
                    1425142514251425ربيع اآلخر ربيع اآلخر ربيع اآلخر ربيع اآلخر     28282828بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     5222522252225222جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد . . . . وأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقةوأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقةوأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقةوأسالك ا<راسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة

        ....))))    2004200420042004يونيو يونيو يونيو يونيو     17171717( ( ( ( 
        
        
        

        الوزير األول ،الوزير األول ،الوزير األول ،الوزير األول ،
        املتعلق بتنظمي التعلمي العايل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف  01.00بناء عىل القانون رمق 

  ؛ ) 5و 2الفقرqن ( ه ـمن 8والسـm املادة  )2000ماي  19( 1421من صفر  15بتارخي  1.00.199رمق 
sمتع يف لس الو وبعد دراسة املرشوع يف اs2004يونيو  3( 1425من ربيع اآلخر  14زاري ا (،  

  
        ::::ييل ييل ييل ييل     رمس مارمس مارمس مارمس ما

            1111املادة املادة املادة املادة 
تشـمتل املؤسسات اجلامعية عىل مؤسسات ذات ولوج مفتوح ومؤسسات ذات ولوج حمدود 

  .وعىل معاهد 
  

        الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول 
        املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح 

        
        2222املادة املادة املادة املادة 
        

  :ييل  ما لولوج املفتوحتضم املؤسسات اجلامعية ذات ا
  لكيات اآلداب والعلوم اإلنسانية ؛ -
  لكيات العلوم ؛ -
  لكيات العلوم القانونية و�قتصادية و�ج�عية ؛ -
  لكيات متعددة التخصصات ؛ -
  الرشيعة ؛ لكيات -
  لكية اللغة العربية ؛ -
 .لكية أصول ا<ين  -
 )4(.لكية العلوم الرشعية  -"      

  

  



مصلحة النصوص التنظيمية للتعليم العايل_________________ 4________________ 2014يناير  30آخر حتيني بتاريخ     

 

ط بلكيات اآلداب والعلوم اإلنسانية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس تنا – 1
يف حقل ختصص اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون وامليادين  البحث وتكوين مسـمتر والقيام جبميع أعامل

  . املرتبطة به
  

وتكوين مسـمتر والقيام تناط بلكيات العلوم �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  - 2
واألرض  ةوالفزي�ء والكميياء وعلوم احليا يف حقل ختصص الر�ضيات واملعلومياتع أعامل البحث يجبم 

 .والكون وامليادين املرتبطة به 
  

تناط بلكيات العلوم القانونية و�قتصادية و�ج�عية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك  - 3
ث يف حقل ختصص العلوم القانونية و�قتصادية متر والقيام جبميع أعامل البحن مسـ تكوين أسايس وتكوي

  .و�ج�عية والتدبري وامليادين املرتبطة به
  

تناط �للكيات املتعددة التخصصات �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  – 4
  :وتكوين مسـمتر يف حقول التخصصات بعده والتخصصات املرتبطة هبا 

  اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون ؛ -
  واألرض والكون ؛ احلياة يات واملعلوميات والفزي�ء والكميياء وعلومالر�ض  -
 .العلوم القانونية و�قتصادية و�ج�عية والتدبري  -
  

تناط بلكيات الرشيعة �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر  – 5
  .البحث يف حقل ختصص الرشيعة اإلسالمية ويف امليادين املرتبطة به جبميع أعامل والقيام 

  

تناط بلكية اللغة العربية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر  – 6
 امليادينو  اللغة العربية واللغات السامية والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل ختصص فقه اللغة وعلوم

 .املرتبطة به 
  

تناط بلكية أصول ا<ين �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر  - 7
 .والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل ختصص qرخي ا<� ت وامليادين املرتبطة به 

  

كوين مسـمتر  تكوين أسايس وت"تناط بلكية العلوم الرشعية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك  - 8
  ".ختصص العلوم الرشعية وامليادين املرتبطة به "والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل 

  

    3333    ةةةةاملاداملاداملاداملاد
            

ضري وتسلمي الشهادات الوطنية حاملؤسسات اجلامعية املشار إلهيا يف املادة الثانية أعاله بتختتص "
  )3(." هأد 8و  6و  5وص علهيا يف املواد  املنص
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            4444املادة املادة املادة املادة 

  :متل أسالك ا<راسات العليا �ملؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح عىل تشـ 
  جازة ؛س¥ اإل -
   ؛س¥ املاسرت -
  .س¥ ا<كتوراه  -

        5555املادة املادة املادة املادة 
        

  :موزعة عىل مرحلتني  رق س¥ اإلجازة سـتة فصول بعد البااكلور�يسـتغ
  :ني ى الشهادتني التاليتبعة فصول وتتوج بإحدتسـتغرق املرح األوىل أر 

  دبلوم ا<راسات اجلامعية العامة �لنسـبة ملسا¯ التكوينات األساسـية ؛ -
  .سات اجلامعية املهنية �لنسـبة للمسا¯ املهنية ادبلوم ا<ر  -

سات اجلامعية رق املرح الثانية فصلني بعد دبلوم ا<راسات اجلامعية العامة أو دبلوم ا<راتسـتغ
  :لتاليتنيى الشهادتني ااملهنية وتتوج بإحد

  للمسا¯ األساسـية ؛ �لنسـبة اإلجازة يف ا<راسات األساسـية -
  .اإلجازة املهنية �لنسـبة للمسا¯ املهنية  -
  

        6666املادة املادة املادة املادة 
أربعة فصول بعد اإلجازة يف ا<راسات األساسـية أو اإلجازة املهنية ويتوج  املاسرت رق س¥يسـتغ

  : تني حدى الشهادتني التالي عة املس¥ املتبع بإحسب طبي
  املاسرت �لنسـبة للمسا¯ العامة ؛ -
  .املاسرت املتخصص �لنسـبة للمسا¯ املتخصصة  -
  

        7777املادة املادة املادة املادة 
غوجية الوطنية املشار اأعاله يف دفرت الضوابط البيد 6و  5 املسا¯ املشار إلهيا يف املادتنيحتدد 
  .أد ه  9إليه يف املادة 

            8888املادة املادة املادة املادة 
معرتف " ات بعد املاسرت أو املاسرت املتخصص أو شهادة ه ثالث سـنو ارق س¥ ا<كتوريسـتغ" 

احلكومية امللكفة �لتعلمي " هتا بقرار للسلطة ى الشهادات الوطنية احملددة قامئإحدمبعادلهتا ألي مهنام ، أو 
  .العايل 

الرشوط " ق ـــر وفـدة أو سـنتني عىل األكثـدة، لسـنة واحـديد هذه املـميكن بصفة اسـتثنائية مت" 
  .بعده"   9ادة ـة املنصوص عليه يف املواردة يف دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنيال

        ))))1111((((    ."ويتوج هذا الس¥ بشهادة ا<كتوراه" 
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        9999املادة املادة املادة املادة 
        

  :واملاسرت"حيدد دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنية �لنسـبة للك من سليك اإلجازة " 
  

  ؛ك وعنارص ملفه الوصفيجذعه املشرت تعريف املس¥ والوحدات املكونة Å و  -"
  تعريف الوحدة وغالفها الزمين وعنارص ملفها الوصفي؛ -"
  .والتقيmت  ةأنظمة ا<راسو  رشوط الولوج -"
  :س¥ ا<كتوراه ل حيدد دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنية  "
  رشوط الولوج ؛ -"
  كيفيات سري إجناز أعامل البحث واملناقشة ؛ -"
   )1(.ري البيداغوÐ وإجراءاتهتنظمي معلية التأط -"

  

احلكوميـة امللكفـة " بقـرار للسـلطة  املشار إلهيـا أعـاله  تر الضوابط البيداغوجية الوطنيةايصادق عىل دف" 
  .العايل " ي اللجنة الوطنية لتنسـيق التعليـم �لتعلمي العايل بعد اسـتطالع رأ

        10101010املادة املادة املادة املادة 
الوطنيـة لتنســيق " �لتعلمي العايل، بعد اسـتطالع رأي اللجنة  احلكومية امللكفة حتدد سـنو� بقرار للسلطة" 

  )1(."التعلمي العايل، املسا¯ اليت مت اع�دها 

  

        الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين
        ة ذات الولوج احملدودة ذات الولوج احملدودة ذات الولوج احملدودة ذات الولوج احملدوديييياملؤسسات اجلامع املؤسسات اجلامع املؤسسات اجلامع املؤسسات اجلامع 

        

        11111111املادة املادة املادة املادة 
  :تضم املؤسسات اجلامعية ذات الولوج احملدود" 
"- Ö؛لكيات الطب والصيد   
  ؛لكيات طب األسـنان  -"
  والتقنيات ؛ العلوملكيات  -"
  لكية علوم الرتبية ؛ -"
  املدارس الوطنية للتجارة والتسـيري ؛ -"
  مدارس املهندسني التابعة للجامعات ؛ -"
  املدارس العليا للتكنولوجيا ؛ -"
  مدرسة امل¥ فهد العليا للرتمجة؛ -"
  )2(؛املدارس العليا لألساتذة -"

  )3(التطبيقية؛املدرسة العليا للفنون  - "    

  )3( .املعهد العايل لعلوم الصحة- "    



مصلحة النصوص التنظيمية للتعليم العايل_________________ 7________________ 2014يناير  30آخر حتيني بتاريخ     

 

وتكوين مسـمتر والقيام " ي ـتناط بلكيات الطب والصيدÖ �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أساس – 1"
يف ميـدان الطـب والصـيدÖ وامليـادين " التخصـص التـابع لعلـوم الصـحة والســm  حقـل جبميع أعامل البحث يف

  .  املرتبطة به
  : وتتوىل حتضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية " 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  دبلوم دكتور يف الطب ؛ -"
"-  Ö؛دبلوم دكتور يف الصيد  
  دبلوم التخصص الطيب ؛ -"
  )1(.والبيولوÐ  دبلوم التخصص الصيديل -"

  

ر وتكـوين مســمت" ي ــــــايل يف شـلك تكـوين أساسالعـ التعلـمي تناط بلكيات طب األســنان �مـة تلقـني - 2" 
ســنان يف ميـدان علـوم طـب األ" وم الصـحة والســm أعامل البحث يف حقل التخصص التـابع لعلـوالقيام جبميع 

  .وامليادين املرتبطة به 
  :ضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية وتتوىل حت" 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  ر يف طب األسـنان ؛دبلوم دكتو  -"
  .بلوم التخصص يف طب األسـنان د -"

  

ر والقيام وتكوين مسـمت" تناط بلكيات العلوم والتقنيات �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  - 3" 
  .املهندس وامليادين املرتبطة هبا " لعلوم والتقنيات، وعلوم لجبميع أعامل البحث يف حقل التخصص التابع 

  :ضري وتسلمي الشهادات الوطنية اآلتية توىل حتوت " 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -" 
  دبلوم ا<راسات اجلامعية يف العلوم والتقنيات ؛ -" 
  اإلجازة يف العلوم والتقنيات ؛ -" 
  املاسرت يف العلوم والتقنيات ؛ -" 
 "-  Ö1(".دبلوم �ندس ا<و(  

  

والقيام جبميـع " ر �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتعلوم الرتبية  لكيةتناط ب  - 4" 
  .أعامل البحث يف حقل التخصص التابع لعلوم الرتبية واللغات

  : التاليةضري وتسلمي الشهادات الوطنية وتتوىل حت" 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  اإلجازة ؛ -"
  املاسرت ؛ -"
  ؛ املاسرت املتخصص -"
  )1(.ا<كتوراه -"
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ي وتكـوين ـن أساســتكوي" ل ـتناط �ملدارس الوطنية للتجارة والتسـيري �مة تلقني التعلمي العايل يف شك - 5" 
  .�لتقنيات التجارية وعلوم تسـيري املقاوالت " ط ــل التخصص املرتبـث يف حقـع أعامل البحـر والقيام جبميـمسـمت

  :هادات الوطنية التالية ضري وتسلمي الش وتتوىل حت" 
  للتكنولوجيا؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسـيري؛ -"
  )1(.م الوطين خلبري حماسب و لا<ب -"

  

تكـوين أسـايس وتكـوين " ل ـ�مة تلقني التعلمي العايل يف شكـ اتعاملهندسني التابعة للجامدارس تناط مب - 6" 
  .ميادين علوم املهندس وامليادين املرتبطة هبا أعامل البحث يف ر والقيام جبميع مسـمت

  :ضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية وتتوىل حت
  للتكنولوجيا؛ ا<بلوم اجلامعي -"
"-  Ö1(". دبلوم �ندس ا<و(  

ن ـي وتكويــاسـأس" ن ـــي يف شـلك تكويـــن التعلـمي العالـــ�مـة تلقي العليـا للتكنولوجيـادارس ملـتناط � - 7" 
ــ ــام جبمي ــ ال البحــث يفـع أمعـــمســـمتر والقي ـــحق ــلل  ع ـل التخصــص التاب ــة" ن ـميادي ــة والقانوني ــة والتقني  العلمي

   .و�قتصادية والتسـيري
ليا للتكنولوجيا الع " بعده ، تتوىل املدارس  12 من املقتضيات املنصوص علهيا يف املادة وعىل الرمغ" 

  :وطنيتني التاليتنيحتضري وتسلمي  الشهادتني ال
  ا<بلوم اجلامعي للتكنولوجيا ؛ –" 
  )5(".اإلجازة املهنية –" 

  

أسايس وتكوين مســمتر " امل¥ فهد العليا للرتمجة �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين  تناط مبدرسة - 8" 
والرتمجـة الفوريـة وميكهنـا تنظـمي التحريريـة " مليدان الرتمجة  حقل التخصص التابع والقيام جبميع أعامل البحث يف

ة العربيـة لغـري النـاطقني قوم بتنظمي دورات لتدريس اللغتو " حلقات دراسـية يف إعادة التأهيل واسـتكامل اخلربة 
  .هبا ودورات لتعلمي لغات أجنبية 

  

  :وتتوىل حتضري وتسلمي الشهادات الوطنية اآلتية " 
  دبلوم مرتمج حتريري ؛ -"
  ا<بلوم العايل يف الرتمجة التحريرية ؛ -"
  )1(.ا<بلوم العايل يف الرتمجة الفورية  -"

يـام أسايس وتكـوين مســمتر والق "شلك تكوين مة تلقني التعلمي العايل يف تناط �ملدارس العليا لألساتذة � -9" 
  .وم الرتبوية والتقنيةللعلوالسـm حقل التخصص التابع "صات يف خمتلف حقول التخص جبميع أعامل البحث

  :و تتوىل حتضري و تسلمي الشهادة الوطنية التالية 
  .ا<بلوم اجلامعي للتكنولوجيا –" 
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لألسـاتدة كام تقوم يف إطار تعاقدي بني قطاع الرتبية الوطنية و اجلامعة التابعة لهـا املدرسـة العليـا " 
  :املعنية بتحضري و تسلمي الشهادات الوطنية التالية

  ة األهلية للتعلمي الثانوي؛شهاد -"
  شهادة الس¥ الثاين للمدارس العليا لألساتدة؛ -"

 .شهادة الس¥ العايل املسلمة من املدارس العليا لألساتدة –" 
  

يف اإلطار التعاقـدي السـالف  ميكن تغيري وتمتمي قامئة الشهادات الوطنية اليت تسلمها املدارس العليا لألساتدة -"
  .للسلطة احلكومية امللكفة �لتعلمي العايل اáكر مبوجب قرار

بتحضري وتسلمي ) التقين"التعلمي ( إضافة إىل الشهادات الوطنية السالفة اáكر ختتص املدارس العليا لألساتذة " 
Ö2(".دبلوم �ندس ا<و( 

 

ون تناط �ملدرسة العليا للفنون التطبيقية تكوين أطر متوسطة وأطر عليا يف �ن الفن  – 10" 
وتقوم مبهمة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر والقيام جبميع أعامل البحث 

  .يف امليادين الفنية واإلعالمية والثقافية
  :وتتوىل حتضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية

  دبلوم  يف �ن الفنون؛-
  دبلوم املدرسة العليا للفنون التطبيقية؛-
  هنية؛اإلجازة امل -
  )4(" .املاسرت املتخصص-

  

تناط �ملعهد العايل لعلوم الصحة �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  – 11" 
وتكوين مسـمتر والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل التخصصات العلمية والتقنية والسـm املرتبطة 

 .مهنا �لعلوم الطبية وشـبة الطبية
  

 :الشهادات الوطنية التالية وتتوىل حتضري وتسلمي
  

� J اإلجازة يف ا<راسات األساسـية؛ 

� J اإلجازة املهنية؛ 

� J املاسرت؛ 

� J املاسرت املتخصص ؛ 

� J 4(" .ا<كتوراه( 
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        املكررةاملكررةاملكررةاملكررة    11111111املادة املادة املادة املادة 
من " ة ـة �لنسـبة للشهادات احملرضة واملسلمـفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنيد حتدد" 

  : دودسسات اجلامعية ذات الولوج احملاملؤ 
  الوصفي؛ املشرتك وعنارص ملفهتعريف املس¥ والوحدات املكونة Å وجذعه  –" 
  تعريف الوحدة وغالفها الزمين وعنارص ملفها الوصفي ؛ –" 
  .ت mيمة ا<راسات والتق رشوط الولوج وأنظ –" 
ة اللجن"  ي، بعد اسـتطالع رأيـم العالـة �لتعليـة احلكومية امللكفـوحتدد سـنو� بقرار للسلط" 

  ".¯ اليت مت اع�دها ا، املسالوطنية لتنسـيق التعلمي العايل
  

        12121212املادة املادة املادة املادة 
        

الولـوج احملـدود "ذات " تؤهـل املؤسسـات اجلامعيـة  أعـاله 11املشـارإلهيا يف املـادة  �إلضافة إىل الشهادات" 
نفــس الرشــوط اخلاصــة  وفــق"أعــاله  8و  6و  5 وادـا يف املـــادات املشــار إلهيـــلشهــا م مجيــعـلتحضــري وتسليــ

  . ه الشهاداتذه�ع�دات املطلوبة لتحضري " احلصول عىل  ملفتوح مع مراعاة�ملؤسسات ذات الولوج ا
 

  
  

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        املعاهداملعاهداملعاهداملعاهد
        
        13131313املادة املادة املادة املادة 
        

  :تضم املعاهد
  

  ي ؛ملاملعهد الع -
  اسات واألحباث ألجل التعريب؛معهد ا<ر  -
  املعهد اجلامعي للبحث العلمي ؛ -
  هد الفكر واحلضارة اإلسالمية ؛مع  -
  معهد ا<راسات اإلفريقية ؛ -
  الربتغالية ؛ –معهد ا<راسات اإلسـبانية  -
  .املعهد الوطين للنباqت الطبية والعطرية  -
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يتعلق �لنباqت  فm ة �ألحباث األساسـية والسـmمة القيام يف ميدان علوم الطبيعتناط �ملعهد العلمي � – 1
ة ـطبيعية والبيولوجية ال ـل عن البيئـويلكف عالوة عىل ذ¯ بوضع بيان إحصايئ شام.  ت والرتبة واحليوا

  خ ــــاريـتف وطين لل ـملتح وتكوين مجموعات
  .الزمة ألحباثه لة اêتربات واملراصد والبنا�ت واملراكز اع عنارص خزانة علمية وهتيئم، كام يعهد إليه جبالطبيعي

  
 .الزمـة للتعريـب وتطويرهـا وتوجهيهـالال األحباث ألجـل التعريـب بإجنـاز األشـغ<راسات وايلكف معهد ا – 2

الســm يف اة للعمـل والبحـث يف مجيـع امليـادين وا الصـدد عـىل جعـل اللغـة العربيـة أدوجيب عليه العمل يف هذ
  .ميدان العلوم والتقنية

  
رافيـة واألنرتبولوجيـا والتـارخي غة واجلغـبأصـول الل يلكف املعهد اجلامعي للبحث العلمي بتمنية أعامل البحث – 3

افة إىل ذ¯ عـىل نرشـ ويسـهر �إلضـ. واحلضارة الوطنية والعمل عىل تطويرها وتوجهيها جبميع الوسـائل املالمئـة 
  .مية اجلامعية ذات املصلحة العامة ل ال الع وإذاعة األشغ

  
لتعلمي العايل والبحث يف ميـدان الفكـر واحلضـارة خيتص معهد الفكر واحلضارة اإلسالمية بلك ما يتعلق � – 4

يف ميـدان الفكـر والثقافـة  ورها الطالئعـياإلسالمية إلبراز ، عىل اخلصوص ، العبقرية اإلسالمية والتعريـف بـد
  .واحلضارة 

  
ك ية والرتاث املشرت رات اإلفريق مظاهر احلضا يعىن معهد ا<راسات اإلفريقية بلك ما يتعلق بدراسة خمتلف – 5

  .جات اإلفريقية املغريب اإلفريقي وكذا بدراسة اللغات والله
  :ويناط به لهذه الغاية يف امليادين اليت تندرج يف نطاق �ام 

  القيام �لبحث العلمي والهنوض به ؛ -
  ؛ومعارض تسامه فهيا بوجه خاص خشصيات إفريقية  وندوات وحمارضاتحلقات دراسـية  تنظمي -
  ؛مع الهيئات األجنبية وا<ولية اليت تسعى لتحقيق نفس الغرضتعاون عالقات  ةإقام -
  املنظمة داخل املغرب وخارجه ؛هرجا ت الثقافية والعلمية املسامهة يف امل  -
ي ومجع لك الوöئق واملراجع والكتب والنرشات واألحبـاث غـري املنشـورة تتبع النشاط العلمي العامل -

  وا<ور�ت واsالت املتخصصة ؛
  . هيام بتوزيع نرشة املعهد ومجيع الوöئق وا<راسات اليت لها ص مبهامالق  -

  
حلضـارة والثقافـة إلســبانيا الية �<راسـة والبحـث êتلـف مظاهراالربتغ –تص معهد ا<راسات اإلسـبانية خي  – 6

للمغـرب والثقـايف املشـرتك  ويرتكز اه�م املعهد عىل إعادة تقيمي الرتاث التارخيي .التينيةلال و<ول أمرياك اوللربتغ
  .ارض واملسـتقبل الربتغايل وكذ¯ عىل امليادين ذات األسـبقية والنفع املشرتك املرتبطة �حل –وللعامل اإلسـباين 
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  :الغاية أسـندت Å املهام التالية  ولهذه
  الربتغايل؛ –ث املتعدد التخصصات حول العامل اإلسـباين الهنوض �<راسات والبح -       

  املسامهة يف تكوين �حثني متخصصني ؛ -       
  تقوية روابط التعاون والتبادل الثقايف والعلمي مع العامل اإلسـباين والربتغايل ؛ -       
   ؛دراسـية وأسالك ا<راسات وورشات معل ومناظرات ولقاءات علمية وطنية ودوليةتنظمي حلقات  -

  واردة أعاله ؛نرش الثقافة واحلضارة املغربية يف ا<ول ال -
الهنـوض برتمجــة املراجـع الببليوغرافيــة ذات النفـع املشــرتك مـن العربيــة إىل اإلســبانية أو الربتغاليــة  -

  والعكس حصيح ؛
  الربتغايل ؛ –تكوين رصيد وöئقي وقاعدة معطيات حول العامل اإلسـباين  -
  تشجيع نرش املؤلفات واألعامل املنجزة يف حظرية املعهد أو خارجه ؛ -
ربط عالقات التعاون مع مجيع الهيآت العمومية أو اخلاصة وطنية أو أجنبيـة املهمتـة �لتعلـمي العـايل  -

  .والبحث واليت تسعى إىل حتقيق نفس األهداف 
  

الطبيـة خيتص املعهد الوطين للنباqت الطبية والعطريـة بـلك مـا يتعلـق �لبحـث والرفـع مـن قميـة النبـاqت  – 7
  .ية الطبيع والعطرية واملنتجات 

  

  :ولهذه الغاية أسـندت إليه املهام التالية 
  

  القيام بأعامل البحث التمنوي والهنوض به ؛ -
تنظمي دورات دراسـية ومنـاظرات ومعـارض تتعلـق �لنبـاqت الطبيـة والعطريـة وكـذا يف امليـادين  -

  األخرى اليت تسـتعمل املنتجات الطبيعية ؛
  لعطرية والهنوض هبا ؛الرفع من قمية النباqت الطبية وا -
اسـتعامل ودمج املنتجات الطبيعيـة يف خمتلـف القطاعـات �ج�عيـة و�قتصـادية خبلـق مشـاتل  -

  للمشاريع ؛
يف إطار املقاوالت  يد الوطينمناطق منوذجية السـتغالل النباqت الطبية والعطرية عىل الصع  خلق -

  الصغرى واملتوسطة والصناعات الصغرى واملتوسطة ؛
هيـآت الوطنيـة وا<وليـة وتنســيق األنشـطة املتعلقـة �لنبـاqت الطبيـة ل قامة عالقات تعـاون مـع اإ -

  .والعطرية عىل الصعيد الوطين 
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
        أحاكم انتقالية وخمتلفة أحاكم انتقالية وخمتلفة أحاكم انتقالية وخمتلفة أحاكم انتقالية وخمتلفة 

        
   14141414املادة املادة املادة املادة 

ة مـع مراعـا 2004-2003م هذا املرسوم تدرجييا حزي التنفيذ ابتداء من ا<خول اجلـامعي اكحتدخل أ
  . أد ه  17و  16و  15أحاكم املواد 

وتعترب حصيحة ا<روس امللقنة والتقيmت املنجزة �ملؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح من أجـل 
يف الفقـرة األوىل أعـاله وqرخي نرشـ هـذا املرسـوم يف اجلريـدة  إليـهس¥ اإلجازة وذ¯ مـا بـني التـارخي املشـار 

  .الرمسية 
        15151515املادة املادة املادة املادة 

يف الس¥ األول بلكيات اآلداب والعلوم  2003 ماي 25لطلبة املسجلني �نتظام يف qرخي متنح ل 
ية اللغة العربية لكييت الرشيعة وبلك ونية و�قتصادية و�ج�عية وب اإلنسانية وبلكيات العلوم وبلكيات العلوم القان

النهتاء من حتضري، حسب ل 2005 – 2004نتقالية تنهتـي عند ممت السـنة اجلامعية وبلكية أصول ا<ين فرتة ا
Öة ـأو الشهادة اجلامعي ،ومـت يف العلاسال�راسات يف اآلداب أو الشهادة اجلامعية ل�ر الشهادة اجلامعية  ،احلا

  ون أو ـل�راسات يف القان
ربيـة أو يف الشهادة اجلامعية ل�راسات يف �قتصاد أو الشـهادة اجلامعيـة ل�راسـات يف الرشـيعة أو يف اللغـة الع

  .السالف اáكر  2003ماي  25أصول ا<ين طبقا لألنظمة اجلاري هبا العمل قبل qرخي 
  

        16161616املادة املادة املادة املادة 
        

يف الس¥ الثاين �للكيات املشار إلهيا يف  2003ماي  25متنح للطلبة املسجلني �نتظام يف qرخي 
يوليو  31فرتة انتقالية تنهتـي يف أعاله وكذ¯ اáين سيسجلون عىل أساس شهادة الس¥ األول،  15املادة 
ون أو ـوم أو اإلجازة يف القانـآلداب أو اإلجازة يف العلن حتضري، حسب احلاÖ، اإلجازة يف الالنهتاء م 2008

  ا ـة أو اإلجازة العليـوم �قتصاديـاإلجازة يف العل
يف أصول  )الليسانس(و اإلجازة العليا يف اللغة العربية أ) الليسانس(يف الرشيعة أو اإلجازة العليا ) الليسانس(

  .السالف اáكر  2003ماي  25ا<ين طبقا لألنظمة اجلاري هبا العمل قبل qرخي 
        17171717 املادةاملادةاملادةاملادة

الطلبة املسجلون �نتظام لتحضري دبلوم ا<كتوراه ودبلوم ا<راسات العليا املعمقة ودبلوم ل يظ
ريدة الرمسية خاضعني ألحاكم املرسوم رمق اجلم يف ا<راسات العليا املتخصصة يف qرخي نرش هذا املرسو 

بتحديد نظام ا<راسة و�متحا ت لنيل ) 1997فرباير  19(  1417من شوال  11الصادر يف  2.96.796
واإلجراءات املتعلقة  الرشوط املتخصصة وكذا العليا ا<كتوراه ودبلوم ا<راسات العليا املعمقة ودبلوم ا<راسات

  . ات اجلامعية لتحضري الشهادات املذكورة وتسلميها �ع�د املؤسس
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        املكررةاملكررةاملكررةاملكررة    17171717املادة املادة املادة املادة 

        

الولوج " ة ذات ـام لتحضري إحدى شهادات املؤسسات اجلامعيـلطلبة املسجلون �نتظل ايظ" 
 اجلاري هبا العمل هبذه" دة الرمسية خاضعني للنصوص التنظميية ريهذا املرسوم �جل يف qرخي نرش احملدود

  )1(."الشهادات  هت فm خيص هذاملؤسسا

            18181818املادة املادة املادة املادة 
اáي ينرش "هذا املرسوم   ذـاألطر والبحث العلمي تنفي يسـند إىل وزيرالتعلمي العايل وتكوين" 

  .�جلريدة الرمسية 
  

  ). 2004يونيو  7(  1425من ربيع اآلخر  18وحرر �لر�ط يف                    
  

        . . . . إدريس جطوإدريس جطوإدريس جطوإدريس جطو: : : : اإلمضاء اإلمضاء اإلمضاء اإلمضاء                                                                                                                                                                                                                         
        ::::وقعه �لعطف وقعه �لعطف وقعه �لعطف وقعه �لعطف 

        وزير التعلمي العايل وتكوينوزير التعلمي العايل وتكوينوزير التعلمي العايل وتكوينوزير التعلمي العايل وتكوين
        طر والبحث العلمي ،طر والبحث العلمي ،طر والبحث العلمي ،طر والبحث العلمي ،ألألألألاااا

    ....خا< عليوة خا< عليوة خا< عليوة خا< عليوة     ::::اإلمضاءاإلمضاءاإلمضاءاإلمضاء
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	$ �5�	W���X(	J�#�����
�=������=������=������=������� 

���g:�4�����#
�;1���A#"�Q<����VIH(�	;3$����*��Q ��f	��#$���94'@��26��E	T�I$�
������E��87
���5�.����-":���
96���(�;
(�����������g:�4���� 7̀B�X�61��AM�	kt����;� ���
9"���

�#8�$ �p 	P����79��5��>
���5+�,
����5"�6
�����
���x?4�3(�������Q<�2�G0�����������������-":����\���'�H���Dh��(��5�+�,
���*�y��N?3$�����	�;3
���

6$�.��5���
�=������=������=������=������	 

(�������	�W����7�B�l�+���U7����A�������������������6����"�64���	(f����	���A5"
�	���E2(	.������	�]�(�
��%^�z^�l(��4�����{��#��$�M�I6��T��C^&����-n��+e<��Cz^�)������H
$�=�>4��'��*�"��?"8�M0��]�

����������������������	���R�	?������}���78��5�+�,
���-��.$��5�6$�.���-��.$�����#"�HG�I����"��64������h�



�� 7

����6����"��64���	�(f����������z^c���̂�l(��4���{�M�I6T�#$���C^&����-n+e<��Cz^�)�M0]�
5+�,
���-�.$��56$�.���-�.$����5I�n�����H
$�=�>4'��*�"?"8���

����L�6&���&���<�����L�6&���&���<�����L�6&���&���<�����L�6&���&���<��������� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �����!�!�!�!�	����"�����"�����"�����"������#�#�#�#.��
)�* F�)�* F�)�* F�)�* F�8888� ����M���� �%-�� ����M���� �%-�� ����M���� �%-�� ����M���� �%-�5555 





��1

��������5016�����	�
���15 �����������1423��27������	�2002����:�1922 
 

��������	
�2.01.2329�
��������������������
�
�������� ������������ !�!"#��$�%&'(��$)*&(�������+�(,-��

�./�012�3�4#�������'-�5��6�7��87��$�'��*(��$9�:%&(.��
;;;;;;;;��

<�������=�(���
�������������	���
�����������01.00�����������������	���������������
��������
�����	������ ���
�
�����!"���#��1.00.199�$"�����	�15�����%�&��'�1421(�19�)���'�2000�*�� ���+�,-.���� ����23�

/�'�0��
��1�2 �3 ���)��4����5�3 ����1�6-�# ���7+����8�	-9:&'��;-<��2�	�1423 �(�

23�)�'�2002*=��
��&�������
>��

��������������������� ����	
� ����	
� ����	
� ����	
 
����������.�� ����1�������> ��� ���7� �����7��3����!�?��@23�����
����������&'�01.00����# ���

�A�B�/��C��"�� D�E��
1;?�)�'%(��@�01���>��
F�0�G�H��=7��'�3���7G+I ���5�H���
F��JH��8� �������'�=7"�	�����-I#��	�!�K ���8��G ����"8 ���-B��07�3�����
F��JH��8� ��� ����"8 ���-B�0LMN��	�!�K ���8��G��
F��������������
���������O���+B"���&'�����8�������7G+I ���5�H��&'�P�����	�7�'�3���5�H��

����N����7��� ��� �@���K�7� �����Q��
����������=����+<��J��R�7����K��-B�7�8������-�J��S���7����K��7��� �����7���3����TN��K������ �D-

�����������8"�=7G+I ������	�U�8"�)�KG��LV�	�O��+B�7��W-�7+�����O��+B�7�3������X�5�H�
�������������R����6�18���.���Y	�7���K ���7��'�KM���7S��G���8���&�'�&��� ���)�K�G������������
�������

!� �����X�7+�����1�7D��# ���8��A��
2;�?�B4#)%(��@�01����>��
F7N���#���5���H�JZ���� ��������� ����7���3����;��� �B�;-8��3	�7�3��G ���[�������-B�7S������	�
07� ������
F��@���+B�7���	�B�7��G+I ��	����������
���������.�N��Z��"�&��'�8����������	�&���\V�N���.�@���+<�
7G+I ���������
������	�7��K ���7�'�KM���7S�G�������	�.�8M ���]����K���JGV�Q��

�������������7G+I ���5�H���&K "�=7G+I ��	��������
�������.�@�+B�&'��1�K����8���� �̂�_���1
�B����8"�&"4���N'�.�@���+B�-B�&����XI'�.�@���+B����1�7�8������-�J��S���-B�&"4���N'�.�@���+B�����1



��2

��������+<��J�R�����7�3����!��?@� �̀ @C�ab<�&"8��G'��������
��������.�@��+B�;��M�����c�����OC-
7� ����Q��

��B�7��G+I ���5�H�����&��K "����8"�������1����������
����������O����+B�=7"����#�+��7����	�=�
d �Z������ ���7�?G'�;�V�/"B�	���8����;� �<��;-8b��1�7b�8'Q��
,������������������7���� ���-I#��	�7%�e�7G�b��cM"�B�7�� �����7��3������1���c��)<�&�K "�

�-B�7"���f��/���W�		�7b���-B���RC��1�LV�	�O��+B�7��W����B�Q��
�� �̂����-�7��G+I ���5���H�����\���+�	��8�� ����;-�g��"�=&"8����G ���&"���"8 ���-B������	��

����c�<����
��'�����+�������hAi�.8 ��
�	�8�����NZ�� ���-B����� �������.�'�8"83����7�	���]���+�
.8V�-Q��

����
���"�=7���3����&��'�;�����+��-B������bB�&��'�&�����-B�JZ�������������7����������c��8���1��OC
5��������N��R�/��c"��@�7�����K����'���"�&����G���;A��e-�7����N� ���.��������7N��G���	��$"�������7������ ��
8�� �����X���jkQ��

������	
�����������	
�����������	
�����������	
�������
�����������7��G�����1�]���'�hA�i�7��3����2 ��3@���<���������-�=a������l�O���C�.�-�c���T����� �D�

��H�c�B�!���&'�J�S	�-B���G�H��&'�.��8	Q��
;-<�����8����+,��8�����=�,����6� ����b������N��"�7����3��M�M���%����cV��OC�,C���!������

�����a��<���������H��c�BQ�-�����"�
����OC��������i�6� �b��8���&K "�= �̂�������X��1��7M�M%�7���K	��
8�	�-�� �̀"B�7��� i�m�k�̂�����Q��

8 ����@����&"���W�M�������c�<��]����%B�7���N�_?	�7���3�������n-�]�V�����Q-��7����V����1
�=]��%<��;���@�N��"5�H����]�%��Mb�'�Q��

�K@�B�J3"���o�-�]�V����,����X�.��M'-�.��N'�7	��K'��"���@�aKk��1�Q 
�������	
������������	
������������	
������������	
�������

���������������������� �����X������@��� �����LMN���-���R<��&"��K@-���������
����������"4-����C�8��G"� �̀+
�)���7� +����.8"�3��	��#�"Q��

��

�����C���(���
�D������������
���������������������A  
�6�����%D�(��!B1A 

�+E'(���F'	�>��
�G������H-���(�'(����&'#(����=���

�%&'(��I"B(��<��
�@�0�J�>��(��
K(��L�*�.��



��1��

   ��������������������	
�������������������������������������������� 
��

������������������������� �	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������

��������������������.������� ����������������������������������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �!!!!�	�������"���"���"���"����####��
�� ��� ��
�����	
����$%��"&��	'� �( �)�*��+ ��,�- �.�.��/����� ��
�����	
����$%��"&��	'� �( �)�*��+ ��,�- �.�.��/����� ��
�����	
����$%��"&��	'� �( �)�*��+ ��,�- �.�.��/����� ��
�����	
����$%��"&��	'� �( �)�*��+ ��,�- �.�.��/

$��01$��01$��01$��01�2��	
���234	��2��	
���234	��2��	
���234	��2��	
���234	��5555�������������





-----------------------------------


��

��	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
��������6666��
 

�������������	
������������������������������������������� ��!"�����#��$��%��&�%��"��'�(�
�����)*"��
�+���*���,����	"�����-"���./�0(012���*"��+$�,���*��3�4
����5�62��'���#"��"+/�7�"��8"9��:��9��

��;<�=�>?�$��� ��@��
����
"��A�B��

��	��� ������	��� ������	��� ������	��� ������7��7��7��7��

8 �����$�����8 �����$�����8 �����$�����8 �����$�������

���#"�CD�'�	�C2+(��������#"�E
$�*+��>���"2D��FG>�#�$#$�������*�,����@	"HI�������+����"�+2���@:/��>�
�����*�3�4$�F�J��*"�
�+����*"�+$�G�B����F�9� ����@:/����#"�EI�C��������#(:����*3�4
���K:�;��#"��"+
����L����M(

�;�
����*���@0
��*"���>�*8����;��F� ������
��	��C2+(#"1��N	2$�F��G>�#��$� ��F"��E
/�@:/����#"��EI�C�����F��J��*"��
�+���*���,����@	��"HI������
�*�3�4$��*"�+$�G�B������#(:����*3�4
���K:;��#"�"+
������+����"��+2���@:/���>�F�9��;�
��L����M(��;��

�*"���>�*8��:�$F� �����*������
�������*���I���������������+����"�+2���@:/���>�#�$�����J����0�+���5�"�O�������*"�+
���*"+$�,���*3�4
�

��������#$��� ��@��
���#$�*"'�E���@	P8����P"CQ/��������	
���.��.�����KR�>�?"�S���T
��B���#J
(
�B*��3�4
���U"<	����B*����1���V��3I���L>�����0(���#(W	��C$�@:/����>��>�#"���X4$�@:/����>�������V��Q��

�>�*�0"��������#(W	��C$�@:/����>����L����� ��V��Y�������2���@:/����>�����1�����=2����ZS��������+����"���+
�#(0���3$��B���������#(:�����*�3�4
���K:�;��#"��"+
���L����M�(���+"�
G���;�
������;����*���:�$�*"���>�*8��
BF� ����*"
�+���*�,����-"�./���
/S�FG ����

 
 
 
 
�$������$������$������$�����2�*�'��2�*�'��2�*�'��2�*�'����

��(�#��$�*"��+$�G�*��3�4$�F��9�������5�62��'A���H�L0����U"��<��#��$�L�[J2��/�7���62��'���*���,��
���������3"<��?28����B?�E�
$��>�*�3�4
�����������	\]>��*3�4
�������+����"�+2���@:/��>��	C9>�#$��:9��B���X

���B��B^�	2�A��*(�0�����#(	_�1���
;"38'��1N	(����#(:�������
������������������*�,��#(�J/�FG>�#$����+����"��+2���@:/���>�#�$�`��9��0�������*�3�4$�	����2/������ZS�

�B7���62��'A��*��3�4
���U"<	����#��J
(��L>����0(���C$�@:/����>��>�#"���X4$�@:/����>��#(W	������V��Q��



��2��

�>�*�0"��������#(W	��C$�@:/����>����L����� ��V��Y���������������+����"���+2���@:/����>�����1�����=2����ZS�
#(0��3$�B*3�4
����^�	2�A��*(�0�����#(	_�1�����
;"38'��1N	(����#(:�������
����B#��3��������a����32���*����I������bC������2��(���*�	��[P���c[(	��Y�#����	��$ ������������=1��

"�+
���#"EI�C���@:/�� �	$ ���#"���
���������B*"����62'A��7�"���
+���	["����#��3I������	��9:���*8����3���7���62��'A��*���,��	;��3/

�d ��6��e��
f���	�I��1<R**"<�;������
�2�#["[1N	��T
�����;"�S�@��
�����KR�>��� �g��
f��g��=2�A��0���Bb(��2���V/�J$���>�V2J$�#""+/��
f��?�ROS�*�����^�	2�A��h�22���*����0(01/g��
f��*C��	$g7��] ��W	����
f��gi[<�2����LR�S��
f���!"
G����bC���(�=P��*"��62'A��7�"�
+����X	["E/��2������
��@��
������?"�S���T
���	=1
�������;/���	��#
=/j�K�['�>�����
��

 
 
 
 
 
 
�$������$������$������$�����2'��'��2'��'��2'��'��2'��'����

(	,k*"+$�,���*�3���#$��� ��	;N>�*lRE����RD�5�62'A�����
����������#�$�^�	�[2�A��m[(���/��0�1(L0��<���������*"�+
���*3�4
���U"<��#$��h�	[2����*+$�,���U"��

�������������������7�'R�n��c"�+/�*[Q���[��#["[C[D������[������S�m[(��2�����:�X�o[�[C�(� ���#[9�$�*��6
��
p 	\����:;��*3�4
�������
�(��������*3�4
���U"<��k0��B�[$�[[(�#[(	T+����[[9:
���m[(��2���FC��Bq28��F",32���*"+$�,���

��
���*1[<A�2#["1N	�B��226(���[(>�@	T+��r�Z�0+��������
�������
���*"�<�;����*�1<R���o�C�/2���#"1�N	����X�0�1/���2������������;"���d ���
���7���62'A��*�,��

�����������7�'R�n��c"�+/�*Q�����#"CD����������S�b(��2���L�$W��L��J$��:�9��BKR��>�*"�'�E���@���
��
������ ��#9��$�����p 	\����:�;��*���6
�������A����	GS�m(��/�FC��*3�4
�������������[(>�*"'�
E��^�	[2�
F[� ����

�$������$������$������$�����2
/����2
/����2
/����2
/������

�����������������"���A���� ����["����;"��V31(�A�*�$�9���[Gs���	�P����:�X�����@�	�[P
������Gt��F�[9
	["D ������[Gt��	[(0P/����F[
����[(.9���"� ����[(>�V31/����

[�Q��@	[2[���>�0"[����[[(�`���(�A>�V[,(�5�62'A��m[(��[/�L>�	["O�*���

�$������$������$������$�����29 �)��29 �)��29 �)��29 �)����



��3��

(�	�,k����������a���I ��a	�3���^�	�2�A���5�62�'A����
��A�������;���	�C+
���7���] ��*"�C�O.���
@0I���@����������

�����������������0P(�L>�B̂ �	2�A������*9���T
���FC���BV�D�'�F�9�����V�,(�����$>�!��(��*"�Y����?8(	+/�*��Q������?
�
#"CD�����*1<A����

�����+$�G�*3�4$�FJ��*"
�+���*�,��������V62��(��*" ��@:/��EI�C���L� �*+�����0��	C9>��������I�#(:���
7��] ��#$����

�2���>�F���I��ZS��ZL����#��$�	��E9>��>�#"��EI�C���@:/���� ����7����] ��#��$��0��+���U��8'������B�F���8/�*���,��
KR�>�*"'�E���@��
�������;"���d ���
���B7���62'A�B����	$ �*�	P���c(	Y�#�����

 
 
 
�$������$������$������$�����2"��9��2"��9��2"��9��2"��9����

���C�D�����u���T(�������	N�C
������6T���b(���2���c(	�Y�#���^�	�2�A������L����L>�#J
(�A�
��������������0���#�$�	�[E[9>�b(���2���*�����F
�T/���#"�EI�C���@:/��� ��������������01$��X��
9��;��62�'��VG������

��������	
���#$��� ��@��
������������	9:���-��3�����

�$������$������$������$�����2
/�9��2
/�9��2
/�9��2
/�9����

�������������	[2�A��*"�
����22D��0�+��@	�N�C$�7���] ��W	����2�(^�����W	8���*"�
��	
23/�L>�V,(�
������������v�	�T���c�����;2�(�;'���S�^��QP'��L������X�0�1/���2������������;"���d ����
���7���62�['A��*��,��

�@��
���KR�>����
����*��+��>�#��$�	��E9>���
���>�F��[
1/����2���w��� ��@���[\[�$�	��[C2+/@:/����>�#"��EI����VG������

��>�B�;��62'�����xI���Z�2�>"<�;����*1<R������F,3$�	"O�
���*2#["1N	���
1/�A�2�;���	[C[+
���7��] ��#["��#$�@�[\[�
������="C���w��� ��V3���

�$������$������$������$�����23 �'��23 �'��23 �'��23 �'����

����������������B#["�]>����bCE(�	=1$����7��] ��W	��#$���;[2'A��0+��@	�N�C$�i[<�2�����#
�=/
�����*��,��U"�<���
;+���(��7���62�'A������@���9:
������=
(�������K:X�c�[+/��BL�	Dt�����=� ���
;"����

<�2����#[9�$ �����i[p 	\����:;��*��6
��*"�+
���*3�4
�������
�y82��1(������]>�0��I.������U"��<�����S�	��[Dt��?G���(��*��3�4
���7�z���81$������	��=1
���

*+$�,�����
�$������$������$������$�����2
"����2
"����2
"����2
"������

�������	�P����:�X�m�3�(B�������*"
�	���@0(	,������	�T�(�a:����B���+����"�+2���	(W����	���#(�J/��
�����
�+���x1C�����	�Y ��������{����|����������������|��*�,1���aZ��%�|&��{�F(	���>����|�)

��������@:/��>�#��#"�E
$�5�62�'��7�"�8"9�0(012����������d ���
���*"
�+���*�,����@	"HI�������+����"�+2���
��@����
���������;"������������������	
���#��$����}�|���������������������������N�#��$��%�|&����

���	�(�	C����|�)�������������I�C���@:/��� ��*~�";��d ��6�������� ����H�����L.�N����������+����"��+2����#"�E���
�����������+����"��+2���	�(W����	��������
�+���x1C����	Y ��#(��J/���������}�j�����������������������#$�

����	�1$�%��&�}�a�$������)@:/��>���E
$�5�62'��7���	GS�0(012��7�"�9�������+����"�+2���
������������������;"���d ���
���*"
�+���*�,����@	"HI����L���� ��V�Y�7�"��9��*�0"������V�Q���@��
����



��4��

�������������������	
���#�$����j�{%j��������������j����N�#$��%��&��{�	(�	C�������)���
L��� ��VY��*�0"�����VQ������#"EI�C���@:/�� ��*~";��d �6������� ����H����L.N� 

��
���6:�;/���/���1����6:�;/���/���1����6:�;/���/���1����6:�;/���/���1��������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �����!�!�!�!��	����"����"����"����"����5#5#5#5#��

<�= >�<�= >�<�= >�<�= >��7�7�7�7� ����?���� �4*� ����?���� �4*� ����?���� �4*� ����?���� �4*5555 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالطلبة الخاص التأديبي املجلس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2008نوفمبر 10 الصادرة في 5681 الجريدة الرسمية رقم

  

  

 (2008أكتوبر  28) 1429من شوال  28صادر في  619.06.2رقم  مرسوم

 .الخاص بالطلبة يتعلق باملجلس التأديبي 

 

  

 ، الوزير األول 

 

بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق  01.00 بناء على القانون رقم

 ؛ منه 73و 70و 22( والسيما املواد 2000ماي  19) 1421من صفر  15الصادر في  1.00.199

 

( بتحديد تأليف 2002يونيو  4) 1423من ربيع األول  22الصادر في   2.01.2328 وعلى املرسوم رقم

 17و 1املواد  تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها والسيمااملؤسسات الجامعية وكيفية  مجالس

 منه ؛ 20و 19و 18و

 

 ، (2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20في املجلس الوزاري املجتمع في  وبعد دراسة املشروع

 

 : ما يلي رسم

 

 1 املادة

للشروط املنصوص عليها في الجامعية املجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا  ينعقد مجلس املؤسسة

 4) 1423األول  من ربيع 22الصادر في  2.01.2328من املرسوم املشار إليه أعاله ، رقم  20إلى  17 املواد من

 .(2002يونيو 

 .حالتهم الطالب أو الطلبة األعضاء في املجلس املذكور الذين تعرض عليه ويجتمع بدون حضور 

 

 2 املادة

بعده الطلبة الذين ال يمتثلون للمبادئ والقواعد  4عليها في املادة املنصوص  يتعرض للعقوبات

األشخاص  للجامعة واملؤسسات الجامعية واملراكز التابعة لها ، والذين ال يحترمون بحظيرتها املنظمة

للمؤسسة الجامعية أو املركز  واملمتلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو النظام الداخلي

 .ابعين لهالت



 

 3املادة

حالته على املجلس التأديبي أن يطلع على امللف التأديبي املتعلق به وفق  يحق للطالب الذي تعرض

 .املنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الشروط

 

 .أن يدافع عن نفسه أمام املجلس التأديبي ولهذه الغاية ، يمكنه

 

شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة امللف التأديبي عليه.  رأيه في أجل أقصاه يبدي املجلس التأديبي

 .املوضوع أن األجل املذكور يرفع إلى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في غير

 

 4املادة

التأديبية املتخذة من قبل مجلس املؤسسة املجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب  تشتمل العقوبات

 : على ما يليخطورة التصرفات املرتكبة  درجة

 ؛ اإلنذار      .1

 ؛ التوبيخ     .2

من كل أنشطة املؤسسة الجامعية أو بعض منها مع املشاركة في االمتحانات  اإلقصاء املؤقت     .3

 ؛ حسب الرزنامة الجامعية يوما كاملة 15املعلومات ملدة ال تتجاوز  وتقييم

يوما كاملة حسب  30يوما وتقل أو تعادل  15املؤسسة الجامعية ملدة تفوق  اإلقصاء من     .4

 منها ؛ الجامعية مع املنع أو عدمه من املشاركة في كل االمتحانات وتقييم املعلومات أو بعض الرزنامة

يوما كاملة حسب  90يوما وتقل أو تعادل  30املؤسسة الجامعية ملدة تفوق  اإلقصاء من     .5

املشاركة في  ية برسم السنة الجامعية مع املنع أو عدمه منالجامعية في حدود الفترة املتبق الرزنامة

 كل االمتحانات وتقييم املعلومات أو بعض منها ؛

املتبقية من السنة الجامعية املقصودة مع املنع من املشاركة في االمتحانات  اإلقصاء من املدة     .6

 ؛ والية من نفس السنةاملعلومات في الدورة الجارية ، وعند االقتضاء الدورة امل وتقييم

املؤسسة الجامعية مع املنع من التسجيل في الجامعة املعنية ملدة تمتد من سنة  اإلقصاء من     .7

 إلى سنتين جامعيتين ؛ جامعية

 .من الجامعة املعنية اإلقصاء النهائي     .8

 

رئيس املؤسسة أعاله من لدن  5و 4و 3و 2و 1املنصوص عليها في املقاطع  يعلن عن العقوبات

التابعة لها  من لدن رئيس الجامعة 8و 7و 6املعنية ؛ ويعلن عن تلك املنصوص عليها في املقاطع  الجامعية

 .الغرض باملؤسسة الجامعية املعنية املؤسسة ، وتبلغ إلى علم املعني باألمر وتعلق في السبورة املخصصة لهذا



 

 5املادة

من املادة  8أو  7أو  6أو  5أو  4املنصوص عليها في املقاطع  تعرض إلحدى العقوبات يمكن للطالب الذي

التوضيحات  أعاله تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة املعنية الذي يبت في املوضوع بعد دراسة 4

يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع  15الكتابية للمعني باألمر وبعد استشارة املجلس التأديبي في أجل أقصاه 

 .املوضوع بعد انصرام األجل املذكور اعتبر طلبه مرفوضا إذا لم يتوصل املعني باألمر بأي رد فيالطلب. و 

  

 

 6 املادة

( بشأن املجلس التأديبي 1975أكتوبر  17) 1395من شوال  11بتاريخ  2.75.664رقم  تنسخ أحكام املرسوم

 .بالطلبة الخاص

  

  

  

  

 

 7 املادة

وتكوين األطر  املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي يسند تنفيذ هذا

 .والبحث العلمي

 

  

 .)2008أكتوبر  28) 1429من شوال  28وحرر بالرباط في 

 

 .الفاس ي عباس : اإلمضاء

 

 : وقعه بالعطف

 

 الوطنية والتعليم العالي وزير التربية

 العلمي ،وتكوين األطر والبحث  

 .أخشيشين أحمد اإلمضاء :
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 א�K.���א����� -,���J��fא>���؛ –

�א�Aא>.��� –Cא���*D�b+W� �
�א>��\�א����א
�	,���-���؛ • �
�{��lא�K.���א����� -,���J��fא>���؛ • 

�{��l�n�lא>���9Qא���� �$����א>���؛ •� �
• �.D�Pא�l�n�l�}�K� �

 aO�א�oא� +��*؛ –

���Iא>�אد��J��;t؛ –�h+א� 

– *� ؛�L���Dא� +�
�وط� –Z؛א����ج 
��؛ –BO�I����+&�$D����Pא 

�א�Iא� +��*�����אA�� )S؛ –��D� �
– ���t�$D�Iא�gא����-}�)��Iא�gא����.���F����-+&و�O���9�9O�E،vDwא��oNWوא� 

– Iא�gא���m2؛  و�J����&�Hو�� �
�و�m2א�.-�bא�q��H���,;�K،�����אA�� )S؛ – �
������������	�ز���1א���א�I�9א#��9�9؛ –�Q<وع�א�K<א�m2و�� �
��qא>������vJ�����	�ز��א>���J؛ –� و�m2א� �

– �*�א#��A،�א>��9Q،�א�K.���،�א����،�א>�د�،�א� �;�،�G��D�A��OF,�א��g�א�IوLFא��A��Oא> ��1�d�Bא� +�
،���Q<א��HKE#و�אOوس�� ؛ Eא��

�ج�א>��9Q؛ –�B�*D�d�B� <א�I�Dאw �f 

 א���b}�9א���	�� �+���وא>�د���؛ –

– �IS�nوא� .�ون؛��Fא�Kא�� �
– �,	�
 ��V9���-��Kذא&����D	����w-��\�א����א

 

5O�����b>����א>. -�،�(;���f�א�Aא��.&�b+��q�H��,��.א��(��. �����h�+<א���D�+4א��Hא����א����D�d. �K����� �� �� �� �

�ض.����s�G&��)�����.D�	�b+������<א� -�د�א�I�����\��&�b+�����א��א����I��P����.D�F�dא>���Gא� +� אP�و�،
I�������dא� +���Pوא�*��א�Iא� +���D�،����<א E.  



 

 

��D��D��D��Dد�����- �Sدא�- �Sدא�- �Sدא�- �Sא���� �lD�lD�lD�lD10 

�א� .��)� \��� �� �א������ �א����3 5O�� �אNH 9ع �.�� �א�.��, (��. ���� �h�+<א� ��D�+4א� �H����� ��אG�� ����9� t�د
�aא�.��,�א>�����א�����א� -�د��K� �

�א�.��,��s%�א�S -�د (��. ���� �h�+<א� ��D�+4א� �Hא����o���*Dع����B��.�� ���3 ��� ����)�I��9א�l����<
�Kא>������ ��G)�وאNH 9ع���5Oא�����3א�������� ���\�א� .��)�א�.��, �

Sل�����אNB����9�I�-��G&�Aא�	f�d. ���q�g�����-���Kא�	�אAא�Iא��د����:��D ���אD�P.��� -�د،� �

�d. ���� ��9Q<א�:- �Sא� ��D� ���JE� ���bD�Z�,&ذא� (��G&� Aא�	f� ���+���D�b،��د،� ��Dא��� �א4 ) �Hא������D�+
���א� -�د�א>����Oو��א>+������h .��)�א�.��,���q�H���D#א�\�.&�A�9א�T3}� ���U�� ���K.�م���

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2.  ) ~�وg�����F�א�Iא��2�kא���א�
  

 

m��.&m��.&m��.&m��.&�����}�;Bو�}�;Bو�}�;Bو�}�;Bو������gא����gא����gא����gق����א����������Jو��قو��قو��قو���&�J����&�J����&�J��� 1و~�و~�و~�و~� &�

�وO�*+sن� ،d�E�3 D�*��;���*D� ��وאg��وאA��` 9א;���*Dو& +�ن�� ،*��א� +� �א>+�ن�א�c���,9�9#م ��gא����.&

�`FOو�O���gوא��Wس������&K� �

+Kא��:�����gא���l���&�*+sb����� ل�א��+Z#و�אO��W� �

� J ؛���cEوس���د �
� J ؛��J�	�&ل��-�O� �
� J ل�WZO؛����G��H&� �
� J ؛,Eא��D�b-��b+Z�:�����G��H&��HKEO� �
� J q���وع�Oو�&�KDK� �

��g����,h2א���m�<د���1א�א��IאAא���l	D�Aw*�א��g����*��.�،�و�\�א�	��&�*+sو�K 

 K&+�ن�א#�-�ل�א� �	�w�f���Jא�1���Dא��g�א�Iא��9�9#
 

 2و~�و~�و~�و~� ����א��g��א��g��א��g��א��g���������אن���אن���אن���אن

�Jא��aOو��JE�-�D���gאن�א������l+.�K 
 

oNWא�oNWא�oNWא�oNWא�����vDwא�vDwא�vDwא�vDw3و~�و~�و~�و~� א� 

��*D�vDز�oNW��،�gא9,�وא���lوא� r40��^f50�(��G ��א��g�����b;hد����D*�א� ����g����9�K� �

����Eود��g�1�،vJ<א�q����Oو�א� ��Q<وع�א�K<دون�א�،��G��H&ل��WZO�:������<���l��� .O�dن���b- Kא� ��bG&�S

*��%20 ��G��H ل�א��WZ#م�אw� �&א������g����,��{א��vDwא��oNWא��*D�K 
 

 4و~�و~�و~�و~� א� G��H,א� G��H,א� G��H,א� �K�������,G��Hط����Kط����Kط����Kط����א����Dwא����Dwא����Dwא��������Dwא>��א>��א>��א>��

��d���D�~אو�&���D�،��gدل����.D�,G��H&ط��KEق��W ����م��-15�bو��8�Kل��WZ#א�*��,G��H ط�א��Kא���m� و�

1�،��G��H و��א�Oو����KDو�O���Eא��D�N-���.��TE�F�����&K 
 

A�- EאA�- EאA�- EאA�- Eא������gא����gא����gא����g5و~�و~�و~�و~� א�� 

����.D���.K����gא���,- �&�K�J���(a��&ن�O���BO�q.K��*+sوK 

 

 

 



 

 

DDDD\��\��\��\��������gא����gא����gא����gא������\��hوא�\��hوא�\��hوא�\��hوא�����,	�
 6و~�و~�و~�و~� �������g�����g�����g�����g������א����א
�	,א����א
�	,א����א
�	,א����א

\��D�,- ����lא��g��א���&�1�NB� Dن��+���D�T*���ن�و� )�&.�g����K�����K.���א���&� -,����א��g���و�O�qن�

���9Q<א�l�}���oز�T}NDא>���(�א~��*D�,	�
�\�א����א�h���dE�+و��Q<א*��،��g������l�}��5O�و�.��אNH 9ع�

�Kא�K.���א>.��� �

���g����,	�
�\�א����א�hא��$D�\��� ����g������2�kא�ISאو�وא>�(��G وא��*���Gم���D\�א��g����  ��V9�$א� +�

��KوD$�א>��\�א����א
�	,���-����و�{��lא�K.���א>.��� �

��ISאو�وא>�(��G وא��l��� ����dh�+<א���gא���V��&�1�d�B� <א�*D���g����,	�
�\�א����א�hن�א��+ ���g���K���� 

 

m�<אm�<אm�<אm�<א����,h2א��,h2א��,h2א��,h2א��������g�����g�����g�����g��� �~7و~�و~�و~�و���� 

�,����Dص��;kد���:�א�i�b;hD�,h2و�m�D���gو�b+��$u��W� �

– ،��gאن�א����� 

– �W��I�Wو��O��،��gא���l���& 

 א��D�(9\�א��g��؛ –

 א�K.���א���&� -,����א��g��؛ –

– ���gא����.���F���9�9O�L����-+&E؛ 

 aO�א�oא� +��*؛ –

– �G��D��J��� Fزم�אNא��o� ؛�א>.�

���J؛ –�� ��b;hD�Hو����gא����� z�m2و 

– ���gא���l���&�1�d�B� <��0א}SF���Q<א��HKE#و�אOوس���Lא#��A،�א����،�א�K.��،�א>�د�،�א� �;�،�א��

��G��H&ل��WZO�،��J�	�&ل��-�O�،���cEوس�� ؛Eد

�l؛ –�� �������ق�א����אF �+���وא���b}�9א����א
�	���א���وHא� 

– �(�c�&�I��h�F؛��G��H א���HKE#א 

�ق�א� ��G)�א>N{-�؛ –� 

�א��g��؛ –�G�&�p�� gא��G��� 

– ��gא���p�� Fو�אO�A�h� 9א���h�FK 
  

  

  

  

 

  

  
    



 

 

3.  EEEEدددد����نننن����FFFFوא� ��G)وא� ��G)وא� ��G)وא� ��G)����א���אI�9א���אI�9א���אI�9א���א�c������I�9م���cم���cم���cم����א�2�kא�2�kא�2�kא�����2�kא���א�א���א�א���א�א���א�
  

 

��D��D��D��D������9��9��9��9ز������	ز�א��	ز�א��	ز�א��	1ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� א� 

��D�.א�� ��.D�Pא� I�9א��א�� ������م �J�D�^א#و� �.����;�ل��;��א# � 9� :��� ����9א�	�ز� b- K���������� ،
�����JKد� �������� ���J<א� ��.D�Pא�I�9א��א�� ������م �Oو ��1א���א�I�9א��9�9#، �אא�	�ز� ����JK��Gد� ،���J<א� �	�ز�

���18א�;�د��D2.04.89��1*�א>��9م��()���I��� G<5א>�د��BCא�$����*D1425�F7����E��2004� Eص�; Bא����0 ��
�G��H<א�������א�Iدא�JKא�א�LFא�.����و�I�9א� Kא>�I��9QאD�P.���و�MN9Oא��

 

 2ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� אD�P.��אD�P.��אD�P.��אD�P.������א����א����א����א����

�d�;��*D���.D�Pن�א�����א�+ &�d�9א��16،�� �-*��bFوאg��J�D-�د�(��G א��9و�א�� D�����9OK*�א��

 

�وطZوط�Zوط�Zوط�Z3ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� א����جא����جא����جא����ج���� 

�I����+&� % h&���9ز���	א��� �א��9�9# I�9א��א�� ��JZد��1 :��� d�2�4א� T	و� 1� �א#ول b;hא�� �� �D� :��
���T د��.��o�.Dو�د���م�O�������F��א�K� �

 �I����+&�% h&���9و�د���م�O�������F��د��א��JZ�:���d�2�4א�T	א#ول��1و�b;hא���� �D�:������J<ز��א�	א�
�وط�א����ج�א��د���1א>��mא��h2,���-����א>. -�K��d�� �<وא����T د��.��o�.DK� �

���א#و^��ULa�*Dא����s�،�H+*�و��ج�� ���m;�ل����9א�	�ز�Ghא����א��D�$D��:���*�������������H���א> ��
�א�،�و�\���:�د�א��9א>.���oא�Nزم�א�UL�����������G��D��J��� Fא�h;�ل�Oو����Aא���Dو�O���� Bא�\��א>�O�I�hو��*��

���1Kא>��mא��h2,���-����א>. -��z��a��D�د �

� ����<� �������� �א>��9 A�G ES� ��P� b+K&� ،���J<א� ���-���،��א�	�ز� ,	�
�א����א �א>��\ (�&� d0Z
B� Dو���<���d��K�4אط�א�Zא�d. ���lא>���א#�و��&��W��1����Wא���Iא��Gא��*D�:Eد�K� �

���BO� �G����5O�^f� ���u���� ,�� F� ��� Bא� :��� A����d0Z�<א� A�G Eא� �א#و�,، A�G ESא� ���-�� �|f� :��� ( �و
���������zK�د����1א>��mא��h2,���-����א>. -� �� �� �� �

��*�Lא�����H��0א�}S��;g�T�	���( ����zز������A�G ESא���Pم��G&و Eא�$)�D�،��c ES��0א}Sא�LFو�(a��G�
�{��lא�K.���א����� -,���J��fא>������������A���O�oא����3؛�و��*D�T���b2#א�b9��D�������^f*�א���،�و

A�G ESא��}� E��KE�T��9،�א>��ل��Q<א�l�}�K� �

�D��J��� Fزم�אNא��o�� �q�Hא� �g���b�3�אD�b;��I*����9א�	�ز��א�A�h� 9א>.��Iא�gא���UL�����������G�
����G��H<א���h2א���I�h�<د����1א�وא���K 

 



 

 

 

 

(��G&(��G&(��G&(��G&����o� ����4ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� א>.��oא>.��oא>.��oא>.�

b;hא�����JE�1�,�� F���� Bא�\����*����gو�b+����������I���h+وא��INaQ<وא�o�
��G&����-��( &�K�TEO�V)�א>.�
Aא�	f�*+s�،ذ���^f����uوض��������O�5�hZو���وض�Oو���� Bو�אO�w}وא��b+Z�:���b;hא���������- �D�I��)א�D

����G&و�Oא��q��� �w3�<و�אO���g����,h2א���m�<د���1א�א(���وא��-�����BO��G����5O�K�( ��ق�و�DAND������Eو�
 ��G&�K)�א>.��D�o$����.��א��g�א�Iوא�h;�ل�و�I��2�;Bא>����

 

 

 ����5ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� א>.��oא>.��oא>.��oא>.���cE����(��G&(��G&(��G&(��G&����oم�cEم�cEم�cEم

�;�دق����D�T*���ن��I���h+وא��INaQ<وא�o��� ��G)�א>.� �D�cE���.D�	���9QD�bF�$�&و���.D�Pא�l�n�( �
�ق�א� ��G)�وא�	�אAאN�f��Iع�א�T�������H،�و� �-*�Laא�א���cم���:�אk;�ص��L� <א��IS�g�1�B��א���Wوא� 

*��q�W א��9وא���ق�N�fع��א����*-� ���-F�،I�E�0 DSאق�א� Kא�O�:������Hو
 

�HGE�HGE�HGE�HGE������gא����gא����gא����g6ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� ����א������ 

�אAא�Iא��د����1	����G���،��gא���I�-��G&�m� �<אزن�� Dل��.D�p�� g�����g�1א����J����b;א���HGد�א���t
��g����,h2א���m�<א�K 

 

A�h� 9אA�h� 9אA�h� 9אA�h� 9و����אOوOوOوO����p�� Fאp�� Fאp�� Fאp�� Fא������gא����gא����gא����g7ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� ����א������ 

���uא>.�و�\��� )��b�;tא��g���O��J}�h� 9����Dfو��*���W� �

 ؛10��:��20� )�א�A�h� 9א��g�����4;�ل���:���HGE&.�دل�Oو�&�hق� �

� ��Gو�� ،��gא��� T��f� ,- �&� 5Lא�� b;h��� q��Hא�� A�h� 9א� ���� ،�uא>.�و� \���� *�� ��� +D� ��gא��� 8 .&
 �K10د��H�����Kن

 

��g������2�kא�ISאو�א>���P��g������2�kא�ISאو�א>���P��g������2�kא�ISאو�א>���P��g������2�kא�ISאو�א>���P���� 8ن�د�ن�د�ن�د�ن�د����� 

��gא���ULa�l���&�1�d�B� <وא���g����,	�
����P�b+K &�Kא>�אو�b+����������ISوg��D�،*�א>��\�א����א �

b�)� �א����3 �א�A& �אول	f��\��<א� �و�Dא��� Iא�g���� d�� �<א� ���Hא�� �0}S� �;�� �و&�Gم ��Fא�� 9Sא� א>�א(��
�5��אLوא����gא���&� -,����א�����.Kא��l�}��{��lא>��9Q،�א>��ل���Tא����א
�	,���-�������JوLFא���J��1��KE

ISאو�א>��}� EK 

� �� �� �� �



 

 

 

�א������Fא>�א(��א>�א(��א>�א(��א>�א(��� 9Sא��Fא�� 9Sא��Fא�� 9Sא��Fא�� 9S9ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� א�������� 

� �� 5Lא�� q��H��� *+sA�h� 9א� *D� *+- ������ �Oو ��gو��*D� ��gو� bF�1� ��Fא��א9 � �א(��D� �א	 ��ز ،Iא�gو
�.D�Pא��� �D�:د�����א��IאAא��אAא�K�Iא��g�א�Iא>.����و�\�א�		f�lhE�\و����Fא�� 9Sא(���א��א�Aא>	f�( �و

b;hא�����JE���� Bא�K� �
�+ ��f ��}�JE��h;���Jن�א��q��Hא��5Lא9 ��:�،��gא���Kو��L�������������Fא�� 9Sא(���א���-%������T	 ��ز�א>�S

��gא���UL�K� �

�א��F-א�;�d��*D�J����bא����h id HGא���HG�����q��Hא#��:�� 9Sא(���א� �b�)��Kو�.��א>
 

b;hא��A�h� 9אb;hא��A�h� 9אb;hא��A�h� 9אb;hא��A�h� 910ن�د�ن�د�ن�د�ن�د� א 

���وO�5و���hق���b;hא��Iא�gع�و�-n�1�T����b;א��Gل�א���.Dن��Fذא�fز���	���9א��*D�b;��A�h� 9א�( �
10��:��20��*��b;hא��Iא�gو�*D���gو�bF�1��J����b;א���HGא���bG&�Sن�O��H��Z�،5��:��20�K 

��\����*��b;hא��A�h� 9א�،�Hא�����ULa�*D�^א#و���Ghא��I��� GD�\و��b;hא�א���� �����*�Lא�����H���*+s
�d�;hא��d���u2و�1א>.�و��d�;hو�א�O34و���d�;hو�א�O56و���{d��� א��d��Kא��\Gt����W� �

– �d��.<א�d�;h�1א���J����b;א���HGل�א���.Dق��h��؛O10��:��20ن����وO�5و� �
– ��*��d��.<א�d�;hא��Iא�gو�*D���gو�bF�1��J����b;א���HGא���bG&�Sن�O5��:��20�K 
 

�b;h�����2�kא�ISאو�א>���P�b;h�����2�kא�ISאو�א>���P�b;h�����2�kא�ISאو�א>���P�b;h�����2�kא�ISאو�א>���P 11ن�د�ن�د�ن�د�ن�د����� 

b;��b+و�����D�b+����������ISאو�א>���P�b+K &�,9א��{���،�وD*�د�T h;��،���-���,	�
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�f�CO��� �E�%E����	��Eس��א������;�+E����E�[G�-א����oiF�+E��J �;QE�+Eא�O���;Qو
�%E�f�CO�^k���;QE�+Eو�O���;Qא��oiF�[Cدא�T�	�!א����=*��،f���E&�א��k���F ,Ek�p� I دCO���4�'

� ��وא|�د  H��E�  �� �!Gא� �א�Nزم r� /وא�� V� /.���  H��� ،T' ��!,E-i4א��� �א��{ 3���� ���E� [,�
U� �!CאK 
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oEoEoEoE7���� א�����A .!Fא����א�A .!Fא����א�A .!Fא����א�A .!Fא 

�א���� -.!��� �E �Eو�  �' 4 =!Cא� %E� \� I!��و �א�/ �- )��/!��� ��;QE� ^k�  ��kدא� K�Jא�g��� و~,+
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�	-���.����א���\�א����א
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�	-�א�O�pن��,�ن�
� U���'� �א����אא�/ �-��E �����!/��(�אO;! ذ��م  ����'���א��� ��;Qא��^k�-.!��� ،� Kc/��E+���ن�و

��;Qא��o���� ،�� +E�vא���� *�א� ��/Kא��o����7O�� �א;!NIع ��!.-�H��E� ���k-�وg�א�Jא������/�
�Kא���\ �

�-	�
�א����א \��iא���K�!�� �و��Hم ،���� ��o��א����א
�	-���.����!E��3�NCא�!�� �א���\ �,�ن
� ���.��� ،JSאو�وא�� )��H!وא�� p��وא�!�א� %�� Kوא�� +��א�!,� V;� �'�!.-�و�!!�% �א�� p/Kא�� %E� \���!�

��;Qא��o����rא�ukא����،�و����Jא�gو� ���kK 
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oEoEoEoE9���� د� .!�Sא�pد��� .!�Sא�pد��� .!�Sא�pد��� .!�Sא�p�� 
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�oE�oE�oE�oE10 د� .!�Sא�pد��� .!�Sא�pد��� .!�Sא�pد��� .!�Sא�p��FFFF���.���-i4א��{�א�����.���-i4א��{�א�����.���-i4א��{�א�����.���-i4א��{�א��EEEE 

H�א�!. د�א�������pم����H��-i4א���}�.��� �Jא�g������i4א���J i�� �� *���E�،ض�Wא�א�L���/א�
-��� Eص��=mא�<���+.�!��Wو �

� J� J� J� J ��/K؛א� 

� J� J� J� J אن�א����؛��� 

 �� و�+��== �Jא���������אA �!*S؛-   

� J� J� J� J ؛+� aO�א�rא�!,�

� J� J� J� J � i,אد��=��� �؛א��  �Jא�

� J� J� J� J وط�א����ج؛�u 

� J� J� J� J �  �!/���������%E�Jא�g���� ��'�E� �.� *F� ���H!وא�� �وא�!x==��،�א��g�א�Jא�/�.�� א$; ;��
 ؛Eوg�א�Jא�!���Vووg�א�Jא���J Wوא�!�א4]�و'�J ��HאN�Zم�وא�!�א4]

� J� J� J� J ؛+� א;(�א���\�א����א
�	-���.���،�H��E�A �O-�א��g�א��Jو�A �Oא�!��3�c�Cא�!,�

� J� J� J� J א;�؛��א���� �Fوع��KEو�p� و4{�א�!�א�

� J� J� J� J ؛A G�Kא���.� * 

� J� J� J� J ؛�� א��; �]�א���	�!�,����وא� د���א�!��

� J� J� J� J F؛א+� /, ; �Jא�!,�

� J� J� J� J ؛+� �L� �Eא�!,�

� J� J� J� J ��;ع�א��� IHא��Mא�uk� J؛א+� *!= د�k�3�7�אد�و'���Vא�!,�

� J� J� J� J  i,و4{�א��%Eא������Jא�g�����i4א���J iא��� ؛ �Jא��אد��=��� 

� J� J� J� J א����؛�\������	�E���'ذא��V; 

� J� J� J� J ؛��;Qج�א�� C�+E�c�C�!א��J Eא�!�א 

� J� J� J� J ����/א��Aא�Dא�[,�+EW  
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3� J� J� J� J��4אאאא mא��EEEEو�vو�vو�vوg�� � �F�F�F�F�v�אg�� �J�אg�� �J�אg�� �J�א���Jא��אm �����4א��אm �����4א��אm �����4א� �� �� �� �
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vوvوvوv1و�������� }��/'}��/'}��/'}��/'������gא����gא����gא����gא�� 

+���א�,�ن�א$; ;-���b م�א�!,��gא����/'�K��W���+H�'ن�O�+,~��4 ����wNw�^k��gوא��=���+Eو'!,�ن�
�Oو �H��E����bFد�وس��[,u�3�+H�'� ��E د  Ek� �a� ��gא��� ��و��= � �؛`GOو�O� ��gوא��H��E�V
���. ل��

��H��I'ل� .�Oو�O�����	�'� /E� .aو�Oوع�KEو�O���Fא��Eل� .�O�[,u�Lx!��،،�وKF� Ek ط�'O�+,~�-H��Iن�
 ����� .����.5��E����.����gא�����Kو',�ن��!�{��� 4 �
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o���'�+,~��+����gא���+E�A�	qو�� �!� وO��/��، /E� .aو�O��-i4�3א��{�א�����אAא�Jא|�د	Zو�\�א
��g���K 
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��uO, ل~,+�Oن��!�Lxא��K ط����-H��I!א� : 

� J� J� J� J ؛p� '�א�

� J� J� J� J א;�؛��א���� �Fوع��KE�V
�%�� KE 

� J� J� J� J ؛��Fא��Eل� .�O 

� J� J� J� J د�א;��؛�Jא� � ز
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���gא���-.!�' ����)a �'ن�O�p/u�� E���/u�^kK/���،�و~,+��/�
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��gא���  �� %�!'� �א�� ��/K��� ��gא��� \��E� -.!��� K�+E� vא�* �� ��;Qא�� o���� r��� +E� T���/'� )!�و
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�\�א����א�iא�K� �
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���y�Eع��E{�وj�[=iE�-i4�د�� m=�ص�gو�[Gن��,' -��� E: 

� J� J� J� J א�/��אن؛ 

� J� J� J� J ؛rא�a$א 

� J� J� J� J � i,אد��=��� ؛א��  �Jא�

� J� J� J� J و���gא���f�!��}4و�I� ��� ؛'��
� J� J� J� J ؛ ���E �Eو���gא����4 �� 

� J� J� J� J ��IKF$א�)�b�'�J �i�G؛��H��I!א� 

� J� J� J� J EزNא����	�
���Hא����אG!�,���وא��; �]�א����א�I؛��א�o���!�� 

� J� J� J� J א�� ;��؛�)��H!ق�א��� 



� J� J� J� J ؛��gא���A i�!;א���i�G 

� J� J� J� J ؛��gא|=]����� ��3א����IHא���q �!gא��H��� 

� J� J� J� J ؛��gא���\��E�);א 

� J� J� J� J -	�
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 א�!��H(�א�!��H(�א�!��H(�א�!��H(� 1ن�دن�دن�دن�د
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 bF م�א�!bF�)��H م�א�!bF�)��H م�א�!bF�)��H م�א�!��H(� 2ن�د�ن�د�ن�د�ن�د�
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1���H+ط��JF�Z0e��K� �
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�Iא��`Nو��IF�2�E�#�gאن�א���� �l0�$K 
 

oMVא�oMVא�oMVא�oMVא�����~Eא��~Eא��~Eא��~Eא������#�g���#�g���#�g���#�g��� ����3و�و�و�و� 

�� ��E/�א���"$�lوא�����.� 56+�"س�א��g�#�دא�Z>��ZCد"א��1وאg��oMV��،زE~�$�אز��9�K 
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JE�U%وع��IF$��א��"א��؛ •�)$"�JE 

 �VeNل��E�א��F؛� •

 ز$�"א��د"א���؛ •

• 1h6א���m��א����0eNKل�E�u%CN/�א)��HJFא��H������א��د#� �

�b���Eאو���+�#�E���E�G�#�gدل�و��$�9K�1א����Hط�א���Jق�א��%V��$1015و�����hE�Z2 م��$K 
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 א)`�אo؛ –

 א�E��I����G���؛א���"�oא�Mزم� –
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#�gא���lhF���%_G(א�K�� �
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Z>hא�א�K`ل�MC������א�����א��א�g�1و���E�/Eو�،���{"�S�h>�K� �

��Gא"���R%א-���א�א�����K+��אول�א������7 �
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�)��	 ���& ��*��� ����*� ������.  
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 ������ �� �34* $�%� �
 � �	.� .�%�. 
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 ������ ����� ����� $�6� ���� 74����&89� ���4� :���
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 � �	.� .�%� ;�����$������ �����   ��	 �� <����� ���20 �25$�� ��� .  
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 �%A���	 �	���� 0������ ������� ���*� ���
 . 
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− I�)����5�� ������ ����� 

− I�� �	.��� �.%��� ����� ;�. 
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− ������ ;��� ���. 
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 ���� �&��� $ � �� ����� 1������ �� ����*�� ����*� ��5�� ������� ��*���� ����� =����� ���

��&��� $� � ���� ����� 1�3�6�� 18'F�� >���� 0����� �� 0��.�� ����� �� =�����.  
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 =����� ����� #���. 

  

(�)�� %� �
�           &�3  

 ���� $��6�� ���%��� ��	����� =������������ ��*���  ����� ���������:  

−  �8�6��1� 2 :  ������� >������	 ��4���� ������� 1���)��� �� ������ ��� 4������ ��)�& ���

�#��� ������� ������ ��*��;�� ��� �� �,�� 0�����	  �&��)��� .����.  

−  �8�6��3� 4 : 1���)��� 0����� ;����� ����-� ��*���� �&	 4�*��  0�����	 ��� ��� /�

������-� ������� >���� 0����� �,�� ��)��� .����	. 

��������� ��*���� =��� ����� 1������ �� 1����*� /8! ��:  

1.   ������� 1������ ����*�) ���� 1������ ����� �& ���-����*�� ���������0���� � (� $!�� 

70% �� 80 % =����� ���4�� >8��� ��. 

2. ����*���� ��� 1����  ) 1������ ������ ���5A��*���� �& �& ��� ������ �/�	�� ��*)��� 

����AP�� ���� �� 1P�*� (� $!�� 15% �� 20 % =����� ���4�� >8��� ��. 

3.  ������-� 1���� �� ����� ���� ��������� 1������ ����*�� Q�6��� 1���� �
 @�-��� 1����

@�-��� �����	 ����� 1�,. $!��� 5% �� 10 % =����� ���4�� >8��� ��. 

  

 ���*��%� �
� &� 4 

 $��%�=������������ ��*����  ��� 16���� . 

  

&��+�
� &� 5  

D&��'
 G� ����*�� =����� ������� 1������ ����5�� >��'
 ����. 



  

�	 +
�   &�6  

=��� ����� ��������� ��*����  �� =���� G� ���*�R�-
Q���  ������ 0��.��  ���� 3��� D�*����

D��	����	 ��6��P� G� R�-
 �� ���F� �� �
 ���F��� #6� $-��  �������� � 	. >���� �& �������

 =����� �6����.   

  

%� �
� ������   &�7  

G	�� ����� =����� � �)& =���� ������*���� �������  G� ;	�.���-������)�)��)��  .����� ����� 1

 �� �.F� �
 =�������������� ������� 1���F� ��� �
 0�% ��� �
 �	�% .  

  

%� ��
 �+	,����
� � ��
�   &�8  

=����� �*�9���	�� ;����� �& .��%� ������ ������� �,���
 ���� �
� ��� �����&�� :�,���
 8'F�  ���� 

��� :�&�� �,���
����� ������ ������� ����� ���� ������  �)& =��*���� ������� #�E� ��� �� �����:,'  

���F���=����� 1���� � ��� �� <���A�	 .  

  



  

 ��� �����-�)��
��%� ��
 �!"	
� (  &� 9 

 ������ 0�. �� �����5�� $�6� �6�� >�� $�% ��� =���@��-��	 :  

− I������� >��'
 

− �� .��%S���I 

−  G� 1������ �	��� ��E�A�)���	. �����)  ������
��������� ���� �(I 

− � �1������ � ��� 3���
� �=����� �*�9���	�� ;����� ������-����� 3���
 �& I������� 

−  3���%�� 3���
���������I 

−  0������ >��I0 ����� 

− I��&����� �������� �������*���� $E����� 

−  1�������I������� 

−  ,&���I������� 

−  �����I/�	�� 

−  .�	���� ���	� 7����� �*�� =���� G�I�4�*C� 

− =��� ��.2�� ���� �& ��)���� 7����AP� +�. �� G� ����%����������� ��*���� I 

 �� �����P� 0�. �� ����  �� D��� �A������ ��	 D*��� ���F��� #�*����  �� ����*�� #�*�

������ �������	 �6����� �������� �.���������P� ��A .  

------------------------ 

  *=����� �6���� >����	 1������ ��6���� 1�6���� ;&��.  

  

�����-� ���  &� 10  

 �������� �.���� ��� �� �����P� Q��������� �������	 �6����� ;����� ���.��� ��*��� 7
� +8.��� ��	 �

������ �������. 

 ���� �����P� Q���3 1���� ��	�A ��	 ���*����5- ��� ��� =����� +.  

  

  

  

  

  

  

  



  

3.  (����
�	 0� ���
� (�)�� �"�#
� ���	$
�)� �(  

  

%� 
� ���  � � 1  

%��=��� $���������� ��*����   ���$��& ��	�
�4�*C� ��	 .  

  

�����+
� �� 
�  � �2  

� �����& �� �����*�� ����� �������5� ���� $�  ��)��16� ���	�
 ���� ���� ������� .  

  

1	
	
� �	��   � �3  

1 .
�1	
	 
%� ��������
� ��+��
� :  

 Q�6� 1������=��� ��������� ��*����  �&D*�:  

-  �)����� �� �
 �4�*C� �����0��.�� @�-� 0�� >���� �& ������� .��%�� ��&������� �

 �6�����=����� =�, �  1�6���� ����� ��� 3��	�����	�  �3�5�AP� ��� ��	� �.  

$�	 �� ������ <�� � �� ��� =����� �*�9���	�� ;��6���=����� �6���� >���� �& �����  .  

2. ���	
� �3 4�+ �
�:  

− 1���� �& $�*���� 0�.��  $�&�� $��& ��*���� =������������  � �48�� >������ �	�*��P�

 �)	����� � 	�� ��6���� 1�6���� �& �������� �1������ :,)� �	����	I�)� � 	�.���  

− ���F��� #�E� ��� �� $�-��� 3��!��P� ������ G�� ��.����P� $��6�� ���� �&� $*�� 

 0��.���������� �!���   #6� �&������.  

− ���.����� ����& �� 0��.�� ��6��� ����F��� #�E� ��� �� $�-��� 3��!��P� ������ G� 

�!��� ���.  



  


�(���� � � 4  

 � ����� ��� ,-2� �A ���� �������� �	A����� ;��. �� ���� $�� �	����	 1�3�6���� 18'F���� >������ ���

U��� �
 U��& �
 4E��� �
 1������� G	�. ��� �	A����� R�-
 ����� 7
 �
 0���� ���� � �
 �& �����

�6���� >����=����� .  

 D�
 ��9�E�)� ������ 3��* ���� =�,� �&�5C�	��4��� � �3�5�AP� �� �& ������� 1��6���� 0�� 

=����� �6���� >����.  

  

(����
� (�)�  � �5  

 G5����F���D��� �	�.�� +8. ��� 1�3�6���� 18'F���� >������ ��� �� ����� � ������ �,' ��5��� 

��� ��� ;�. @��-�� ��� �� ������� �� 0������ �-2���� V��� �,�1��6��� �	�.�� +8.  ;���
 ��

1������P�.  

  

���	
� ����  � �6  

 �����. ���0�����	 ������ �& �)��� $�����  $����4���  � ������� ������� �
 ������ 1���� � >��-�

1������� >��-�	 @�-�� ���4�� >8���� ��� ��� ���	. ��	��P� ���	 �,-
 ��)� ��)���	..  

  

���	
� ��!�� �    � �7  

���� ��� ;�6� �
 $���� �. � ��� $�����	 ������ 3�610 ��� 20 $ � P
 ��� ��. � 7
 . ��� �� 

 �. ��� �� �)� ������� ������� �A�	 �& �)��� $����������������� :,)�  �'� 7 ��� 20.  

���� ����� ����� ���)� /�	 +��%� ����� �	����	 ��
���& 0��� ����$�����	 ��)�� ����� $� 3�6 ��� 

 ;�6� �
 $���� �. �12 ��� 20.  

  

��*���� -� ��5���
�  � �8  

 Q�����	�.��,�� ������ �� �� 3�6���� �� ����1������ �� � �������� �	A��� 4���*�� ;&� 1��6���� ������� 

R���� ��� ���F��� .������� �& ���� �. � ��� $����� 0��.�� ��� .��%� $����  ;�6� �
7 ��� 20 

��������P� �	A����� 4���*� $*
 ��.  

 �
 ;�6� ���� ������ ����� �& �)��� $����� . ���	 ��������P� �	A����� :,' �& ��6��P� �	�.�� �����

 $����10���  20 ) ��� �� �����0�������� /�	�� +��%� .��%�&  ;�6� �
 $���� �. � ��� $�����

12 ��� 20(.  

  



�3 4�+ �
� ����6���	
�   � �9  

�������F��� ��&���� ��9 ���� �& $�*���� ���� .��%  .  

  

4"!
� ��!�� �         � �10  

 $�6�� 1���� +��*� �& �)��� $����� . ��� $��� ��� �, ��������� ��*���� =���� $�6�� 3�6���� ���

 ;�6� �
 $����10 ��� 20 )���� ��� ���& 0�������� /�	�� +��%�  $� �& �. � ��� $����� .��%�

 ;�6� �
 $���� ��)�� ����12 ��� 20.( 

  

  

(	���
� ��� � 7��� 4	"�
� �	��	    � �11  

&���� ��������� ��*���� =��� �	����=����� 1���� G��* 3�6���� �� �, . 

 $�-�������� =��� 3�6 ��������� ��*� ��� $�����7����� �*��� ���	� .  

  

�8��
�0�    � �12  

 ���	� ����7����� �*��� ���W� 1�4���� R��X	 :  

− "��* ��� :" $A�� ��� 7���� 1������ . �� ����� $����� ��� �,16 ��� 20I 

− "��� :" $A�� ��� 7���� $����� �,' ��� �,14 ��� 20 �� $ �� 16 ��� 20I 

− "������ :" $A�� ��� 7���� $����� �,' ��� �,12 ��� 20 �� $ �� 14 ��� 20I 

− "$�	 � :" $A�� ��� 7���� $����� �,' ��� �,10 ��� 20 �� $ �� 12 ��� 20.  

  

 ��+

�0-	���       � �13  

 �����	 ���-�� 1P������ ��*� ����� 7����� �*��� ���	� �� �
 ���F��� #�E���������� �������� ��
 

���E� D�6�	� �� �*�9���	�� ;����� ��� =����� 1���� � ���� =����,���
� ��.2� �& �����%� 

=�����. 

1P������ ��	 ���*��� �� �� �����	 ���*���� �	�.�� ��E�A  ������1�4����.   
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������*�#"�pא<����*�#"�pא<����*�#"�pא<�� �p"#�* �o��o��o��o�1א<

��"�������"��/.و �����".،���� א�א<�/q���E�5���.��Iא�eذ!�א���Cr��.��ZGe�3#����eو�وאO�
!����و"J����s#���؛��Geل�������v.�א�l�b�t�u��H[�א<�Fא�s ����IN`Pو��I�"�fFوK� �

.�wن�O�./��"������!���������	���א������א�����م���Iא ���CאK�� 
 � �

������אن�א<������אن�א<������אن�א<������אن�א< �o��o��o��o�2 

o��"אن�����������Kو��/�O�SE`�א��Sא< �
�����و�������/�����G�>א�I�V�����،����	'א�ux��"�yא����אن���V��������#�3א���p�>א��f4א���u�H��
��/�دRא����zl�]lא����אن���V���������	'א<�����אK 

 

��������I�Eא<�������I�Eא<�������I�Eא<�� �I�E��� �o��o��o��o�3א<
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Z=fא��I�E���Z=fא��I�E���Z=fא��I�E���Z=fא��I�E��� �o��o��o��o�5 

Z/�K"�ZF�Z=��<���4�Iא�eאز�7و�*���N
�360�.�"l�R�ZG}�����ز���������;K 
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 النظام األساس ي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي
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 :النص األصلي

في شأن النظام األساس ي  (1997فبراير  19) 1417من شوال  11صادر في  2.96.793مرسوم رقم 

 20) 1417شوال  12بتاريخ  4458عدد ج. ر ). الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي

 ((1997فبراير 

 

 املتممة:املغيرة و النصوص 

  1999مارس  18بتاريخ  4674( ج.ر عدد 1999يناير  21) 1419شوال  3صادر في  .2.98.909 .رقم مرسوم -

 .1999يونيو  3بتاريخ  4696( ج.ر عدد 1999ماي  6) 1420محرم  19تاريخ ب 2.99.55مرسوم رقم  -

 .2001مارس  8بتاريخ  4880( ج.ر عدد2001فبراير  19) 1421من ذي القعدة  25بتاريخ  2.00.886مرسوم رقم  -

 .2002يوليو . 8بتاريخ  5019( ج.ر عدد 2002يونيو  12) 1423من ربيع األول  30بتاريخ  2.02.32مرسوم رقم  -

 .2002ديسمبر  5بتاريخ  5062( ج ر عدد 2002أكتوبر  9) 1423شعبان  2بتاريخ  2.02.619مرسوم رقم  -

 2004يونيو  28بتاريخ  5225( ج ر عدد 2004يونيو  7) 1425من ربيع  18رقم بتاريخ  2.03.692مرسوم رقم  -

 2006ماي  29بتاريخ  5425( ج ر عدد 2006ماي  03) 1427من ربيع اآلخر  05بتاريخ    2.06.03مرسوم رقم  -

  2008ديسمبر  8بتاريخ  5689( ج ر عدد 2008أكتوبر  30) 1429من شوال  30بتاريخ    2.08.12مرسوم رقم  -

 .2009يناير  22بتاريخ  5702( ج ر عدد 2009يناير  21) 1430من محرم  24بتاريخ  2.08.598مرسوم رقم  -

 2010فبراير  15بتاريخ  5813( ج ر عدد 2009ديسمبر  21) 1431من محرم  4بتاريخ 2.09.594رقم مرسوم  -

 .2011أبريل  28بتاريخ  5938( ج ر عدد 2011أبريل  11) 1432جمادى األولى  7صادر في  2.10.451مرسوم رقم  -

 2011يوليو  11بتاريخ  5959ج ر عدد  (2011يوليو  1) 1432من رجب  28صادر في  2.11.328رسوم رقم م -

أغسطس  5بتاريخ  6175ج ر عدد  (2013يوليو  22) 1434من رمضان  13صادر في  2.13.542مرسوم رقم  -

2013. 

بتاريخ فاتح ديسمبر  6313ج ر عدد  (2014نوفمبر  10) 1436من محرم  16صادر في  2.14.542مرسوم رقم  -

2014. 

 8212الصفحة ( 2014فاتح ديسمبر ) 1436صفر  8 بتاريخ 6313الجريدة الرسمية عدد باستدراك خطأ وقع  -

 .2015يناير  12( بتاريخ 6325)جريدة رسمية عدد 

 

_________________________ 
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 ( 1997فبراير  19) 1417من شوال  11صادر في  2.96.793مرسوم رقم 

 شأن النظام األساس ي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العاليفي 

 

 (1997فبراير  20) 1417شوال  12بتاريخ  4458عدد ر  ج.

 

 الوزير األول،

( في شأن النظام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4 الصادر في 1-58-008بناء على الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 4ما وقع تغييره وتتميمه والسيما الفصل األساس ي العام للوظيفة العمومية، ك

( املعتبر بمثابة قانون يتعلق 1975فبراير  25) 1395من صفر  13بتاريخ  1-75-102وعلى الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 32بتنظيم الجامعات والسيما الفصل 

ث نظام للمعاشات ( بإحدا1971ديسمبر  30) 1391من ذي القعدة  12الصادر في  011-71وعلى القانون رقم 

 املدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

( بتحديد السن التي يحال 1971ديسمبر  30) 1391من ذي القعدة  12الصادر في  012-71وعلى القانون رقم 

عند بلوغها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات واملؤسسات العامة املنخرطون في نظام 

 قع تغييره وتتميمه؛املعاشات املدنية، كما و 

( بإعفاء املوظفين من شرط 1993أبريل  29) 1413ذي القعدة  7الصادر في  2-92-231وعلى املرسوم رقم 

 السن املطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

 ( املتعلق بأجور موظفي1973ديسمبر  31) 1393ذي الحجة  6الصادر في  2-73-723وعلى املرسوم رقم 

الدولة والجماعات املحلية والعسكريين املتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير املتعلقة بأجور 

 املستخدمين في مختلف املقاوالت، كما وقع تغييره وتتميمه؛

( بتحديد نظام الدراسة 1997فبراير  19) 1417من شوال  11الصادر في  2-96-796وعلى املرسوم رقم 

لدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا املعمقة ودبلوم الدراسات العليا املتخصصة وكذا واالمتحانات لنيل ا

 الشروط واإلجراءات املتعلقة باعتماد املؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات املذكورة وتسليمها؛

 (،1996أكتوبر  29) 1417من جمادى اآلخرة  16 وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املجتمع في

 سم ما يلي:ر 

 

 أحكام عامةــ  الجزء األول 

 

 املادة األولى

 يحدد هذا املرسوم األحكام النظامية املطبقة على هيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
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 2-91-265وتظل هيئة األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان خاضعة ألحكام املرسوم رقم 

( في شأن النظام األساس ي الخاص بهيئة األساتذة 1993ماي  14) 1413من ذي القعدة  22الصادر في 

 الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان.

 2املادة 

 تشتمل هيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي على األطر التالية:

 أستاذ التعليم العالي؛ ▪

 أستاذ مؤهل؛ ▪

 أستاذ التعليم العالي مساعد. ▪

سسات الجامعية أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن ويجوز للجامعات واملؤ 

 أدناه. 26و 25و 24الدروس وفقا للشروط املنصوص عليها في املواد 

 3املادة 

تشتمل مهام األساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه األنشطة كامل الوقت في 

 ليها.املؤسسات التي ينتمون إ

وال يجوز لألساتذة الباحثين أن يمارسوا أنشطة التعليم والبحث أو التأطير أو هما معا خارج املؤسسات التي 

ينتمون إليها إال بترخيص مكتوب من رئيس املؤسسة التابعين لها وذلك لفترات محددة وفي إطار اتفاقات أو 

 ت العامة.اتفاقيات تربط بين الجامعة أو املؤسسة وبين إحدى الهيئا

وال يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إال تطبيقا ألحكام 

 (.1958فبراير  24) 1377شعبان  4 بتاريخ 1-58-008 من الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 15الفصل 

 4املادة 

 يعهد إلى األساتذة الباحثين باملهام التالية:

همة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية املسا ▪

 وأعمال تطبيقية؛

 القيام، متى استلزمت الحاجة ذلك، وبتعاون مع األوساط املهنية، بتحيين مضامين ومناهج التعليم؛ ▪

 بعده؛ 5وفقا ألحكام املادة أو املجموعات البيداغوجية  تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب ▪

 تقييم ومراقبة معلومات ومؤهالت الطلبة واملساهمة في الحراسة وفي لجان االمتحانات واملباريات؛ ▪

 املساهمة في تنمية البحث األساس ي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته؛ ▪

افة واملعارف العلمية والتقنية؛ املساهمة في التكوين املستمر ألطر القطاعين العام والخاص ونشر الثق ▪

 والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض لألشغال؛

القيام بتبادل املعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث املماثلة الوطنية  ▪

 تصادية واالجتماعية؛واألجنبية ومع الجماعات املحلية والقطاعات االق

 املساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة واألعمال امليدانية. ▪
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وتمارس األنشطة املنصوص عليها في هذه املادة تحت سلطة رؤساء املؤسسات الجامعية بتنسيق مع رؤساء 

 الشعب واملسؤولين عن وحدات التكوين والبحث.

 5املادة 

( من الدروس 8م التي يمارسها األساتذة الباحثون بثماني ساعات )تحدد الحصص األسبوعية ألنشطة التعلي

( من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى األساتذة 10الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات )

 ( من األعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي املساعدين.14ساعة ) ةاملؤهلين وأربع عشر 

يجوز لألساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال و 

 تطبيقية 

 :هما تراعى فيها املعادلة التاليةأو بطريقة تجمع بين

 تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصفا من األعمال التوجيهية أو ساعتين من األعمال التطبيقية.

يس املؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب واملسؤولين عن وحدات ويحدد رئ

 التكوين والبحث.

وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في املؤسسة املنتمي إليها بما يعادل ثماني ساعات من الدروس 

ام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي الع

 للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.

وإذا أنجزت البقية املذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ املشار إليها في 

نظيمية أعاله، وجب أن تتحمل املؤسسة الطالبة مصاريف األستاذ الباحث وفق النصوص الت 5الفقرة 

 الجاري بها العمل.

 6املادة 

يستفيد األساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم ملدة سبع سنوات متتالية من إجازة ألجل البحث أو استكمال 

 الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب ملدة سنة جامعية ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات املصلحة.

البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع ويحتفظ املستفيدون من اإلجازة ألجل 

 أجرتهم املطابقة لدرجتهم وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه املادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي ووزير املالية 

 والسلطة الحكومية املكلفة بالشؤون اإلدارية.

 7ادة امل

سنة على األكثر في فاتح  40أعاله املترشحون البالغون من العمر  2يمكن أن يلج األطر املشار إليها في املادة 

 يناير من السنة الجارية.

ويجوز تمديد هذا الحد من السن ملدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة أو املمكن تصحيحها ألجل التقاعد 

 سنة. 45من غير أن يتجاوز 

 هذا الحد األخير ال يحتج به على املترشحين من املوظفين وفقا ألحكام املرسوم املشار إليه أعاله رقمعلى أن 

 (.1993أبريل  29) 1413ذي القعدة  7بتاريخ  231-92-2
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 8املادة 

ار أعاله وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقر  2يعلن عن تعيين األساتذة الباحثين املشار إليهم في املادة 

 4للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من اللجنة العلمية املنصوص عليها في الفقرتين 

من صفر  13بتاريخ  1-75-102من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون املشار إليه أعاله رقم  17من املادة  5و

1395  

 معة املعني.( وبعد استطالع رأي مجلس الجا1975فبراير  25)

 على أن التعيينات املقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.

 9املادة 

 تتألف اللجنة العلمية لكل مؤسسة من:

 رئيس املؤسسة، رئيسا؛ ▪

ملا لهما من أهلية  أستاذين للتعليم العالي يعينهما عميد الجامعة باقتراح من رئيس املؤسسة املعنية ▪

 علمية؛

أستاذين للتعليم العالي باملؤسسة ينتخبهما نظراؤهما وفق اإلجراءات املحددة بقرار للسلطة الحكومية  ▪

 املكلفة بالتعليم العالي؛

 رئيس الشعبة املعني بالنقطة أو النقط املدرجة في جدول أعمال اللجنة العلمية؛ ▪

 لمدرسة أو الكاتب العام للمعهد مقررا للجنة.نائب قيدوم الكلية أو املدير املساعد ل ▪

ويجوز لرئيس املؤسسة أن يدعو على سبيل االستشارة أستاذا للتعليم العالي في التخصص قصد إبداء رأيه 

 حول مسألة مدرجة في جدول األعمال.

ة أن يستعين وفي حالة عدم توفر املؤسسة على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي، يجوز لرئيس املؤسس

 بأساتذة مؤهلين وإال فبأساتذة للتعليم العالي مساعدين ألجل تتميم تأليف اللجنة العلمية.

 ويمارس أعضاء اللجنة العلمية اآلخرون انتدابهم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد باستثناء الرئيس واملقرر.

أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو ويمكن أن تستشار اللجنة العلمية في طلبات اإلجازة ألجل البحث 

التدريب، وفي اختيار املترشحين للتوظيف في درجة األساتذة الباحثين املشاركين واألساتذة املتقاضين 

أدناه وفي كل مسألة أخرى يعرضها عليها رئيس  26و 25و 24تعويضات عن الدروس املشار إليهم في املواد 

للجنة العلمية أن يحضر جلسة النظر في القضايا التي تهم وضعيته املؤسسة، وال يجوز ألي عضو من ا

 اإلدارية أو وضعية أستاذ باحث من درجة أعلى.

  

 األساتذة الباحثون ــ  الجزء الثاني

 

 ساتذة التعليم العاليأــ  األول الباب 

 

 10املادة 
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توجيهية أو أعمال تطبيقية أو  ينجز أساتذة التعليم العالي حصتهم التعليمية في شكل دروس رئيسية وأعمال

 هما معا. ويتمتعون باألسبقية في إلقاء الدروس الرئيسية.

 ويضطلعون بمسؤولية تحيين البرامج وتنسيق أنشطة التعليم املعهود بها إليهم.

ويشرفون باإلضافة إلى ذلك، على أعمال البحث والرسائل واألطروحات ويساهمون في لجان االمتحانات 

 التأهيل الجامعي واملباريات.واملناقشة و 

 11املادة 

يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على ثالث درجات )أ( و)ب( و)ج( تخصص لها الرتب واألرقام االستداللية 

 التالية:

 الدرجة )أ(
األرقام 

 االستداللية
 الدرجة )ب( 

األرقام 

 االستداللية

الدرجة 

 )ج(

األرقام 

 االستداللية

الرتبة 

 األولى
 860 الرتبة األولى 760

الرتبة 

 األولى
975 

 1005 2الرتبة  885 2الرتبة  785 2الرتبة 

 1035 3الرتبة  915 3الرتبة  810 3الرتبة 

 1065 4الرتبة  945 4الرتبة  835 4الرتبة 

 1095 5الرتبة     

 

 12املادة 

(: ج ر 2014نوفمبر  10) 1436م من محر  16 صادر في 2-14-542)غيرت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 .( 8212( ص 2014)فاتح ديسمبر  1436صفر  8 بتاريخ 6313عدد 

والحاصلين على  الجامعية باملؤسساتيعين أساتذة التعليم العالي من بين األساتذة املؤهلين العاملين 

 الدكتوراه 

لى التأهيل الجامعي وكذا األساتذة أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته إلحدى هاتين الشهادتين وع

املكررة أدناه. والذين قضوا جميعهم ما ال يقل عن ست سنوات من  37املؤهلين املنصوص عليهم في املادة 

الخدمة الفعلية بهذه الصفة، على إثر وضع ملف علمي وبيداغوجي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة 

 مكونة من أساتذة التعليم العالي.

تنظيم إجراءات وضع امللف العلمي وعرضه وعناصر مكوناته ومناقشته وكذا تأليف اللجنة املنصوص ويحدد 

 عليها في الفقرة األولى أعاله بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.

 13املادة 

ي كان لهم في إطارهم يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل الرقم االستداللي الذ

 القديم أو يفوقه مباشرة. 
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ويحتفظون باألقدمية املكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استداللي معادل أو إذا كانت 

الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بإطارهم 

 ه األقدمية في حالة العكس.القديم، ويفقدون هذ

 14املادة 

ذي القعدة  25بتاريخ  2-00-886)غيرت وتممت الفقرة الثالثة والثامنة باملادة األولى من املرسوم رقم 

1421  

 (750 ( ص2001مارس  8) 1421ذي الحجة  12بتاريخ  4880ج. ر. عدد  (:2001فبراير  19)

 من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة 

 وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.

 وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة ضمن الشروط ووفق األنساق التالية:

% من عدد املترشحين املسجلين في الجدول السنوي للترقية في 20يرقى عشرون في املائة  النسق االستثنائي: ▪

الدرجة والقائمين في الجامعة بمهام التعليم والبحث إلى الدرجة املوالية مباشرة بعد سنتين من األقدمية في 

 الرتبة الثالثة من الدرجة املقصودة؛

% من عدد املترشحين املسجلين في الجدول السنوي للترقية في 20يرقى عشرون في املائة  النسق السريع: ▪

ين في الجامعة بمهام التعليم والبحث إلى الدرجة املوالية مباشرة بعد سنة الدرجة السالف الذكر والقائم

 من األقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة املقصودة؛

اآلخرون املسجلون في الجدول السنوي للترقية في الدرجة السالف الذكر  رشحون تامليرقى  النسق العادي: ▪

إلى الدرجة املوالية مباشرة إما بعد سنتين من األقدمية وإما والقائمين في الجامعة بمهام التعليم والبحث 

 بعد ثالث سنوات من األقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة املقصودة.

 وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق جدول الترقية في الدرجة.

سة التي ينتمون إليها وذلك في املكان ويجب على املترشحين املعنيين باألمر أن يودعوا ملفا لدى رئيس املؤس

 والتاريخ املحددين كل سنة لهذا الغرض.

وتقدم امللفات املذكورة في شكل تقارير مفصلة عن أنشطة املترشح، معززة بجميع الوثائق واملستندات 

 املثبتة.

واملساهمة في ويتناول التقرير السالف الذكر أعمال البحث املنجزة واملنشورة بصورة فردية أو جماعية، 

 أنشطة علمية وطنية ودولية واألنشطة املهنية والبيداغوجية.

وتعرض هذه التقارير على اللجنة العلمية التي تقوم بدراستها وفقا ملقاييس تحدد بقرار للسلطة الحكومية 

 عاله.املكلفة بالتعليم العالي وإدراجها حسب االستحقاق في قوائم مطابقة ألنساق الترقي املشار إليه أ

يوليو  22) 1434رمضان  13بتاريخ  2-13-542 )نسخت الفقرة األخيرة باملادة الثانية من املرسوم رقم

 (.5678( ص 2013أغسطس  5) 1434رمضان  27بتاريخ  6175ج. ر. عدد  ،(2013

 املكررة 14املادة 
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(: ج. ر. عدد 2013ليو يو  22) 1434رمضان  13 بتاريخ 2-13-542)أضيفت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 *(:5678( ص 2013أغسطس  5) 1434رمضان  27 بتاريخ 6175

 على املقتضيات التالية: 2-13-542* نصت املادة الخامسة من املرسوم رقم 

، يرقى في الدرجة باالختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقا للشروط 2013ابتداء من فاتح يناير 

أعاله، دون اإللزام بإيداع امللف املنصوص عليه في  14قي املنصوص عليها في املادة واألنساق وحصيص التر

 الفقرة الخامسة منها، األساتذة الباحثون:

أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات  املعهود إليهم بتسيير الجامعات أو املؤسسات الجامعية ▪

املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه  01-00انون رقم من الق 33و 20و 15واملشار إليهم في املواد 

 (؛2000ماي  19) 1421من صفر  15بتاريخ  1.00.199رقم الشريف  الظهير 

 املعهود إليهم بتسيير مؤسسات تكوين األطر العليا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية املحدثة لها؛ ▪

خرى باملصلحة املركزية للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي املسندة إليهم مهام إدارية أو أية مهمة أ ▪

 بعده؛ 28طبقا للمادة 

املتعلق بمجلس النواب،  27-11من القانون التنظيمي رقم  14امللحقون لدى مجلس النواب طبقا للمادة  ▪

 (؛2011أكتوبر  14) 1432من ذي القعدة  16بتاريخ  1-11-165الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

املتعلق بمجلس  28-11من القانون التنظيمي رقم  15امللحقون لدى مجلس املستشارين طبقا للمادة  ▪

نوفمبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1-11-172املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛2011

شعبان  4الصادر في  1-58-008من الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم  48امللحقون طبقا للفصل  ▪

 (، ملزاولة مهام أو لتقلد مسؤولية إدارية؛1958فبراير  24) 1377

 1-58-008املكرر من الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم  48امللحقون بحكم القانون طبقا للفصل  ▪

 (.1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في 

حقاق بناء على تقارير مفصلة حول أنشطتهم اإلدارية، يعدها لهذا يتم ترتيب املترشحين للترقي حسب االست

الغرض رئيس اإلدارة أو السلطة املختصة باملؤسسة أو الهيئة التي يزاول بها املترشح مهامه اإلدارية، وتؤخذ 

 بعين االعتبار كذلك مهام التعليم أو البحث 

هذا التقرير املترشحون املنتخبون في مجلس النواب أو أو التأطير املزاولة من طرف املعنيين باألمر؛ ويعفى من 

 مجلس املستشارين أو املعينون بصفة عضو في الحكومة.

 ويرقى املعنيون باألمر من رتبة إلى الرتبة املوالية كل سنتين.

م ال تسري مقتضيات هذه املادة على األساتذة الباحثين امللحقين للقيام بمهام التعليم والبحث، وتطبق عليه

 أعاله. 14مقتضيات املادة 

املادة الخامسة: يرقى في الدرجة األساتذة الباحثين املشار إليهم في املادتين األولى والثالثة أعاله، برسم   

، باالختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقا للشروط وألنساق 2012إلى  2006السنوات من 

بتاريخ  2-96-804و 2-96-793املرسومين املشار إليهما أعاله رقمي  من 14الترقي املنصوص عليها في املادة 
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(، دون اإللزام بإيداع امللف املنصوص عليه في الفقرة الخامسة 1997فبراير  19) 1417من شوال  11

 منها، ودون تطبيق الحصيص.

 .2014تصرف املستحقات املالية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 

 

 األساتذة املؤهلون ــ  الثاني الباب

 

 

 15املادة 

يزاول األساتذة املؤهلون عملهم بتعاون مع أساتذة التعليم العالي في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية 

 وأعمال تطبيقية.

 ويتمتعون باألسبقية على أساتذة التعليم العالي املساعدين في إلقاء الدروس الرئيسية.

 ج التعليم املعهود به إليهم.ويساهمون في تحيين برام

ويقوم األساتذة املؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراه للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها 

لها باإلشراف على أعمال البحث والرسائل واألطروحات ويساهمون في لجان االمتحانات واملناقشة والتأهيل 

 الجامعي واملباريات.

 أعاله. 4و 3ة على ذلك باملهام املنصوص عليها في املادتين ويقومون زياد

 

 16املادة 

يشتمل إطار األساتذة املؤهلين على ثالث درجات )أ( و)ب( و)ج( تخصص لها الرتب واألرقام االستداللية 

 التالية:

الدرجة 

 )أ(

األرقام 

 االستداللية
 الدرجة )ب( 

األرقام 

 االستداللية

الدرجة 

 )ج(

األرقام 

 ستدالليةاال 

 900 1الرتبة  779 1الرتبة  580 1الرتبة 

 930 2الرتبة  812 2الرتبة  620 2الرتبة 

 960 3الرتبة  840 3الرتبة  660 3الرتبة 

 990 4الرتبة  870 4الرتبة  720 4الرتبة 

 1020 5الرتبة     

 

 17املادة 

أساتذة التعليم العالي املساعدين الحاصلين على يوظف األساتذة املؤهلون مباشرة بناء على املؤهالت من بين 

 التأهيل الجامعي واملتوافر فيهم أحد الشرطين التاليين:
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أن يبلغوا الرتبة الثالثة على األقل من الدرجة )أ( الخاصة بأساتذة التعليم العالي املساعدين بالنسبة 

 للمتفرعين منهم عن إطار من األطر التعليمية؛

 ع سنوات على األقل بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة للمترشحين اآلخرين.أن يثبتوا قضاء أرب

 أعاله. 13ويعينون وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

أعاله وفي هذه  12وتحدد بمرسوم الشروط واإلجراءات املتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي املشار إليه في املادة 

 املادة.

 18املادة 

 أعاله. 14ألساتذة املؤهلون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط املحددة في املادة يرقى ا

 

 أساتذة التعليم العالي املساعدون ــ  الباب الثالث

 

 19املادة 

يزاول أساتذة التعليم العالي املساعدون عملهم تحت مسؤولية وإشراف أساتذة التعليم العالي واألساتذة 

 ي شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.املؤهلين ف

 أعاله. 4و 3ويساهمون زيادة على ذلك في املهام املنصوص عليها في املادتين 

 

 20املادة 

يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي املساعدين على أربع درجات )أ( و)ب( و)ج( و)د( تخصص لها الرتب 

 واألرقام االستداللية التالية:

 األرقام االستداللية     -الدرجة )ب(    األرقام االستداللية       -درجة )أ(ال

         639............... 1الرتبة           509................ 1الرتبة 

         704............... 2الرتبة          542................2الرتبة 

         746............... 3الرتبة           574................ 3الرتبة 

         779............... 4الرتبة                     606................4الرتبة 

  

 الدرجة )د( األرقام االستداللية   األرقام االستداللية                -الدرجة )ج(

 930................ 1بة الرت                      812.............. 1الرتبة 

 960................ 2الرتبة                       840.............. 2الرتبة 

 990................ 3الرتبة                       870.............. 3الرتبة 

 1020................ 4الرتبة                       900.............. 4الرتبة 
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 21املادة 

  ؛(1999يناير 21) 1419شوال  3بتاريخ  2-98-909)تممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (.598( )ص 1999مارس  18) 1419ذي القعدة  29بتاريخ  4674ج. ر. عدد 

  ؛(2002يونيو  12) 1423ربيع األول  30بتاريخ  2-02-32)وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (.1982( )ص 2002يوليو  8) 1423ربيع اآلخر  26بتاريخ  5019دد ج. ر. ع

 ؛ (2006ماي  3) 1427ربيع اآلخر  5بتاريخ  2-06-03)وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

( ويعمل بهذا التغيير ابتداء 1380( )ص 2006ماي  29) 1427بتاريخ فاتح جمادى األولى  5425ج. ر. عدد 

 (.2005فبراير  21من )

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30 بتاريخ 2-08-12)وغيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (.4436( )ص 2008ديسمبر  8) 1429ذي الحجة  9بتاريخ  5689ج. ر. عدد 

(: 2011)فاتح يوليو  1432رجب  28بتاريخ  2-11-328)ونسخت وعوضت باملادة الثالثة من املرسوم رقم 

 (:3324( )ص 2011يوليو  11) 1432شعبان  9بتاريخ  5959د ج. ر. عد

يوظف أساتذة التعليم العالي املساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه املترشحين من 

 .املهحملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها 

ساتذة التعليم العالي املساعدين بقرار للسلطة الحكومية وتحدد إجراءات تنظيم املباراة الخاصة بتوظيف أ

 املكلفة بالتعليم العالي.

 22املادة 

يعين املترشحون الناجحون في مباراة أساتذة التعليم العالي املساعدين في الرتبة األولى من الدرجة )أ(، 

 ثانية من الدرجة.                                                                              ويقضون بهذه الصفة تدريبا ملدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الرتبة ال

ويمكن تمديد فترة التدريب املذكور ملدة سنة إذا لم يبرهن أستاذ التعليم العالي املساعد خالل تدريبه على 

 أعاله. 9نة العلمية املنصوص عليها في املادة األهلية الالزمة للقيام بمهمته، ويبرر التمديد بتقرير تعده اللج

 وفي حالة التمديد، ال تعتبر في الترقية إال مدة التدريب العادية. 

وفيما يخص أساتذة التعليم العالي املساعدين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم، يمكن إما 

 ن لإلدارة من قبل.إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم األصلي إن كانوا ينتمو 

على أن املترشحين املنتمين إلى أحد أطر املوظفين املرسمين يعاد ترتيبهم بعد الترسيم إن اقتض ى الحال في 

رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم االستداللي الذي كان لهم في درجتهم األصلية وذلك 

 أعاله. 13وفق الشروط املحددة في املادة 

ويعفى من التدريب املترشحون املتفرعون إما عن إطاري األساتذة املساعدين واملساعدين املرسمين وإما عن 

إطار أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي املتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة األولى أو الدرجة املمتازة 

جامعيتين على األقل بمؤسسة جامعية للتعليم  والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين

العالي أو مؤسسة لتكوين األطر العليا. ويعينون ويعاد ترتيبهم بحسب الحالة في درجة أستاذ التعليم العالي 
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مساعد املشتملة على رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم االستداللي الذي كان لهم في 

 أعاله. 13وذلك وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  درجتهم األصلية

 23املادة 

يرقى أساتذة التعليم العالي املساعدون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط املحددة في املادة 

 أعاله. 14

 

 األساتذة الباحثون غير الدائمينــ  الباب الرابع

 

 24املادة 

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30بتاريخ  2-08-12ى من املرسوم رقم )غيرت وتممت باملادة األول

 (4436( )ص 2008ديسمبر  8) 1429ذي الحجة  9بتاريخ  5689ج. ر. عدد 

يجوز للمؤسسات الجامعية أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة 

 ت عن الدروس. أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضا

 25املادة 

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30 بتاريخ 2-08-12)غيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 ( 4436( ص 2008ديسمبر  8) 1429ذي الحجة  9بتاريخ  5689ج. ر. عدد 

ملناصب املالية املتوفرة لدى احدود يوظف األساتذة املشاركون بموجب عقد محدد املدة لسنة واحدة في 

املؤسسة الجامعية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهام تعليمية 

 معينة.                                                

تتعدى املدة القصوى  يمكن، عند االقتضاء، تجديد العقد املذكور في الفقرة السابقة سنويا على أن ال 

 للتوظيف ثالث سنوات.

 ال يمكن في جميع الحاالت أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم املعني باألمر.

يجب أن يتوفر األساتذة املشاركون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها إلحدى هاتين 

 الشهادتين.

ي يتقاضاها األستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط املتعلقة تعادل أجرة األستاذ املشارك األجرة الت

 بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.

 26املادة 

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30 بتاريخ 2-08-12)غيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (4436( )ص 2008ديسمبر  8) 1429ذي الحجة  9 بتاريخ 5689ج. ر. عدد 

يعتبر األساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة باملؤسسات الجامعية. ويختارون مؤقتا 

 بين:بمقرر لرئيس املؤسسة من 
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األساتذة الباحثين واألشخاص اآلخرين املتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها عالقة بمادة التدريس.  ▪

يوليو  9) 1429رجب  5الصادر في  2-08-11امللحق باملرسوم رقم  1وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 

 ( املتعلق بالتعويضات املخولة لألساتذة املتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي.2008

الخبراء أو املهنيين املنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم  ▪

ا أو دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو دبلوم الدراسات العليا املتخصصة أو دبلوم الدراسات العلي

مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها إلحدى هذه الشهادات واملتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها 

-08-11م امللحق باملرسوم السالف الذكر رق 2عالقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 

  1429رجب  5الصادر في  2

 (.2008يوليو  9)

 

 نظام التعويضاتــ  الباب الخامس

 

 27املادة 

يتقاض ى أساتذة التعليم العالي واألساتذة املؤهلون وأساتذة التعليم العالي املساعدون عالوة على املرتب املنفذ 

 لدرجاتهم ورتبتهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير.        

 ويؤدى التعويضان املذكوران كل شهر عند انتهائه، وال يمكن أن يجمع بينهما وبين أية تعويضات أو مكافآت 

أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن املصاريف والتعويضات عن 

 الساعات اإلضافية.

شهرية للتعويض عن البحث والتعويض عن التأطير املشار وتحدد في الجدول امللحق بهذا املرسوم املبالغ ال

 إليهما في الفقرة األولى أعاله وتاريخ العمل بهما.

 

 حكام خاصة وانتقاليةأــ  الجزء الثالث

 

 أحكام خاصةــ  الباب األول 

 

 28املادة 

أو أية مهمة أخرى يمكن في حدود عشرين منصبا ماليا أن تسند ألساتذة باحثين للتعليم العالي مهام إدارية 

 باملصلحة املركزية للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.

يوليو  22) 1434رمضان  13بتاريخ  2-13-542)نسخت الفقرة األخيرة باملادة الثانية من املرسوم رقم 

  ؛(2013

 (5678( )ص 2013أغسطس  5) 1434ان رمض 27بتاريخ  6175ج. ر. عدد 

 29املادة 
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من صفر  13بتاريخ  1-75-102أحكام الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون املشار إليه أعاله رقم  ألجل تطبيق

( يعتبر في حكم األساتذة املحاضرين واألساتذة املساعدين األساتذة املؤهلون وأساتذة 1975فبراير  25) 1395

 أعاله. 2التعليم العالي املساعدون املشار إليهم في املادة 

 

 أحكام تتعلق باألساتذة الباحثين املتدربين واملرسمينــ  ثانيالباب ال

 

 30املادة 

يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي واألساتذة املحاضرين واألساتذة املساعدين املزاولين مهامهم في تاريخ تنفيذ 

عالي املساعد املنصوص أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم الو هذا املرسوم على التوالي في أطر أستاذ التعليم العالي 

 2)الفقرتين  34( و4و 3)الفقرتين  32أعاله وفق الشروط التالية مع مراعاة أحكام املادتين  2عليها في املادة 

 (.3و

 31املادة 

يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي باعتبار الدرجة والرتبة واألقدمية في الرتبة في إطار أستاذ التعليم العالي في 

 شتملة على رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل الرقم االستداللي الذي كان لهم في درجتهم األصلية.الدرجة امل

ويحتفظون في درجتهم الجديدة باألقدمية املكتسبة بالرتبة القديمة في حدود سنتين، على أن االستفادة من 

 الرتبة األخيرة من الدرجة الجديدة.هذه األقدمية ترفع إلى ثالث سنوات إذا تمت إعادة اإلدماج املذكور في 

 

 

 32املادة 

يعاد إدماج األساتذة املحاضرين، باعتبار الدرجة والرتبة واألقدمية في الرتبة، في إطار أستاذ مؤهل في الدرجة 

 املشتملة على رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل الرقم االستداللي الذي كان لهم في إطارهم األصلي.

درجتهم الجديدة باألقدمية املكتسبة في رتبتهم القديمة وفق الشروط املنصوص عليها في ويحتفظون في 

 أعاله. 31الفقرة الثانية من املادة 

ويعاد إدماج األساتذة املحاضرين الذين يثبتون حصولهم على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها 

أعاله، ويعاد ترتيبهم  2و 1ل وفق الشروط املقررة في الفقرتين في تاريخ التنفيذ املذكور في إطار أستاذ مؤه

 مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات من العمل بهذه الصفة.

  1423ربيع األول  30 بتاريخ 2-02-32 )غيرت وتممت الفقرة األخيرة باملادة األولى من املرسوم رقم

 ( 2002يوليو  8) 1423ربيع اآلخر  26بتاريخ  5019ج. ر. عدد  ؛(2002يونيو  12)

 (.1982)ص 

  ؛(2006ماي  3) 1427ربيع اآلخر  5بتاريخ  2-06-03)وغيرت باملادة األولى من املرسوم رقم 

( ويعمل بهذا التغيير ابتداء 1380( )ص 2006ماي  29) 1427بتاريخ فاتح جمادى األولى  5425ج. ر. عدد 

 (.2005فبراير  21من )
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  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30بتاريخ  2-08-12)وغيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (.4436( )ص 2008ديسمبر  8) 1429ذي الحجة  9 بتاريخ 5689ج. ر. عدد 

  ؛(2011)فاتح يوليو  1432رجب  28 بتاريخ 2-11-328)وغيرت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (:3324( )ص 2011يوليو  11) 1432شعبان  9 اريخبت 5959ج. ر. عدد 

ويعاد إدماج األساتذة املحاضرين غير الحاصلين على دكتوراه الدولة بتاريخ تنفيذ هذا املرسوم في إطار 

أعاله. ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ  2و 1األستاذ املؤهل وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرتين 

أعاله بعد مناقشة أطروحتهم لنيل دكتوراه الدولة  13ق الشروط املنصوص عليها في املادة التعليم العالي وف

من املرسوم  36أو شهادة معترف بمعادلتها لها إن هم ناقشوا هذه األطروحة طبقا للفقرة الثانية من املادة 

 ( املشار إليه أعاله.1997فبراير  19) 1417من شوال  11الصادر في  2-96-796رقم 

 33املادة 

يعاد إدماج األساتذة املساعدين البالغين على األقل الرتبة األولى من الدرجة )ب( في تاريخ تنفيذ هذا املرسوم 

في إطار أستاذ التعليم العالي املساعد في الدرجة املشتملة على رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل أو يفوق 

تفظون باألقدمية املكتسبة في الرتبة القديمة وفق الشروط مباشرة الرقم االستداللي الذي كان لهم. ويح

 أعاله. 31املنصوص عليها في املادة 

وفيما يخص األساتذة املساعدين البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة )أ( في تاريخ نشر هذا املرسوم في 

)أ( الخاصة بأساتذة التعليم الجريدة الرسمية يمكن أن يعاد إدماجهم دون أقدمية في الرتبة األولى بالدرجة 

العالي املساعدين وذلك بناء على اقتراح من اللجنة العلمية وبعد استطالع رأي مجلس الجامعة املعني مع 

 مراعاة املعايير التالية:

 الشهادات واملؤهالت املتوفر عليها؛ ▪

 األعمال والنشرات املنجزة؛ ▪

 دولية؛العروض املقدمة في املناظرات والندوات الوطنية وال ▪

 أعمال البحث الجارية. ▪

  1423شعبان  2بتاريخ  2-02-619)غيرت وتممت الفقرة الثالثة باملادة األولى من املرسوم رقم  

 (3588( )ص 2002ديسمبر  5) 1423رمضان  30بتاريخ  5062ج. ر. عدد  ؛(2002أكتوبر  9)

الدرجة )أ( فيعاد إدماجهم مباشرة في  أما األساتذة املساعدون املرسمون غير البالغين الرتبة الخامسة من

إطار أستاذ التعليم العالي املساعد بعد مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراه املنصوص عليها في املرسوم املشار 

 ( أو شهادة معترف بمعادلتها لها.1997فبراير  19) 1417شوال  11بتاريخ  2-96-796إليه أعاله رقم 

 3ين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه املشار إليها في الفقرة ويعاد إدماج األساتذة املساعد

أعاله في إطار أستاذ التعليم العالي املساعد بعد ترسيم املعنيين باألمر في إطارهم األصلي واالستفادة في هذا 

 أعاله. 3أو  2أو  1ات اإلطار من أقدمية اعتبارية ملدة ست سنوات. وتتم إعادة اإلدماج املذكورة وفقا للفقر 

ويظل األساتذة املساعدون غير املتوفرين في تاريخ العمل بهذا املرسوم على الشروط املنصوص عليها في 

 17) 1395من شوال  11الصادر في  2-75-665أعاله خاضعين ألحكام املرسوم رقم  4أو  3أو 2الفقرات 
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عليم الباحثين في التعليم العالي ويعاد إدماجهم في ( في شأن النظام األساس ي الخاص برجال الت1975أكتوبر 

 إطار أستاذ التعليم العالي املساعد بمجرد ما يتوفرون على أحد الشروط املذكورة.

 مكررة 33املادة 

  ؛(2001فبراير  19) 1421ذي القعدة  25 بتاريخ 2-00-886)أضيفت باملادة الثانية من املرسوم رقم 

 (750( )ص 2001مارس  8) 1421لحجة ذي ا 12بتاريخ  4880ج. ر. عدد 

  ؛(2002أكتوبر  9) 1423شعبان  2بتاريخ  2-02-619)وغيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (3588( )ص 2002ديسمبر  5) 1423رمضان  30بتاريخ  5026ج. ر. عدد 

تذة التعليم العالي واألساتذة من أقدمية ثالث سنوات كل من أسا 1996يمكن أن يستفيد بتاريخ فاتح يوليو 

املحاضرين واألساتذة املساعدين من الدرجتين 'ب' و 'ج' الذين زاولوا مدة تسع سنوات مهام التعليم والبحث 

والذين تمت إعادة إدماجهم بهذا التاريخ على التوالي أساتذة التعليم العالي وأساتذة مؤهلين وأساتذة التعليم 

)الفقرة األولى( أعاله وذلك بناء على  33و 32و 31ات 'أ' و 'ب' و 'ج' تطبيقا للمواد العالي املساعدين من الدرج

 33اقتراح من اللجنة العلمية وبعد استطالع رأي مجلس الجامعة املعني مع مراعاة املعايير املحددة في املادة 

 )الفقرة الثانية( أعاله.

  ؛(2011)فاتح يوليو  1432رجب  28خ بتاري 2-11-328 )غيرت الفقرة الثانية باملادة األولى من املرسوم رقم

 (3324( )ص 2011يوليو  11) 1432ن شعبا 9بتاريخ  5959ج. ر. عدد 

غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه األقدمية وطبقا لنفس الشروط، األساتذة املحاضرين املشار إليهم في 

لون الذين تمت تسميتهم بهذه الصفة خالل الفترة أعاله، وكذا األساتذة املؤه 32الفقرة الثالثة من املادة 

، ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم 2001مارس  7و 1996املتراوحة ما بين فاتح يوليو 

 العالي.

، في حين ال يسري هذا املفعول بالنسبة 1999ويسري املفعول املادي ألحكام هذه املادة ابتداء من فاتح يوليو 

اتذة التعليم العالي املشار إليهم في الفقرة الثانية أعاله واملستفيدين من األقدمية املذكورة في تاريخ الحق ألس

 إال ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في هذا اإلطار. 1999لفاتح يوليو 

ح يوليو )فات 1432من رجب  28بتاريخ  2.11.328الفقرة الرابعة باملادة األولى من املرسوم رقم أضيفت 

 (.3324( )ص 2011يوليو  11) 1432شعبان  9بتاريخ  5959، ج. ر. عدد (2011

 ويعتمد النسق العادي، في حالة مراجعة الترقية في الدرجة، عند احتساب االستفادة من هذه األقدمية.                        

 املكررة مرتين 33املادة 

  ؛(2011)فاتح يوليو  1432رجب  28 بتاريخ 2-11-328)أضيفت باملادة الثانية من املرسوم رقم 

 (3324( )ص 2011يوليو  11) 1432ن شعبا 9بتاريخ  5959ج. ر. عدد 

يستفيد األساتذة الباحثون الذين تم توظيفهم طبقا ملقتضيات املرسوم املشار إليه  2010بتاريخ فاتح يناير 

( كأساتذة مساعدين والذين أعيد 1975كتوبر أ 17) 1395من شوال  11الصادر في  2-75-665أعاله رقم 

إدماجهم، حسب الحالة، في األطر املنصوص عليها في هذا املرسوم من أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم 

 املكتسبة بصفة أستاذ مساعد دون أن تتجاوز هذه األقدمية االعتبارية تسع سنوات.
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عنيين باألمر، ويعتمد النسق العادي في الترقية في ويتم تطبيق هذه األقدمية على آخر وضعية إدارية للم

 الدرجة عند مراجعة وضعيتهم.

، وتصرف املستحقات 2010ويسري املفعول املادي املطابق لوضعيتهم اإلدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 

يناير  31ن وابتداء م 2011يوليو  31 املالية الناتجة عن تطبيق هذه املقتضيات على شطرين: ابتداء من

2012. 

املكررة  37املكررة و 37ال تطبق مقتضيات هذه املادة على األساتذة الباحثين املنصوص عليهم في املادتين 

 مرتين أدناه.

 34املادة 

  ؛(2002يونيو  12) 1423ربيع األول  30 بتاريخ 2-02-32)غيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (1982( )ص 2002يوليو  8) 1423خر ربيع اآل  26بتاريخ  5019ج. ر. عدد 

  ؛(2006ماي  3) 1427ربيع اآلخر  5بتاريخ  2-06-03)وغيرت باملادة األولى من املرسوم رقم 

تغيير ابتداء ( ويعمل بهذا ال1380( )ص 2006ماي  29) 1427بتاريخ فاتح جمادى األولى  5425ج. ر. عدد 

 (2005فبراير  21من 

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30خ بتاري 2-08-12ادة األولى من املرسوم رقم )وغيرت وتممت بامل

 (.4436( )ص 2008ديسمبر  8)1429ذي الحجة  9بتاريخ  5689ج. ر. عدد 

  ؛(2011أبريل  11) 1432جمادى األولى  7 بتاريخ 2-10-451)وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (2394( )ص 2011أبريل  28) 1432ى األولى جماد 24بتاريخ  5938ج. ر. عدد 

  ؛(2011)فاتح يوليو  1432من رجب  28بتاريخ  2-11-328)وغيرت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (3324( )ص 2011يوليو  11) 1432 شعبان 9بتاريخ  5959ج.  ر. عدد 

ة املساعدين في إطار أساتذة التعليم يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي املساعدين املتفرعين عن إطار األساتذ

العالي عند حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها وتوفرهم على األقل على الرتبة 

 الثانية من الدرجة )ب( من إطارهم؛

مفعول هذا يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي املساعدين املتفرعين عن إطار األساتذة املساعدين في تاريخ 

أعاله، في إطار األساتذة املؤهلين بعد  33من املادة  5املرسوم وكذا األساتذة املساعدين املشار إليهم في الفقرة 

حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها. ويعاد إدماجهم جميعا مباشرة في إطار 

 بصفة أستاذ مؤهل.أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات 

ويجب على أساتذة التعليم العالي املساعدين واألساتذة املساعدين املشار إليهم أعاله املعنيين بعملية إعادة 

اإلدماج املنصوص عليها في هذه املادة أن يكونوا مسجلين لتحضير دكتوراه الدولة طبقا للفقرة الثانية من 

 ( املشار إليه أعاله.1997فبراير  19) 1417من شوال  11ر في الصاد 2-96-796من املرسوم رقم  36املادة 
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 35املادة 

  ؛(2002أكتوبر  9) 1423شعبان  2بتاريخ  2-02-619)غيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 ( 3588( )ص 2002ديسمبر  5) 1423رمضان  30بتاريخ  5062ج. ر. عدد 

ن املزاولين عملهم بتاريخ مفعول هذا املرسوم في إطار أساتذة التعليم يعاد مباشرة إدماج املساعدين املرسمي

العالي املساعدين باعتبار الدرجة والرتبة واألقدمية في الرتبة املكتسبة في إطارهم وذلك بعد مناقشة 

ا ووفق أعاله أو شهادة معترف بمعادلتها له 33من املادة  3أطروحتهم لنيل الدكتوراه املشار إليها في الفقرة 

 أعاله. 31الشروط املنصوص عليها في املادة 

 36املادة 

أعاله  35و 34و 33و 32و 31و 30يحتفظ األساتذة الباحثون املعنيون بالتدابير املنصوص عليها في املواد 

بالوضعية اإلدارية التي كانت لهم في تاريخ تنفيذ هذا املرسوم إلى أن تصبح قرارات إعادة إدماجهم في مختلف 

 ألطر والدرجات املذكورة أعاله سارية املفعول.ا

وتعتبر األقدمية املشار إليها في الفقرة األولى أعاله واملكتسبة من لدن األساتذة الباحثين في درجتهم القديمة 

 كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة ألجل تطبيق أحكام هذا املرسوم.

 37املادة 

  ؛(2002أكتوبر  9) 1423شعبان  2 بتاريخ 2-02-619ملرسوم رقم )غيرت وتممت باملادة األولى من ا

 (:3588( )ص 2002ديسمبر  5) 1423رمضان  30بتاريخ  5062ج. ر. عدد 

يوضع إطار األساتذة املساعدين وإطار املساعدين في طريق االنقراض ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا املرسوم 

أكتوبر  17) 1395من شوال  11 بتاريخ 2-75-665أعاله رقم  ويظالن خاضعين ألحكام املرسوم املشار إليه

 بعده. 2( مع مراعاة أحكام الفقرة 1975

وبالرغم من جميع األحكام التنظيمية املنافية فإن األساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم خالل الفترة املمتدة 

إما بصفة أساتذة محاضرين على  إلى تاريخ نشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية 1996من فاتح يوليو 

أساس دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها وإما بصفة أساتذة مساعدين على أساس دبلوم 

الدراسات العليا أو شهادة معادلة له أو شهادة يتأتى بها بالتوظيف بناء على املؤهالت في إطار مهندس ي الدولة 

و شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه يعاد إدماجهم على التوالي في إطار أو شهادة الدراسات الجامعية العليا أ

 األساتذة املؤهلين وإطار أساتذة التعليم العالي املساعدين وفق الشروط التالية:

أساتذة املحاضرين في تاريخ توظيفهم في إطار األساتذة املؤهلين في الرتبة األولى من الدرجة )أ(  يعاد إدماج

أعاله، ويعاد ترتيبهم  22بهذه الصفة تدريبا ملدة سنتين وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  ويقضون فيها

مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد ترسيمهم ومزاولة العمل طوال أربع سنوات على األقل بصفة 

 ه؛أعال  32من املادة  2و 1أساتذة مؤهلين وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرتين 

األساتذة املساعدون الذين تم توظيفهم خالل املدة املشار إليها أعاله، يعاد إدماجهم، بعد ترسيمهم في إطار 

أساتذة التعليم العالي املساعدين بمجرد ما يبلغون إما الرتبة الخامسة من الدرجة )أ( وإما الرتبة األولى من 

أعاله، أما األساتذة  33املنصوص عليها في  املادة الدرجة )ب( الخاصة باألساتذة املساعدين وفق الشروط 



  2015يناير  12آخر تحيين بتاريخ  20 
 

املساعدون الذين تم توظيفهم على أساس شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه فيعاد إدماجهم في إطار أساتذة 

التعليم العالي املساعدين بعد ترسيمهم بصفة أساتذة مساعدين واالستفادة في هذا اإلطار من أقدمية 

 أعاله. 33من املادة  4وات وفقا ألحكام الفقرة اعتبارية ملدة ست سن

  ؛(2006ماي  3) 1427ربيع اآلخر  5بتاريخ  2-06-03)غيرت الفقرة الثالثة باملادة األولى من املرسوم رقم 

( ويعمل بهذا التغيير ابتداء 1380( )ص 2006ماي  29) 1427بتاريخ فاتح جمادى األولى  5425ج. ر. عدد 

 .(2005فبراير  21من 

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30بتاريخ  2-08-12)وغيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (.4436( )ص 2008ديسمبر  8)1429ذي الحجة  9بتاريخ  5689ج. ر. عدد 

  ؛(2011)فاتح يوليو  1432من رجب  28بتاريخ  2-11-328)وغيرت باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (: 3324( )ص 2011يوليو  11) 1432شعبان  9 بتاريخ 5959ج.  ر. عدد 

 2يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي املساعدين املتفرعين عن إطار األساتذة املساعدين املشار إليهم في املقطع 

إطار أعاله في  33من الفقرة الثانية أعاله وكذا األساتذة املساعدين املشار إليهم في الفقرة الخامسة من املادة 

األساتذة املؤهلين بعد حصولهم خالل هذه املدة على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها 

؛ ويعاد إدماجهم مباشرة في 1997فبراير  20شريطة أن يكونوا مسجلين لتحضير الشهادتين املذكورتين قبل 

 مؤهل.إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ 

)فاتح يوليو  1432من رجب  28بتاريخ  2-11-328)غيرت الفقرة الرابعة باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (3324( )ص 2011يوليو  11) 1432 شعبان 9بتاريخ  5959ج.  ر. عدد  ؛(2011

وإما على يعاد إدماج املساعدين الحاصلين إما على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له 

شهادة يتأتى بها التوظيف بناء على املؤهالت في إطار األساتذة املساعدين بتاريخ الحصول على أحد الدبلومين 

من شوال  11بتاريخ  2-75-665املذكورين وفق الشروط املنصوص عليها في املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

أساتذة التعليم العالي املساعدين بمجرد توفرهم  (. ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار 1975أكتوبر  17) 1395

 )الفقرة األولى والفقرة الثانية( املشار إليها أعاله.  33على إحدى الشرطين املنصوص عليهما في املادة 

ويستفيد األساتذة املساعدون واملساعدون املشار إليهم في هذه املادة من تعويض عن البحث وتعويض عن 

ما الشهرية طبق الجدول امللحق بهذا املرسوم ووفق الشروط املنصوص عليها في املادة التأطير تحدد مبالغه

 أعاله. 27

 املكررة 37املادة 

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30بتاريخ  2-08-12)أضيفت باملادة الرابعة من املرسوم رقم 

 (4436( )ص 2008ديسمبر  8)1429جة ذي الح 9 بتاريخ 5689ج. ر. عدد 

فا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي املساعدون خال 

من الفقرة الثانية  2واملقطع  33املتفرعون عن األساتذة املساعدين املشار إليهم في الفقرة الرابعة من املادة 

من  3للدكتوراه املنصوص عليها في الفقرة  أعاله، والحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها 37من املادة 

، وذلك في 2004أعاله، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار األساتذة املؤهلين ابتداء من فاتح سبتمبر  33املادة 
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رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم االستداللي الذي كان لهم في إطارهم األصلي، 

 ملكتسبة في رتبتهم األصلية.ويحتفظون باألقدمية ا

)فاتح يوليو  1432من رجب  28بتاريخ  2-11-328)غيرت الفقرة الثانية باملادة األولى من املرسوم رقم 

 (3324( )ص 2011يوليو  11) 1432شعبان  9بتاريخ  5959ج.  ر. عدد ؛ (2011

ق العادي ابتداء من تاريخ إدماجهم يرقى املعنيون باألمر، دون مفعول مادي، في الرتبة وفي الدرجة وفق النس

 ودون أن يترتب عن هذا اإلجراء نقص في أجرة املعنيين باألمر خالل هذه الفترة. 2007إلى غاية فاتح سبتمبر 

 .2007يسري املفعول املادي املطابق لوضعيتهم اإلدارية الجديدة ابتداء من فاتح سبتمبر 

املشار  12التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي طبقا ألحكام املادة يسمح للمعنيين باألمر باملشاركة في مباراة 

 إليها أعاله، دون اإلدالء بشهادة التأهيل الجامعي.

 املكررة مرتين 37املادة 

  ؛(2008أكتوبر  30) 1429شوال  30بتاريخ  2-08-12)أضيفت باملادة الرابعة من املرسوم رقم 

 (4437( )ص 2008ديسمبر  8) 1429 ذي الحجة 9 بتاريخ 5689ج. ر. عدد 

يستفيد أساتذة التعليم العالي واألساتذة املؤهلون املتفرعون عن أساتذة التعليم العالي املساعدين والذين تم 

من  3توظيفهم كأساتذة مساعدين بناء على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه املنصوص عليها في الفقرة 

ى دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو الحاصلون على التأهيل أعاله والحاصلون عل 33املادة 

الجامعي من أقدمية اعتبارية مدتها ثالث سنوات يتم تطبيقها على آخر وضعية إدارية للمعنيين باألمر وذلك 

 .2007ابتداء من فاتح سبتمبر 

 .2007من فاتح سبتمبر  يسري املفعول املادي املطابق لوضعيتهم اإلدارية الجديدة ابتداء

 

 

 أحكام ختاميةــ  الباب الثالث

 

 38املادة 

 .1996ينفذ هذا املرسوم ابتداء من فاتح يوليو 

  1395من شوال  11بتاريخ  2-75-665وتنسخ ابتداء من التاريخ املذكور أحكام املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

 أعاله. 37و 36و 35)الفقرة األخيرة( و 33ملواد ( مع مراعاة األحكام الواردة في ا1975أكتوبر  17)

 39املادة 

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

العلمي ووزير املالية واالستثمارات الخارجية والوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بالشؤون اإلدارية كل 

 احد منهم فيما يخصه.و 

 

 (.1997فبراير  19) 1417من شوال  11وحرر بالرباط في 



  2015يناير  12آخر تحيين بتاريخ  22 
 

 

 اإلمضاء: عبد اللطيف الفياللي.

 

 وقعه بالعطف:

 وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي،

 اإلمضاء: إدريس خليل.

 وزير املالية واالستثمارات الخارجية،

 اإلمضاء: محمد القباج.

 ب لدى الوزير األول املكلف بالشؤون اإلدارية،الوزير املنتد

 اإلمضاء: مسعود املنصوري.
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 جدول ملحق بتحديد املقادير الشهرية للتعويضات املمنوحة

 لألساتذة الباحثين بالتعليم العالي

 

 

 بتاريخ  4696(: ج. ر. عدد 1999ماي  6) 1420محرم  19بتاريخ  2.99.55)تمم باملرسوم رقم  -

 (.1427( )ص 1999يونيو  3) 1420صفر  18

بتاريخ  5225(: ج. ر. عدد 2004يونيو  7) 1425ربيع اآلخر  18بتاريخ  2-03-692)وغير باملرسوم رقم  -

(. وتتم االستفادة من املستحقات املالية 2777( ص 2004يونيو  28) 1425جمادى األولى  10

وية وذلك ابتداء من فاتح يوليو لكل املحددة في هذا الجدول على امتداد ثالث سنوات بأقساط متسا

 (.2005و 2004و 2003من سنوات 

(: ج. ر. عدد 2009يناير  21) 1430محرم  24بتاريخ  2-08-598)وغير باملادة األولى من املرسوم رقم  -

 (.272( )ص 2009يناير  22) 1430محرم  25بتاريخ  5702

بتاريخ  5813(: ج. ر. عدد 2009يسمبر د 21) 1431محرم  4 بتاريخ 2-09-594)وغير باملرسوم رقم  -

 (.496( )ص 2010فبراير  15) 1431صفر  30

 بتاريخ  5959(: ج. ر. عدد 2011)فاتح يوليو  1432رجب  28بتاريخ  2-11-309)وغير باملرسوم رقم  -

 (:3322( ص )2011يوليو  11) 1432شعبان  9



 

 

 2015يناير  12آخر تحيين بتاريخ  24 زعاتمديرية الشؤون القانونية واملعادالت واملنا

 

 

 

 

 األطر والدرجات
 2011ابتداء من فاتح ماي 

 التعويض عن التأطير البحثالتعويض عن 

 أساتذة التعليم العالي

 12.135 12.135 ..................... الدرجة )أ(

 15.242 15.242 .................... الدرجة )ب(

 18.350 18.350 .................... الدرجة )ج(

 األساتذة املؤهلون 

 9.678 9.678 .................... الدرجة )أ(

 10.728 10.728 ................... لدرجة )ب(ا

 11.770 11.770 ................... الدرجة )ج(

 أساتذة التعليم العالي املساعدون 

 8.010 8.010 ..................... الدرجة )أ(

 9.043 9.043 .................... الدرجة )ب(

 10.073 10.073 .................... الدرجة )ج(

 11.043 11.043 .................... الدرجة )د(

 األساتذة املساعدون 

 5.232 5.232 .................... الدرجة )أ(

 املساعدون 

 3.021 3.021 .................... الدرجة )أ(

   .................... الدرجة )ب(

من الرتبة األولى إلى الرتبة 

 .......... الثالثة
5.645 5.645 

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة 

 ......... السابعة
7.130 7.130 
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 النظام األساس ي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين 

 في الطب والصيدلة وطب األسنان
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 النص األصلي:

بهيئة  ( في شأن النظام األساس ي الخاص1999فبراير  15)1419شوال  28صادر في  2-98-548 مرسوم رقم

 .األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان

 ((1999 أبريل 15) 1419 ذي الحجة 28بتاريخ  4682عدد ر  ج.)

 

 املتممة:املغيرة و النصوص 

( الصفحة 1999أبريل  15)  1419ذي الحجة  28بتاريخ  4682استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد  -

  2000 ماي 11بتاريخ  4794ج.ر عدد . 889

( 1999أبريل  15) 1419من ذي الحجة  28خ بتاري 4682وقع بالجريدة الرسمية عدد  استدراك خطأ -

 .2000نوفمبر  16بتاريخ  4848. ج.ر.عدد 891الصفحة 

 .2002 ديسمبر  5بتاريخ  5062ج.ر عدد  (2002أكتوبر  9)  1423شعبان  2صادر في  2.02.730مرسوم رقم  -

أكتوبر  27بتاريخ  5155(.ج.ر.عدد 2003أكتوبر  9)  1424من شعبان  12في صادر  2.03.316مرسوم رقم  -

2003. 

ماي  29بتاريخ  5425( ج.ر.عدد 2006ماي  3)  1427ربيع اآلخر  5صادر في  2.005.1005مرسوم رقم  -

2006. 

فبراير  17بتاريخ  6231( ج.ر.عدد 2014يناير  13)  1435من ربيع األول  11صادر في  2.13.543مرسوم رقم  -

2014. 

 

_________________________ 
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بهيئة  ( في شأن النظام األساس ي الخاص1999فبراير  15)1419شوال  28صادر في  2-98-548 مرسوم رقم

 األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان

 (1999 بريلأ 15) 1419 ذي الحجة 28بتاريخ  4682ر عدد  ج.)

 

الصادر في  1-58-008 بناء على الظهير الشريف رقم

( في شأن النظام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4

األساس ي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره 

 منه ؛ 4وتتميمه وال سيما الفصل 

 13الصادر في  1-75-102وعلى الظهير الشريف رقم 

ملعتبر بمثابة ( ا1975فبراير  25) 1395من صفر 

قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره 

 منه ؛ 32وتتميمه وال سيما الفصل 

املتعلق بمزاولة الطب  10-94وعلى القانون رقم 

 1.96.123والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( وال 1996أغسطس  21) 1417ربيع اآلخر  5بتاريخ 

 ومنه ؛ 57و 56سيما املادتين 

من ذي  12الصادر في  11-71 لقانون رقموعلى ا

( بإحداث نظام 1971ديسمبر  30) 1391القعدة 

 للمعاشات املدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

من ذي  12الصادر في  012-71 وعلى القانون رقم

( بتحديد السن 1971ديسمبر  30) 1391القعدة 

التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو 

لة والبلديات واملؤسسات العامة ومستخدمو الدو 

املنخرطون في نظام املعاشات املدنية، كما وقع 

 تغييره وتتميمه ؛

ذي  7الصادر في  2-92-231 وعلى املرسوم رقم

( بإعفاء املوظفين 1993أبريل  29) 1413القعدة 

من شرط السن املطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار 

 جديد من أطر الدولة ؛

من  13الصادر في  401-67 لكي رقموعلى املرسوم امل

( بسن نظام عام 1967يونيو  22) 1387ربيع األول 

للمباريات واالمتحانات الخاصة بولوج األطر 

والدرجات واملناصب باإلدارات العامة، كما وقع 

 تغييره وتتميمه ؛

ذي  6الصادر في  2-73-723 وعلى املرسوم رقم

بأجور ( املتعلق 1973ديسمبر  31) 1393الحجة 

موظفي الدولة والجماعات املحلية والعسكريين 

املتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير 

املتعلقة بأجور املستخدمين في مختلف املقاوالت، 

 كما وقع تغييره وتتميمه ؛

من  21الصادر في  2-91-527وعلى املرسوم رقم 

( املتعلق بوضعية 1993ماي  13) 1413ذي القعدة 

خارجيين والداخليين واملقيمين باملراكز الطلبة ال

 االستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

من  15الصادر في  2-77-510وعلى املرسوم رقم 

( بتحديد الشروط 1977سبتمبر  29) 1397شوال 

التي يكلف بموجبها بعض األطباء والصيادلة 

وجراحي األسنان العسكريين بمهام التعليم في كليتي 

يدلة وكليتي طب األسنان، كما وقع الطب والص

 تغييره وتتميمه ؛

جمادى  7الصادر في  2-90-471 وعلى املرسوم رقم

( بمنح أجرة 1990ديسمبر  25) 1411اآلخرة 

تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب 

 والصيدلة وكليات طب األسنان؛

من  11الصادر في  2-96-796وعلى املرسوم رقم 

( بتحديد نظام 1997فبراير  19) 1417شوال 

الدراسة واالمتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم 

الدراسات العليا املعمقة ودبلوم الدراسات العليا 

املتخصصة وكذا الشروط واإلجراءات املتعلقة 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/273-D%C3%A9cret.aspx
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باعتماد املؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات 

 املذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وع في املجلس الوزاري املجتمع في وبعد دراسة املشر 

 (،1998ديسمبر  24) 1419رمضان  5

 رسم ما يلي : 

 الجزء األول ـ

 أحكام عامة 

 

 1املادة 

يحدد هذا املرسوم األحكام النظامية املطبقة 

على هيئة األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة 

 .وطب األسنان

 2املادة 

ب تتألف هيئة األساتذة الباحثين في الط

والصيدلة وطب األسنان باإلضافة إلى منصب 

األستاذ رئيس املصلحة االستشفائية من األطر 

 التالية :

 أستاذ التعليم العالي ؛  -

 أستاذ مبرز ؛  -

 أستاذ التعليم العالي مساعد.  -

ويمكن لكليات الطب والصيدلة وكليات طب 

األسنان االستعانة بأساتذة مشاركين وأساتذة 

ن الدروس وفقا للشروط يتقاضون تعويضات ع

 أدناه. 40و 39و 38املنصوص عليها في املواد 

  3املادة 

يزاول األساتذة الباحثون في الطب والصيدلة 

وطب األسنان كامل الوقت أنشطة التدريس 

 والتأطير والبحث ومهام ذات منفعة عامة.

ويكلفون عالوة على ذلك بمهام العالج 

االستشفائية  والوقاية والتسيير داخل التشكيالت

 وال سيما في املراكز االستشفائية.

وال يجوز لألساتذة الباحثين، مع مراعاة 

ولوا أنشطة التدريس أدناه، أن يزا 8أحكام املادة 

والبحث والتأطير والتسيير أو العالج أو هما معا 

والتسيير أو الوقاية أو هما معا خارج كلياتهم إال 

بإذن مكتوب من القيدوم ومدير املركز االستشفائي 

التابعين له ولفترات محددة في إطار اتفاقات أو 

 اتفاقيات تربط الجامعة أو املؤسسة بهيئة عامة.

ز لهم أن يزاولوا بصفة مهنية أي وال يجو 

نشاط خاص بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إال 

من الظهير الشريف  15تطبيقا ألحكام الفصل 

فبراير  24) 1377شعبان  4بتاريخ  1-58-008 رقم

 10-94من القانون رقم  57و 56( واملادتين 1958

 املتعلق بمزاولة الطب املشار إليهما أعاله.

 4املادة 

ل أنشطة األساتذة الباحثين املنصوص تزاو 

عليها في هذه املادة تحت سلطة قيدوم الكلية 

املعنية بتنسيق مع رؤساء الشعب ورؤساء املصالح 

 االستشفائية.

ويشارك األساتذة الباحثون في الطب 

والصيدلة وطب األسنان في إعداد برامج التعليم 

والتكوين ويتولون تنفيذها في شكل دروس رئيسية 

أعمال توجيهية وأعمال تطبيقية وتأطير التداريب و 

 االستشفائية.

ويباشرون كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

وبمساعدة األوساط املهنية، تحيين مضامين 

 ومناهج التعليم.

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/ViewArticle.asp?ArtID=273&HghlghtSrcTxt=1187962051234#FromArticle1187962051234
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/ViewArticle.asp?ArtID=273&HghlghtSrcTxt=1187962051234#FromArticle1187962051234
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/ViewArticle.asp?ArtID=273&HghlghtSrcTxt=1187962051234#FromArticle1187962051234
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ويقومون بتنظيم حصص التعليم وتوزيعها 

في حظيرة الشعب أو الفرق البيداغوجية وفقا 

 أدناه. 8ألحكام املادة 

قييم ومراقبة معلومات الطلبة ويباشرون ت

ومؤهالتهم ويساهمون في الحراسة وفي لجان 

 االمتحانات واملباريات.

ويساهمون في تنمية األبحاث األساسية 

 والتطبيقية والتكنولوجية وكذا الرفع من قيمتها.

ويشاركون في التكوين املستمر لألطر في 

القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة واملعلومات 

علمية والتقنية؛ وينظمون لهذه الغاية تداريب ال

دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة 

 وعروض أعمال.

ويقيمون تبادال للمعلومات والوثائق وتعاونا 

علميا مع املعاهد واملراكز وهيئات التعليم والبحث 

املماثلة الوطنية واألجنبية ومع الجماعات املحلية 

 ماعية.والقطاعات االقتصادية واالجت

ويشاركون في تأطير أطروحات نهاية الدراسات 

 واألعمال امليدانية.

 5املادة 

تتعلق مهام البحث بإجراء دراسات وأعمال 

فردية أو جماعية يمكن أن تهم ميدانا أو عدة 

ميادين قصد تحقيق األغراض التالية بوجه خاص 

: 

جمع املعطيات املتعلقة باألوبئة التي يمكن  -

اد استراتيجية للوقاية استخدامها إلعد

 الصحية ؛

إنجاز أعمال بحث بيداغوجي قصد الرفع  -

من مستوى التعليم الطبي وضمان 

استكمال خبرة األساتذة الباحثين في كلية 

 الطب والصيدلة وطب األسنان ؛

القيام بأعمال بحث أساس ي وتطبيقي  -

وتكنولوجي قصد املساهمة في تحسين 

 املستوى الصحي للبالد.

 

 

 6 املادة

تهدف أعمال العالج والوقاية إلى املساهمة في 

تنمية النظام الصحي وإلى الرفع من املستوى 

الصحي للسكان، ويساهم األساتذة الباحثون في 

 مهام اإلدارة التي تستلزمها األعمال املذكورة.

 7املادة 

يزاول األساتذة الباحثون أنشطتهم 

االستشفائية في حظيرة املؤسسات الجامعية 

لتشكيالت الصحية االستشفائية واإلسعافية وا

بالواليات والعماالت واألقاليم املوجودة بها مقار 

كليات الطب والصيدلة وكليات طب األسنان وكذا 

ويساهمون  داخل التشكيالت الصحية العسكرية.

باإلضافة إلى ذلك في أنشطة العالج والوقاية وفق 

ى البرامج التي تعدها وزارة الصحة وإن اقتض 

الحال، اإلدارة املكلفة بالدفاع الوطني فيما يتعلق 

 بالتشكيالت االستشفائية العسكرية.

ويمكن تعيينهم للعمل باملستشفيات الجهوية 

أو اإلقليمية الغير التابعة للمراكز االستشفائية 

والتي تستقبل طلبة الطب والصيدلة وطب 

وتتم هذه التعيينات بقرار لوزير الصحة  األسنان.

تراح من قيدوم الكلية وبعد استطالع رأي مدير باق

املركز االستشفائي املعنيين ملدة ثالثة أشهر قابلة 

للتجديد مرة واحدة. غير أن مدة التعيين املذكور 

يمكن تمديدها لدواعي املصلحة العامة بعد موافقة 

املعني باألمر. وفي هذه الحالة يظل األساتذة 

 من هذا املرسوم. 8و 5و 4خاضعين ألحكام املواد 
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غير أن تعيين أماكن عمل األساتذة الباحثين 

العسكريين تقرره السلطة املكلفة بإدارة الدفاع 

 الوطني.

 8املادة 

 

عالوة على الوقت الذي يخصصه األساتذة 

الباحثون ألنشطة العالج والوقاية والحراسة 

والبحث والتأطير، تحدد الحصص األسبوعية 

مارسها األساتذة الباحثون ألنشطة التعليم التي ي

بثمان ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى 

ساعات من الدروس  10أساتذة التعليم العالي و

ساعة  14الرئيسية بالنسبة إلى األساتذة املبرزين و

من األعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم 

 العالي املساعدين.

ادة األولى من بامل الثانيةالفقرة )غيرت وتممت  -

 9) 1423شعبان  2 بتاريخ 2-02-730املرسوم رقم 

 30بتاريخ  5062(: ج. ر. عدد 2002أكتوبر 

 ( :3590( ص 2002ديسمبر  5) 1423رمضان 

ينجز األساتذة الباحثون حصصهم التعليمية 

في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال 

يها املعادلة تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى ف

 التالية:

تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة 

ونصف من األعمال التوجيهية أو ساعتين من 

األعمال التطبيقية أو ساعتين من تأطير التداريب 

 االستشفائية.

يحدد القيدوم كل سنة توزيع حصص 

التعليم بتنسيق مع رؤساء الشعب واملسؤولين عن 

 وحدات التكوين والبحث.

تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في وإذا 

ساعات من  8املؤسسة املنتمى إليها بما يعادل 

مكن إنجاز ما تبقى منها في كلية أالدروس الرئيسية، 

للطب والصيدلة أو طب األسنان أو في مؤسسة 

 3أخرى للتعليم العالي العام وفقا ألحكام الفقرتين 

يحدد أعاله، وداخل دائرة نفوذ  3من املادة  4و

مداها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم 

 العالي.

وإذا أنجزت البقية املذكورة من حصة 

التعليم اآلنفة الذكر في مدينة أخرى خارج أو داخل 

أعاله، تتكفل  5دائرة النفوذ املشار إليها في الفقرة 

املؤسسة الطالبة باملصاريف التي دفعها األستاذ 

لتنظيمية الجاري بها الباحث وفقا للنصوص ا

 العمل.

 9املادة 

يمكن لألساتذة الباحثين الذين زاولوا 

مهامهم طوال سبع سنوات متتالية أن يستفيدوا 

من إجازة للبحث أو استكمال الخبرة أو إعادة 

التأهيل أو التدريب ملدة سنة جامعية، ما لم يكن 

 ذلك متنافيا مع حاجات املصلحة.

زة البحث أو ويحتفظ املستفيدون من إجا

استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب 

بمجموع أجرتهم املطابقة لدرجتهم وكذا بحقوقهم 

 في الترقية والتقاعد.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه املادة بقرار 

مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي 

ووزير الصحة ووزير االقتصاد واملالية والسلطة 

املكلفة بالوظيفة العمومية واإلصالح الحكومية 

 اإلداري والسلطة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

وال تحول أحكام هذه املادة دون إرسال 

األساتذة الباحثين ألجل تكوين تكميلي تمليه 

حاجات الكلية أو املركز االستشفائي أو هما معا 

 فيما يتعلق بالتعليم والعالج أو الوقاية.
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 10املادة 

 2مح بولوج األطر املشار إليها في املادة يس

سنة على  40أعاله، للمترشحين البالغين من العمر 

األكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن 

تمديد هذا الحد من السن ملدة تساوي مدة 

الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح ألجل 

 سنة. 45التقاعد دون أن تتجاوز 

ذكور ال يحتج به على غير أن حد السن امل

املترشحين من املوظفين وفقا ألحكام املرسوم املشار 

ذي القعدة  7بتاريخ  2-92-231إليه أعاله رقم 

 (.1993أبريل  29) 1413

 11املادة 

يتم تعيين األساتذة الباحثين املشار إليهم في 

أعاله وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة  2املادة 

ة الحكومية املكلفة بالتعليم بقرار تتخذه السلط

العالي باقتراح من اللجنة العلمية املنصوص عليها 

من الظهير  17من الفصل  5و 4في الفقرتين 

الشريف املعتبر بمثابة قانون املشار إليه أعاله رقم 

فبراير  25) 1395من صفر  13بتاريخ  102-75-1

 ( وبعد استطالع رأي مجلس الجامعة املعني.1975

التعيينات املقررة بعد النجاح في  غير أن

مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية املكلفة 

 بالتعليم العالي.

ويتم تعيين األساتذة الباحثين العسكريين 

وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار مشترك 

للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والسلطة 

 لوطني.املكلفة بإدارة الدفاع ا

 12املادة 

 تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من :

 قيدوم الكلية املعنية، رئيسا ؛ -

 نائب القيدوم، مقررا للجنة ؛ -

أستاذين للتعليم العالي يعينهما رئيس  -

الجامعة باقتراح من قيدوم الكلية املعنية 

 رعيا ألهليتهما العلمية؛

أستاذين للتعليم العالي بالكلية ينتخبهما  -

ما وفق اإلجراءات املحددة بقرار نظراؤه

 للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي ؛

أستاذ في الطب أو الصيدلة عن كل كلية  -

للطب والصيدلة أو أستاذ في طب األسنان 

عن كل كلية لطب األسنان تعينه السلطة 

املكلفة بإدارة الدفاع الوطني عندما تتوفر 

 الكلية على أساتذة باحثين عسكريين؛

رئيس الشعبة الذي تهمه النقطة أو النقط  -

 املدرجة في جدول أعمال اللجنة العلمية.

وفي حالة عدم توفر الكلية على العدد الكافي 

من أساتذة التعليم العالي، يجوز للقيدوم أن 

يستعين بأساتذة مبرزين وإال فبأساتذة للتعليم 

العالي مساعدين ألجل تأليف أو تتميم اللجنة 

 العلمية.

وباستثناء الرئيس واملقرر، يمارس باقي 

أعضاء اللجنة العلمية انتدابهم ملدة ثالث سنوات 

 قابلة للتجديد.

ويجوز للقيدوم أن يستعين على سبيل 

االستشارة بأستاذ للتعليم العالي في التخصص 

 إلبداء رأيه في مسألة مدرجة في جدول أعمال.

وتجتمع اللجنة بطلب من القيدوم كلما 

 ت الحاجة ذلك ومرتين في السنة على األقل.استلزم

ويمكن أن تستشار اللجنة العلمية في طلبات 

إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل 

أو التدريب، وفي اختيار املترشحين للتوظيف بصفة 

األساتذة الباحثين املشاركين واألساتذة الذين 

في يتقاضون تعويضات عن الدروس املشار إليهم 
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بعده وفي كل مسألة أخرى  40و 39و 38املواد 

يعرضها القيدوم عليها. وال يجوز ألي عضو من 

أعضاء اللجنة العلمية أن يحضر االجتماعات 

املتعلقة بالقضايا التي تهم وضعيته اإلدارية أو 

 وضعية أستاذ باحث من درجة أعلى.

وتبدي اللجنة العلمية رأيها وتقدم إرشاداتها 

 رير مكتوبة ومعللة.في شكل تقا

 13املادة 

يتم تعيين األساتذة الباحثين في الطب 

والصيدلة وطب األسنان ملزاولة املهام املحددة في 

أعاله بصفة تلقائية بناء على  3من املادة  2الفقرة 

قرار لوزير الصحة ماعدا تعيين رؤساء املصالح 

االستشفائية الذي يباشر وفق الشروط املنصوص 

 أدناه. 15ملادة عليها في ا

 الجزء الثاني ـ

 األساتذة الباحثون 

 

 الباب األول ـ

 األساتذة رؤساء املصالح االستشفائية 

 

 14املادة 

)غيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم  -

أكتوبر  9) 1423شعبان  2 بتاريخ 730-02-2

رمضان  30بتاريخ  5062(: ج. ر. عدد 2002

 (:3590( ص 2002ديسمبر  5) 1423

يعتبر األساتذة رؤساء املصالح االستشفائية 

مسؤولين عن أنشطة التعليم والتأطير والبحث 

والعالج دون إخالل باالختصاصات املخولة 

 4لألساتذة الباحثين واملنصوص عليها في املادة 

 أعاله. ويكلفون زيادة على ذلك باملهام التالية :

 املساهمة في التسيير اإلداري للمستخدمين -

العاملين تحت سلطتهم والوسائل 

 املوضوعة رهن تصرفهم ؛

تنسيق أعمال الوقاية والعالج التي يقوم بها  -

في مصالحهم جميع املستخدمين العاملين 

 تحت سلطتهم ؛

اإلشراف على أعمال البحث التي تقوم بها  -

الفرق التابعة لهم بصفة مستقلة أو 

 ؛ون مع فرق أخرى وتشجيعهابتعا

مع فرقة األساتذة،  تصحيح، بتشاور  -

تداريب الطلبة الخارجيين والداخليين 

واملقيمين ومستخدمي الصحة في املصلحة 

التي يسيرونها وتقييم أعمال جميع 

األساتذة الباحثين واملستخدمين اإلداريين 

والتقنيين واألطباء والصيادلة وأطباء 

األسنان التابعين لوزارة الصحة واملزاولين 

 عملهم تحت سلطتهم.

 15املادة 

يعين األساتذة بصفة رؤساء مصالح 

استشفائية بقرار لوزير الصحة من بين أساتذة 

التعليم العالي بعد استطالع رأي مدير املركز 

 االستشفائي والقيدوم واستشارة اللجنة العلمية.

 ويسحب تعيينهم وفق اإلجراءات نفسها.

 16املادة 

ني تتولى السلطة املكلفة بإدارة الدفاع الوط

تعيين وسحب مهمة أستاذ رئيس املصلحة 

 االستشفائية باملستشفيات العسكرية.
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 الباب الثاني ـ 

 أساتذة التعليم العالي

 

 17املادة 

يساهم أساتذة التعليم العالي في مختلف 

 أعاله. 4و 3األنشطة املنصوص عليها في املادتين 

ويعتبرون فيما يخص التعليم الذي يلقنونه 

لتي يساهمون فيها مسؤولين عن تحيين أو األشغال ا

 البرامج وتنسيق أعمال التعليم املعهود بها إليهم.

 ويكلفون خصوصا باملهام التالية:

 إلقاء الدروس الرئيسية؛ -

تأطير األساتذة الباحثين واملقيمين  -

والداخليين والخارجيين والطلبة وباقي 

 مستخدمي الصحة؛

تنسيق عملية تحضير وتحيين األعمال  -

تطبيقية والتوجيهية واملساهمة إن ال

 اقتض ى الحال في تأطيرها؛

إنجاز الكتب ووحدات التعليم وغيرها من  -

الوثائق األخرى الخاصة بمستخدمي 

 الصحة أو املشاركة في إنجازها؛

تسيير األعمال املتعلقة باألطروحات  -

والرسائل واملشاركة في لجان االمتحانات 

 واملناقشات واملباريات؛

ة في أشغال البحث التي ينظمها املساهم -

وينسقها األستاذ رئيس املصلحة 

 االستشفائية.

ويساهم أساتذة التعليم العالي في واحدة أو 

أكثر من شعب التعليم والبحث في تكوين األساتذة 

الباحثين واملقيمين والداخليين والخارجيين والطلبة 

وباقي مستخدمي الصحة وذلك بتنظيم محاضرات 

ات ومناظرات وغيرها من أنشطة وعروض وندو 

 استكمال التأهيل والتكوين املستمر لفائدتهم.

ويزاولون مهامهم تحت مسؤولية األستاذ 

رئيس املصلحة االستشفائية فيما يخص أنشطة 

 الوقاية والعالج.

 

 18املادة 

رقام االستداللية يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي على ثالث درجات )أ( و)ب( و)ج( تخصص لها الرتب واأل 

 التالية:

 الدرجة )أ(
األرقام 

 االستداللية
 الدرجة )ب(

األرقام 

 االستداللية
 الدرجة )ج(

األرقام 

 االستداللية

 975 الرتبة األولى 860 الرتبة األولى 760 الرتبة األولى

 1005 الرتبة الثانية 885 الرتبة الثانية 785 الرتبة الثانية

 1035 الرتبة الثالثة )*( 915 رتبة الثالثةال 810 الرتبة الثالثة

 1065 الرتبة الرابعة 945 الرتبة الرابعة 835 الرتبة الرابعة

 1095 الرتبة الخامسة        

 

 19املادة 
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)غيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم  -

أكنوبر  9) 1423شعبان  2 بتاريخ 730-02-2

رمضان  30بتاريخ  5062(: ج. ر. عدد 2002

 (:3590( ص 2002ديسمبر  5) 1423

يعين أساتذة التعليم العالي من بين األساتذة 

املبرزين الذين قضوا ما ال يقل عن أربع سنوات في 

الخدمة الفعلية بهذه الصفة بعد قيام اللجنة 

أعاله بدراسة  12العلمية املنصوص عليها في املادة 

 شهادات وأعمال كل واحد ممن يعنيهم األمر.

 

 20املادة 

يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها 

رقم استداللي يعادل الرقم االستداللي الذي كان 

 لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.

ويحتفظون باألقدمية املكتسبة في رتبتهم إذا 

أعيد ترتيبهم في رقم استداللي معادل أو كانت 

عن الفائدة  الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل

التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة 

بإطارهم القديم، ويفقدون هذه األقدمية في حالة 

 العكس.
استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد  )*(

أبريل  15) 1419ذو الحجة  28بتاريخ  4682

 11) 1421صفر  7بتاريخ  4794(، ج ر ع 1999

 .1091( ص 2000ماي 

 21املادة 

باملادة  الثالثة والثامنة الفقرتان )غيرت وتممت -

 2 بتاريخ 2-02-730األولى من املرسوم رقم 

( : ج. ر. عدد 2002أكتوبر  9) 1423شعبان 

( 2002ديسمبر  5) 1423رمضان  30بتاريخ  5062

 ( :3590ص 

يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة 

 من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.

 وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.

وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها 

 مباشرة ضمن الشروط ووفق األنساق التالية :

يرقى عشرون في املائة  النسق االستثنائي: -

من عدد املترشحين املسجلين في الجدول 

السنوي للترقية في الدرجة واملزاولين في 

يم والبحث إلى الدرجة الجامعة مهام التعل

املوالية مباشرة بعد سنتين من األقدمية في 

 الرتبة الثالثة من الدرجة املقصودة؛

يرقى عشرون في املائة من  النسق السريع: -

عدد املترشحين املسجلين في الجدول 

السنوي للترقية السالف الذكر واملزاولين في 

الجامعة مهام التعليم والبحث إلى الدرجة 

ة مباشرة بعد سنة من األقدمية في املوالي

 الرتبة الرابعة من الدرجة املقصودة؛

يرقى املترشحون اآلخرون  النسق العادي: -

املسجلون في الجدول السنوي للترقية 

السالف الذكر واملزاولين في الجامعة مهام 

التعليم والبحث إلى الدرجة املوالية مباشرة 

الث إما بعد سنتين من األقدمية وإما بعد ث

سنوات من األقدمية في الرتبة الرابعة من 

 الدرجة املقصودة.

وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن 

 طريق جدول الترقية في الدرجة.

ويجب على املترشحين املعنيين أن يودعوا 

ملفا لدى رئيس املؤسسة التابعين لها في املكان 

 والتاريخ املحددين كل سنة لهذا الغرض.
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مللفات املذكورة في شكل تقرير وتقدم ا

مفصل عن أعمال املترشح، معززا بجميع األوراق 

 والوثائق املثبتة.

وينصب تقرير األنشطة املشار إليه أعاله على 

أنشطة البحث املنجزة واملنشورة بصورة فردية أو 

جماعية وعلى املشاركة في األنشطة العلمية 

 داغوجية.الوطنية والدولية واألنشطة املهنية والبي

وتعرض تقارير األعمال املذكورة على اللجنة 

التي تقوم بدراستها وفقا ملقاييس تحدد  ،العلمية

بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي 

وإدراجها حسب االستحقاق في قوائم مطابقة 

 ألنساق الترقي املشار إليها أعاله.

 )نسخت الفقرة األخيرة باملادة الثانية من -

 ربيع األول  11بتاريخ  2-13-543م املرسوم رق

بتاريخ  6231ر. عدد   (: ج.2014يناير  13) 1435

 2610ص  (2014فبراير  17) 1435ربيع اآلخر  17

 (.2013ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 

 

  املكررة 21املادة 

-543)أضيفت باملادة األولى من املرسوم رقم  -

يناير  13) 1435 ربيع األول  11بتاريخ  13-2

ربيع اآلخر  17بتاريخ  6231ر. عدد   (: ج.2014

ويعمل به  2610ص  (2014فبراير  17) 1435

 .()*(2013ابتداء من فاتح يناير 

، يرقى في الدرجة 2013ابتداء من فاتح يناير 

باالختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، 

وفقا للشروط واألنساق وحصيص الترقي 

أعاله، دون اإللزام  21عليها في املادة املنصوص 

بإيداع امللف املنصوص عليه في الفقرة الخامسة 

 منها، األساتذة الباحثون:

 و أاملعهود إليهم بتسيير الجامعات  -

املؤسسات الجامعية أو مؤسسات التعليم العالي 

 15غير التابعة للجامعات واملشار إليهم في املواد 

املتعلق بتنظيم  01-00من القانون رقم  33و 20و

التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ماي  19) 1421من صفر  15الصادر في  199-00-1

 (؛2000

املعهود إليهم بتسيير مؤسسات تكوين األطر  -

العليا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

 املحدثة لها؛

امللحقون لدى مجلس النواب طبقا للمادة  -

املتعلق  27-11ن القانون التنظيمي رقم م 14

بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 1432من ذي القعدة  16الصادر في  1-11-165 رقم

 (؛2011أكتوبر  14)

امللحقون لدى مجلس املستشارين طبقا  -

 28-11من القانون التنظيمي رقم  15للمادة 

ذه املتعلق بمجلس املستشارين، الصادر بتنفي

من  24الصادر في  1-11-172 الظهير الشريف رقم

 (؛2011نوفمبر  21) 1432ذي الحجة 

من الظهير  48امللحقون طبقا للفصل  -

الصار في  1-58-008 الشريف املشار إليه أعاله رقم

(، ملزاولة مهام أو 1958فبراير  24) 1377شعبان  4

 لتقلد مسؤولية إدارية؛

 48ا للفصل امللحقون بحكم القانون طبق -

  املكرر من الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم

فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  008-58-1

 (؛1958

العسكريون املعهود إليهم بمسؤولية إدارية  -

 أو املوجودين في وضعية اإللحاق.
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يتم ترتيب املترشحين للترقي حسب 

االستحقاق بناء على تقارير مفصلة حول أنشطتهم 

اإلدارية، يعدها لهذا الغرض رئيس اإلدارة أو 

السلطة املختصة باملؤسسة أو الهيئة التي يزاول بها 

املترشح مهامه اإلدارية، وتؤخذ بعين االعتبار كذلك 

مهام التعليم أو البحث أو التأطير املزاولة من طرف 

املعنيين باألمر، ويعفى من هذا التقرير املترشحون 

النواب أو مجلس املستشارين املنتخبون في مجلس 

 أو املعينون بصفة عضو في الحكومة.

ويرقى املعنيون باألمر من رتبة إلى الرتبة 

 املوالية كل سنتين.

ال تسري مقتضيات هذه املادة على األساتذة 

الباحثين امللحقين للقيام بمهام التعليم والبحث، 

 أعاله. 21وتطبق عليهم مقتضيات املادة 

 2-13-543ثالثة من املرسوم رقم نصت املادة ال

 على املقتضيات التالية:

املادة الثالثة: يرقى في الدرجة األساتذة الباحثين 

املشار إليهم في املادة األولى أعاله، برسم السنوات 

، باالختيار، بعد التقييد في 2012إلى  2006من 

جدول خاص للترقي، وفقا للشروط وألنساق 

من املرسوم  21املادة  الترقي املنصوص عليها في

من  28الصادر في  2-98-548 املشار إليه أعاله رقم

(، دون اإللزام 1999فبراير  15) 1419شوال 

بإيداع امللف املنصوص عليه في الفقرة الخامسة 

 منها، ودون تطبيق الحصيص.

تصرف املستحقات املالية الناتجة عن هذه 

 .2014الترقية ابتداء من فاتح يناير 

 الثالث ـ  الباب

 األساتذة املبرزون 

 

 22املادة 

يشارك األساتذة املبرزون في مختلف األعمال 

أعاله، تحت  4و 3املنصوص عليها في املادتين 

مسؤولية األستاذ رئيس املصلحة االستشفائية 

 وأساتذة التعليم العالي.

ويقومون في نطاق تخصصهم بتلقين التعليم 

جماعية وأعمال في شكل دروس رئيسية وأعمال 

 توجيهية وأعمال تطبيقية.

ويساهمون في أشغال البحث التي تقوم بها 

  املصلحة 

ويسيرون األشغال املتعلقة باألطروحات 

 والرسائل ؛

ويشاركون في لجان االمتحانات واملناقشات 

 واملباريات ؛

ويؤطرون األساتذة الباحثين غير أساتذة 

ن والخارجيين التعليم العالي واملقيمين والداخليي

 والطلبة وباقي مستخدمي الصحة ؛

ويساهمون في إنجاز الكتب ووحدات التعليم 

 وغيرها من الوثائق الخاصة بالتكوين ؛

ويقدمون العالجات ويشاركون في أنشطة 

 الوقاية ؛

 ويخضع األساتذة املبرزون لخدمة الحراسة ؛

ويتمتعون باألولوية على أساتذة التعليم 

 ن في إلقاء الدروس الرئيسية.العالي املساعدي

 23املادة 

يشتمل إطار األساتذة املبرزين على ثالث درجات )أ( و)ب( و)ج( تخصص لها الرتب واألرقام االستداللية 

  التالية:
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األرقام  الدرجة )أ(

 االستداللية

األرقام  الدرجة )ب(

 االستداللية

األرقام  الدرجة )ج(

 االستداللية

الرتبة 

 األولى

 900 الرتبة األولى 779 لرتبة األولىا 580

الرتبة 

 الثانية

 930 الرتبة الثانية 812 الرتبة الثانية 620

الرتبة 

 الثالثة

الرتبة  660

 الثالثة

 960 الرتبة الثالثة 840

الرتبة 

 الرابعة

الرتبة  720

 الرابعة

 990 الرتبة الرابعة 870

 1020 الرتبة الخامسة - - - -

 

 

 

 24املادة 

ف األساتذة املبرزون بعد النجاح في يوظ

مباراة تبريز يشارك فيها املترشحون املتوفرون على 

 أحد الشروط التالية:

أن يكونوا أساتذة التعليم العالي مساعدين  (1

 يثبتون :

إما قضاء ثالث سنوات على األقل في  (أ

الخدمة الفعلية بهذه الصفة 

بالتخصص محل املباراة بالنسبة إلى 

 مدة إقامتهم. من قضوا مجموع

وإما انتماؤهم إلطار األساتذة  (ب

املساعدين املتوفرين على أربع سنوات 

على األقل في الخدمة بهذه الصفة في 

 التخصص محل املباراة ؛

وإما قضاء ثالث سنوات على األقل  (ج

في الخدمة الفعلية بهذه الصفة 

بالتخصص محل املباراة بالنسبة إلى 

باراة في املتفرعين من التخصص على إثر م

املستشفيات األجنبية العسكرية املحددة 

قائمتها بقرار تتخذه السلطة املكلفة 

بالتعليم العالي باقتراح من السلطة املكلفة 

 بإدارة الدفاع الوطني.

أن يكونوا أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان  (2

مدنيين أو عسكريين زاولوا في الخارج وفق 

بلد نفس الشروط املطبقة على رعايا ال

املضيف وكامل الوقت مهام استشفائية 

جامعية تعادل على األقل مهام أساتذة 

التعليم العالي املساعدين وفق أحد 

 الشرطين التاليين :

 إما طوال مدة أربع سنوات على األقل؛ -

وإما طوال مدة سنتين على األقل بصفة  -

رئيس مصحة في مركز استشفائي وجامعي 

يلية بمركز مع قضائهم في املغرب مدة تكم

استشفائي مقر لكلية الطب أو الصيدلة أو 
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طب األسنان في حدود املدة املطلوبة في 

 ب أعاله. - 1الفقرة 

ويتم تعيينهم وفق الشروط املحددة في املادة 

 أعاله. 20

وتحدد إجراءات تنظيم مباراة التبريز 

لتوظيف األساتذة املبرزين املشار إليها في الفقرة 

رار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة األولى أعاله بق

 بالتعليم العالي ووزير الصحة.

 25 املادة

تدرس اللجنة العلمية املشار إليها في املادة  

أعاله طلبات الترشيح ملباراة التبريز املنصوص  11

 أعاله. 24عليها في املادة 

وال يجوز بأي حال من األحوال أن يشارك 

رية في مباراة املترشحون بالتخصصات غير السري

 .التبريز في تخصص سريري 

 

 26املادة 

يعين املترشحون الناجحون في مباراة التبريز 

أساتذة مبرزين بالرتبة األولى من الدرجة )أ( 

ويقضون بهذه الصفة تدريبا ملدة سنتين يمكن على 

 إثره ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم.

دة ويمكن تمديد فترة التدريب املذكورة مل

سنة إذا لم يبرهن األستاذ املبرز أثناء تدريبه عن 

األهلية الالزمة للقيام بمهمته، ويبرر التمديد بتقرير 

 11املادة  تعده اللجنة العلمية املنصوص عليها في

 أعاله.

وفي حالة تمديد، ال تعتبر في الترقية إال مدة 

 التدريب العادية.

وفيما يخص األساتذة املبرزين الذين لم 

قترح ترسيمهم على إثر مدة التدريب يمكن إما ي

إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم األصلي إن كانوا 

 ينتمون لإلدارة من قبل.

غير أن املترشحين املنتمين إلى أحد أطر 

املوظفين املرسمين، يعاد بعد ترسيمهم ترتيبهم إن 

اقتض ى الحال بدرجة تشتمل على رتبة ينفذ لها 

رقم استداللي يعادل الرقم الذي كان لهم في 

درجتهم األصلية أو يفوقه مباشرة وذلك وفق 

 أعاله. 20الشروط املحددة في املادة 

املنتمون إلى إطار أساتذة  أما املترشحون 

املرسمين فيعفون من )*( التعليم العالي املساعدين

قضاء التدريب املشار إليه في الفقرة األولى أعاله 

ويعاد ترتيبهم برتبة ينفذ لها رقم استداللي يعادل 

الرقم االستداللي الذي كان لهم في درجتهم األصلية 

 أو يفوقه مباشرة وذلك وفق الشروط املنصوص

 أعاله. 20عليها في املادة 
استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد  )*( 

أبريل  15) 1419ذو الحجة  28بتاريخ  4682

 19بتاريخ  4848ج. ر. عدد  .891الصفحة  (1999

  .3051( ص 2000نوفمبر  16) 1421شعبان 

 27املادة 

يعتبر األطباء والصيادلة وأطباء األسنان 

املبرزون باملستشفيات  العسكريون واألساتذة

 العسكرية األجنبية في حكم األساتذة املبرزين.

 

 28املادة 

تتم ترقية األساتذة املبرزين من رتبة إلى 

أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط املحددة 

 أعاله. 21في املادة 
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 الباب الرابع ـ  

 أساتذة التعليم العالي املساعدون 

 29املادة 

 

التعليم العالي املساعدين  يعهد إلى أساتذة 

بالقيام تحت السلطة التدرجية التي ينتمون إليها 

 :باملهام التالية

والوقاية سواء على مستوى  العالجأنشطة  -

املستشفيات أو على مستوى البنيات 

 الصحية األخرى ؛

املضادة والعالجات املستعجلة.  الفحوص -

ويلزمون بخدمة الحراسة داخل التشكيلة 

 ي وقع تعيينهم للعمل بها ؛الصحية الت

التأطير العملي لألساتذة الباحثين غير  -

أساتذة التعليم العالي واألساتذة املبرزين 

املقيمين والداخليين والطلبة وباقي 

مستخدمي الصحة املعينين باملصلحة عن 

طريق عروض وأعمال جماعية وأعمال 

 توجيهية وعالجات إلى املرض ى ؛

املنجزة في  املساهمة في أشغال البحث -

 املصلحة التي وقع تعيينهم للعمل بها.

ويعهد إليهم باإلضافة إلى ذلك باملهام 

 أعاله. 4و  3املنصوص عليها في املادتين 

 

 30املادة 

يلزم أساتذة التعليم العالي املساعدون زيادة 

أعاله بما  29على املهام املنصوص عليها في املادة 

 يلي :

ية والطبية فيما يخص التخصصات السرير  (1

والصيدلية واملحافظة على األسنان، 

باملساهمة في تأطير األعمال التطبيقية 

واألعمال التوجيهية وأعمال املختبر للعلوم 

األساسية وما قبل سريرية الداخلة في 

 تخصصاتهم؛

فيما يخص التخصصات الجراحية،  (2

باملساهمة في تأطير األعمال التطبيقية 

تشريح الخاصة واألعمال التوجيهية في ال

بالطلبة وكذا أنشطة املختبرات للعلوم 

 األساسية.

ويحدد عدد الساعات املخصصة لألعمال 

املذكورة في مختبرات الكليات املشار إليها في 

أعاله حسب ما تقتضيه املصلحة  2و 1الفقرتين 

ويوزع وفق جدول زمني يضعه قيدوم الكلية. ويخبر 

 ني باألمر.بذلك مدير املركز االستشفائي املع
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 31املادة 

يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي املساعدين على أربع درجات )أ( و)ب( و)ج( و)د( تخصص لها الرتب 

 واألرقام االستداللية التالية :

 

األرقام  )أ( الدرجة

االستدالل

 ية

الدرجة 

 )ب(

األرقام 

االستدالل

 ية

الدرجة 

 )ج(

األرقام 

االستدالل

 ية

األرقام  د(الدرجة )

 االستداللية

الرتبة 

 األولى

الرتبة  509

 األولى

الرتبة  639

 األولى

الرتبة  812

 األولى

930 

الرتبة 

 الثانية

 الرتبة 542

 الثانية

الرتبة  704

 الثانية

الرتبة  840

 الثانية

960 

الرتبة 

 الثالثة

الرتبة  547

 الثالثة

الرتبة  746

 الثالثة

الرتبة  870

 الثالثة

990 

ة الرتب

 الرابعة

الرتبة  606

 الرابعة

الرتبة  779

 الرابعة

الرتبة  900

 الرابعة

1020 

 

   (*)32املادة 

)تممت الفقرة األولى باملادة األولى من املرسوم  -

ماي  3) 1427ربيع اآلخر  4بتاريخ  2-05-1005رقم 

بتاريخ فاتح جمادى  5425(: ج. ر. عدد 2006

  ( :1380( ص 2006ماي  29) 1427األولى 

يوظف أساتذة التعليم العالي املساعدون من 

 الدرجة )أ( بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

املترشحون املدنيون والعسكريون الذين  (1

صححوا املدة العادية لإلقامة باملراكز 

االستشفائية مقار كلية الطب والصيدلة أو 

طب األسنان أو الذين صححوا بنجاح 

لجامعية األجنبية باملراكز االستشفائية ا

مسارا تكوينيا مماثال للمسار املذكور أعاله 

واملحدد بأربع سنوات على األقل فيما 

يخص التخصصات الطبية أو الصيدلية أو 

املحافظة على األسنان وبخمس سنوات 

فيما يخص التخصصات الجراحية أو 

 تخصص الطب الباطني.

 

 

 

 

ويتعين على املترشحين إثبات قضاء سنة 

ية في املزاولة أو التكوين أو التدريب تكميل

فيما يتعلق بالتخصصات املحددة مدة 

 إقامتها العادية في ثالث سنوات.

األطباء والصيادلة وأطباء األسنان  (2

العسكريون الناجحون في مباراة املساعدين 
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باملستشفيات األجنبية العسكرية والذين 

 قضوا :

إما أربع سنوات على األقل في الخدمة  -

لية بصفة مساعد في املستشفيات الفع

األجنبية العسكرية املنصوص عليها في 

ج أعاله أو بصفة مقيم في  - 24املادة 

مركز استشفائي وجامعي فيما يتعلق 

بالتخصصات الطبية أو تخصصات 

 طب األسنان ؛

وإما خمس سنوات على األقل في  -

الخدمة الفعلية بصفة مساعد في 

ة املستشفيات األجنبية العسكري

ج أعاله  -24املنصوص عليها في املادة 

أو بصفة مقيم في مركز استشفائي 

وجامعي فيما يتعلق بالتخصصات 

 الجراحية والطب الباطني ؛

وإما أربع سنوات في الخدمة الفعلية  -

داخل التشكيالت العسكرية بالنسبة 

للناجحين في مباراة املساعدين 

 .1993يونيو  2املذكورة قبل تاريخ 

جراءات تنظيم مباراة توظيف وتحدد إ

أساتذة التعليم العالي املساعدين املنصوص عليها 

في الفقرة األولى من هذه املادة بقرار مشترك 

للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي ووزير 

 الصحة.
 2-03-316نصت املادة األولى من املرسوم رقم   (*)

ر. (: ج. 2003أكتوبر  9) 1424شعبان  12بتاريخ 

أكتوبر  27) 1424بتاريخ فاتح رمضان  5155عدد 

 على املقتضيات التالية : 3685( ص 2003

من املرسوم املشار إليه  32)خالفا ألحكام املادة 

 1419من شوال  28بتاريخ  2-98-548 أعاله رقم

( وملدة انتقالية تنتهي بعد خمس 1999فبراير  15)

سنوات من تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة 

الرسمية وفي حدود خمسين منصبا ماليا، يمكن أن 

يتقدم ملباريات توظيف أساتذة التعليم العالي 

املساعدين من الدرجة 'أ' املنظمة من طرف كليتي 

الطب والصيدلة بفاس ومراكش في املواد األساسية 

واد السريرية األطباء املتوفرون على أحد وفي امل

 الشرطين التاليين :

إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في  (1

املادة األساسية أو املادة السريرية موضوع 

املباراة تشتمل على دبلوم الدراسات العليا 

املعمقة أو دبلوم معترف بمعادلته له 

 وسنتين على األقل من التدريب ؛

ى دبلوم التخصص في إثبات الحصول عل (2

الطب أو دبلوم معترف بمعادلته له في 

إحدى التخصصات املحددة بعده وسنتين 

على األقل من العمل بنفس التخصص 

 بعد الحصول على الدبلوم اآلنف الذكر :

الطب الجماعي )الطب الوقائي،  ▪

الصحة العامة واملحافظة على 

 الصحة( ؛

 علم األوبئة ؛ ▪

 طب الشغل ؛ ▪

 ؛الطب الشرعي  ▪

 الطب الرياض ي ؛ ▪

 علم التشريح ؛ ▪

 التشريح املرض ي ؛ ▪

 علم وظائف األعضاء ؛ ▪

 الفيزياء اإلحيائية ؛ ▪

 الكيمياء اإلحيائية ؛ ▪

 علم الطفيليات ؛ ▪

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/273-D%C3%A9cret.aspx
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 علم األنسجة واألجنة وتولد الخاليا ؛ ▪

 علم الجراثيم ؛ ▪

 علم الدم ؛ ▪

 علم املناعة ؛ ▪

 علم الصيدلة وعلم تأثير األدوية. ▪

ناصب املحددة في هذه ويمكن كذلك وفي حدود امل

املادة أن يتقدم ملباراة توظيف أساتذة التعليم 

تخصص علم التشريح  العالي املساعدين في

املترشحون املتوفرون على دبلوم التخصص في 

الطب )تخصص الجراحة العامة أو تخصص الطب 

اإلشعاعي( أو دبلوم معترف بمعادلته له واملزاولون 

التطبيقية أو األعمال  خالل تكوينهم تأطير األعمال

التوجيهية أو هما معا في التخصص املذكور ملدة 

 سنتين على األقل(.

 33املادة 

تنظر اللجنة العلمية املنصوص عليها في 

أعاله سلفا في طلبات الترشيح للمشاركة  11املادة 

في مباراة أساتذة التعليم العالي املساعدين املشار 

 أعاله. 32إليها في املادة 

يجوز للمترشحين في التخصصات غير  وال 

السريرية أن يشاركوا بأي حال من األحوال في 

مباراة أساتذة التعليم العالي املساعدين في 

 تخصص سريري.

 34املادة 

يعتبر األطباء والصيادلة وأطباء األسنان 

العسكريون املتخصصون في املستشفيات 

 - 24العسكرية األجنبية املنصوص عليها في املادة 

 ج في حكم أساتذة التعليم العالي املساعدين.

 35املادة 

يعين املترشحون الناجحون في املباراة املشار 

أعاله أساتذة التعليم العالي  32إليها في املادة 

مساعدين من الرتبة األولى بالدرجة )أ( ويقضون 

بهذه الصفة تدريبا ملدة سنتين يرسمون على إثره في 

 جتهم.الرتبة الثانية من در 

ويمكن تمديد فترة التدريب املذكور ملدة سنة 

إذا لم يبرهن أستاذ التعليم العالي املساعد أثناء 

تدريبه على األهلية الالزمة للقيام بمهمته. ويبرر 

تمديد التدريب بتقرير تعده اللجنة العلمية 

 أعاله. 11املنصوص عليها في املادة 

 مدة التدريب وفي حالة تمديد ال تعتبر في الترقية إال 

 العادية.

وفيما يخص أساتذة التعليم العالي 

املساعدين من الدرجة )أ( الذين لم يقترح 

ترسيمهم على إثر مدة التدريب يمكن إما إعفائهم 

وإما إرجاعهم إلى درجتهم األصلية إن كانوا ينتمون 

 لإلدارة من قبل.

غير أن املترشحين املنتمين إلى أحد أطر 

ين يعاد بعد ترسيمهم ترتيبهم املوظفين املرسم

بحسب الحالة في الدرجة )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( 

باإلطار في رتبة ينفذ لها رقم استداللي يعادل الرقم 

الذي كان لهم في درجتهم األصلية أو يفوقه مباشرة 

 أعاله. 20املادة   وذلك وفق الشروط املحددة في

 36املادة 

لي املساعدين تتم ترقية أساتذة التعليم العا

من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق 

 أعاله. 21الشروط املحددة في املادة 

 الباب الخامس 

 األساتذة املساعدون واملساعدون 

 

 37املادة 
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يوضع إطارا األساتذة املساعدين في الطب أو 

الصيدلة أو طب األسنان واملساعدين في طريق 

هذا املرسوم، االنقراض ابتداء من تاريخ العمل ب

وتظل جارية عليهما أحكام املرسوم املشار إليه أعاله 

 1413من ذي القعدة  22بتاريخ  2-91-265رقم 

الصادر  2-75-665( واملرسوم رقم 1993ماي  14)

( في شأن 1975أكتوبر  17) 1395من شوال  11في 

النظام األساس ي الخاص باملدرسين الباحثين في 

تغييره وتتميمه وذلك مع  التعليم العالي، كما وقع

 بعده. 2مراعاة أحكام الفقرة 

غير أنه يمكن أن يوظف بصفة انتقالية 

 كأستاذ مساعد من الدرجة األولى على إثر مباراة :

املساعدون واملرسمون بكليات الطب  (أ

والصيدلة أو كليات طب األسنان الذين تم 

توظيفهم تطبيقا ألحكام املرسوم املشار 

من  11بتاريخ  2-75-665إليه أعاله رقم 

 ( ؛1975أكتوبر  17) 1395شوال 

املساعدون العسكريون بكليات الطب  (ب

والصيدلة أو كليات طب األسنان املتوفرون 

جميعا على سنتين من الخدمة الفعلية 

بهذه الصفة باقتراح مشترك ملفتش 

مصلحة الصحة العسكرية والقيدوم املعني 

 باألمر.

  الباب السادس

 الباحثون غير الدائميناألساتذة  

 

 38املادة 

يجوز لكليات الطب والصيدلة وكليات طب 

األسنان أن تستعين، متى استلزمت ذلك الحاجة، 

وملدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون 

لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون 

 تعويضات عن الدروس.

 39املادة 

حدود عدد  يوظف األساتذة املشاركون في

املناصب املقيدة للمؤسسة في امليزانية من بين 

أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام 

 بأنشطة معينة.

 وتحدد وضعيتهم بعقد.

ويعادل مرتب كل أستاذ مشارك املرتب الذي 

يتقاضاه األستاذ الباحث بشرط أن يتوفر على 

نفس الشروط املتعلقة بالشهادات وأن تكون له 

 تجربة مهنية مماثلة.

 ويزاولون مهامهم كامل الوقت.

 40املادة 

يختار مؤقتا األساتذة املتقاضين تعويضات 

عن الدروس بمقرر للقيدوم من بين األشخاص 

املتوفرين على تجربة مهنية مؤكدة لها عالقة 

 بالتخصص املعني باألمر.

وتحدد أجور األساتذة املتقاضين تعويضات 

 2-75-667حكام املرسوم رقم عن الدروس وفقا أل 

( 1975أكتوبر  17) 1395من شوال  11الصادر في 

في شأن التعويضات عن الساعات اإلضافية 

 املمنوحة لبعض رجال التعليم العالي.

 الباب السابع  

 ـ نظام التعويضات

 41املادة 

يتقاض ى أساتذة التعليم العالي واألساتذة 

ساعدون عالوة املبرزون وأساتذة التعليم العالي امل

على املرتب املمنوحة لكل إطار ودرجة ورتبة 

 بعده :  التعويضات املحددة
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التعويض عن البحث والتعويض عن  (أ

التأطير املحددان مقاديرهما في جدول 

  امللحق باملرسوم رقم

 1417من شوال  11الصادر في  793-96-2

( في شأن النظام األساس ي 1997فبراير  19)

اتذة الباحثين في التعليم الخاص بهيئة األس

العالي. ولتطبيق القاعدة املذكورة، يعتبر 

األساتذة املبرزون في حكم األساتذة 

املؤهلين املنصوص عليهم في املرسوم املشار 

 . 2-96-793 إليه أعاله رقم

األجرة التكميلية املحددة باملرسوم  (ب

جمادى اآلخرة  7بتاريخ  2-90-471 رقم

1411  

 (.1990ديسمبر  25)

وعالوة على األجور املنصوص عليها في هذه 

املادة يتقاض ى األساتذة رؤساء املصالح 

االستشفائية تعويضا عن املهام مبلغه الشهري 

درهم يقتطع من نفقات املوظفين بميزانية  1.300

املراكز االستشفائية، يخصص هذا التعويض 

لتسديد جميع التكاليف املرتبطة باملهام التي ال 

املرتب. غير أنه ال يمكن الجمع بين هذا يشملها 

التعويض وبين التعويض عن املهام املمنوح 

 لقيدومي الكليات.

 42املادة 

يؤدى كل شهر عند انتهائه التعويض عن 

البحث والتعويض عن التأطير واألجرة التكميلية 

 وإن اقتض ى الحال التعويض عن املهام.

أو وال يمكن الجمع بينها وبين أية تعويضات 

مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا 

التعويضات العائلية والتعويضات التمثيلية عن 

 املصاريف والتعويضات عن الساعات اإلضافية.

 الباب الثامن  

النظام التأديبي املطبق على األساتذة الباحثين في 

 الطب والصيدلة

 وطب األسنان أثناء مزاولة مهامهم االستشفائية

 

 43ادة امل

تحدث بقرار لوزير الصحة لجنة إدارية 

متساوية األعضاء مختصة فقط بالنظر في ميدان 

التأديب بالنسبة إلى األساتذة الباحثين في الطب 

والصيدلة وطب األسنان فيما يتعلق فقط بأعمال 

العالج والوقاية والتسيير داخل التشكيالت 

االستشفائية كما هو منصوص عليها في الفقرة 

 أعاله. 3ثانية من املادة ال

 وتضم اللجنة املذكورة :

عضوين رسميين من بينهما الرئيس  (1

وعضوين نائبين يعينهم وزير الصحة 

باعتبارهم ممثلين لإلدارة ويجب أن تكون 

لهم صفة أطباء متوفرين على درجة مدير 

 لإلدارة املركزية أو من في حكمه؛

فيما يخص كل إطار من األطر املنصوص  (2

من هذا املرسوم وبحسب  2في املادة عليها 

 الحالة:

عضوين رسميين وعضوين نائبين  -

ينتخبهم األساتذة الباحثون في الطب 

 املذكورون من بينهم؛

عضوين رسميين وعضوين نائبين  -

ينتخبهم األساتذة الباحثون في 

 الصيدلة املذكورون من بينهم؛
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عضوين رسميين وعضوين  -

ون في نائبين ينتخبهم األساتذة الباحث

 .طب األسنان املذكورون من بينهم

وتطبق على إجراءات انتخاب ممثلي األساتذة 

الباحثين املذكورين وعلى سير اللجنة اإلدارية 

املتساوية األعضاء أحكام البابين الثالث والرابع 

 28الفصل  والفقرة األولى من 25الفصل  )باستثناء

فصل ( وال29والفقرتين األولى والرابعة من الفصل 

من  26الصادر في  2-59-200من املرسوم رقم  33

 11( لتطبيق الفصل 1959ماي  5) 1378شوال 

من الظهير الشريف املعتبر بمثابة النظام األساس ي 

العام للوظيفة العمومية املتعلق باللجنة اإلدارية 

املتساوية األعضاء فيما يتعلق بأحكامها غير املنافية 

 ألحكام هذه املادة.

 44ة املاد

تشمل العقوبات التأديبية املطبقة في إطار 

 هذا الباب حسب تصاعد درجة الخطورة على :

 اإلنذار؛ -

 التوبيخ ؛ -

الطرد املؤقت ملدة ال تتجاوز ستة أشهر مع  -

الحرمان من األجرة التكميلية املمنوحة 

لألساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة 

وكليات طب األسنان املحدثة باملرسوم 

 7بتاريخ  2-90-471 رقم شار إليه أعالهامل

 (.1990ديسمبر  25) 1411جمادى األخرة 

وتتخذ العقوبات التأديبية املشار إليها أعاله 

بمقرر لوزير الصحة بعد استطالع رأي اللجنة 

 املذكورة. اإلدارية املتساوية األعضاء

وكل مسطرة تأديبية تباشر في شأن أحد 

األساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب 

األسنان يجب أن يبلغها سلفا وزير الصحة إلى 

قيدوم الكلية التابع لها األستاذ الباحث املعني 

 باألمر.

ويبلغ مقرر وزير الصحة املنصوص عليه في الفقرة 

قيدوم الكلية التابع لها الثانية من هذه املادة إلى 

األستاذ الباحث املعني باألمر من طرف هذه السلطة 

 الحكومية.

 

 الجزء الثالث ــ  

 أحكام خاصة ومتفرقة وانتقالية

 الباب األول ـ أحكام خاصة

 

 45املادة 

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية 

املكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة باقتراح من 

د استطالع رأي اللجنة العلمية القيدوم وبع

أعاله املناصب  11املنصوص عليها في الفصل 

املخصصة املفتوحة في كل مباراة من مباريات 

توظيف أساتذة التعليم العالي أو األساتذة املبرزين 

أو أساتذة التعليم العالي املساعدين وكذا توزيعها 

باعتبار حاجات كلية الطب والصيدلة أو كلية 

 واملركز االستشفائي املعنيين.األسنان 

وتحدد املناصب املفتوحة إن اقتض ى الحال 

للمترشحين العسكريين في املباريات املذكورة بقرار 

مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي 

ووزير الصحة والسلطة املكلفة بإدارة الدفاع 

 الوطني.

 46املادة 

يم تقوم السلطة الحكومية املكلفة بالتعل

العالي ووزير الصحة بعد استطالع رأي قيدومي 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/9015-D%C3%A9cret.aspx
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الكليات ومديري املراكز االستشفائية املعنية وبعد 

استشارة اللجنة العلمية بنقل األساتذة الباحثين في 

 الطب والصيدلة وطب األسنان.

وتناط مهمة تعيين أماكن عمل األساتذة الباحثين 

دفاع العسكريين ونقلهم بالسلطة املكلفة بإدارة ال

 الوطني.

 47املادة 

ألجل تطبيق أحكام الظهير الشريف املشار 

 1-75-102إليه أعاله املعتبر بمثابة قانون رقم 

( يعتبر 1975فبراير  25) 1395من صفر  13بتاريخ 

في حكم األساتذة املحاضرين واألساتذة املساعدين 

بالتتابع األساتذة املبرزون وأساتذة التعليم العالي 

 أعاله. 2املنصوص عليهم في املادة  املساعدون 

 الباب الثاني 

ـ أحكام تتعلق باألساتذة الباحثين املتدربين  

 واملرسمين

 

 48املادة 

يعاد إدماج أساتذة الطب أو الصيدلة أو 

طب األسنان واألساتذة املبرزين في الطب أو 

الصيدلة أو طب األسنان واألساتذة املساعدين في 

ب األسنان املزاولين مهامهم الطب أو الصيدلة او ط

في تاريخ العمل بهذا املرسوم بالتتابع في أطر أستاذ 

التعليم العالي وأستاذ مبرز وأستاذ التعليم العالي 

أعاله وذلك وفق  2املساعد املشار إليهم في املادة 

 الشروط املبينة بعده.

 49املادة 

يعاد إدماج أساتذة الطب أو الصيدلة أو 

تبار الدرجة والرتبة واألقدمية في طب األسنان باع

الرتبة في إطار أستاذ التعليم العالي في درجة تشتمل 

على رتبة ينفذ لها رقم استداللي يعادل الرقم 

 .االستداللي الذي كان لهم في درجتهم السابقة

ويحتفظون في درجتهم الجديدة باألقدمية 

املكتسبة في رتبتهم القديمة في حدود سنتين على أن 

ستفادة من هذه األقدمية ترفع إلى ثالث سنوات اال 

إذا تمت إعادة اإلدماج املذكورة في الرتبة األخيرة 

 من الدرجة الجديدة.

 50املادة 

يعاد إدماج األساتذة املبرزين في الطب أو 

الصيدلة أو طب األسنان باعتبار الدرجة والرتبة 

واألقدمية في الرتبة في إطار أستاذ مبرز بالدرجة 

شتملة على رتبة ينفذ لها رقم استداللي يعادل امل

 الرقم االستداللي الذي كان لهم في إطارهم األصلي.

ويحتفظون في درجتهم الجديدة باألقدمية 

املكتسبة في رتبتهم القديمة وفق الشروط 

 أعاله. 49املنصوص عليها في املادة 

ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم 

قضاء أربع سنوات من املزاولة بهذه العالي بعد 

الصفة وبعد دراسة شهادات وأشغال كل واحد من 

 املعنيين باألمر من قبل اللجنة العلمية.

 51املادة 

 

)غيرت وتممت باملادة األولى من املرسوم رقم  -

أكتوبر  9) 1423شعبان  2 بتاريخ 730-02-2

رمضان  30بتاريخ  5062(: ج. ر. عدد 2002

 (:3590( ص 2002سمبر دي 5) 1423

يعاد إدماج األساتذة املساعدين في الطب أو 

الصيدلة أو طب األسنان البالغين على األقل الرتبة 

األولى من الدرجة الثانية بتاريخ العمل بهذا املرسوم 

في إطار أستاذ التعليم العالي املساعد بالدرجة 

املشتملة على رتبة ينفذ لها رقم استداللي يعادل او 
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وق مباشرة الرقم االستداللي الذي كان لهم، يف

ويحتفظون باألقدمية املكتسبة في الرتبة القديمة 

 أعاله. 49وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

أما األساتذة املساعدون البالغون الرتبة 

الخامسة على األقل من الدرجة األولى خالل الفترة 

فبراير  20إلى غاية  1996املمتدة من فاتح يوليو 

فيمكن إعادة إدماجهم دون أقدمية في الرتبة  1997

األولى من الدرجة )أ( ألساتذة التعليم العالي 

املساعدين ابتداء من التاريخ الذي يتوفرون فيه 

بناء على اقتراح اللجنة  على الشرط املذكور وذلك

العلمية وبعد استطالع رأي مجلس الجامعة املعني 

 الية :مع مراعاة املعايير الت

 الشهادات واملؤهالت املتوفر عليها ؛ -

 األعمال والنشرات املنجزة ؛ -

العروض املقدمة في املناظرات والندوات  -

 الوطنية والدولية ؛

 األعمال الجارية. -

ويظل األساتذة املساعدون الذين ال تتوافر 

الشروط الوارد بيانها  1997فبراير  20فيهم بتاريخ 

ألحكام املرسوم رقم أعاله، خاضعين  2في الفقرة 

 14) 1413من ذي القعدة  22بتاريخ  265-91-2

( ويعاد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم 1993ماي 

العالي املساعد بمجرد ما يتوفرون على الشروط 

 املذكورة. 2املقررة في الفقرة 

 مكررة 51املادة 

-730)أضيفت باملادة الثانية من املرسوم رقم  -

( : 2002أكنوبر  9) 1423ان شعب 2 بتاريخ 02-2

 5) 1423رمضان  30بتاريخ  5062ج. ر. عدد 

 ( :3590( ص 2002ديسمبر 

يمكن أن يستفيد األساتذة الباحثون في 

الطب والصيدلة وطب األسنان املنتمون بتاريخ 

إلى أطر أستاذ في الطب أو  1996فاتح يوليو 

الصيدلة أو طب األسنان وأستاذ مبرز وأستاذ 

الدرجات األولى )الرتبة الخامسة(  مساعد من

والثانية والثالثة من أقدمية ثالث سنوات بناء على 

اقتراح من اللجنة العلمية وبعد استطالع رأي 

مجلس الجامعة املعني مع مراعاة املعايير املحددة في 

)الفقرة الثانية( أعاله ابتداء من تاريخ  51املادة 

أستاذ التعليم العمل بإدماجهم على التوالي في أطر 

العالي وأستاذ مبرز وأستاذ التعليم العالي املساعد 

)الفقرتان  51و 50و 49تطبيقا ملقتضيات املواد 

 األولى والثانية( أعاله.

غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه األقدمية 

وطبقا لنفس الشروط األساتذة املبرزون املتفرعون 

أعاله  50ادة عن األساتذة املبرزين املشار إليهم في امل

ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ 

 التعليم العالي.

ويسري املفعول املادي ألحكام هذه املادة ابتداء من 

، في حين ال يسري هذا املفعول 1999فاتح يوليو 

بالنسبة ألساتذة التعليم العالي املشار إليهم في 

ة الفقرة الثانية أعاله واملستفيدين من األقدمي

إال ابتداء  1999املذكورة في تاريخ الحق لفاتح يوليو 

  من تاريخ إعادة ترتيبهم في هذا اإلطار.

 52املادة 

يحتفظ األساتذة الباحثون املعنيون بالتدابير 

أعاله  51و 50و 49املنصوص عليها في املواد 

بالوضعية اإلدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل 

ح قرارات إعادة إدماجهم بهذا املرسوم إلى أن تصب

في مختلف األطر والدرجات املشار إليها أعاله سارية 

 املفعول.

وتعتبر األقدمية املكتسبة من لدن األساتذة 

الباحثين املذكورين في درجاتهم القديمة كما لو تم 
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قضاؤها في درجاتهم الجديدة ألجل تطبيق هذا 

 النظام األساس ي.

 53املادة 

ساعدون من الدرجة يستفيد األساتذة امل

األولى غير املتوفرين على الشروط املنصوص عليها 

أعاله  51من املادة  3و 2و 1في الفقرات 

واملساعدون املزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا 

املرسوم من تعويض عن البحث وتعويض عن 

التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول 

-96-793 اله رقمامللحق باملرسوم املشار إليه أع

 (.1997فبراير  19) 1417من شوال  11بتاريخ  2

 الباب الثالث ـ أحكام انتقالية 

 

 54املادة 

بصفة انتقالية وخالل مدة خمس سنوات 

تبتدئ من تاريخ نشر هذا املرسوم في الجريدة 

عين أساتذة مبرزين ويرسمون األساتذة الرسمية، ي

اعاله  51املساعدون املشار إليهم في املادة 

املتوفرون على أربع سنوات على األقل من العمل 

بهذه الصفة في التخصص والناجحون في مباراة 

التبريز. ويعاد ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم العالي 

 .هأعال  50وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

 55املادة 

أعاله يمكن بصفة  24استثناء ألحكام املادة 

أن  1998ديسمبر  31انتقالية خالل مدة تنتهي في 

يشارك في مباريات التبريز في الصيدلة قصد 

توظيفهم بصفة أساتذة مبرزين في الصيدلة 

األساتذة املساعدون من الدرجة األولى في الصيدلة 

ه الصفة املتوفرون على سنتين من العمل بهذ

واملثبتون باإلضافة إلى ذلك حصولهم على دكتوراه 

 في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

 56املادة 

 31يمكن بصفة انتقالية خالل مدة تنتهي في 

أن يشارك في مباراة توظيف  1999ديسمبر 

األساتذة املساعدين من الدرجة األولى التي تنظمها 

 اد األساسية :كليات الطب والصيدلة في املو 

األطباء املتوفرون على أحد الشرطين  (أ

 التاليين :

إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في  (1

املادة األساسية موضوع املباراة املشتملة 

على دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو 

دبلوم يعادله وسنتين على األقل من 

 التدريب ؛

إثبات الحصول على دبلوم التخصص  (2

دبلوم معترف بمعادلته له في الطب أو 

في إحدى التخصصات املحددة بعده، 

وقضاء سنتين على األقل في العمل أو 

املزاولة بنفس التخصص املذكور قبل 

 الحصول على الدبلوم اآلنف الذكر :

الطب االجتماعي أو الطب الجماعي  -

 أو علم األوبئة والصحة؛

طب الشغل أو الطب الشرعي أو  -

 هما معا؛

 .يالطب الرياض  -

الصيادلة املتوفرون على أحد الشرطين  (ب

 : التاليين

الحصول على دبلوم الدكتوراه في   (1

العلوم الصيدلية أو شهادة معترف 

 بمعادلتها له؛

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/243-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/243-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/243-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/243-D%C3%A9cret.aspx
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إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين   (2

في التخصص موضوع املباراة املشتملة 

على دبلوم للدراسات العليا املعمقة أو 

دريب على دبلوم يعادله وسنتين من الت

 .األقل

 57املادة 

 2001ديسمبر  31يمكن بصفة انتقالية إلى 

أن يشارك في مباراة توظيف األساتذة املساعدين في 

طب األسنان من الدرجة األولى، املترشحون 

الحاصلون على دبلوم الدكتوراه في طب األسنان أو 

 على دبلوم يعادله واملثبتون باإلضافة إلى ذلك:

دبلوم التخصص في عالج إما الحصول على  -

 األسنان أو دبلوم معترف بمعادلته له ؛

وإما الحصول على دكتوراه في علوم  -

املحافظة على األسنان أو شهادة معترف 

 بمعادلتها لها ؛

وإما قضاء أربع سنوات من التكوين في  -

التخصص موضوع املباراة املشتمل على 

سنتين على األقل من التدريب الفعلي 

اسات العليا املعمقة أو دبلوم ودبلوم للدر 

 معترف بمعادلته له.

 58املادة 

تعتبر صحيحة بالرغم عن جميع األحكام 

النظامية املنافية، املباريات املنظمة تطبيقا ألحكام 

 22بتاريخ  2-91-265املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

( وذلك فيما 1993ماي  14) 1413من ذي القعدة 

املرسوم وتاريخ نشره في بين تاريخ العمل بهذا 

الجريدة الرسمية وكذا عمليات توظيف األساتذة 

الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان املنجزة 

 على أساس نتائج املباريات املذكورة.

ويعاد إدماج األساتذة املبرزين في الطب 

والصيدلة أو طب األسنان الذين تم توظيفهم 

قرة األولى أعاله خالل املدة املنصوص عليها في الف

في الرتبة األولى من الدرجة )أ( لألساتذة املبرزين 

ابتداء من تاريخ توظيفهم. ويعاد ترتيبهم مباشرة في 

إطار أساتذة التعليم العالي وفق الشروط املقررة في 

 أعاله. 50املادة 

وتطبق أحكام املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

ي الطب على األساتذة املساعدين ف 265-91-2

والصيدلة أو طب األسنان من الدرجة األولى الذين 

تم توظيفهم خالل املدة املنصوص عليها في الفقرة 

األولى أعاله. ويعاد إدماجهم في الدرجة )أ( من إطار 

أستاذ التعليم املساعد فور بلوغهم الرتبة 

الخامسة من الدرجة األولى وفق الشروط املشار 

أعاله. ويمكن  51من املادة إليها في الفقرة الثالثة 

تعيينهم أساتذة مبرزين بعد النجاح في مباراة التبريز 

ويعاد ترتيبهم بصفة أساتذة للتعليم العالي وفق 

 أعاله. 54الشروط املنصوص عليها في املادة 

 الباب الرابع ـ

 أحكام خاصة باألجانب 

 

 59املادة 

يمكن أن يشارك في مباريات األساتذة 

اتذة التعليم العالي املساعدين املبرزين وأس

املترشحون األجانب في حدود طاقة االستقبال 

والتأطير بكليات الطب والصيدلة وكليات طب 

 األسنان.

 60املادة 
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يمكن السماح للمترشحين األجانب باملشاركة 

في مباريات التبريز ومباريات أستاذ التعليم العالي 

 مساعد وفق الشروط التالية:

طلبات ترشيحهم مقدمة  يجب أن تكون  (1

من لدن حكوماتهم ومقبولة من لدن 

السلطة الحكومية املكلفة بالتعاون بعد 

استطالع رأي اللجنة العلمية املنصوص 

 أعاله؛ 11عليها في املادة 

يجب أن يتوفر املعنيون باألمر على الشروط  (2

املماثلة للشروط املطلوبة من املترشحين 

متوسطة ال  املغاربة وأن يحصلوا على درجة

تقل عن الدرجة التي حصل عليها آخر 

مترشح مغربي أعلن عن نجاحه في 

 التخصص املقصود؛

يعلن عن نجاح املترشحين املقبولين  (3

للمشاركة في إحدى املباريات املنصوص 

عليها في هذه املادة بصفتهم أجانب وينشر 

 إعالن نجاحهم في الجريدة الرسمية.

 61املادة 

ن األجانب املوجودين في تفرض على املترشحي

طور التكوين نفس الواجبات املهنية والخدمات 

 املفروضة على زمالئهم املغاربة.

وتحدد حقوقهم وواجباتهم بعقد يبرم بين 

 املعنيين باألمر والسلطة الحكومية املكلفة بالتعاون.

 

 الباب الخامس ـ 

 أحكام ختامية 

 

 62املادة 

 .1996و يعمل بهذا املرسوم من فاتح يولي

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام 

 22بتاريخ  2-91-265املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

( مع مراعاة 1993ماي  14) 1413من ذي القعدة 

 58و 53و 52( و3)الفقرة  51و 37أحكام املواد 

 أعاله.

 63املادة 

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في 

تعليم العالي وتكوين الجريدة الرسمية إلى وزير ال

األطر والبحث العلمي ووزير االقتصاد واملالية ووزير 

الصحة ووزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري 

 كل واحد منهم فيما يخصه.

 

فبراير  15) 1419من شوال  28وحرر بالرباط في 

1999،) 

 

 اإلمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 وقعه بالعطف :

 وين األطر والبحث العلمي،وزير التعليم العالي وتك

 اإلمضاء : نجيب الزروالي.

 وزير االقتصاد واملالية،

 اإلمضاء : فتح هللا والعلو.

 وزير الصحة،

 اإلمضاء : عبد الواحد الفاس ي.

 وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 اإلمضاء : عزيز الحسين.
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العالي التعليم شهادات معادلة  

 

  



 1697  الصفحة 05/07/2001بتاريخ  4914لجريدة الرسمية عدد ا

  

 (2001يونيو  21) 1422من ربيع األول  28صادر في  2.01.333مرسوم رقم 

 بمنح معادلة شهادات التعليم العالي  يتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة

  

 الوزير األول ؛

  

 من الدستور ؛ 63بناء على املادة 

  

 ( ؛2001يناير  30) 1421ذي القعدة  5الصادر في  430.2001املجلس الدستوري رقم  وعلى قرار 

  

 ( ؛2001ماي  31) 1422ربيع األول  7وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املجتمع في 

  

 : رسم ما يلي 

  

 1املادة 

املعادلة بين جميع الدرجات الجامعية أو األلقاب تؤهل السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي، وحدها دون غيرها، إلصدار 

 أو الدبلومات أو االعترافات أو الشهادات املدرسية التي تختتم بها الدراسات العليا.

  

 2املادة 

ترسل طلبات املعادالت إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي من طرف اإلدارات والهيآت املهنية أو الخواص، مرفوقة 

 يتضمن األوراق اإلثباتية والوثائق وفق الكيفيات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية املذكورة. بملف

  

 3املادة 

يعلن عن املعادالت بموجب قرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي، بعد استشارة إحدى اللجن املنصوص عليها في 

 بعده. 8للمعادالت املشار إليها في املادة  أدناه، أو عند االقتضاء، اللجنة العليا 4املادة 

  

 4املادة 

تحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي، لجن قطاعية ملعادالت الشهادات تتكون كل واحدة منها من قيدومي أو 

السلطة الحكومية مديري مؤسسات التعليم العالي العمومية التابعة للجامعات والقطاعات الوزارية املعنية ومن ممثلي 

 السالفة الذكر، وعند االقتضاء ممثل عن الهيئة املهنية املعنية.

  

 ويحدد عدد اللجن القطاعية وتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي. 

  

 ف نظرائه في بداية كل اجتماع.يرأس كل لجنة قطاعية رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي، يختار من طر  

في الحالة التي يتعذر فيها على رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي، عضو لجنة قطاعية، الحضور شخصيا في اجتماع  

 يمثله نائب القيدوم أو املدير املساعد أو عند االقتضاء أستاذ التعليم العالي، للمؤسسة املعنية.



  

 ها أو أعضائها، استدعاء بصفة استشارية، كل شخص يمكن أن يستفاد من رأيه.يمكن لكل لجنة بطلب من رئيس 

  

 5املادة 

تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات الشهادات املعروضة عليها ومقارنة املناهج التعليمية للشهادة املعنية باملناهج 

اإلدالء، عند االقتضاء، من طرف الطالب بملف  التعليمية للشهادة الوطنية املطابقة لها، وتقترح بالنسبة لكل شهادة بعد

 تكميلي في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا :

 إما معادلتها مع الشهادات الوطنية املطابقة لها، أو عند االقتضاء، بالشهادة األكثر قربا منها ؛               -

 من هذا املرسوم ؛ 6رط أو أكثر من الشروط املنصوص عليها في املادة وإما استيفاء حامل الشهادة لش               -

وإما رفض الطلب، عند التأكد من أن الشهادة املدلى بها ال تستوفي املعايير املطلوبة للمعادلة مع شهادة                -

 وطنية.

  

وفر على أجل ستين يوما قصد اإلحالة على اللجنة ينبغي أن يكون رفض طلب املعادلة معلال، ويبلغ إلى املعني باألمر الذي يت

 العليا للمعادالت من أجل إعادة دراسة ملفه.

  

 6املادة 

إذا ارتأت اللجنة املحال إليها امللف، عند فحصها للمناهج الدراسية لدرجة أو لقب أو دبلوم أو اعتراف أو شهادة مدرسية، 

التكوين املتبع غير كاف أو غير كامل لتمكينها من اقتراح أي معادلة مع  بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق املدلى بها، أن

 شهادة وطنية يمكنها منح املعادلة بشرط أو أكثر من الشروط التالية :

 القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض املواد أو الدروس أو الوحدات التعليمية ؛               -

 تدريب أو تداريب مشهود بصحتها ؛القيام ب               -

 (( ؛testsالخضوع المتحانات تقييم املعلومات والكفاءات أو الروائز                -

 إجراء مقابلة مع لجنة مكونة من اختصاصيين.               -

  

، منح املعادلة باستيفاء شرط أو أكثر من 3هذه الحالة، يقرن قرار الوزير املكلف بالتعليم العالي املشار إليه في املادة  في

 الشروط السالفة الذكر.

  

 7املادة 

أن  إذا اتضح بعد تاريخ اإلعالن عن معادلة شهادة، أن املنهج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير أو 

التكوين املتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي منحت على أساسها هذه املعادلة، يمكن للجنة القطاعية املعنية 

 القيام بإعادة دراسة هذه املعادلة بطلب من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.

  

ة لهذا الدبلوم شريطة استيفاء، عند االقتضاء، شرط أو أكثر في هذه الحالة، يمكن للجنة أن تقترح إما منح معادلة جديد

أعاله، وإما سحب معادلة الشهادة املعنية، وذلك ابتداء من التاريخ الذي تأكدت  6من الشروط املنصوص عليها في املادة 

 فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين املتبع ملعايير املعادلة.

  

 8املادة 



 مية املكلفة بالتعليم العالي، لجنة عليا ملعادالت الشهادات تتكلف بما يلي :تحدث لدى السلطة الحكو 

 تحديد معايير تقييم الشهادات ؛         -

 القيام بتتبع أشغال اللجن القطاعية وتقييمها ؛             -

 اقتراحات ؛   املعنيين باألمر وتقديم إعادة دراسة امللفات التي تم رفضها من طرف اللجن القطاعية بطلب من              -

 اقتراح تحسين املساطر.             -

  

 9املادة 

 يرأس اللجنة العليا ملعادلة الشهادات رئيس جامعة يعينه الوزير املكلف بالتعليم العالي، وتتكون هذه اللجنة من :

 قيدومين اثنين لكليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ؛         -

 قيدومين اثنين لكليات العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ؛         -

 قيدومين اثنين لكليات العلوم ؛         -

 قيدوم كلية من كليات الطب والصيدلة ؛         -

 قيدوم كلية من كليات طب األسنان ؛         -

 مدير ملدرسة تكوين املهندسين تابعة إلحدى الجامعات ؛         -

 ثالثة رؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعينهم مجلس التنسيق ؛         -

 املديرين بالوزارة املكلفة بالتعليم العالي املكلفين بمعادالت الشهادات وبالتعليم العالي.         -

  

 العالي. يعين أعضاء اللجنة العليا من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم

 تحدد كيفيات سير اللجنة العليا واإلحالة عليها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.

  

 10املادة 

من هذا املرسوم في أعمالها الخاصة بتقييم الدرجات الجامعية أو األلقاب أو  8و 4يساعد اللجن املنصوص عليها في املادتين 

شهادات املدرسية املعروضة على أنظارها، خبراء منتمون ملجاالت مختلفة تابعون ملختلف الدبلومات أو االعترافات أو ال

مؤسسات التعليم العالي واإلدارات واملؤسسات املتخصصة ويعينون من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي 

 باقتراح من رئيس اللجنة املعنية.

  

 11املادة 

تنسخ، فيما يخص معادالت الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي، 

 املقتضيات التالية :

( املحددة بموجبه اختصاصات 1959يوليو  21) 1379من محرم  15الصادر في  1.59.072الظهير الشريف رقم          -

 اثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات وشهادات متابعة الدروس ؛وزير التربية الوطنية في ميدان املم

( بتحديد الشروط واملسطرة 1959أغسطس  22) 1379من صفر  17الصادر في  2.59.0364املرسوم رقم          -

 الخاصة بمنح معادلة الشهادات.

  

ة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية، خاضعة غير أنه، تبقى معادالت الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلط

 السابقي الذكر. 2.59.0364واملرسوم رقم  1.59.072للظهير الشريف رقم 

  



 12املادة 

تعتبر صحيحة قرارات الوزير املكلف بالتعليم العالي املنشورة قبل تاريخ نشر هذا املرسوم والتي تشترط القيام بتداريب 

 شهادات للشهادات الوطنية.إضافية ملنح معادلة بعض ال

  

 13املادة 

 يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

  

 (2001يونيو  21) 1422من ربيع األول  28وحرر بالرباط في 

  

 اإلمضاء : عبد الرحمن يوسفي

  

 وقعه بالعطف

  

 التعليم العالي وزير 

 وتكوين األطر والبحث العلمي

 اإلمضاء : نجيب الزروالي
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ةتقييم)وضمسن)جشدة) ةتلليم) ةلسلي)و ةبحث) ظهير)وريف)رقم)1 8. 8.8)صسدر)في) )وش 1)ش  8 )8 )يشةيش) 18))  ةللمي. ةشكسةا) ةشطليا)

ةتقييم) بسةشكسةا) ةشطليا) )11.8) نتللق) رقم) بتلفيذ) ةقسنشن)

وضمسن)جشدة) ةتلليم) ةلسلي)و ةبحث) ةللمي.
التعليم تقييم  بعمليات  الدولة  لحساب  القيام  مهمة  بالوكالة  تناط 



ش  6 الجريدة الرسميةعدد 6283 - 21 شوال 1435 )18 أأس8س 2014( 

السعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة طبقا ألحكام الفصل 19 من الدستور.

يمثله ؛
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 2015 ماي 7 بتاريخ 6358 عدد ج.ر

 

إحداث اللجنة ب (2015مارس  31) 1436جمادى اآلخرة   10 صادر في2.15.87 مرسوم  رقم 

 .التكنولوجيةالتنمية االبتكار و الوزارية الدائمة للبحث العلمي و

 

 
 رئيس الحكومة ؛

 ؛منه 90بناء على الدستور،  وال سيما الفصل 

بتعيين أعضاء ( 2012يناير  3) 1433صفر  9الصادر في  1.12.01  وعلى الظهير الشريف رقم

أكتوبر  14) 1434ذي الحجة  8الصادر في  1.13.105الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 

 ؛(2013

 (2015 فبراير 19) 1436من ربيع اآلخر  29نعقد بتاريخ الم الحكومة مجلسفي  المداولةوبعد 
 

 : رسم ما يلي

 1 دةالما
يعهد إليها بالمهام والتكنولوجية  للبحث العلمي واالبتكار والتنميةدائمة الوزارية اللجنة التحدث 

 التالية:

للنهوض بالبحث العلمي على الحكومة  االستراتيجيةالتوجهات اقتراح رصد األولويات و-

 واالبتكار والتنمية التكنولوجية؛

 ؛واالبتكار والتنمية التكنولوجيةجال البحث العلمي السياسات والبرامج القطاعية في م تنسيق -

 المصادقة على خطط وبرامج تنمية البحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية ؛-

 ؛واالبتكار والتنمية التكنولوجيةتتبع تنفيذ المشاريع اإلستراتيجية في مجال البحث العلمي -

لمختلف مشاريع وبرامج البحث العلمي  اقتراح على الحكومة الموارد المالية المخصصة-

 واالبتكار والتنمية التكنولوجية المصادق عليها؛

 

 

 2المادة 
 ،يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية

 التي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :و
 

 ؛ الداخلية

 ؛ اونالتع

 ؛ االقتصاد والمالية

 إعداد التراب الوطني ؛التعمير و 

 ؛ السكنى

 ؛ الفالحة

 ؛ والتكوين المهني التربية الوطنية
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 ؛ والبحث العلمي التعليم العالي

 التجهيز والنقل؛

 الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي؛

 الصحـة ؛

 ؛ االتصال

 ؛ الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 ؛ الثقافة

 ؛ لمغاربة المقيمون بالخارجا

 ؛ الصناعة التقليدية

 ؛التشغيل

 إدارة الدفاع الوطني ؛

 الوظيفة العمومية ؛

 باإلضافة إلى:

 المندوب السامي للتخطيط؛-

 المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.-

رى معنية حكومية أخ سلطةكل  الجتماعاتهاأن يدعو  الوزارية الدائمة لرئيس اللجنة يجوز

، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة اللجنةاجتماع بجدول أعمال 

 .استشارية

  3المادة  

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات  

كما تقوم  للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية. الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة

 .ة هذه اللجنةبمهام كتاب

 4المادة 
دورة سنوية خالل  تعقد اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية

، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة خطط وبرامج بدعوة من رئيسها شهر يونيو

اريع البحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية المعروضة على أنظارها والمصادقة ومش

 طرق تمويلها. واقتراحعليها، 

 5المادة 

إحداث وتحديد تأليف  لبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجيةل للجنة الوزارية الدائمةيمكن 

 بالمهام المنوطة بها، وعلى الخصوص لجان متخصصة دائمة أو مؤقتةترى أنها ضرورية للقيام

 .للحكامة والتمويل لجنة دائمة لالبتكار والتنمية التكنولوجية ولجنة دائمة

ويمكن لهذه اللجان أن تدعو خبراء وممثلين عن القطاعات االقتصادية المعنية إلى جانب 

 القطاعات الحكومية للمشاركة في أشغالها.

 .اللجان المذكورةلبحث العلمي بمهام كتابة وتقوم السلطة الحكومية المكلفة با

 6المادة 

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كل سنة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة  

وتفعيل القرارات والتوصيات الصادرة  التي تم اعتمادهااللجنة وتقييم مدى تقدم إنجاز البرامج 

 مؤسسات المعنية بصفة مباشرة.عنها بتنسيق مع القطاعات الوزارية وال
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 7المادة 

إلى وزير التعليم العالي والبحث  ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،يسند تنفيذ هذا المرسوم

ي الصادر ف 2.00.1019 رقم العلمي وتكوين األطر، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم

لدائمة للبحث العلمي اداث اللجنة الوزارية إحبشأن  (2001 يوليو 11) 1422من ربيع اآلخر  19

 .التكنولوجيةوالتنمية 

 (2015 مارس 31)1436جمادى اآلخرة  10 وحرر بالرباط في

 

 اإلمضاء: عبداإلله ابن كيران

 

 وقعه بالعطف:               

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 وتكوين األطر             

 اإلمضاء: لحسن الداودي.
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