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 لمدرسة العليا لألساتذة بمراكش اب الميثاق الطالبي الخاص
 

 تمهيدي  فصل

 

باعتبارها مؤسسة جامعية ذات ولوج محدود، لتحضير وتسليم جميع الشهادات المشار إليها في المواد    ،تؤهل المدرسة العليا لألساتذة

رقم    8و  6،  5 المرسوم  في    2.04.89من  اآلخر    18الصادر  ربيع  تتميمه  (2004نيو  يو  7)  1425من  تم  التربية  ،  كما  وزير  قرار  وعلى 

رقم   العلمي  والبحث  المهني  والتكوين  في    18.1913الوطنية  شوال    5الصادر  الضوابط   2018يونيو  19  ؛1439من  دفتر  على  بالمصادقة 

التربية في  اإلجازة  لسلك  الوطنية  على  ،  البيداغوجية  الحصول  مراعاة  لتحضير  االعتماداتمع  الشهادات   المطلوبة  والسيما  الشهادات  هذه 

 الوطنية التالية: 

 اإلجازة المهنية.  -

 .االجازة في التربية -

 الماستر المتخصص.  -

 شهادة الدكتوراه.  -

إليها   المشار  الشهادات  وتسليم  تحضير  إلى   المحيط على االنفتاح لمسألة خاصا اهتماما تولي فإنها  أعاله،وباإلضافة 

والتعاون المحلي المستويين على واالجتماعيين  االقتصاديين فاعلينال  مع التعاونوالسوسيواقتصادي،   المغربية   مع والجهوي  الجامعات 

 وتطوير إغناء شراكات بهدف الناجحة، وعقد التجارب  من االستفادة  أجل من والبحث العالي التعليم بقطاع المهتمة  الدولية والهيئات  األجنبيةو

 .المدرسة توفره الذي التكوين

 ألول: الحقوق والواجبات  ا الفصل

 

مقتضيات :  1  المادة  الميثاق  تنظم  اتجاه هذا  الطلبة  وواجبات  حقوق  بما مكونات  مختلف  ،  ذلك  المدرسة  والبيداغوجية  ال في  اإلدارية  هياكل 

 صفر  15 في الصادر 1.00.199 رقم الشريف الظهير ألحكام طبقا المدرسة مرافق مختلف واستعمال  ولوج وشروط والبحث التكوين وهياكل

رقم    والقاضي ،2000 مايو 19 ل  الموافق  1421 القانون  في    01.00بتطبيق  الصادر  العالي  التعليم  بتنظيم   25)  1421صفر    21المتعلق 

في   تطبيقا  الصادرة التنظيمية المراسيم وكذا  (،2000مايو عليه  المصادقة  تاريخ  من  ابتداء  الطالبي  الميثاق  هذا  مفعول  ويسري   اجتماع له. 

  ولحياته الطالب    ة ضعي لوتؤطر  ويعتبر بمثابة وثيقة تعاقدية    2022يوليوز    14  مجلس المؤسسة ليومو  2021يوليوز    15جلس المؤسسة ليوم  م

 . بالمؤسسة يتكوين ال هالطالبية طيلة مسار

 

 التكوينات في قانونية بكيفية لينوالمسج والبحث التعليم خدمات من المستفيدين األشخاص  01.00القانون مفهوم في الطلبة يعتبر: 2المادة  

 .المؤسسة طرف من المقدمة

 

 .تكوين لكل الوصفي الملف في  عليها المنصوص الولوج شروط وفق المؤسسة طرف من المقترحة التكوينات في الطلبة يسجل: 3المادة

 

   .واحد مسلك في إال  التسجيل للطالب يحق ال: 4المادة

 

 .الطالب بطاقة على الحصول رسةبالمد مسجل طالب لكل يحق: 5المادة

 

 من االستفادة سبل لهم تتيح كما والتطبيقية والتوجيهية النظرية  دروسهم متابعة من لتمكينهم وسائل الطلبة إشارة  رهن المدرسة تضع: 6المادة

 .العمل بها الجاري والقوانين رللمساط طبقا  والترفيهية والرياضية والعلمية الثقافية باألنشطة الخاصة  األخرى فقوالمرا الخزانة خدمات

 

 أو التسجيل عند سواء  اإلدارية العمليات بكل شخصيا به، ويقوم المعمول حسب والتربوية اإلدارية المصالح خدمات من الطالب يستفيد:  7المادة

 .الخزانة خدمات من االستفادة أو اريةاإلد الوثائق سحب عند

 

 األساتذة للطلبة، وبمهام الجماعية وبالحياة  للمؤسسة العادي بالسير تخل لم مادامت المدرسة  داخل يرتعب وال اإلعالم  بحرية الطلبة يتمتع: 8المادة

 .والتقنيين واإلداريين

 

المؤسسة،   رئيس  إلى يوجه خطي طلب إيداع بعد رياضية أو فنية أو ثقافية بأنشطة بالقيام للمؤسسة  التابعين للطلبة السماح يمكن: 9المادة

 أسبوعين اإليداع بهذا القيام ويتعين  .وتوقيعاتهم  المنظمة اللجنة أعضاء وبالئحة  األنشطة ببرنامج مرفوقا الطالبية الشؤون مصلحة لدى ويوضع

 .المؤسسة ةمدير موافقة بعد النشاط تاريخ قبل األقل على

 

 طرف من الغرض لهذا المعينة األمكنة في الطالبية بالحياة الخاصة األنشطة عن لإلعالن سبورة يستعملوا أن المؤسسة لطلبة يحق:  10المادة

 .الغرض  لهذا المخصصة غير  األمكنة استعمال ويمنع وضعه أو تعليقه، قبل ملصق على كل العامة الكتابة إطالع  المؤسسة، ويتم إدارة
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وفقا لتشريعات النظام الداخلي   قب عليهاة يعامسؤول   غير  تسلوكيا  واألخالق العامة  باآلداباالخالل  الغش أو محاولة الغش،    تبريع 11المادة

 . المعتمد من قبل مجلس الجامعة

 

جسيمة  معنوية  أومادية    أضرارا  تسبب أو للمؤسسة الداخلي  بالنظام  تمس أن   التي من شأنها واألفعال  ،لألشياء المقصود اإلتالف  إن:  12المادة

 هذا في العمل بها الجاري للمسطرة التصرف، وطبقا خطورة حسب نائيةج أو/    وتأديبية   عقوبات  إلى تؤدي أن يمكن المدرسة أطراف  ألحد

   (.تعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة الم 0082أكتوبر  82ل الموافق  1429من شوال  28صادر في  2.06.619مرسوم رقم  )الشأن 

 .التكوين المستمرالطلبة المسجلين في إطار  وتطبق مقتضيات المرسوم السالف الذكر على جميع الطلبة المسجلين بالمؤسسة بما فيهم

الغالف الزمني   من  بالمائة 20يناهز  مافي   غيابالويعتبر    االجازة والماستر  لمسالكالمكونة  الحضور إلزاميا في كل الوحدات    يعتبر :13المادة  

يتم   لماستراء بالنسبة لسلك االجازة أو سلك  سوا  . وفي حال تجاوز ذات السقف بالنسبة للغالف الزمنياستفائها  لعدم  اخصص للوحدة موجب الم

 . طرد الطالب المعني من متابعة الدراسة

المبرر  عنية. ويخول الغياب  دة المعنها على عدم استيفاء الوح  يحيل الغياب الغير المبرر في أحد االمتحانات المقررة رسميا والمعلن

 لوحدة. في هذه ا اجتياز االستدراكالمعني للطالب  ويمكن 0/20 نقطة

 

 لمقتضيات طبقا  مجموع الطلبة و المجلس  بين وصل صلة الطلبة، ويعتبرون مجموع المؤسسة مجلس داخل المنتخبون الطلبة يمثل  :14المادة

  01.00القانون

 

 يع التزام في هذا الشأن. بها، وتوق الدراسة بنظام المتعلقة التدابير وجميع الداخلي قانونها احترام في المدرسة المسجلين الطلبة على:51  المادة

 

 

  

 

 

 

 زام ـــالثاني: الت الفصل

 

 أنا الموقع أسفله: 

 .........: .......................................................................................والنسباالسم 

 ......................................................................للتعريف: رقم البطاقة الوطنية 

 ............................................................................. (:)ة الرقم الوطني للطالب

 .......................................................................................................... المسلك:

 

 يلي:  ألتزم بماعي على الميثاق الطالبي  وبعد اطال

 بها؛ الدراسة بنظام المتعلقة التدابير وجميعللمدرسة   الداخلي لقانونا احترام •

 بالمؤسسة؛جميع العاملين ا وكذاحترام الطاقم التربوي واإلداري   •

 ك والضوابط المتممة؛تقيد بواجبات المواظبة وفقا لما تنص عليه مقتضيات الضوابط البيداغوجية الوطنية للمسلال •

 أخرى في نفس الوقت،  والتكوين بمؤسسة  لبالمؤسسة والتسجي التسجيل والتكوين ين ب عدم الجمع  •

 ؛ ي طرف آخرمن طرف المؤسسة، أل إشارتين هعة ركترونية الموضوري أو كلمات المرور للمنصات االلعدم الكشف عن القن الس •

  العمومية؛ لألشياء المقصود اإلتالفوعدم  الخاصة بالمؤسسة    واحترام الممتلكاتية  العمل على االستعمال الصحيح للتجهيزات المخبر •

 انها.دي تلف لها أو فقعن أخبار الجهة المعنية تب بعد استعارتها أو استعمالها مصونة، وإالكو المعدات أ  إرجاع •

 

 . بنودهجميع تنفيذ ب والتقيد  نصه وروحه  باحترام يعتبر توقيعي على هذا الميثاق بمثابة التزام مني

 

 

 ........................................ بمراكش بتاريخ حرر

 

 ( مصادق عليه توقيع للطالب )ة


