
 التأىيل اجلامعي
  

 (. 9442يوليو  92)  2099مجادى األوىل  5بتاريخ  0294اجلريدة الرمسية عدد 
 9.22.920( بتغيري وتتميم املرسوم رقم  9442 يوليو 0)  2099من ربيع اآلخر  29صادر يف  2...9.42مرسوم رقم 

 املتعلقة بتنظيم التأىيل اجلامعي.( بتحديد الشروط واإلجراءات 2229فرباير  22) 2029من شوال  22بتاريخ 
 الوزير األول،

  
( بتحديد الشروط واإلجراءات املتعلقة 2229فرباير  22) 2029من شوال  22بتاريخ  9.22.920بناء على املرسوم رقم 

املشروع يف اجمللس الوزاري بعد دراسة  )الفقرة األوىل( منو ؛ 5)الفقرة األوىل( و 0و .و 9بتنظيم التأىيل اجلامعي وال سيما املواد 
 ( .9442ماي  2.)  2099ربيع األول  9املنعقد يف 

 رسم ما يلي :
  

من املرسوم املشار إليو أعاله  )الفقرة األوىل(  5)الفقرة األوىل( و 0و .و 9تغري وتتمم على النحو التايل املواد  -املادة األوىل :
 ( :2229اير فرب  22) 2029من شوال  22بتاريخ  9.22.920رقم 

ينظم التأىيل اجلامعي من طرف مؤسسات التعليم العايل املعتمدة لتحضري وتسليم "شهادة الدكتوراه يف األيام  -: 9"املادة 
 واألماكن اليت حيددىا رئيس املؤسسة املعنية.

 الشرطني التاليني:جيب على املرتشحني للتأىيل اجلامعي أن يكونوا أساتذة باحثني متوفرين على أحد  -: ."املادة 
أن يكونوا حاصلني على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معرتف مبعادلتو إلحدى ىاتني "الشهادتني وأثبتوا مجيعهم القيام  -2"

 بأعمال للبحث؛
الثالث يف العلوم أو أن يكونوا حاصلني على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معرتف مبعادلتو لو أو دبلوم التخصص "للسلك  -9"

 دبلوم يتأتى بو التوظيف بناء على املؤىالت يف إطار مهندسي الدولة "ومتوفرين باإلضافة إىل ذلك على أحد الشرطني التاليني:
إما أن يكونوا قد زاولوا تسع سنوات على األقل بصفة أساتذة باحثني وأجنزوا "منشورين إثنني على األقل يف جمالت متخصصة  -"

 أو دولية تضم جلنا للقراءة وقدموا "مداخلتني على األقل. وطنية
وإما أن يكونوا قد زاولوا ست سنوات على األقل بصفة أساتذة باحثني و مسجلني لتحضري "أعمال للبحث لنيل التأىيل  -"

مؤطر خيتار من بني اجلامعي ملدة ثالث سنوات على األقل يف مؤسسة للتعليم العايل "معتمدة لتحضري الدكتوراه حتت إشراف 
أساتذة التعليم العايل وأجنزوا "منشورين إثنني على األقل يف جمالت متخصصة وطنية أو دولية تضم جلنا للقراءة وقدموا "مداخلتني 

 على األقل.
 )الفقرة األوىل( :  0"املادة 

 يتكون ملف الترشيح من: -
  
 )املقطع األول( أعاله: .يف املادة بالنسبة للمرتشحني املتوفرين على الشروط املطلوبة  -"أ
 طلب يوجو إىل رئيس املؤسسة؛ -"
 نسخة من األطروحة أو من أعمال البحث للدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معرتف "مبعادلتو إلحدى ىاتني الشهادتني؛ -"



 حمددة "أو غريه (؛أعمال البحث املنجزة بصفة فردية أو مجاعية )مقاالت، مؤلفات، دراسات يف مواضيع  -"
مجيع الوثائق اليت تثبت كفاءة املرتشح الرتبوية وجتربتو يف توجيو وتنشيط أعمال البحث "ومسامهتو يف األنشطة العلمية الوطنية  -"

 أو الدولية )الندوات، املناظرات، أعمال البحـث املندجمـة "و غريىا (.
 املطلوبة يف املادة الثالثة )املقطع الثاين( أعاله:بالنسبة للمرتشحني املتوفرين على الشروط  -"ب

 طلب يوجو إىل رئيس املؤسسة معزز مبوافقة املؤطر ؛ -"
نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معرتف مبعادلتو لو أو دبلوم التخصص "للسلك الثالث يف العلوم أو نسخة  -"

 من مشروع هناية الدراسة ملهندس الدولة؛
 أعمال البحث املنجزة بصفة فردية أو مجاعية )مقاالت، مؤلفات، دراسات يف مواضيع حمددة "أو غريىا(؛ -"
مجيع الوثائق اليت تثبت كفاءة املرتشح الرتبوية وجتربتو يف توجيو وتنشيط أعمال البحث "ومسامهتو يف األنشطة العلمية الوطنية  -"

 حث املندجمة "وغريىا( ؛أو الدولية )الندوات، املناظرات، أعمال الب
 منشورين على األقل أجنزا يف جمالت متخصصة وطنية أو دولية تضم جلنا للقراءة و مداخلتني على األقل؛ -"

دينح رئيس املؤسسة الرتخيص لتقدمي التأىيل اجلامعي باقرتاح من املؤطر "عند االقتضاء و بعد موافقة  -)الفقرة األوىل(: 5"املادة 
 املقررين".

 ادة الثانية :الم
 يسند إىل وزير التعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي تنفيذ ىذا املرسوم الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية. -
  

 (9442يوليو  0)  2099من ربيع اآلخر  29وحرر بالرباط يف 
 اإلمضاء: عبد الرمحان يوسفي

  
  

 وقعو بالعطف :                                                                                               
 وزير التعليم العايل وتكوين األطر
 والبحث العلمي،
 اإلمضاء : جنيب الزروايل

 
 
 

 
 
 
 
  

  



 (2229فرباير  94) 2029شوال  29بتاريخ  0052اجلريدة الرمسية عدد 
  

( بتحديد الشروط واإلجراءات املتعلقة بتنظيم 2229فرباير  22) 2029من شوال  22صادر يف  9.22.920مرسوم رقم 
 التأىيل اجلامعي.

 الوزير األول،
 

( يف شأن النظام األساسي اخلاص 2229فرباير  22) 2029من شوال  22الصادر يف  .9.22.92بناء على املرسوم رقم 
 منو؛ 29و 29 بالتعليم العايل ، وال سيما املادتني هبيئة األساتذة الباحثني

( يف شأن النظام األساسي اخلاص هبيئة 2229فرباير  22) 2029من شوال  22الصادر يف  9.22.240وعلى املرسوم رقم 
 منو؛ 29و  29األساتذة الباحثني مبؤسسات تكوين األطر العليا، وال سيما املادتني 

 (،2222أكتوبر  92) 2029مـن مجـادى اآلخرة  22لس الـــوزاري اجملتمـع يف وبعد دراسة املشروع يف اجمل
 رسم ما يلي :

 :2املادة 
من شوال  22بتاريخ  .9.22.92من املرسوم املشار إليو أعاله رقم  29و 29التأىيل اجلامعي املشار إليو يف املادتني  -

من شوال  22بتاريخ  9.22.240ملشار إليو أعاله رقم من املرسوم ا 29و 29( ويف املادتني 2229فرباير  22) 2029
( اعرتاف من اللجنة مبا يتوفر عليو املرتشح من أىلية علمية لتوجيو أعمال البحث واإلشراف عليها 2229فرباير  22) 2029

 وتنسيقها وإجنازىا.
علمية تليو مناقشة وفق الشروط احملددة وينصب التأىيل املذكور على تقدمي املرتشح أمام اللجنة عرضا حول أنشطتو وأعمالو ال

  بعده.
 :2المادة 

 ينظم التأىيل اجلامعي كل سنة من لدن املؤسسات املعنية يف األيام واألماكن اليت حيددىا رئيس املؤسسة. -
 :3المادة 

اه أو على شهادة معرتف جيب أن يكون املرتشح للتأىيل اجلامعي أستاذا للتعليم العايل مساعدا وأن يثبت حصولو على الدكتور  -
  مبعادلتها هلا باإلضافة إىل أعمال البحث.

 4المادة 
 يتكون ملف الرتشيح من: -:
 طلب يوجو إىل رئيس املؤسسة؛ -
 أطروحة الدكتوراه؛ -
 أعمال البحث املنجزة بصفة فردية أو مجاعية )مقاالت، مؤلفات، دراسات يف مواضيع حمددة أو غريىا(؛ -
اليت تثبت كفاءة املرتشح البيداغوجية وجتربتو يف توجيو وتنشيط أعمال البحث ومسامهتو يف األنشطة العلمية مجيع الوثائق  -

 الوطنية أو الدولية )الندوات واملناظرات وأعمال البحث املندجمة وغريىا(.
 وتقدم مجيع الوثائق واملستندات املبينة أعاله يف مخس نسخ باإلضافة إىل طلب الرتشيح.

 :5ة الماد



 دينح رئيس املؤسسة الرتخيص لتقدمي األعمال من أجل نيل التأىيل اجلامعي. -
ويسلم رئيس املؤسسة هلذا الغرض ملف الرتشيح ألجل دراستو إىل ثالثة مقررين ينتمون إىل ختصص املعين باألمر، اثنان منهم 

سسة املعنية وأن تكون لو صفة خبري معرتف بو يف أستاذان للتعليم العايل. وجيب أن يكون أحد املقررين غري منتم إىل املؤ 
 التخصص املقصود.

 ويوجو املقررون داخل أجل شهر إىل رئيس املؤسسة تقريرىم معلال عن قيمة العمل العلمي الذي قام بو املرتشح.
قبولني قصد إجراء مناقشة ودينح الرتخيص لتقدمي األعمال إذا ثبت أن التقارير إجيابية. وتوجو هبذا اخلصوص دعوة للمرتشحني امل

 مع جلنة التأىيل اجلامعي.
 :6المادة 

تتألف جلنة التأىيل اجلامعي من ثالثة أعضاء كلهم ينتمون إىل سلك أساتذة التعليم العايل، وخيتار عضوان من بني املتخصصني  -
 يف املؤسسة، ويكون العضو اآلخر غري منتم إىل املؤسسة.

 ضاء اللجنة ورئيسها.ويتوىل رئيس املؤسسة تعيني أع
وديكن أن تضيف اللجنة إليها بطلب من الرئيس وعلى سبيل االستشارة شخصية غري جامعية معرتف هلا خبربهتا يف ختصص 

  املرتشح.
 :7المادة 

 يقدم املرتشح أمام اللجنة عرضا حول جمموع أعمالو. وتلي ىذا العرض مناقشة مع اللجنة. -
 تقدر كفاءتو لتوجيو أعمال البحث واإلشراف عليها وتبت يف منح التأىيل اجلامعي.وتقيم اللجنة أعمال املرتشح و 

 وحيرر قرار اللجنة يف شكل تقرير معلل يوقعو أعضاؤىا بكيفية قانونية ويوجو إىل رئيس املؤسسة.       
  لن عنو داخل املؤسسة ويسلم شهادة بو.يقرر رئيس املؤسسة قبول املرتشح للتأىيل اجلامعي ويع أإلجيايبواستنادا إىل تقرير اللجنة 

 :8المادة 
 يسند إىل وزير التعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي تنفيذ ىذا املرسوم الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية. -
  

 (2229فرباير  22) 2029من شوال  22وحرر بالرباط يف 
 عبد اللطيف الفياليل إلمضاءا
  

 وقعو بالعطف :
 التعليم العايل وتكوين األطروزير 

 والبحث العلمي،
 اإلمضاء : إدريس خليل

 


