مرسوم رقم  / 662-6002وأ بتاريخ  00ديسممممممممبر  6002يحدد النظام الخاص للمدرسممممممميث الباح يث
الجامعييث واالستشفائييث الجامعييث

المادة  : 6تطبيقا للمادة  13من القانون رقم  93 - 31بتاريخ  31يناير  3331المحدد للنظام العام للموظفين
والوكالء العقدويين ل لدولة ،يحدد هذا المرسووم النظام الاا بسسوالا المدرسوين الباح ين العامعيين و المدرسين
االستشفائيين العامعيين لكليات الطب والصيدلة وعراحة األسنان.
المادة  : 6تصنف أسالا المدرسين العامعيين واالستشفائيين العامعيين في الفئة أ.
المادة  : 3يضم سلا المدرسين الباح ين العامعيين أربع درعات:
 أستاذ عامعات أو مدير بحث؛ أستاذ مؤهل أو باحث؛ أستاذ محاضر أو باحث مساعد أستاذ مساعد.تنطبق ترتيبات هذا المرسوم المتعلقة بسسالا المدرسين الباح ين العامعيين مع مراعاة تغيير ما يلزم تغييره على
التوالي على المديرين الباح ين والباح ين والباح ين المساعدين.،
المادة  : 0يضم سلا المدرسين االستشفائيين العامعيين الث درعات:
 أستاذ استشفائي عامعي أستاذ مبرز رئيس مصحات مساعد استشفائي عامعي.المادة  : 5تحدد التسمية ،وسلم الدرعات ،وعدد الرتب في كل درعة وكذلا شروط االكتتاب في الباب ال اني من
هذا المرسوم.
المادة  :2يشارا كذلا في إنعاز المهام المسندة لهذه األسالا ،المدرسون المتعاقدون التالي ذكرهم:
-

األساتذة المتميزون واألساتذة الشرفيون ،

-

المدرسون الزائرون ،

-

المدرسون المشاركون ،

-

األشاا

الاارعيون الضروريون للقيام بسعمال محددة أو اإلشراف على التدريب.

الباب األول  :ترتيبات مشتركة
الفصل األول  :الحقوق والواجبات

المادة  : 7يسووواهم المدرسوووون الباح ون العامعيون واالسوووتشوووفائيون العامعيون في انعاز مهام الادمة العمومية
للتعليم العالي والبحث العلمي في معال ااتصاصهم .ومن أعل ذلا فإنهم :
 يشاركون في إعداد برامج التعليم والتكوين وإيصال المعارف بالتكوين األول والتكوين المستمر .ويقومون بتسطيروإرشاد وتوعيه الطالب ويساهمون في تحسين المناهج التربوية؛
 يقومون كذلا بمهمة تطوير البحث النظري ،والتطبيقي والتربوي ،واستغالل نتائعه؛ يشاركون في التطوير العلمي بالتنسيق مع هيئات البحث ومع القطاعات االقتصادية واالعتماعية المعنية؛ يساهمون في التعاون بين البحث الصناعي ،والبحث العلمي ،وكافة قطاعات اإلنتاج. يسوووواهمون في نشوووور ال قافة والمعلومات العلمية والتقنية وتسطير الطالب إلعداد البحوث واألطروحات واألعمالالميدانية.
 يسووواهمون داال ال معموعة العلمية وال قافية الدولية في إيصوووال المعلومات وفي التكوين .كما يشووواركون في تقدمالبحث .وقد تسند إليهم مهام في التعاون الدولي.
 -يقدمون تعليما نظريا وموعها وتطبيقيا وفقا للنصو

المعمول بها ،ويقومون بتقييم ورقابة معارف الطلبة.

 يساهمون في تنظيم وإعراء االمتحانات ،كما يشاركون في لعان االمتحانات والمسابقات المتاصصة التي تنظمهاالوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو وزارة الصحة عند االقتضاء؛
 يشاركون في أنشطة البحث العلمي كما يساهمون في تطويره وفي إعازة نتائعه عند االقتضاء.تنفذ األنشطة المذكورة أعاله تحت إمرة العمداء أو مديري المؤسسات ورؤساء األقسام ومسئولي وحدات التكوين
والبحث.
المادة  :8ال يحول المدرسون الباح ون العامعيون وال االستشفائيون العامعيون في التعليم العالي من مؤسساتهم
األصلية إال بناء على طلب منهم.
المادة  : 9يضوووومن هذا النظام لصشوووواا الااضووووعين له التمتع أ ناء ممارسووووة وظائفهم بالحرمات والحريات
العامعية التقليدية ،وذلا دون المسوواس بالحقوو والواعبات الااصووة باألشوواا الااضووعين للنظام العام للوظيفة
العمومية ،مع احترام النظم والقوانين ،والنظام العام واألاالو الحميدة.
المادة  : 60تتم ل المهمة العامة في المؤسوووسوووات العامعية والمؤسوووسوووات المكونة لها ،فيما يا األشووواا
المدرسين فيها ،في القيام بنشاطاتهم التعليمية والبح ية وتلا المتعلقة بدعم التنمية على الوعه المطلوب ،وذلا في
عو من الحرية والنظام والوقار العامعي ،مع احترام القوانين والنظم.
المادة  :66يلزم المدرسووووون المنتمون أل سووووالا التعليم العالي الااضووووعون لترتيبات هذا المرسوووووم بتقديم ادمة
تعليمية سنوية أ ناء السنة العامعية.
ويمكن أن تقدم الادمات التربوية المحسووبة ضومن الادمة التعليمية الالزمة في مؤسوسوة واحدة أو عدة مؤسسات
للتعليم العالي تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ولهم الحق في التمتع بإعازة سنوية مدتها ستون يوما متتالية لكل سنة من الادمة ،مع االحتفاظ بالراتب.

المادة  :66يتم توزيع الادمة التعليمية بين المدرسين من ماتلف الدرعات كل سنة من طرف مسؤول المؤسسة،
بناء على اقتراح من المعلس التربوي العلمي والبح ي للكلية أو المؤسووووسووووة ،وبعد أاذ رأي رؤسوووواء األقسووووام أو
مسئولي وحدات التكوين والبحث.
المادة  :63يلزم المدرسوووووون المنتمون ألسوووووالا التعليم العالي بتاصوووووي
األنشطة التي تقتضيها وظائفهم.

كامل زمن ادمتهم إلنعاز ماتلف

وهم اوواضوووووووعون للنظووام العووام للوظيفووة العموميووة فيمووا يا العمع بين الوظووائف وبين األعور العموميووة أو
الاصوصية .هذا ويحق لهم أن يزاولوا أنشطة معوضة بشرط أن تكون متصلة بمؤهالتهم وااتصاصاتهم ،وذلا
مع المراعاة التامة للفقرة األولى من هذه المادة.
المادة :60
 -3تحدد الادمة التعليمية السوونوية المفروضووة على المدرسووين الباح ين العامعيين واالسووتشووفائيين العامعيين في
التعليم العالي ،بحسب درعاتهم.
 -2يقدم المدرسوووون عند الحاعة سووواعات تعليمية إضوووافية في المؤسوووسوووات التي يتبعون لها .ويحدد التعوي
الساعات اإلضافية بموعب مرسوم.

عن

 -1وفي حالة ما إذا كان المدرس ال يقدم كامل عبئه التدريسي في المؤسسة التي يتبع لها فإنه قد يدعى إلى إكمال
ادمته في مؤسوسة أار للتعليم العالي تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وال تبعد أك ر من  09كلم .وفي هذه
الحالة تكون تكاليف النقل على نفقة المؤسسة المستقبلة.
 -4قبل افتتاح كل سونة عامعية ،يقدم مدرس التعليم العالي إلى المعلس التربوي العلمي والبح ي لمؤسسته تقريرا
عن نشاطه التدريسي والتسطيري والبح ي االل السنة العامعية المنصرمة.
 -5يستفيد المدرسون المنتمون ألسالا التعليم العالي المعينون في وظيفة إدارية في مؤسسة للتعليم العالي ،أو في
إدارة المؤسوووسوووات العامعية ،أو في المؤسوووسوووات العمومية للبحث العلمي من تافي
التعليمية.

نسوووبة  % 59من ادمتهم

 -6يلزم المدرسووون المنتمون ألسووالا التعليم العالي المعينون اارج مؤسووسووات التعليم العالي وإدارة المؤسووسووات
العامعية أو المؤسسات العمومية للبحث العلمي بسداء لث ( )/33عبئهم التدريسي.
 -0يسووووتفيد المدرسووووون المنتمون لهذه األسووووالا المعينون في وظيفة انتاابية أو حكومية ،من إعفاء تام من أداء
عبئهم التدريسي.
المادة  :65يرتدي المدرسون المنتمون لهذه األسالا وكذلا المدرسون الشرفيون ،حسب رتبهم ،الزي العامعي
الاتصاصهم في الحفالت العامعية وفي الحفالت الرسمية األار التي تدعى لها العامعات كهيئات متميزة.
يحدد شكل الزي بمرسوم بعد أاذ رأي معلس إدارة العامعة.وتتولى المؤسسة المعنية صنعه وتسييره.
الفصل ال اني  :الوضعيات

المادة  : 62تاضووع أسووالا مدرسووي التعليم العالي المحكومين بهذا المرسوووم للقواعد العامة المتعلقة بوضووعيات
الموظفين كما يحددها القانون رقم  93 - 31بتاريخ  31يناير  3331المذكور أعاله والمراسوووويم المطبقة له إال
فيما عدا الترتيبات التالية :
القسم األول  :االنتداب
المادة  : 67يمكن أن يوضع منتسبو هذه األسالا في وضعية انتداب ،استعابة للمصلحة العامة .وفي هذه الحالة
يتقاضون رواتبهم المعتادة ويتمتعون بكافة الحقوو المترتبة على وضعية الادمة .ويتم االنتداب لد :
أ -مؤسسة وطنية للتعليم العالي أو البحث أو التكوين العلمي والتقني ،
ب -هيئة عمومية أو ذات نفع عمومي.
المادة  :68ال يسوومب باالنتداب لد مؤسووسووة أار ااضووعة للقانون الاا إذا كان المدرس قد مارس االل
السنوات الامس األايرة رقابة على هذه المؤسسة أو شارا في إعداد أو إبرام صفقات معها.
المادة  : 69يتم االنتداب بمقرر من الوزير الذي تتبع له مؤسووسووة التعليم العالي ،بعد موافقة معلس اإلدارة ،بناء
على رأي إيعابي مبرر من العميد أو مدير المؤسسة التي يعمل فيها المعني.
المادة  : 60يمنب االنتداب لمدة أربع سوووونوات علي األك ر .وياضووووع إلبرام اتفاقية بين المؤسووووسووووة األصوووولية
والمؤسسة أو الهيئة المستقبلة .تحدد هذه االتفاقية موضوع وإعراءات االنتداب.
يمكن أن تكون اإلعراءات على النحو التالي:
أ -أن يواصول مدرس التعليم العالي الم نتمي لهذه األسوالا في حالة انتداب ادمته التدريسوية المفروضة بحكم النظام
المطبق عليه في مؤسسته األصلية.
ب -أن يعو

بمدرس عقدوي أو أك ر للقيام بكافة ادماته.

ج -أن تدفع لصالب المؤسسة األصلية مساهمة تمكن من أداء الادمة التعليمية للمعني.
د -أن يتم دفع مساهمة تعادل علي األقل كامل الراتب واألعباء االعتماعية المتعلقة به ،لصالب المؤسسة األصلية.
يمكن أن تضمن االتفاقية استاداما متتاليا لعدة إعراءات من تلا المذكورة أعاله االل نفس فترة االنتداب.
في حالة انتداب لد هيئة اصووصوية وبعد األشوهر السوتة األولى ،يعب األاذ بصيغة اإلعراء المنصو
في الفقرة د -أعاله.

عليها

القسم ال اني  :اإلعارة
المادة : 66يمكن أن تتم إعارة مدرسوي التعليم العالي الااضوعين لهذا المرسووم لمدة أقصاها امس سنوات قابلة
للتعديد.
االل المدة األولى من اإلعارة ،ال يمكن أن يسووووتبدل مدرس التعليم العالي في عمله إال بصووووورة مؤقتة وبمدرس
عقدوي أو أك ر.

ومع ذلا ،بإمكان الوزير الذي تتبع له المؤسوووسوووة األصووولية أن يسذن باسوووتبدال المدرس المعار عن طريق اكتتاب
مدرس دائم .وذلا في حالة كون منصووب في نفس الدرعة والتاص و سوويصووبب شوواعرا بالتقاعد في أعل أقصوواه
سنتان .وتتم إعادة دمج المدرس المعار تلقائيا في المنصب الذي أصبب شاعرا.
المادة  : 66تتم إعادة دمج المدرس في سووولكه األصووولي بعد انتهاء فترة اإلعارة بمقرر من الوزير الذي تتبع له
المؤسسة طبقا للشروط المحددة كما يلي:
 إذا لم يتم استبدال المدرس المعار ،فإنه يعاد إلى منصبه عند انتهاء فترة إعارته ، وإذا تم اسوت بداله ،فإنه يعاد إلى مؤسوسوته األصولية أو أي مؤسسة أار عند أول شغور لمنصب من نفس الدرعةوالتاص .
المادة  :63في حالة إعارة لد هيئة اصوصية ،يعب مراعاة رأي معلس اإلدارة.
ال تتم هذه اإلعارة إذا كان المدرس المعني قد مارس االل السوووووونوات الامس األايرة رقابة داال المؤسووووووسووووووة
المستقبلة أو شارا في إعداد أو إبرام صفقات معها.
القسم ال الث :اإلجازة السبتية وإجازة الدراسات
المادة : 60يحق لمدرسي التعليم العالي الااضعين لترتيبات هذا المرسوم ،بعد ست سنوات من الممارسة الفعلية
في ميدان ااتصواصهم ،أن يتمتعوا بإعازة لمدة سنة أكاديمية كاملة ،تدعى اإلعازة السبتية ،وذلا إلكمال أعمالهم
البح ية ذات الفائدة للتعليم العالي.
تمنب هذه اإلعازة بناء على برنامج دراسوووووي وبح ي ،بموعب قرار من الوزير الذي تتبع له المؤسوووووسوووووة المعنية
باقتراح من رئيس أو مدير المؤسووسووة اسووتنادا إلى رأي إيعابي من المعلس التربوي والعلمي .وفي هذه الوضووعية
يحتفظ المستفيدون بكامل مرتباتهم.
المادة  : 65يحق لمدرسي التعليم العالي المرسمين في هذه األ سالا أن يرا لهم سنويا في التغيب لمدة شهر
ونصووووف من أعل الدراسووووات ،مع االحتفاظ بكامل رواتبهم .وتمنب هذه اإلعازة بموعب قرار من رئيس أو مدير
المؤسسة بعد االطالع على رأي المعلس التربوي والعلمي للمؤسسة ،وعلى أساس برنامج دراسي أو بح ي يقدمه
المعني .أما بالنسبة للمدرسين االستشفائيين العامعيين فإن رأي الهيئة االستشفائية التي ينتمون إليها الزم.
بعد الث سنوات من الادمة ،يمكن أن تعمع إعازات الدراسات وترفع إلي ال ة أشهر.
يمكن أن يسوتفيد مدرسووو التعليم العالي من تمويل تدريب لتحسوين الابرة ،كل الث سوونوات ،طبقا لبرنامج تكوين
معد من لدن معلس إدارة المؤسسة المعنية ،بناء على اقتراح من المعلس التربوي والعلمي.
المادة  : 62ال يمكن أن تمدد اإلعازة السبتية وال إعازة الدراسات.
يظل المسووتفيد من اإلعازة السووبتية أو إعازة الدراسووات في وضووعية الادمة وال يمكن أن يعمع في هذه الوضووعية
أعرته مع أعرة أار عمومية أو اصوصية.
في نهاية اإلعازة يقدم المعني إلى رئيس أو مدير مؤسوسوته تقريرا عن أنشطته في هذه الفترة ويحال هذا التقرير،
بطلب من المعني ،إلى الوزير الذي تتبع له المؤسسة.

المادة  : 67وفي حالة اسوووتفادة مدرس من إعازة سوووبتية أو إعازة للدراسوووات ،فإنه ال يمكن اسوووتبداله إال بصوووفة
مؤقتة ،وبمدرسين عقدويين ااضعين لمقتضيات هذا النظام.

الفصل ال الث  :مسار المهنة
القسم األول  :االكتتاب
المادة : 68
 -3ال يتصف بصفة مدرس في التعليم العالي إال من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة  6من القانون رقم 31
  93بتاريخ  31يناير  ،3331المحدد للنظام العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة والنصو المطبقة له،إضافة إلى الشروط المبينة في هذا المرسوم.
 - 2يكتت ب مدرسووو التعليم العالي المنتمون لهذه األسووالا عن طريق مسووابقة مفتوحة على مسووتو كل مؤسووسووة
وحسوب كل تاصو لشوغل منصوب أو أك ر .يعب أن تكون هذه المناصب موضوع تعبير عن حاعة مبررة من
لدن األقسام المعنية.
 – 1تحدد إعراءات تنظيم مسوووابقات االكتتاب بموعب مقرر مشوووترا من طرف الوزراء المكلفين بالتعليم العالي
وبالوظيفة العمومية وبالصحة ،عند االقتضاء؛ طبقا للشروط المحددة في هذا النظام .يحدد هذا المرسوم إعراءات
وشروط المسابقة كما يحدد ،بحسب الحاعة ،عدد المقاعد المطلوبة والنسبة الماصصة لكل مسابقة.
– 4في عميع التاصووصووات ،يمكن فتب مسووا بقات اكتتاب األسوواتذة المسوواعدين ،في كل مؤسووسووة ،أمام الموظفين
المصنفين في فئة أ من الوظيفة العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموعب هذا النظام.
 – 5تودع ملفات الترشب لد المعلس التربوي العلمي والبح ي بالمؤسسة الذي يبت في مقبوليتها .تحال الملفات
المقبولة إلى المعلس التربوي والعلمي بالعامعة لدراستها وإقرار الئحة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة .ويتم
تبليغ هذه الالئحة إلي لعنة المسابقة لمباشرة إعراءات االنتقاء.
 – 6تتكون لعنة المسووووابقة علي التوالي من عضوووووين من المعلس التربوي العلمي والبح ي بالمؤسووووسووووة ،ومن
عضوين من المعلس التربوي والعلمي بالعامعة ،ومن ال ة إاصائيين في المعال من اارج المؤسسة.
 – 0يعين رئيس وأعضاء لعنة المسابقة بمقرر مشترا بين وزير التعليم العالي ووزير الوظيفة العمومية ووزير
الصحة ،عند االقتضاء.
 - 1ترتب لعنة المسووابقة الئحة المترشووحين الناعحين حسووب االسووتحقاو وبعد إعازة هذه الالئحة من لدن اللعنة
الوطنية للمسابقات ،ترفع لعنة المسابقة محضرها إلي معلس إدارة المؤسسة المعنية.
 – 3يحيل معلس اإلدارة الئحة المترشوحين الناعحين بعد إقرارها ،مع تقرير شامل ومبرر يقترح فيه تعيينهم في
الدرعة مع مراعاة عدد المناصب المتسابق عليها في كل تاص .
 – 39يتم تعيين المعنيين بموعب مقرر مشترا بين وزير التعليم العالي ووزير الوظيفة العمومية وعند االقتضاء
وزير الصحة.

القسم ال اني  :عث التدريبات
المادة  : 69ياضووووووع المترشووووووحون عن طريق المسووووووابقة الاارعية والمعينون في درعة تحكمها ترتيبات هذا
المرسووووووووم لتودريوب سووووووونة قابلة للتعديد مرة واحدة .وفي أعقاب هذا التدريب ،وبناء على رأي المعلس التربوي
العلمي والبح ي بالمؤسووسوووة المعنية ورأي المؤسووسوووة اإلسوووتشووفائية عند االقتضووواء ،فإنهم إما أن يرسوووموا في هذه
الدرعة ،وإما أن يفصلوا.

القسم ال الث  :التقدم
المادة  :30يتم تقدم الرتبة داال الدرعة ،من الرتبة األولي إلى الرتبة ال ال ة كل سوووووونتين؛ وانطالقا من الرتبة
الرابعوة يتم كول موانيوة عشووووووور شوووووووهرا إال في حوالة العقوبات التسديبية ،وذلا وفقا لترتيبات النظام العام للوظيفة
العمومية في هذا الشسن.
المادة  -3 : 36يتم التقدم من درعة إلى درعة بمراعاة حصووووووو األعداد المحددة لكل درعة ،وتبعا لشوووووووغور
المناصووووب أ ناء السوووونة؛ ويكون التقدم عن طريق التسووووعيل على الئحة تسهيل توضووووع من لدن المعلس التربوي
والعلمي بالمؤسوووووووسوووووووة ،بناء على رأي المعلس التربوي العلمي والبح ي ،وفقا للمعايير المحددة من قبل المعلس
الوطني للتعليم العالي.
 -2تقدم طلبات التسوووعيل على الئحة التسهيل لوظائف أسوووتاذ عامعات أو أسوووتاذ مؤهل أو أسوووتاذ محاضووور مدعمة
بملف فردي للدراسة من لدن المعلس التربوي العلمي والبح ي المعني.
وبعد االسوووووووتماع إلي مقررين معينين لهذا الغر لكل مترشوووووووب ،يقترح المعلس التربوي العلمي والبح ي على
المعلس التربوي والعلمي بالمؤسووووسووووة الئحة التسهيل حسووووب الترتيب األلفبائي .ويعب أن تكون قرارات المعلس
التربوي والعلمي مبررة.
 - 1في حالة الترقية في الدرعة يصونف المعنيون في رتبة تناسب العالمة التي تفوو مباشرة عالمتهم في رتبتهم
السووابقة .ويحتفظون باأل قدمية المكتسووبة في رتبتهم السووابقة إذا كانت الفائدة المترتبة على تعيينهم دون الفائدة التي
كانوا سيحصلون عليها في حالة تقدمهم برتبة لو بقوا في درعتهم األصلية

القسم الرابع  :في التأديب
المادة  : 36دون المساس بمقتضيات النصو الااصة المحددة لواعبات ماتلف فئات الوكالء العموميين ،فإن
المسلكيات واألاطاء المهنية التي تترتب عليها عقوبات تسديبية بحكم هذا المرسوم ،هي تلا التي تتعلق :
 - 3باإلاالل بقواعد النظام العام،

 - 2بالتقصووير في الواعبات المهنية واصوووصووا منها الم ابرة على التدريس ،وتسطير الطالب وتحضووير ومراقبة
االمتحانات ،وتصحيب األوراو ،واحترام سرية المواضيع ومداوالت اللعان.
 - 1بالمشاركة في الغش في االمتحانات ،أو التمالؤ أو محاولة التمالؤ في الغش في االمتحانات.
 – 4بماالفات القانون العام ،
 - 5بالمشاركة في النشاطات التاريبية ،
 - 6بالمشاركة في أي نشاط يتنافى مع الهيبة واألاالقيات العامعية.
المادة  : 33دون المساس بتطبيق قانون العقوبات عند االقتضاء ،فإن المسلكيات واألاطاء المهنية المذكورة في
المادة  12أعاله قد تترتب عليها العقوبات التسديبية التالية ،مرتبة حسب الاطورة:
3

اإلنذار المكتوب؛

2

التوبيخ مع التسعيل في الملف؛

تسار سووووونة في التقدم في الرتبة ،مع حظر اقتراح المعني للتسوووووعيل في الئحة التسهيل للدرعة الموالية،
1
طيلة هذه الفترة؛
4

التعليق المؤقت من الوظيفة لمدة أقصاها سنة؛

5

حظر التدريس مع الحرمان من المرتب والعالوات لمدة أربعة أشهر على األك ر؛

6

اإلحالة التلقائية إلى التقاعد؛

0

الفصل دون تعليق معاش التقاعد؛

1

الفصل مع تعليق معاش التقاعد.

المادة  : 30يتم النطق بالعقوبات  1 ،2 ،3و 4الواردة في المادة  11أعاله بقرار من الوزير المكلف بالتعليم
العالي بناء على تقرير مفصووول ومبرر من رئيس معلس إدارة المؤسوووسوووة بعد االطالع على رأي اللعنة التسديبية
المعنيوة .أموا العقوبوات  0 ،6 ،5و 1الواردة في الممادة  11أعاله فيتم النطق بهوا بموعوب مقرر مشوووووووترا بين
الوزيرين المكلفين بالتعليم العالي وبالوظيفة العمومية ،بناء على تقرير مفصووول ومبرر من رئيس معلس اإلدارة،
بعد االطالع على رأي مبرر من لعنة التسديب المنب قة عن المعلس التربوي والعلمي.
تدال ممارسوووة الفعل التسديبي ضووومن صوووالحيات وزير التعليم العالي ،وصوووالحيات الرئيس فيما يا
والمدير فيما يا مؤسسة عمومية أار للتعليم العالي.

العامعة،

المادة  : 35تنشوووووووس لد المعلس العلمي والتربوي بالعامعة وكذلا لد المعلس العلمي التربوي والبح ي لكل
مؤسسة عامعية أو مؤسسة عليا للتعليم العالي لعنة تسديبية مشكلة على النحو التالي:
 – 3لعنة تسديب منب قة عن المعلس التربوي والعلمي:
 -رئيس المعلس ،رئيسا ؛

مم ل الوزير المكلف بالتعليم العالي ،عضوا؛ مم ل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،عضوا مقررا؛ ال ة ( ) 1مدرسين باح ين ،على أن يكون أحدهم من نفس درعة المدرس المتهم على األقل ،أعضاء. - 2لعنة تسديب منب قة عن المعلس التربوي العلمي والبح ي:
 رئيس المعلس ،رئيسا؛ رئيس القسم الذي ينتمي إليه المدرس المتهم  ،عضوا؛ ال ة ( )1مدرسين باح ين ،على أن يكون أحدهم من نفس درعة المدرس المتهم على األقل ،أعضاء.المادة  :32اإلعراءات التسديبية سرية وتناقضية يتمتع فيها الطرفان سويا بحقهما في التعبير.
يحق للمدرس المتهم أن يدافع عن نفسه أو أن يحضر من ياتاره للدفاع عنه.
الممادة  :37يحوال االسوووووووتو دعواء للم ول أموام لعنوة التوسديوب ،الموقع من رئيس هذه اللعنة ،إلى المتهم من طرف
المقرر وبكافة الطرو ذات األ ر المكتوب ،وذلا بعشرة ( )39أيام على األقل قبل انعقاد العلسة.
يبلغ المتهم بنفس الطرو أن و ائق الملف تحت تصووووورفه عند المقرر ،ليطلع عليها أو يطلع عليها المدافع عنه في
عين المكان وبصورة سرية .وبعد هذا االطالع يوقع المتهم أنه أاذ علما بالملف.
في حووالووة امتنوواع المتهم عن اإلطالع على الملف أو عن توقيع إفووادة اإلطالع عليووه ،يتعوواوز هووذا اإلعراء ويحق
للعنة أن تبت في األمر.
المادة  : 38يشترط في مشروعية الرأي الصادر عن معلس التسديب أن يحضر الدورة ل ا ( )2/1أعضائه.
تتاذ اآلراء باألعلبية البسيطة لصعضاء الحاضرين.
في حالة تعادل األصوات ،يرعب الرأي الذي هو في صالب المتهم.
القسم الخامس  :التقاعد
المادة : 39
 -3اسوت ناء من ترتيبات النظام العام للوظيفة العمومية ،ونظام المعاشوات المدنية ،فإن المدرسوين المنتمين ألسالا
التعليم العالي الااضعين لترتيبات هذا المرسوم يحالون إلى التقاعد لالستفادة من حق المعاش عندما يبلغون امسا
وستين سنة من العمر أو أربعين سنة من الادمة الفعلية.
 – 2شووروط اإلحالة علي التقاعد بشووكل مسووبق لهذه األسووالا هي نفس الشووروط الواردة في النظام العام للوظيفة
العمومية ونظام المعاشات المدنية.
 - 1ال يمكن أن يؤار حد العمر أو الادمة المبين أعاله.
الفصل الرابع  :األجور والمكافآت والعالوات
المادة : 00

 - 3تتكون أعرة المدرسين المنتمين ألسالا التعليم العالي من :
 الراتب األساسي؛ تكملة الراتب؛ عالوة البحث ، عالوة التسطير؛ عالوة التحفيز؛ عالوة التكليف؛ -تعوي

حق السكن؛

 ماصصات النفقات العائلية. - 2إن القواعد المتبعة في حسوووواب مرتبات مدرسووووي التعليم العالي ،وااصووووة قيمة النقطة القياسووووية ،والعالمات
القياسووية المتعلقة بماتلف الدرعات والرتب ،وكذلا القواعد المتبعة في حسوواب ماصووصووات النفقات العائلية ،هي
نفس القواعد الواردة في النظام العام للوظيفة العمومية.
 -1يحدد عقد العمل راتب وتوقيت وشووووووروط عمل المدرسووووووين العقدويين طبقا لمقتضوووووويات مقرر مشووووووترا بين
الوزيرين المكلفين بالتعليم العالي ،وبالمالية.
 - 4يتوقف حق االسوووتفادة من عالوات التحفيز والتكليف والتسطير ما دام المدرس ال يزاول وظائف التدريس في
مؤسسة للتعليم العالي.
المادة  : 06يت ّم تعوي
الفعلية.

العمل التدريسوي اإلضوافي للمدرسين المنتمين ألسالا التعليم العالي على أساس الساعة

ال يمكن أن يكون لمنب ساعات إضافية إلى مدرسين هدف آار عير مكافسة التدريس اإلضافي.

المادة  : 06تحدد مبالغ المكافآت والعالوات الماصووووصووووة للمدرسووووين المنتمين ألسووووالا التعليم العالي ،وكذلا
مكافآت التدريس اإلضافي بموعب مرسوم.
الباب ال اني  :ترتيبات خاصة
بأسالك مدرسي التعليم العالي :
الفصل األول :عث المدرسيث الباح يث الجامعييث
المادة  : 03يضم سلا المدرسين الباح ين العامعيين حسب الترتيب السلمي الدرعات التالية:
الدرجة

التسمية

أع 4

أستاذ عامعات

مدير بحث
أع1

أستاذ مؤهل
باحث

أع2

أستاذ محاضر
باحث مساعد

أع3

أستاذ مساعد

المادة  :00تتكون الدرعة من سبع عشرة ( )30رتبة.
المادة  :05يتم تسوويير سوولا المدرسووين الباح ين العامعيين من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي بوصووفه الوزير
الذي يتبعه هذا السلا.
القسم األول  :أساتذة الجامعات
المادة : 02
 - 3أساتذة العامعات هم المسؤولون الرئيسيون عن التدريس الذي يشاركون فيه بإعداد البرامج ،وتسطير األساتذة
المحاضوورين ،والتنسوويق بين الفرو التربوية والبح ية ،وكذلا اإلشووراف على أعمال الطالب .وهم مسووؤولون عن
االمتحانات.
 - 2يقومون بالتدريس في شكل محاضرات أو أعمال موعهة أو أعمال تطبيقية .ولهم األولوية في تقديم تدريسهم
في شكل محاضرات.
المادة : 07
 -3يلزم أسواتذة العامعات ،عالوة على واعبات التسطير ،بادمة تدريسووية سوونوية تبلغ ال ين ومائة ( )319سوواعة
من المحاضرات.
 -2في حالة أدائهم ألعمال موعهة أو أعمال تطبيقية فإن سووووواعة ونصوووووفا من األعمال الموعهة أو سووووواعتين من
األعمال التطبيقية تكافئ ساعة من المحاضرات.

القسم ال اني :عث األساتذة المؤهليث
المادة : 08
 -3يقوم األساتذة المؤهلون ،بالتعاون مع أساتذة العامعات بمهمتهم التدريسية في شكل محاضرات وأعمال موعهة
وأعمال تطبيقية.
 -2ولهم األولوية على األساتذة المحاضرين واألساتذة المساعدين أن يقدموا تدريسهم على شكل محاضرات.
المادة  : 09يلزم األسوواتذة المؤهلون ،عالوة على واعبات التسطير ،بادمة تدريسووية سوونوية تبلغ أربعين ومائة
( ) 349سواعة من المحاضورات .في حالة أدائهم ألعمال موعهة أو أعمال تطبيقية فإن ساعة ونصفا من األعمال
الموعهة أو ساعتين من األعمال التطبيقية تكافئ ساعة من المحاضرات.
القسم ال الث  :األساتذة المحاضروث
المادة : 50
 - 3يكلف األسواتذة المحاضورون بمسواعدة أسواتذة العامعات واألسواتذة المؤهلين في تنظيم الدروس واالمتحانات،
وكذلا في تسطير الطالب.
 - 2يقوم األسواتذة المحاضورون بادمتهم التدريسية ف ي شكل أعمال موعهة أو أعمال تطبيقية أو ،عند االقتضاء،
في شكل محاضرات.
المادة  : 56يلزم األسوواتذة المحاضوورون ،عالوة على واعبات التسطير ،بادمة سوونوية تبلغ سووتا وامسووين ومائة
( ) 356سواعة من األعمال الموعهة .وفي حالة أدائهم للتدريس في شكل محاضرات أو أعمال تطبيقية فإن ساعة
من المحاضرات أو ساعتين من األعمال التطبيقية تكافئان ساعة ونصفا من األعمال الموعهة.
القسم الرابع :األساتذة المساعدوث
المادة  : 56يكلف األسواتذة المساعدون بمساعدة أساتذة العامعات واألساتذة المؤهلين واألساتذة المحاضرين في
تنظيم الدروس واالمتحانات ،وكذلا في تسطير الطالب.
 – 3يؤدي األسوواتذة المسوواعدون مهمتهم التدريسووية في شووكل أعمال موعهة أو أعمال تطبيقية أو ،عند االقتضوواء،
في شكل محاضرات.
 -2يلزم األسووواتذة المسووواعدون ،عالوة على واعبات التسطير ،بادمة سووونوية تبلغ امسوووا وسوووبعين ومائة ()305
سوواعة من األعمال الموعهة .و في حالة أدائهم للتدريس في شووكل أعمال تطبيقية أو محاضوورات ،فإن سوواعتين من
األعمال التطبيقية أو ساعة من المحاضرات تكافئ ساعة ونصفا من األعمال الموعهة.
القسم الخامس :عث شروط االكتتاب
الفرع األول :عث أساتذة الجامعات

المادة  : 53يكتتب أسوواتذة العامعات عن طريق مسووابقة مفتوحة أمام المترشووحين المسووعلين على الئحة التسهيل
لوظائف أساتذة العامعات المعدة من لدن المعلس التربوي والعلمي.
يعب على األسووواتذة المؤهلين المترشووووحين للتسوووعيل على الئحة التسهيل لوظائف أسوووواتذة العامعات أن تكون لهم
أقدمية أربع سنوات في الدرعة وان يكون لهم عمل تسطيري مشفوعا بسعمال بحث ومنشورات علمية منتظمة منذ
تعيينهم في الدرعة.
المادة  : 50يعين أسوووووواتذة العامعات بموعب مرسوووووووم باقتراح مشووووووترا بين الوزيرين المكلفين بالتعليم العالي
وبالوظيفة العمومية ،بناء على تقرير مفصوول ومبرر من معلس إدارة المؤسووسووة المعنية .ويرسووم هؤالء األسوواتذة
ابتداء من تسريخ تعيينهم.
الفرع ال اني  :األساتذة المؤهلوث
المادة : 55يعين األسووواتذة المؤهلون عن طريق مسوووابقة مفتوحة أمام المترشوووحين المسوووعلين على الئحة التسهيل
لوظائف األساتذة المؤهلين المعدة من طرف المعلس التربوي والعلمي.
يعب على األسوواتذة المحاضووري ن المترشووحين للتسووعيل على الئحة التسهيل لوظائف األسوواتذة المؤهلين أن يكونوا
حاصووووولين عند تاريخ دراسوووووة الملفات من طرف المعلس التربوي العلمي والبح ي على التسهيل ل شوووووراف على
األبحاث أو على دكتوراه دولة تم الحصول عليها بعد شهادة دكتوراه سلا الث أو ما يعادلهما.

الفرع ال الث  :األساتذة المحاضروث
المادة  : 52يكتتب األسوواتذة المحاضوورون ،عن طريق مسووابقة ،من بين المترشووحين من حملة دكتوراه الدولة أو
الدكتوراه الموحدة أو  PHDفي ااتصاصهم أو شهادة معادلة.
ويقبل تلقائيا األسوووواتذة المسوووواعدون الحاصوووولون على التسهيل ل شووووراف على األبحاث أو على إحد الشووووهادات
المذكورة أعاله.
الفرع الرابع  :األساتذة المساعدوث
المادة  : 57يكتتب األساتذة المساعدون عن طريق المسابقة من بين :
 المترشحين الحاصلين على دكتوراه أو على شهادة معادلة لها. الموظفين المصوووونفين في فئة أ من النظام العام للوظيفة العمومية الذين مارسوووووا عملهم لمدة ماني سوووونوات فيرتبتهم والحاصلين على دكتوراه أو ما يعادلها.
المادة  : 58يعب على المترشحين لرتبة أستاذ مساعد أن يقدموا ملفا علميا يتضمن أبحا هم وتقريرا مفصال عن
نشاطهم التربوي والتسطيري.
الفصل ال اني  :في المدرسيث االستشفائييث الجامعييث
المادة  : 59يضم سلا المدرسين االستشفائيين العامعيين ،حسب الترتيب السلمي ،الرتب التالية:
الدرجة

التسمية

أع4

أستاذ استشفائي عامعي

أع1

أستاذ مبرز

أع2

رئيس مصحات مساعد استشفائي عامعي

المادة  : 20تتكون الدرعة من سبع عشرة ( )30رتبة
المادة :26يتبع تسووويير سووولا المدرسوووين االسوووتشوووفائيين العامعيين من الناحية اإلدارية للوزير المكلف بالتعليم
العالي ،ومن الناحية التقنية للوزير المكلف بالصحة.
القسم األول  :المهام المشتركة
المادة  -3 : 26يزاول المدرسوووون االسوووتشوووفائيون العامعيون وظائفهم في كليات الطب ،والمراكز االسوووتشوووفائية
العامعية ،والمسوووتشوووفيات الرئيسوووية ،والمسوووتشوووفيات المتاصوووصوووة ،والمعاهد ،أو أي مسوووتشوووفى آار أو مصووولحة
اسوتشوفائية يقر طبيعتها االسوتشوفائية العامعية مقرر مشوترا من الوزيرين المكلفين بالتعليم العالي وبالصحة ،بعد
االطالع على رأي المعلس التربوي العلمي والبح ي للكلية المعنية.
 - 2وعالوة على المهام المسندة إليهم بمقتضى ترتيبات المادة  1من هذا المرسوم ،فإنهم :
 يقومون بتسطير األنشطة العالعية في المصالب االستشفائية العامعية والمؤسسات االستشفائية األار المذكورةفي الفقرة  3أعاله التي يعملون بها ،كما يقومون بتسطير الطالب وتدريبهم في المستشفيات.
 يشووووووواركون في الاودموة التنواوبيوة للموداوموة الليليوة وفي أيام األحد وفي األيام المعطلة ،وذلا مقابل اسوووووووتراحةتعويضية ،وإن لم توعد ،تصرف لهم مكافسة تحددها الهيئات االستشفائية المعنية.
 يقومون بتعويبالصحة.

األطبواء المسوووووووتفيودين من العطول طبقوا لترتيبوات يحددها مقرر صوووووووادر عن الوزير المكلف

 -يساهمون في تدريس و تكوين أشاا

العالج الطبي و شبه الطبي.

 يشووووووواركون في إنعواز الودراسوووووووات واألعموال الفرديوة أو األعموال دااول الفرو التي يمكن أن تكون لهوا عالقةبتاص أو أك ر؛ ااصة من أعل عمع المعلومات عن األوبئة وإنعاز األشغال البح ية التربوية التي من شسنها
الرفع من مسوتو التعليم الطبي واألشوغال البح ية للمساهمة في تحسين المستو الصحي للبلد كما يشععون نشر
األعمال العلمية والبحوث.

القسم ال اني:
األساتذة االستشفائيوث الجامعيوث
المادة : 23األسوووواتذة االسووووتشووووفائيون العامعيون م سووووؤولون عن أنشوووووطة التدريس ،والتسطير والبحث والوقاية
والعالج .وهم مكلفون ااصة بـما يلي:

 التدريس في شكل محاضرات تسطير المدرسين الباح ين والمقيمين والطالب والمتدربين تنسيق تهيئة وتحيين األعمال الموعهة والتطبيقية والمشاركة في تسطيرها عند االقتضاء القيوام بوإعووداد المقررات أو المشووووووواركووة في إنعواز الوحوودات التعليميوة أو الو ووائق األار الموعهوة لتكوين أطرالصحة
 اإلشراف على أبحاث المذكرات واألطروحات والمشاركة في لعان االمتحانات والمناقشات والمسابقات. التنسيق والمشاركة في األشغال البح ية.يشوارا األسواتذة االسوتشوفائيون العامعيو ن ،في إطار قسوم أو أك ر من أقسوام التعليم والبحث في تكوين المدرسين
الباح ين والطالب بتنظيم محاضووووورات وعرو وندوات وملتقيات وأنشوووووطة تحسوووووين الابرة األار والتكوين
المستمر.
الممادة  : 20عالوة على األنشوووووووطووة المتعلقووة بووالعالج والوقووايووة والمووداومووة والبحووث والتووسطير ،يلزم األسووووووواتووذة
االستشفائيون العامعيون بالقيام بادمة تدريسية أسبوعية قدرها امس ( )5ساعات من المحاضرات.
القسم ال اني  :األساتذة المبرزوث
المادة  : 25يشوووووارا األسووووواتذة المبرزون في عميع األنشوووووطة المنصوووووو
مسؤولية األساتذة االستشفائيين العامعيين.

عليها في المادة  61أعاله ،تحت

 يقومون في معال ااتصوووواصووووهم بالتدريس في شووووكل محاضوووورات وأعمال معموعات وأعمال موعهة وأعمالتطبيقية
 يشاركون في إنعاز أعمال البحث في المصلحة التابعة لهم يديرون األعمال المتعلقة باألطروحات والمذكرات ويشاركون في لعان االمتحانات والمناقشة والمسابقات يقومون بالعالعات ويشاركون في أنشطة الوقاية.يمكن أن يلزم األساتذة المبرزون بالمداومة.
المادة  :22يلزم األسواتذة المبرزون بتقديم ادمة تدريسوية أسوبوعية قدرها ست ( )6ساعات من المحاضرات أو
تسع ( )3ساعات من األعمال الموعهة أو إ نتى عشرة ( )32ساعة من األعمال التطبيقية.
القسم الرابع :
رؤساء المصحات المساعدوث االستشفائيوث الجامعيوث
المادة  : 27يكلف رؤسواء المصوحات المسواعدون االستشفائيون العامعيون تحت إشراف األساتذة بمهام التكوين
وتسطير المقيمين والطالب والمشاركة في أنشطة العالج والوقاية في الهيئات االستشفائية العامعية أو االستشفائية
المذكورة في المادة  62من هذا المرسوم .وهم يشرفون على أعمال موعهة وأعمال تطبيقية.

ويشاركون في تنظيم االمتحانات المنصو

عليها في القوانين والنظم العاري بها العمل.

المادة  : 28يكلف رؤسووواء المصوووحات المسووواعدون االسوووتشوووفائيون العامعيون ،عند الحاعة ،بتقديم محاضووورات
و بتسطير مذكرات نهاية الدراسوووووة للطالب .ويقدمون ادمة تدريسوووووية أسوووووبوعية قدرها سوووووبع ( )0سووووواعات من
المحاضرات أو عشر ( )39ساعات من األعمال الموعهة أو أربع عشرة ( )34ساعة من األعمال التطبيقية.
القسم الرابع :في شروط اإلكتتاب
الفرع األول عث األساتذة االستشفائييث الجامعييث
المادة : 29يكتتب األسوواتذة االسوووتشووفائيون العامعيون من بين األسووواتذة المبرزين في الطب والصووويدلة وعراحة
األسووونان الذين يمارسوووون فعليا بهذه الصوووفة منذ أربع سووونوات على األقل .وذلا بعد أن يدرس المعلس التربوي
العلمي والبح ي لكلية الطب ،شهادات وأعمال المعنيين.
المادة  :70يعين األسووواتذة االسوووتشوووفائيون العامعيون بموعب مرسووووم وبناء على اقتراح مشوووترا من الوزراء
المكلفين بالتعليم العالي وبالصووووووحة وبالوظيفة العمومية ،وعلى أسوووووواس تقرير مفصوووووول ومبرر من معلس إدارة
المؤسسة المعنية .ويرسمون ابتداء من تاريخ تعيينهم.

الفرع ال اني :عث األساتذة المبرزيث
المادة  76يكتتب األسووواتذة المبرزون عن طريق مسوووابقة تبريز مفتوحة للمترشوووحين الذين تتوفر فيهم الشوووروط
التالية:
الحصووول على لقب رئيس مصووحات مسوواعد مسووتشووفيات أو مسوواعد اسووتشووفائي عامعي يتوفر على أقدمية أربع
سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة على األقل ،وفي االاتصا موضوع المسابقة.
المادة  :76تحدد طرو تنظيم مسووابقة التبريز ألعل اكتتاب أسوواتذة مبرزين بموعب مقرر مشووترا بين الوزيرين
المكلفين بالتعليم العالي ،وبالصحة.
المادة  :73يعتبر األسواتذة العسوكريون المبرزون من المسوتشفيات العسكرية األعنبية مكافئين لصساتذة المبرزين
في حال مزاولتهم بشكل اعتيادي لوظائف المدرسين االستشفائيين العامعيين.
الفرع ال الث  :رؤساء المصحات
المساعدوث اإلستشفائيوث الجامعيوث
المادة  : 70يكتتب رؤسووواء المصوووحات المسووواعدون االسوووتشوووفائيون العامعيون عن طريق مسوووايقة مفتوحة أمام
المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
 – 3استيفاء متطلبات المسار العادي لتدريب اإلقامة في الطب لمدة ال تقل عن أربع سنوات؛
 -2أن يكون العمر أقل من امس وأربعين سنة.

المادة  : 75على المترشحين للمسابقة الكتتاب رؤساء المصحات المساعدين االستشفائيين العامعيين أن يتسابقوا
في االاتصوا الذي مارسووه في الهيئات االسوتشوفائية العامعية الوطنية أو األعنبية ،أو في ااتصا مشابه تم
االعتراف به من لدن المعلس التربوي والعلمي .
المادة  : 72تحدد طرو ودورية مسوابقة اكتتاب رؤساء المصحات المساعدين العامعيين ،وكذلا نظم المسابقات
حسب كل ااتصا  ،بموعب مقرر مشترا بين الوزراء المكلفين بالتعليم العالي وبالصحة والوظيفة العمومية.
المادة :77ال يحق للمترشووووحين المذكورين في المادة  04أعاله أن يتقدموا ألك ر من أربع دورات من مسووووابقة
اكتتاب رؤساء المصحات المساعدين االستشفائيين العامعيين .
الباب ال الث  :ترتيبات خاصة
بالمدرسيث العقدوييث
المادة  : 78يسواعد المدرسوون العقدويون المؤسوسوات العامعية وفقا للشوروط المبينة أسوفله .وهم اليشاركون في
هيئات إدارة المؤسسة وال يكونون ناابين وال منتابين.
الفصل األول  :ترتيبات خاصة باألساتذة المتميزيث والشرفييث
المادة :79
 - 3يعوز أ ن يمنب ،عند الحاعة ،ألسوواتذة التعليم العالي المتقاعدين ،لمدة أربع سوونوات قابلة للتعديد ،لقب اأسووتاذ
متميزا أو اأسوووووتاذ شوووووورفيا ،وذلا بموعب مرسوووووووم وبناء على رأي المعلس الوطني للتعليم العالي ،والمعلس
التربوي والعلمي بالمؤسووسووة المعنية وكذلا للمؤسووسووة اإلسووتشووفائية المعنية فيما يا المدرسووين االسووتشووفائيين
العامعيين عند االقتضاء.
 -2بإمكان األسوووواتذة المتميزين أن يشوووورفوا على الملتقيات ،ويؤطروا الباح ين ،ويشوووواركوا في لعان أطروحات
الدكتوراه ،وفي لعان التسهيل ،وفي هيئات االكتتاب والترقية ،وكذلا في تسطير األنشطة االستشفائية العامعية .
الفصل ال اني  :ترتيبات خاصة بالمدرسيث المشاركيث والمدرسيث الزائريث
المادة  : 80بناء على اقتراح من معلس إدارة المؤسوووووسوووووة المعنية وبعد االطالع على رأي معلسوووووها التربوي
والعلمي ،يمكن أن تمنب شاصيات موريتانية ذات شهرة كبيرة وتعربة مهنية معترف بها في ميدان ااتصاصها،
صووفة مدرس باحث مشووارا لمدة محددة ،بموعب مقرر مشووترا من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي ،وبالوظيفة
العمومية ،وبالصحة عند االقتضاء؛ شرط أن يكون المعني قد أمضى امس سنوات على األقل من النشاط المهني
عير العامعي في هذا االاتصا .
المادة  : 86يمكن أن يمنب الم درسوووووون والباح ون األعانب ممن لهم كفاءات متعرف بها ،صوووووفة مدرس باحث
زائر وذلوا بموعوب مقرر مشوووووووترا من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي ،وبالوظيفة العمومية ،وبالصوووووووحة عند
االقتضاء ،بناء على اقتراح من معلس إدارة المؤسسة المعنية وبعد االطالع على رأي معلسها التربوي والعلمي.
الفصل ال الث  :ترتيبات خاصة باألشخاص المكلفيث بأعمال محددة أو اإلشراف على التدريب
المادة  : 86يحق للمؤسوسوات العامعية أن تسوتادم أشوااصوا من اارعها للقيام بسعمال محددة أو اإلشراف على
تدريبات.

يعب أن تتوفر في هؤالء األشاا

التكميليين نفس الشروط األكاديمية للمدرسين المرسمين.

ويتم استادامهم من لدن رئيس المؤسسة المعنية بعد االطالع على رأي المعلس التربوي العلمي والبح ي.
الباب الرابع  :ترتيبات خاصة متعلقة بالعلماء
المادة  :83يمكن أن يكتتب في درعة أسوتاذ مسواعد من سولا المدرسين الباح ين العامعيين العلماء الموريتانيون
الذين يتمتعون بشووووهرة كبيرة ،بناء على اقتراح من معلس إدارة المؤسووووسووووة ،وذلا بعد االطالع على رأي لعنة
علمية تنشووووس لهذا الغر بمقرر مشووووترا بين الوزراء المكلفين بالتعليم العالي ،وبالوظيفة العمومية ،وبالشووووؤون
اإلسالمية.
على هذه اللعنة أن تراعي المعايير التالية:
 شهادة تزكية مؤكدة الشهادات والمؤهالت التي تم الحصول عليها األعمال العلمية والنشر العلمي -العرو

المقدمة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية

 األبحاث العارية.الباب الخامس  :ترتيبات انتقالية وختامية
المادة  : 80يعتبر سولا أساتذة التعليم العالي الااضعين لترتيبات المرسوم رقم  232 - 16بتاريخ  25دعمبر
 ،3316سلكا معمدا.
المادة  : 85يصووونف أسووواتذة التعليم العالي المرسووومون في مسوووتويات أ ،3أ ،2أ 1وأ 4العاملون عند داول هذا
المرسوم حيز التنفيذ ،للتشكيل األصلي لسلا المدرسين الباح ين العامعيين ،على التوالي ،في درعة أستاذ مساعد،
وأستاذ محاضر ،وأستاذ مؤهل وأستاذ عامعات.
يصوووونف في الدرعات المقابلة المنصووووو عليها بموعب هذا المرسوووووم وبطلب منهم ،أسوووواتذة التعليم العالي من
مسوووتويات أ ،3أ ،2أ 1وأ 4الااضوووعون لترتيبات المرسووووم رقم  232 - 16بتاريخ  25دعمبر  ،3316الذين
يزاولون الوظ ائف الااصة بدرعات مدير بحث ،باحث وباحث مساعد ،في نفس الرتب مع االحتفاظ باألقدمية.
المادة  : 82بصفة انتقالية ولمدة سبع سنوات اعتبارا من نشر هذا المرسوم في العريدة الرسمية:
 المدرسووون المرسوومون في مسووتوي أ 3الذين صوونفوا في درعة أسووتاذ مسوواعد ،يتم تصوونيفهم مباش ورة في درعةأسوووتاذ محاضووور إذا كانوا حاصووولين أو بعد الحصوووول على شوووهادة دكتوراه،ويتم تصووونيفهم تلقائيا في درعة أسوووتاذ
محاضووووور في رتبة لها عالمة مسووووواوية لعالمتهم في درعتهم األصووووولية ويحتفظون في درعتهم العديدة باألقدمية
المكتسبة في الرتبة القديمة.
 المدرسووون المرسوومون في مسووتوي أ 2منذ أربع سوونوات والذين قد صوونفوا في درعة أسووتاذ محاضوور يصوونفونمباشوورة في درعة أسووتاذ مؤهل وذلا على أسوواس األعمال العلمية المنشووورة بعد تعيينهم في مسووتو أ .2ويعفون

من الشوووووروط المذكورة سوووووابقا إذا كانوا حاصووووولين أو بعد الحصوووووول على شوووووهادة دكتوراه دولة أو على التسهيل
ل شوراف على األبحاث ،ويصونفون تلقائيا في درعة أسوتاذ مؤهل ،في رتبة لها عالمة تساوي العالمة التي كانت
لهم في درعتهم االصلية.
 المدرسوون المرسمون في مستوي أ 1منذ أربع سنوات والمصنفون في درعة أستاذ مؤهل يصنفون مباشرة فيدرعة أسوتاذ عامعات بعد الحصول على شهادة دكتورا دولة محصول عليها بعد دكتورا سلا الث أوعلى التسهيل
لالشوراف على األبحاث وتقديم أعمال علمية منشوورة بعد تعيينهم في مسوتوي أ .1ويصونفون مباشرة في درعة
أسوووتاذ عامعات ،في رتبة لها عالمة تسووواوي أو تفوو مباشووورة عند االقتضووواء العالمة التي كانت لهم في درعتهم
األصلية.
ويحتفظون في الدرعة العديدة باألقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة.
 يعفى من إعراء المسوووابقة المقررة بموعب هذا المرسووووم ،المدرسوووون المرسووومون في مسوووتويات أ ،3أ ،2وأ،1المصوونفون على التوالي في درعة أسووتاذ مسوواعد ،وأسووتاذ محاضوور ،وأسووتاذ مؤهل ،المسووتوفون للشووروط المحددة
بموعب هذا النظام للترقية في درعة عليا.
المادة  : 87يحتفظ المدرسون الباح ون العامعيون المعنيون بالترتيبات االنتقالية المذكورة أعاله بوضعياتهم عند
تاريخ داول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى أن تنشر مقررات تصنيفهم في ماتلف الدرعات المبينة أعاله.
تعتبر األقدمية ا لمكتسوووووبة من طرف المدرسوووووين الباح ين العامعيين في درعتهم القديمة هي أقديمتهم في درعتهم
العديدة لتطبيق ترتيبات هذا المرسوم.
المادة :88
 -3اسووووت ناء من الترتيبات المتعلقة باالكتتاب في سوووولا المدرسووووين الباح ين العامعيين واالل فترة انتقالية لمدة سوووونة
اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم ،يمكن للعلماء الموريتانيين المكتتبين بانتظام في مؤسسات التعليم العالي منذ
سووونة علي األقل والعاملين في وظائف أسوووالا مدرسوووي التعليم العالي ،أن يدمعوا ،بطلب منهم ،في درعة أسوووتاذ
مسوووواعد بمقرر مشووووترا بين الوزراء المكلفين بالتعليم العالي ،وبالوظيفة العمومية ،وبالشووووؤون اإلسووووالمية ،عند
االقتضاء.
 -2ولتطبيق ترتيبات الفقرة األولي أعاله تنشوووس بمرسووووم لعنة فنية لهذ الغر  .ويرأس هذه اللعنة المسوووتشوووار لد
رئاسوة العمهورية المكلف بالشؤون اإلسالمية وتتكون من األعضاء التالي ذكرهم :المدير العام للوظيفة العمومية
واإلصوووالح اإلداري ،ومدير التعليم العالي ،ورئيس عامعة نواكشووووط ،ومدير المعهد العالي للدراسوووات والبحوث
اإلسالمية.
تكلف هذه اللعنة بإحصووووواء الملفات ودراسوووووة مقبوليتها ،وإبداء رأي معلل على كل ملف ،وتحيل محضووووورها إلي
الوزراء المعنيين.
المادة  : 89للتشوووكيل األصووولي لسووولا المدرسوووين اإلسوووتشوووفائيين العامعيين ،يدرج في السووولا العديد األشووواا
المتاصصون في مهام من شسنها أن تسند إلى هيئة المدرسين اإلستشفائيين العامعيين ،الموعودين في الادمة عند
تاريخ نشر هذا المرسوم ويصنفون في الدرعة المناسبة وفقا لشروط المؤهالت الواردة في هذا المرسوم.
المادة  :90بصف ة انتقالية ولمدة سبع سنوات اعتبارا من نشر هذا المرسوم في العريدة الرسمية:

 يصونف مباشورة في درعة أسوتاذ اسوتشوفائي عامعي األشاا اإلاصائيون الحاصلون علي مؤهل أستاذ مبرزبعد أقدمية أربع سووووونوات؛ ويكون ذلا بموعب مرسووووووم بناء على اقتراح مشوووووترا من الوزراء المكلفين بالتعليم
العالي وبالصحة وبالوظيفة العمومية.
 يصنف مباشرة في درعة أستاذ مبرز األشاا اإلاصائيون الحاصلون علي مؤهل أستاذ مبرز بعد أقدمية أقلمن أربع سنوات؛ ويكون ذلا بمقرر مشترا من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي وبالصحة وبالوظيفة العمومية.
يصووونف مباشووورة في درعة رئيس مصوووحات مسووواعد اسوووتشوووفائي عامعي المدرسوووون اإلسوووتشوووفائيون العامعيون
الحاصووولون علي مؤ ّهمل مدرس اسوووتشوووفائي مسووواعد حصووول عليه عن طريق مسوووابقة بموعب مقرر مشوووترا من
الوزراء المكلفين بالتعليم العالي وبالصحة وبالوظيفة العمومية .
 تدرس لعنة علمية الترشوووووحات لمسوووووابقة التبريز واالمسووووواعدةا ( )Assistanatفي الاارج وتحدد من عهةأار المعايير النوعية لالنتقاء للترقية في درعة رئيس مصوحات مساعد استشفائي عامعي حسب الحاعة لبع
اإلاصووووائيين الذين ليسوووووا امقيمينا سووووابقين وال ادااليينا ممارسووووين في المسووووتشووووفيات يتوفرون على تعرية
استشفائية عامعية مؤكدة.
 تحدد تشكلة وإعراءات سير هذه اللعنة بمقرر مشترا من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي وبالصحة وبالوظيفةالعمومية.
يحتفظ المعنيون بهذه الترتيبات بسقدميتهم في الدرعة إذا كانوا مصوونفين في عالمة تسووواوي العالمة القديمة أو إذا
كان تصنيفهم في العالمة األرفع تنعم عنه استفادة دون االستفادة التي كان سياولها لهم تقدم الرتبة في وضعيتهم
األصلية.
المادة  : 96اسووت ناء من الترتيبات المتعلقة بالتعيين في درعة أسووتاذ عامعات وأسووتاذ اسووتشووفائي عامعي ،االل
فترة انتقالية لفترة عشور سونوات ،يمكن للوزراء المكلفين بالتعليم العالي وبالصحة وبالوظيفة العمومية ،بناء على
تقرير مفصل ومبرر من معلس اإلدارة واآلراء اإليعابية للمعالس التربوية والعلمية المعنية ،أن يقترحوا للتعيين
في درعة أسوواتذة عامعات أو أسوواتذة اسووتشووفائيين عامعيين ،مدرسووين وباح ين موريتانيين يعملون في عامعات أو
مراكز بحث أعنبية لهم شهرة علمية معترف بها.
واسوت ناء من ترتيبات النظام العام للوظيفة العمومية يحدد بامس وأربعين ( )45سنة حد السن لتعيين األشاا
المشار إليهم في هذه المادة.
المادة  : 96تلغى كل الترتيبات السووابقة الماالفة لترتيبات هذا المرسوووم ،وااصووة ترتيبات المرسوووم رقم - 16
 232بتاريخ  25دعمبر .3316
المادة : 93يصبب هذا المرسوم ساري المفعول ابتداء من تاريخ توقيعه.
الممادة : 90يكلف وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،والصوووووووحة والشوووووووؤون االعتماعية ،والمالية ،والوظيفة
العمومية والعمل ،كل فيما ياصه ،بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في العريدة الرسمية.

مرسمموم رقم  025 – 6066صممادر بتاريخ  02مارس  6066يلغي بعض ترتيبات المرسمموم رقم –6002
 662الصادر بتاريخ  6002/66/00المتضمث النظام الخاص للمدرسيث الباح يث الجامعييث واالستشفائييث

المادة األولى :تلغى ترتيبات المادة  10من المرسووووووووم رقم  326 –2996الصوووووووادر بتاريخ 2996/32/94
المحدد للنظام الاا للمدرسين الباح ين العامعيين واالستشفائيين العامعيين.
المووادة  :2يكلف وزير الوودولووة للتهووذيووب الوطني والتعليم العووالي والبحووث العلمي ووزير الموواليووة ووزير الوظيفووة
العمومية والعمل وعصووورنة اإلدارة و وزير الصوووحة ،كل فيما يعنيه ،بتنفيذ هذا المرسووووم الذي ينشووور في العريدة
الرسمية للعمهورية اإلسالمية الموريتانية.

مرسممموم رقم  085 - 6060صمممادر بتاريخ  69يونيو  6060يكمل المرسممموم رقم  662 -6002الصمممادر
بتاريخ  00دجمبر  6002المعدل المتضمث نظام المدرسيث الباح يث الجامعييث و االستشفائييث الجامعييث
المادة األولى :تكمل الترتيبات االنتقالية و النهائية للبند الاامس من المرسووم رقم  326 -2996الصادر بتاريخ
 94دعمبر  2996المتضومن نظام المدرسوين الباح ين العامعيين و االسوتشوفائيين العامعيين بإضافة مادة عديدة
بعد المادة  33على النحو التالي:
المادة  33مكررة :اروعا على الترتيبات المتعلقة بالتعيين في رتبة األسواتذة العامعيين واالسوتشفائيين العامعيين
تتكفل الدولة ،بناء على اقتراح من وزير الدفاع ،بتسوووويير األسوووواتذة العسووووكريين المبرزين المشووووطوب عليهم من
وظائف العيش الوطني بموعب السن بصفة أساتذة استشفائيين وذلا بموعب مقرر مشترا من الوزراء المكلفين
بالمالية والوظيفة العمومية و التعليم العالي و البحث العلمي و الصحة.
وفي هذه الوضووووعية ،يزاول المعنيون الوظائف المسوووونودة أصووووال ألسووووالا األسوووواتذة العامعيين واالسووووتشووووفائيين
العامعيي ن حتى يبلغوا سوون التقاعد المحددة بموعب هذه الوظيفة و يعمعون بين عالوة معاشووهم و الراتب المتعلق
بالوظيفة العديدة في حدود آار مرتبهم القديم أو المرتب المناسب للوظيفة التي يزاولونها حاليا.
وال يمكن أن يحصلوا على حق عالوة معاش عديدة.
المادة  :2يكلف وزير الدفاع الوطني و وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصوووووورنة اإلدارة ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الصوحة ،كل فيما يعينه ،بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في العريدة الرسمية
للعمهورية اإلسالمية الموريتانية.

