القانون رقم  240-0202بتاريخ  0202/20/ 00يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
الباب األول :المهام والمبادئ واألهداف
المادة األولى :إن مهمة التعليم العالي والبحث العلمي ،موضوو ذاا الااوون ،ذي اإلسهام في تومية الوطن في
ظل التكامل بين جميع قطاعات اإلوتاج واالوفتاح على المحيط االقتصادي واالجتماعي والثاافي.
ويرتكز التعليم العالي والبحث العلمي على المبادئ التالية:
 احترام تعاليم اإلسالم؛
 احترام الايم الكوويووة لحاوا اإلوسوووووووان والتسوووووووامح واالوفتوواح على الثاووافووات ا

ر  ،وحريووة التفكير

واإلبدا واالبتكار مع التايد الصارم بالاواعد ا كاديمية من موضوعية ودقة علمية ووزاذة فكرية؛
 تكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المواطوين في الوفاا إلى المعرفة والتكوين؛
و يعمول التعليم العالي على مواصووووووولة تطوير التعليم باللية العربية في م تل

ميادين التكوين ،مع فتح المجال

لتلايه بالليات ا جو بية عود الحاجة؛ كما يعمل على الوهوض بالليات الوطوية :البوالرية والسووكية والولفية.
المادة  :0تعتبر السووياسووة الوطوية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من متووموالت مسووؤولية الدولة التي
تؤمن لكل موهما الت طيط والتطوير والضوبط والتوجيه حسوا الحاجات االقتصادية واالجتماعية والثاافية للبلد
بالتعاون مع المجموعة العلمية والتووووووركاص االقتصوووووواديين واالجتماعيين وتماره الدولة دورذا من بين مور
ر  ،عبر عاود برامج مع مؤسسات التعليم العالي و /و البحث العلمي.
وتحدد ذاه العاود ،البرامج ،في إطار السوووووووياسوووووووة الوطوية للتعليم العالي والبحث العلمي ،االلتزامات والوتائج
المطلوا بلوغها من طر
المادة  :0يهد

مؤسسات التعليم العالي و /و البحث العلمي وكاا الوسائل المتعلاة بها.

التعليم العالي والبحث العلمي إلى:

 -تكوين الكفاصات وترقيتها ،وكالك تطوير ووتوووور المعار

في كافة ميادين المعرفة لضوووومان اسووووتفادة

الجميع من تادم العلم،
 تثمين ووتر التراث الثاافي الوطوي وترسيخ الايم اإلسالمية، -تطوير البحث العلمي وتوظيمه واعتماد وتائجه،

 اإلسووهام في التحسووين من وسووائل اإلوتاج والتحكم في التاويات الحديثة وتكييفها مع الواقع الوطوي ،منجل استيالل عاالوي للثروات الط بيعية الوطوية من موظور تومية مستديمة وحماية للبيئة،
 امتالك واصية العلم وتطوير العلوم والتاويات والمهارات عن طريق البحث واإلبدا .المادة  :4إن التعليم العالي والبحث العلمي مترابطان بحيث يساذم كل موهما في تطوير اآل ر ،وذما يمارسان
في مؤسسات التعليم العالي و /و البحث العلمي.
ويتكون التعليم العووالي من التعليم العووالي العمومي والتعليم العووالي ال صووووووووصوووووووي .يزاول التعليم العووالي في
الجامعات وكالك في مؤسوووسوووات التعليم العالي غير التابعة للجامعات .ويتاح ذاا التعليم حضووووريا و عن بعد
للحاصلين -على ا قل -على البكالوريا الموريتاوية و على دبلومات معادلة لها.
تزاول وتاطات البحث العلمي من طر

مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات البحث العلمي.

المادة  :5توظم الدراسة بمؤسسات التعليم العالي في تكل سالك وتعا ،وتتوج بدبلومات وطوية و دبلومات
ممووحة في إطار التراكة.
يتولل

ال تعليم العوالي من مجمو المسوووووووالوك التكويويوة التي تلي البواكلوريوا الموريتاوية و ما يعادلها .فيما عدا

الدراسووات المحددة في الفارة الموالية ،توظم الدراسووة في التعليم العالي على ثالث مراحل تفضووي كل موها إلى
دبلوم جامعي بحسا وظام ليساوه – ماستر  -دكتوراه (ل م د) .
يتم في سوووالك توظيم دراسوووات الهودسوووة والطا والصووويدلة وطا ا سووووان والطا البيطري ،والدراسوووات في
المؤسسات المهوية العليا وبعض الدراسات ال اصة في مؤسسات التعليم العالي طباا ل صوصيات ذاا التكوين
مع مراعاة المعايير الدولية المعمول بها.
تحدد المدة الزموية لألسوالك وتسووم ية الدبلومات الممووحة على مسوتو كل مؤسووسووة بموجا مارر من الوزير
المكل

بالتعليم العالي و بمارر متوووووترك من الوزير المكل

بالتعليم العالي والوزير المعوي عود االقتضووووواص،

بواص على ر ي مطابق من المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي موضوووووو الباا ال امه من الااوون
الحالي.
ويتعين ن يترتوا تحصووووووويل الوحدات التعليمية على التاييم الموتظم ،بما يمكن الطالا من االحتفاظ بالوحدات
المكتسبة.

المادة  :6تحدد تووروط االلتحاا با سووالك والتووعا ،ووظام الدروه ،وطرا التاييم وتووروط الحصووول على
الوودبلومووات بموجووا مارر من الوزير المكل

بووالتعل يم العووالي و بمارر متوووووووترك من الوزير المكل

بووالتعليم

العالي والوزير المعوي عود االقتضاص ،بعد ر ي مطابق من المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة  :0توتوور المؤسووسووات ،التي توفر تكويوا يفضووي إلى موح دبلوم في التعليم العالي ،إحصووائيات تتضوومن
مؤترات وجاح الطالا في االمتحاوات والدبلومات ومواصلتهم للدراسة ودمجهم المهوي.
المادة  :8ي ضع وظام التعليم العالي والبحث العلمي  ،في مجمله  ،لتاييم موتظم  ،من طر

المجله الوطوي

للتعليم العالي والبحث العلمي  ،يتواول فاعليته الدا لية وال ارجية ،وكالك جميع الجواوا اإلدارية و التربوية
والعلمية والبحثية و في الحكامة.
ويمكن ن يلجوول المجله الوطوي للتعليم العووالي والبحووث العلمي إلى برة وطويووة و جوبيووة من اجوول الايووام
بتاييماته على كمل وجه.
الباب الثاني :التعليم العالي العمومي
المادة  :9يزاول التعليم العالي العمومي في الجامعات العمومية وكالك في مؤسوووسوووات التعليم العالي العمومي
غير التابعة للجامعات.
الفصل األول :في الجامعات العمومية
المادة  :02الجامعات العمومية مؤسوسوات عمومية اات طابع إداري لها تو صوية اعتبارية واستااللية إدارية
ومالية وتتمتع باالسوووووتااللية التربوية والعلمية والثاافية في حدود مزاولة المهام الموكلة إليها و توتووووول بموجا
مرسوم.
وت ضوووع الجامعات العمومية لوصووواية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي تؤمن توفيا سوووياسوووات التعليم العالي
والبحث وتوسوووياها وتسوووهر على احترام الهيئات المعوية في الجامعات لألحكام التتوووريعية والتوظيمية المعمول
بها.
المادة  :00تتمثل المهمة ا ساسية للجامعات العمومية في:
 اإلسهام في تعزيز الهوية الموريتاوية وترقية الايم الكووية؛ تلمين التكوين ا ولي والمستمر؛ -تطوير ووتر العلم والمعرفة والثاافة؛

 إعداد التووووباا لالودماج في الحياة الوتووووطة عن طريق تطوير فرص تكوين مهوي يسووووتجيا لحاجاتسوا العمل؛
 -تطوير البحث العلمي والتكوولوجي وتتووووووجيع االبتكار واإلبدا الفردي والجماعي في م تل

ميادين

المعرفة؛
 السهر على االوفتاح على المحيط االقتصادي واالجتماعي ،وربط عالقات التراكة مع الهيئات المماثلةعلى مستو العالم؛
 -اإلسهام في العمل التوموي في البالد ودعم م تل

قطاعات الوتاط الوطوي؛

 -اإلسهام في اإلتعا العلمي والثاافي للبلد.

المادة  :00تعتبر الجامعات العمومية متعددة اال تصاصات ،وقد تكون مت صصة عود االقتضاص ،وذي تضم
مؤسووسووات تعليمية وتكويوية وبحثية تدعى مؤسووسووات جامعية ،كما تضووم مصووالح جامعية ومصووالح متووتركة
وتعتبر الكليات والمداره والمعاذد والمراكز التابعة للجامعة مؤسسات جامعية بماتضى ذاا الااوون.
المادة  :00بإمكان الجامعات العمومية ن تادم دمات معوضووووووة ،عن طريق االتفاقيات و تسووووووتيل براصات
ور ص ا ترا  ،و ن تسوا موتجات وتاطاتها.
كما يمكوها إبرا م عاود مع المؤسووووسووووات والمااوالت العمومية وال صوووووصووووية في بعض الوتوووواطات التكويوية
والبحثية.
الماادة  : 04يتم في كول جوامعوة عموميوة تكلي

ذيئوة بوالمسووووووواعودة في الودمج المهوي والمتوابعة للايام بوتووووووور

المعلومات للطالا حول فرص التدريا والتتووووييل المتووعة المرتبطة بالتكويوات الماترحة وبمسوووواعدتهم في
البحث عن التدريبات.
وتاودم ذواه الهيئوة إلى مجله اإلدارة موضوووووووو المادة  51دواه تاريرا سووووووووويا حول عدد وووعية التدريبات
الموجزة من طر

الطالا ،وحول اودماجهم المهوي.

المادة  :05يدير الجامعة العمومية مجله إدارة يضم عضاص استحااقيين وممثلين موت بين عن ذيئة التدريه
و البحووث وممثلين موت بين عن العمووال اإلداريين والتاويين وعمووال ال وودمووات وممثلين موت بين عن الطالا،
باإلضافة إلى ت صيات ارجية.

وتحدد تتكيلة وسير عمل مجله إدارة الجامعة العمومية وطرا تعيين عضائه غير الموت بين بمرسوم.
تحدد طرا اوت اا ا عضاص الموت بين في مجله إدارة الجامعة في الوظام الدا لي للجامعة.
يعين مجله إدارة الجامعة العمومية من بين عضوووائه لجوة تسووويير مكلفة بالاضوووايا اإلدارية والمالية ،ومكووة
إضافة إلى رئيه مجله اإلدارة الاي ير سها من ربعة عضاص.
يوتئ مجله إدارة الجامعة العمومية من بين عضائه مجله تلديا كما يوتئ لجاوا اصة عود االقتضاص.
بالتعليم العالي.

وتحدد تتكلة وصالحيات وطرا سير مجله التلديا بموجا مارر صادر عن الوزير المكل

المادة  :06يداول مجله اإلدارة حول كل الاضايا اات الصلة بمهام حسن سير الجامعة ،ومن ثم فإوه:
 .5يصادا على الميزاوية ،ويعتمد الحسابات؛
 .2يصووادا على العاود واالتفاقيات ،و اصووة تلك التي تتم مع مؤسووسووات التعليم العالي والبحث العمومية
و ال صوصية الوطوية و ا جوبية.
 .3يصادا على متاريع إوتاص المكووات والهيئات الجامعية ويبدي ر يه في طلبات اعتماد تعا التكوين
وذيئات البحث.
 .4يصادا على مترو عاود برامج الجامعة.
 .1يضوووووووع وظواموه الودا لي والوظوام الودا لي للجامعة ،ويعرضوووووووهما على الوزير المكل

بالتعليم العالي

للمصادقة؛
 .6يابل الهبات والوصوووووايا ،ويصوووووادا على ماترحات الرعاية ،ويفوض لرئيه الجامعة كل ما يتصووووول
بعمليات االقتواص و التوازل عن ي عوصر من ممتلكات الجامعة العاارية و غير المواولة .وال تصبح
موداوالت مجله إدارة الجوامعوة بتووووووولن التووازل عن الممتلكوات العاوارية وغير المواولة ،وافاة إال بعد
المصادقة عليها من لدن الوزيرين المكلفين بالتعليم العالي والمالية؛
 .7يصادا على التارير السووي للوتاطات المتضمن لحصيلة ومترو مادم من طر
المااادة  : 00يكل

الرئيه.

مجله تربوي وعلمي لوود كوول جووامعووة بووالتوسووووووويق والمتووابعووة والتاويم للجواوووا العلميووة

وا كاديمية والتربوية والبحثية .وتحدد تتكلة ومهام وسير عمل ذاا المجله بموجا مرسوم.

المادة  :08يدير الجامعة العمومية رئيه يعين من بين المدرسوووين الباحثين بمرسووووم لمدة ربع سوووووات قابلة
للتجديد مرة واحدة .ويتم تحديد معايير وإجراصات ا تيار الرئيه بموجا مرسوم.
يماره رئيه الجامعة السلطة التلديبية على العاملين بالجامعة طباا حكام ذاا الااوون ووصوصه التطبياية.
ياوم بتوفيا عاد بروامج الجامعة وير ه المجله العلمي والتربوي للجامعة.
يوقع الدبلومات الممووحة من لدن المؤسسات التابعة للجامعة.
يمثل الجامعة تجاه اليير و مام العدالة ويبرم العاود واالتفاقيات.
يعين المدرسوين الباحثين والمدرسوين االسوتتفائيين الجامعيين والعمال اإلداريين والتاويين وعمال ال دمات في
المواصا غير االوت ابية في المؤسسات التابعة لجامعته ،وفي مصالح الجامعة والمصالح المتتركة.
بالوسبة لميزاوية الجامعة.

وذو اآلمر بالصر

يؤمن التوسوويق بين المؤسووسووات الجامعية التابعة للجامعة ويسووهر على احترام التتووريعات والوظم المعمول بها
دا ل الجامعة بات اا كل اإلجراصات التي تمليها الظرو .
ويسووواعد رئيه الجامعة العمومية وائبان و مين عام .وي تار وائبا الرئيه من بين المدرسوووين الباحثين ويعيوان
بموجا مرسوم .وتوتهي ملمورية الوائبين باوتهاص ملمورية الرئيه ويعين ا مين العام بموجا مرسوم.
وفي حالة توويور موصووا الرئيه ي سووبا من االسووباا  ،يعين الوزير المكل

بالتعليم العالي حد الوائبين

لتسيير الجامعة بالوكالة  ،ويتر على الفور في إجراصات تعيين رئيه جديد.

المادة  :09تتلل

ميزاوية الجامعة العمومية مما يلي:

المداخيل:
 دعم الدولة؛
 رسوم الدراسة والتكوين ؛
 الموتجات وا رباح المست لصة من تاديم ال دمات وال برات؛
 الموتجات وا رباح الواجمة عن المعامالت المتعلاة بعواصر الممتلكات العاارية و غير المواولة ؛
 المدا يل والموتجات الم تلفة؛

 الهبات والوصايا والرعاية.

النفقات:
 الرواتا وا جور والعالوات وم صصات العمال؛
 وفاات التسيير والتجهيز؛
 وفاات التعليم والبحث؛
 الوفاات ال اصة بالطالا
 الوفاات المتعلاة بالوتاطات الثاافية والرياضية؛
 الوفاات الم تلفة.
المادة  :02تعين دا ل كل جامعة عمومية ،لجوة صفاات مكلفة بالبت في تراص واقتواص السلع وال دمات.
وتحدد تتكلة ذاه اللجوة ووظامها الدا لي بموجا مارر من الوزير المكل

بالتعليم العالي.

الفصل الثاني :في المؤسسات الجامعية
المادة  :00توتوول المؤسووسووات الجامعية بموجا مرسوووم .وتضووم قسوواما تاابل ا تصوواصووات ومجاالت دراسووة
وبحث و دمات .ويمكوها ن توتووووووئ دا لها مراكز تعليم و تكوين و دراسووووووات و بحث بعد موافاة المجله
الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي ،بواص على اقتراح من مجله إدارة الجامعة.
المادة  :00تسوير المؤسوسوات الجامعية من طر

مجاله مؤسوسوات .ويدير المؤسوسات الجامعية عمداص فيما

ي ص الكليات ،ومديرون فيما ي ص المداره والمعاذد والمراكز يتم تعييوهم لمدة ربع سووووووات قابلة للتجديد
مرة واحدة.
يعين كول من العميود والمودير من طر

مجله إدارة الجوامعة بعد اوت ابه من قبل مجله مؤسوووووووسوووووووته .تحدد

صالحيات كل من العميد والمدير وتروط قبول ترتحهما وطرا اوت ابهما بموجا مرسوم.
يسووواعد العميد والمدير على التوالي وائا عميد ومدير مسووواعد يعيوهم مجله إدارة الجامعة باقتراح من العميد
والمدير .وتوتهي ملمورية وائا العميد والمدير المسوووووواعد باوتهاص ملمورية العميد و المدير .ويسووووووواعد العميد
والمدير كالك مين عام يعين بموجا مارر من الوزير المكل

بالتعليم العالي.

وفي حالة تيور موصا العميد و المدير ي سبا من ا سباا ،يتولى وائا العميد و المدير المساعد مهمته
بالوكالة ،ويتر على الفور في إجراصات تعيين عميد و مدير جديد.
المادة  :00يتر

العميد و المدير على سير المؤسسة الجامعية ويوسق مجمو وتاطاتها وفاا للوظام الدا لي

للجامعة.
وذو ير ه مجله المؤسسة ويحدد جدول ا عمال وفاا للتروط الواردة في الوظام الدا لي لهاا المجله.
ويسوير كافة العمال التابعين للمؤسسة ويسهر على حسن سير التعليم والبحث العلمي والتاييم التربوي ،ويت ا
ي إجراص مواسا بهاا التلن.
و يسووهر ،تحت إتوورا

رئيه الجامعة ،على احترام الاواوين والوظم المعمول بها والوظام الدا لي للجامعة في

حرم المؤسسة ،وله ن يت ا في ذاا الصدد كل اإلجراصات التي تمليها الظرو .
وذو آمر بالصر

لميزاوية المؤسسة في حدود ماتضيات الااوون الحالي والوصوص المطباة له.

المادة  :04يضوووم مجله المؤسوووسوووة عضووواص اسوووتحااقيين ،وتووو صووويات ارجية تمثل الوسوووط االقتصوووادي
واالجتماعي  ،وممثلين موت بين عن المدرسين الباحثين و /و الباحثين ،وعن العمال اإلداريين والتاويين وعمال
ال دمات ،وممثلين موت بين عن الطالا.
وتحدد تتكلة وسير عمل مجاله المؤسسات بموجا مرسوم.
ياوم مجله المؤسسة:
 -بوضع ماترحات ميزاوية المؤسسة ويوز الوسائل المالية بين م تل

ذيئاتها؛

 باقتراح متاريع إوتاص قسام التكوين والم ابر ومراكز البحث؛ بممارسة السلطة التلديبية تجاه الطالا وفاا لترتيبات المرسوم الموتئ للمؤسسة؛ باقتراح ي إصووالح للتكويوات المتاحة في المؤسووسووة على مجله إدارة الجامعة وكل إجراص من توولوهن يحسووووووون من الدمج المهوي لحملة الدبلومات ،وكالك اإلجراصات الرامية إلى التحسوووووووين من توجيه
وتكوين الطالا؛
 بات اا كل اإلجراصات الرامية إلى التحسين من تسيير المؤسسة وضمان جودة ووعية التكوين والبحث، -بوضع وظامه الدا لي وعرضه على مجله إدارة الجامعة للمصادقة.

المادة  :05تضووم كل مؤسووسووة جامعية مجلسووا تربويا وعلميا وبحثيا ومجله تلديا ،كما توتوول لجان اصووة
مؤقتة عود االقتضاص.
يكل

المجله التربوي و العلمي و البحثي باقتراح كل اإلجراصات اات الصووولة بالاضوووايا العلمية و التربوية و

ا كاديمية و البحثية.
تحدد تتكلة وصالحيات وسير عمل المجله التربوي والعلمي والبحثي بموجا مرسوم.
يكل

مجله التلديا بضومان احترام قواعد السولوك التي تحكم الطالا وبالسوهر على الوظام العام بالمؤسووسة.

وتحدد صالحياته و تتكلته و قواعد مسطرته التلديبية بموجا مارر من الوزير المكل

بالتعليم العالي.

الفصل الثالث :في مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات
المادة  :06يتم بموجا مرسوووووم إوتوووواص مؤسووووسووووات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات في تووووكل
مداره و معاذد .وذي مؤسووووسووووات عمومية اات توووو صووووية اعتبارية وتتمتع باالسووووتاالل اإلداري والمالي
والتربوي تساذم مع الجامعات في المجهود الوطوي الستابال وتكوين الطالا والبحث.
وت ضوع ذاه المؤسوسوات فيما ي ص التكوين والبحث وتسويير المسارات المهوية للمدرسين الباحثين والباحثين
والمدرسووووين التكوولوجيين لمعايير محددة من طر

المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي موضووووو

الباا ال امه من ذاا الااوون.
وتتمثل المهام ا ساسية لهاه المؤسسات في:
 التكوين ا ولي والتكوين المستمر في المجاالت المتعلاة بالاطاعات التابعة لها. اإلعداد للدمج و إلعادة الدمج في الحياة الوتطة؛ تطوير البحث العلمي والتكوولوجي ووتر المعرفة المرتبطة بمجاالت تكويوها.المادة  :00يدير مؤسسة التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات مجله إدارة.
ويضوم مجله اإلدارة عضواص استحااقيين وممثلين موت بين عن ذيئة المدرسين والباحثين ،وممثال موت با عن
العمال اإلداريين والتاويين وعمال ال دمات ،وممثلين موت بين عن الطالا ،وت صيات من ارج المؤسسة.
وتحدد تتكلة ذاا المجله وسيرعمله وطرا تعيين و اوت اا عضائه بموجا مرسوم.
يوظر مجله اإلدارة في كل الاضايا المتعلاة بمهام وحسن سير المؤسسة ولهاا اليرض فإوه:

 يعوود االقتراحووات الماوودمووة إلى المجله الوطوي للتعليم العووالي والبحووث العلمي بمووا في الووك متووووووواريعاستحداث تعا التكوين وذيئات البحث؛
 يصادا على متاريع عاود البرامج للمؤسسة؛ يعتمد الميزاوية ويصادا على الحسابات؛ يصادا على العاود واالتفاقيات التي يوقعها مدير المؤسسة؛ -يضع وظامه الدا لي والوظام الدا لي للمؤسسة ويعرضهما على الوزير المكل

بالوصاية للمصادقة؛

 ياب ل الهبات والوصووووووايا ويصووووووادا على ماترحات الرعاية ويفوض المدير القتواص و التوازل عن يعوصر من ممتلكات المؤسسة العاارية وغير المواولة.
ال تصوووبح مداوالت مجله إدارة المؤسوووسوووة المتعلاة بالتوازل عن الممتلكات العاارية وغير المواولة وافاة إال
بعد المصادقة عليها من لدن الوزير الوصي ووزير المالية؛
 -يصوادا على تارير الوتوواطات السوووي المتضوومن لحصوويلة ومتورو مادم من طر

مدير المؤسووسووة

الماكور في المادة  22من الااوون الحالي.
يتوكل مجله إدارة المؤسوسوة من بين عضوائه لجوة تسويير مكلفة بالاضوايا اإلدارية والمالية تضم ،إضافة إلى
رئيه مجله إدارة المؤسسة الاي ير سها ربعة عضاص.
ويوتئ مجله إدارة المؤسسة من بين عضائه مجله تلديا كما يوتئ لجاوا مؤقتة عود االقتضاص.
وتحدد تتكلة وصالحيات وسير عمل مجله التلديا بمارر من الوزير المكل
المادة  :08يكل

بالوصاية.

مجله تربوي وعلمي وبحثي على مسوووتو كل مؤسوووسوووة بتوسووويق ومتابعة وتاييم الجواوا

العلمية وا كاديمية والتربوية والبحثية.
وتحدد تتكلة وصالحيات وسير عمل ذاا المجله بموجا مرسوم.
المادة  :09يدير مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات مديرون يعيوون بموجا مرسوم من
بين المودرسوووووووين البواحثين لمودة ربع سوووووووووات قوابلة للتجديد مرة واحدة ويتم تحديد معايير وإجراصات ا تيار
المديرين بموجا مرسوم.

يتور

المدير على سوير المؤسوسوة ويوسق جميع وتاطاتها .وذو اآلمر بصر

ميزاوية المؤسسة ويسير كافة

ا تو اص التابعين لها ويسهر على حسن سير الدروه والتاييم التربوي ويت ا كافة اإلجراصات المواسبة بهاا
التلن.
يفاوض إلبرام عاود واتفاقيات التعاون التي تعرض على مصادقة مجله إدارة المؤسسة ،ويسهر على احترام
الاواوين والوظم المعمول بهوا والوظام الدا لي في حرم المؤسوووووووسوووووووة والك بات اا كافة اإلجراصات التي تمليها
الظرو .
يماره المدير السلطة التلد يبية على عمال المؤسسة وفاا حكام الااوون الحالي والوصوص المطباة له.
ويساعد المدير مدير مساعد ومدير دروه و مديرو دروه من بين عضاص ذيئة التدريه و مين عام ،يعيوون
بمارر من الوزير الوصي.

المادة  :02تتلل

ميزاوية المؤسسة مما يلي:

المداخيل:
 دعم الدولة؛
 رسوم الدراسة والتكوين؛
 الموتجات وا رباح المترتبة على تاديم ال دمات وال برات؛
 الموتجات وا رباح الواجمة عن المعامالت المتعلاة بعواصر الممتلكات العاارية وغير المواولة؛
 المدا يل والموتجات الم تلفة
 الهبات والوصايا والرعاية
النفقات :
 الرواتا وا جور والعالوات وم صصات العمال؛
 وفاات التسيير والتجهيز؛
 وفاات التعليم والبحث

 الوفاات ال اصة بالطالا؛
 الوفاات المتعلاة بالوتاطات الثاافية والرياضية؛
 الوفاات الم تلفة.
المادة  :00تعين لد كل مؤسسة ،لجوة صفاات مكلفة بالبت في تراص واقتواص السلع وال دمات.
وتحدد تتكلة ذاه اللجوة ووظامها الدا لي بموجا مارر من الوزير الوصي.
المادة  :00يمكن لمؤسسات التعليم العالي العمومية ،غير التابعة للجامعات ،ن تتكتل في مجموعات متجاوسة
من ا قطاا الموتظمة في توكل مؤسوسوات متعددة اال تصاصات تماثل الجامعات العمومية في ذيئاتها وطرا
توظيمها وسيرذا.
وت ضع ذاه التكتالت لوفه التروط الااوووية والتوظيمية التي ت ضع لها الجامعات العمومية.
الباب الثالث :في التعليم العالي الخصوصي
المادة  :00يزاول التعليم العالي ال صوووصووي في مؤسووسووات صوووصووية للتعليم العالي وتماره مهامها تحت
رقابة الوزارة المكلفة بالتعليم العالي .و يتم إوتاؤذا وجوبا بصيية تركات فية االسم ومتكلة وفاا للااوون.
المادة  :04يجوز للمؤسوووسوووة ال صووووصوووية للتعليم العالي ن تل ا اسوووم سجامعةس و سمدرسوووةس و سمعهدس و
سمركزس.
المادة  :05ال يجوز حد ن يفتح و يسوووتيل مؤسوووسوووة صووووصوووية للتعليم العالي وال ن يموح دبلومات و
تهادات و إفادات دراسية إاا لم تكن لديه ر ص لالك من الوزير المكل

بالتعليم العالي.

وتتضووومن الر ص المتوووار إليها في الفارة السووواباة ر صوووة إوتووواص ور صوووة فتح واعتمادا للتوووعا واعتمادا
للمؤسسة.
وتحدد تووووووروط وطرا موح وسووووووحا ذاه الر ص الماكورة عاله بموجا مارر من الوزير المكل

بالتعليم

العالي بواص على ر ي مطابق من المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي.
ويلزم الحصوول على ر صوة من الوزير المكل

بالتعليم العالي في حاالت توسويع مؤسوسة صوصية للتعليم

العالي و بيعها و التوازل عوها و إحداث ي تعديل يمه طبيعة وتاطها و الياية موها.

المادة  :06يمكن ن تعطى المؤسوسوة ال صووصية للتعليم العالي اعتمادا لتعبة و عدة تعا ،ولسلك و عدة
سالك دراسية.
وتعتبر الدبلومات الممووحة في إطار ذاا االعتماد معتر

بها من طر

الدولة.

المادة  :00يلزم مالك و موتئ المؤسسة ال صوصية للتعليم العالي تجاه كافة عماله بالواجبات التي يفرضها
تتووريع العمل والضوومان االجتماعي ،إال في حالة حكام كثر فائدة واجمة عن عاود فردية و اتفاقيات جماعية
مبرمة بين مالك المؤسسة و موتئها وبين عمالها و ممثليهم.

المادة  :08ال يجوز لمالك و موتووئ المؤسووسووة ال صوووصووية للتعليم العالي ن ييلق مؤسووسووته قبل وهاية سوووة
جامعية إال في حالة الاوة الااذرة.
وإاا لم يكن ممكوا ن تواصول المؤسوسة سيرذا حتى وهاية السوة الجامعية ،فعلى مالكها و موتئها و الت ص
المسؤول عن تسييرذا ن يتعر على الفور الوزير المكل

بالتعليم العالي الاي يت ا اإلجراصات المواسبة.

المادة  :09يدير المؤسوووووسوووووة ال صووووووصوووووية للتعليم العالي رئيه فيما ي ص الجامعات ،ومدير فيما ي ص
المداره و المعاذد و المراكز .ويسوووواعد كال موهما مين عام ومسووووؤولون تربويون :عمداص ،مدراص دروه،
رؤسواص قسوام و وموسواو توعا .ويجا ن يتفرغوا بصوورة كاملة لمزاولة مهامهم بالمؤسسة ،وذم مسؤولون
عن التعليم المادم في المؤسسة والبحث العلمي الاي يماره فيها.

المادة  :42يجا ن تتوفر المؤسوسوة ال صووصوية للتعليم العالي على مدرسوين باحثين اوي مؤذالت تواسوا
طبيعوة التكوين الواي تاودموه .ويجوا ن يمثول مودرسووووووووذا الدائمون و المتعاقدون  %15على ا قل من ذيئة
التدريه.
وتحدد الوسوووائل المعبئة من طر

المؤسوووسوووة وظرو

التزامات يحدد بموجا مارر من الوزير المكل

الدراسوووة في كل سووولك وتوووعبة مر ص لها في دفتر

بالتعليم العالي.

المادة  :40يجا ن تظهر عبارة سمؤسووووسووووة صوووووصووووية س في كافة الوثائق التي تصوووودر عن المؤسووووسووووة
ال صوووصووية للت عليم العالي ،والك ب ط يطابق ال ط المسووتعمل في اسووم المؤسووسووة .كما يجا ن يايد فيها رقم

وتاريخ ر صووة الفتح و /و اعتماد المؤسووسووة الممووح من طر

الوزير المكل

بالتعليم العالي .وال يجوز ن

تحمل المؤسسات وفه التسميات التي تحملها المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
ويجا ن ال تتضمن الدعاية للمؤسسة ال صوصية للتعليم العالي معلومات من تلوها ميالطة الطالا و اويهم
و سائر المستفيدين وال سيما ب صوص طبيعة الدراسة ومدتها وفرص العمل المحتملة.
ويحظر على ي مؤسسة صوصية لم تحصل على ر ص اإلوتاص والفتح واعتماد التعا الماكورة في المادة
 31من الااوون الحالي است دام مصطلحات توذم وها توفر تعليما عاليا.

المادة  :40يعاقا بالحبه مدة سوتة تهر وبيرامة تتراوح بين  205550555وقية و 405550555وقية
عالوة على قرار غلق المؤسسة وجبر الضرر الحاصل للمتضررين كل من يوتئ و يدير مؤسسة صوصية
للتعليم العووالي و يجري تيييرات عليهووا دون تر يص من الوزير المكل

بووالتعليم العووالي والبحووث العلمي.

ويعاقا بيرامة تتراوح بين  205550555وقية و 405550555وقية كل مسوووؤول مؤسوووسوووة صووووصوووية
للتعليم العالي ييلق مؤسوسته قبل وهاية السوة الجامعية باستثواص حالة الاوة الااذرة ،الموصوص عليها في المادة
 33من الاوواوون الحووالي .وفي حووالووة العود تتراوح اليرامووة مووا بين  405550555وقيووة و 305550555
وقية.

المادة  :40تتم معايوة م الفات حكام ذاا الباا من لدن لجوة يعيوها الوزير المكل

بالتعليم العالي ،وتضوووووووم

ذاه اللجوة ضابط ترطة قضائية.

الباب الرابع  :في البحث العلمي
المادة  :44يرمي البحث العلمي على وجه ال صوص إلى:
 -دفع تطور االقتصاد الوطوي وتمكيوه من التكي

مع التحوالت العصرية ؛

 ضمان وتر الثاافة العلمية والوهوض باإلبدا واالبتكار دا ل المجتمع ،واإلسهام في إثراص المعار . -تعزيز تكوين الباحثين في كل مجاالت المعرفة ؛

 ضوووومان تثمين وتائج البحث وتطبياها من جل تلبية الحاجات االقتصووووادية واالجتماعية والثاافية ،وفاالألولويات الوطوية؛
 -السهر على المواصمة بين تحديات تادم المعرفة العلمية واحترام ا

القيات والايم اإلسالمية؛

 دفع التعوواون الوودولي في مجووال البحووث العلمي في مووا ي ص الميووادين اات االذتمووام المتوووووووترك ووفاووالألولويات الوطوية؛
 -المساذمة في اإلتعا العلمي والثاافي للبالد.

المادة  :45تحدد سياسة البحث العلمي في إطار ال يارات ا ساسية للبالد مع اعتبار الحاجة الوطوية .وتكون
ذاه السووياسووة وجميع الوتوواطات المتعلاة بها موضووو متابعة وتاييم من طر

المجله الوطوي للتعليم العالي

والبحث العلمي.
وتحدد ذيكلة البحث العلمي بموجا مرسوم.

المادة  :46تعتبر المؤسووووسووووات العمومية للبحث العلمي مؤسووووسووووات عمومية اات طابع إداري توتوووول بموجا
مرسوم وتتمتع بالت صية االعتبارية واالستاالل اإلداري والمالي.
وتحدد سولطة الوصواية والمهام والتوظيم العلمي واإلداري والمالي لكل مؤسسة عمومية للبحث العلمي بموجا
مرسوم.
وت ضوع ذيئات البحث وتسويير المسوار المهوي للباحثين في ذاه المؤسوسووات للمعايير المحددة من لدن المجله
الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة  :40تتوفر المؤسوووسوووات العمومية للبحث العلمي على مجله إدارة ومجله علمي تحدد مهام كل موهما
وتتكلته و سير عمله بموجا مرسوم.
ويدير ذاه المؤسووووسووووات مديرون يعيوون بموجا مرسوووووم من بين الباحثين و المدرسووووين الباحثين لمدة ربع
سووات قابلة للتجديد مرة واحدة .ويتم تحديد معايير و إجراصات ا تيار المديرين بموجا مرسوم.

المادة  :48يكل

الباحثون والمدرسووون الباحثون وا تو اص المتعاقدون وا تو اص المعارون ال اضووعون

للاواوين المعمول بها ،بإوجاز الوتاطات البحثية في المؤسسات العمومية للبحث العلمي.

المادة  :49توتوول المؤسووسووات ال صوووصووية للبحث العلمي بتر يص من الوزير الوصووي بعد ر ي مطابق من
المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتحدد توووووروط موح و سوووووحا ذاا التر يص بموجا مارر من الوزير الوصوووووي بواص على ر ي مطابق من
المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي.
يمه طبيعة وتواط مؤسوسوة صووصوية للبحث العلمي و الياية موها يستلزم الحصول على
في حالة ي تييير
ّ
ر صة من الوزير الوصي بعد ر ي مطابق من المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي.

الباب الخامس :في المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي
المادة  :52توتووول لد الوزير المكل

بالتعليم العالي ذيئة اسوووتتوووارية تدعى المجله الوطوي للتعليم العالي و

البحث العلمي يبدي ر يه في كل الاضوايا التربوية وفي سوياسوات و استراتيجيات تطوير التعليم العالي والبحث
العلمي.
و من ثم فإوه يبدي ر يه حول:
 توجيه وتوسيق التعليم العالي و البحث العلمي؛ إوتاص مؤسسات التعليم العالي و /و البحث العلمي؛ العواصر ا ساسية للسياسة التعاقدية المحددة للعالقة بين مؤسسات التعليم العالي والدولة؛ اعتماد تعا التعليم و ذيئات البحث؛ -آليات التوظيم وتحديد السا

في عداد الطالا الجدد في مؤسسات التعليم العالي؛

 معايير و مااييه جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛ -تاييم تعا التعليم و ذيئات البحث و مؤسسات التعليم العالي و /و البحث العلمي؛

 تحديد المعايير الوطوية المتعلاة بالمسار المهوي لمدرسي التعليم العالي والباحثين وتطبيق ذاه المعاييرمن لدن م تل

مؤسسات التعليم العالي العمومي؛

 معادلة الدبلومات ا جوبية.المااادة

 :50ير ه المجله الوطوي للتعليم العووالي والبحووث العلمي الوزير المكل

بووالتعليم العووالي والبحووث

العلمي و ممثله.
المادة  :50تحدد تتكلة و سير عمل المجله الوطوي للتعليم العالي والبحث العلمي بموجا مرسوم.

الباب السادس :في عمال التعليم العالي والبحث العلمي
المادة  : 50يتلل

عم ال التعليم العالي والبحث العلمي من المدرسووووين الباحثين و المدرسووووين اإلسووووتتووووفائيين

الجامعيين والمدرسين التكوولوجيين و الباحثين و من العمال اإلداريين و التاويين وعمال ال دمات.
و فضوال عن الك ،يمكن لمؤسوسات التعليم العالي و /و البحث العلمي ،ن تلجل إلى دمات ت اص ارجيين
تكميليين للايام بوتاطات التلطير و التعليم و /و البحث العلمي.

المادة  :54يسواذم عمال التعليم العالي والبحث العلمي في إدارة مؤسوسوات التعليم العالي و /و البحث العلمي،
كما يساذم في تومية ووتر المعرفة والبحث.

المادة  :55تحكم المدرسين الباحثين و المدرسين االستتفائيين الجامعيين والمدرسين التكوولوجيين و الباحثين
والعمال اإلداريين و التاويين وعمال ال دمات وظم ساسية اصة تحدد بموجا مراسيم.

الباب السابع :في الطالب
المادة  : 56لكي يكون الت ص طالبا في مؤسسة عمومية و صوصية للتعليم العالي يجا ن يكون حاصال
على الباكلوريا الموريتاوية و ما يعادلها ،و ن يكون مسووووجال بصووووفته تلك في سووووجالت المؤسووووسووووة حسووووا
اإلجراصات المحددة بالطرا التوظيمية.

المادة  :50لكل تو ص ،حسوا اإلمكاوات المتاحة ،ووفاا لتوروط االوتسواا المحددة في الوصوص التوظيمية
المعمول بها ،حرية التسووجيل في المؤسووسووة العمومية و ال صوووصووية للتعليم العالي التي ي تارذا ،و كالك في
التعبة التي ي تارذا.

المادة  :58ياتضي التسجيل في مؤسسة التعليم العالي التزام الطالا بوظم المؤسسة .ويماره السلطة التلديبية
على الطالا مجله تلديا المؤسسة .و للرئيه و العميد و مدير المؤسسة صالحية بدص المتابعة التلديبية.

المادة  :59يحق للطالا ن يتجمعوا في رابطات عامة للطالا في جامعة و رابطات طالا في كلية و في
رابطات عامة للطالا في مؤسسة عمومية و صوصية للتعليم العالي .ولهم ن يتكتلوا في رابطة و رابطات
واابية وطوية.

الباب الثامن :في الخدمات الجامعية
المادة  :62يكل

بال دمات الجامعية مركز وطوي يحظى بوضووووعية مؤسووووسووووة عمومية اات طابع إداري ،و

يتمتع بالت صية االعتبارية واالستاالل المالي.

يحدد بمرسوووم توظيم و سووير عمل المركز الوطوي لل دمات الجامعية الموضووو تحت وصوواية الوزير المكل
بالتعليم العالي.

المادة  :60تتمثل مهمة المركز الوطوي لل دمات الجامعية في توفير ال دمات االجتماعية لطالا المؤسووسات
العمومية للتعليم العالي على التراا الوطوي ،و ذو يسووهر على تكيي
جل الك فإن بإمكاوه إوتاج و بيع سلع و  /و دمات .و يكل
-الموح واإلعاوات االجتماعية؛

ذاه ال دمات مع متطلبات دراسووتهم ،و

على وجه ال صوص بتسيير:

 اإلسكان و اإلعاتة؛ التيطية الصحية؛الوتاطات الثاافية والرياضية؛ الوال الجامعي.و للمركز ،من جل االضوطال بمهامه ،ن يسوتعين ب دمات الفاعلين ال صوصيين من الل عاود وصفاات
محددة.

الباب التاسع :في اإلجراءات التحفيزية
المادة  :60تسوووتفيد مؤسوووسوووات التعليم العالي و  /و البحث العلمي من تحفيزات جبائية و غير جبائية اصوووة
لعملياتها المتعلاة باقتواص التجهيزات والعاارات الضرورية داص مهمتها.
و سيتم وضع وظام جبائي مواسا وتحفيزي من جل تتجيع مؤسسات التعليم العالي و /و البحث العلمي.
و تموح التحفيزات الموواكورة في الفارتين السووووووواباتين في إطووار قوواوون الموواليووة و عاود مبرمووة بين الوودولووة و
المؤسووسووات المسووتفيدة ال اضووعة لتاييم دوري لوتائجها التربوية والبحثية و لتسووييرذا اإلداري و المالي و تاييم
حكمها الرتيد.

المادة  :60تسووتفيد التو صوويات الطبيعية و االعتبارية التي تسووتثمر في بواص ا حياص و اإلقامات و المركبات
الجامعية من التحفيزات الجبائية وغير الجبائية الماكورة في الااوون الحالي ،و ضووومن التوووروط والحدود التي
يضعها قاوون المالية.

المادة  : 64تتعلق التحفيزات ،على ا
المصرفية من جل تمويل دراساتهم.

ص ،بالفوائد على الاروض الممووحة للطالا من لدن المؤسوووووسوووووات

كما يتم ،في إطار التوووروط والحدود التي يضوووعها قاوون المالية ،موح صوووم من ا سووواه ال اضوووع للضوووريبة
العامة على الد ل ،والك فيما ي ص حاوا رسوم الدراسة والتكوين.

الباب العاشر :أحكام انتقالية وختامية
المادة  :65فيما عد ا الدراسوووووات في مجاالت الهودسوووووة و الطا والصووووويدلة وطا ا سووووووان والطا البيطري
والدراسوات في المؤسسات العليا المهوية و بعض الدراسات ال اصة ،يلزم ن تتالصم كافة الدروه المادمة في
موووؤسوووووووسووووووووووات الوووتوووعووولووويوووم الوووعووووالوووي الووواووووائووومووووة بوووتوووواريوووخ وتووووووووور الووواوووواووووون الوووحووووالوووي موووع ووووظووووام
س ل م د س والك في جل ربع سووات ابتداص من التاريخ الماكور.

المادة  :66تلزم المؤسسات العمومية للتعليم العالي و /و البحث العلمي الاائمة عود تاريخ وتر الااوون الحالي،
بإبرام عاد بروامج مع الدولة في غضون مه سووات من التاريخ الماكور.

الماادة  :60تليى كول ا حكوام السووووووواباة الم الف ة حكام الااوون الحالي و اصوووووووة حكام ا مر الااوووي رقم
 557/2556بتاريخ  25فبراير  2556المتضمن لوظام التعليم العالي.

الماادة  :68يوفا ذاا الااوون باعتباره قاوووا للدولة ،ويوتووووووور في الجريدة الرسووووووومية للجمهورية اإلسوووووووالمية
الموريتاوية.

