النقابة الوطنية للتعليم العالي
المكتب الوطني

مسودة مشروع مرسوم رقم .......................
في شأن النظام األساسي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي
بعد اجتماع اللجنة المشتركة في  40ماي 0401

الجـزء األول
أحكـام عـامـة
المادة األولى
يحدد هذا املرسوم ألاحكام النظامية املطبقة على هيئة ألاساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
المادة الثانية
تشتمل هيئة ألاساتذة الباحثين بالتعليم العالي على إلاطارين التاليين:
 أستاذ التعليم العالي؛ أستاذ محاضر.ويجوز للجامعات واملؤسسات الجامعية أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة عرضيين
وأساتذة زائرين وفقا للشروط املنصوص عليها في املواد  21و 22و 22أدناه.
المادة الثالثة
تشتمل مهام ألاساتذة الباحثين على أنشطة التعليم والبحث والتأطير ،وتمارس هذه
ألانشطة كامل الوقت في املؤسسات التي ينتمون إليها طبقا للمقتضيات القانونية املعمول بها.
كما يشارك ألاساتذة الباحثون في املهام وألانشطة التدبيرية والبيداغوجية والعلمية
للمؤسسة والجامعة التي ينتمون إليها.
وال يجوز لألساتذة الباحثين أن يمارسوا أنشطة التعليم والتكوين والبحث والتأطير خارج
املؤسسات التي ينتمون إليها إال بترخيص مكتوب من رئيس الجامعة ،بناء على موافقة رئيس
املؤسسة التي ينتمون إليها ،وذلك لفترات محددة وفق املقتضيات التنظيمية املعمول بها.
وال يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته
إال تطبيقا ألحكام الفصل  51من الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم  5.11...1بتاريخ 4
شعبان  24( 5211فبراير .)5511
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المادة الرابعة
يعهد إلى ألاساتذة الباحثين باملهام التالية:
 القيام بأنشطة التدريس في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية،ضمن التكوين ألاساس ي والتكوين املستمر ،تكون في شكل تعليم حضوري أو تعليم عن
بعد عند الضرورة كتكوين تكميلي؛
 املساهمة في التكوين املستمر؛ املساهمة في تطوير التكوين مدى الحياة؛ إنتاج مناهج التعليم ،واملؤلفات ،واملضامين البيداغوجية املادية والرقمية والعمل علىتجديد مضامينها؛
 تقييم املعارف واملؤهالت والكفايات املكتسبة واملساهمة في الحراسة ولجن الامتحاناتواملباريات واملداوالت؛
 تأطير مشاريع نهاية الدراسة والتداريب وألاعمال امليدانية واملساهمة في تقييمها؛ القيام بتقديم الاستشارة للطلبة ومصاحبتهم وتوجيههم؛ تطوير التأطير وأساليب التلقين املعتمدة وتنويعها؛ تطوير البحث العلمي بكل أساليبه ،وتقييم نتائجه؛ تأطير أطروحات الدكتوراه وتحديد محاورها؛ املساهمة في املسؤوليات البيداغوجية والعلمية بالجامعات واملؤسسات الجامعية؛ املشاركة في الحياة إلادارية للمؤسسات الجامعية ومجالسها وهيئاتها؛ نشر الثقافة والقيم واملعارف العلمية املتنوعة؛ تنظيم اللقاءات الدراسية والندوات واملحاضرات واملعارض؛ القيام بتطوير وتجويد التعاون العلمي مع مؤسسات ومعاهد ومراكز وهيئات البحثالوطنية وألاجنبية ،وكذا الجماعات الترابية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛
 املشاركة وإلاشراف البيداغوجي والعلمي؛ املساهمة في التأطير وإلاشراف على الامتحانات واملباريات؛ املشاركة في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف ومهارات جديدة. -القيام بأعمال الخبرة والاستشارة.
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المادة الخامسة
تحدد الحصص ألاسبوعية ألنشطة التعليم التي يمارسها ألاساتذة الباحثون في ثمان
ساعات ( )8من الدروس الرئيسية بالنسبة ألساتذة التعليم العالي وعشر ساعات ( )5.من
الدروس الرئيسية بالنسبة لألساتذة املحاضرين.
وتتوزع حصص أنشطة التعليم املشار إليها في الفقرة ألاولى على مدى السنة الجامعية.
ويجوز لألساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو
أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها املعادلة التالية:
 ساعة من الدروس الرئيسية تعادل ساعة ونصفا من ألاعمال التوجيهية أو ساعتين منألاعمال التطبيقية.
ويحدد رئيس املؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب
بتنسيق مع منسقي مسالك التكوين املعتمدة باملؤسسة.
وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في املؤسسة املنتمي إليها ألاستاذ الباحث بما
يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية ،أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم
العالي العام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.
وإذا أنجزت البقية املذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرةالنفوذ املشار إليها في الفقرة  1أعاله ،وجب أن تتحمل املؤسسة املستقبلة مصاريف ألاستاذ
الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة السادسة
يستفيد ألاساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم كامل الوقت وملدة سبع سنوات متتالية
على ألاقل من الخدمة الفعلية من إجازة ألجل البحث أو استكمال الخبرة أو تكوين أو تدريب
ملدة سنة جامعية ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات املصلحة ،على أال تكون مدة إلاجازة
داخل السنتين ألاخيرتين على تاريخ إلاحالة على التقاعد.
ويحتفظ املستفيدون من إلاجازة ألجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو
التدريب بمجموع أجرتهم املطابقة لدرجتهم وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.
وتحدد إجراءات تطبيق هذه املادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي
والبحث العلمي والسلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح إلادارة.
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المادة السابعة
يشترط في املترشح لولوج هيئة ألاساتذة الباحثين أال يتجاوز سنه خمسا وأربعين ()41
سنة عند التوظيف في إطار أستاذ محاضر.
على أن هذا الحد ألاخير ال يحتج به على املترشحين من املوظفين وفقا ألحكام املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.52.225بتاريخ  1ذي القعدة  25( 5452أبريل .)5552
المادة الثامنة
يعلن عن ترسيم وترقية ألاساتذة الباحثين املشار إليهم في املادة  2أعاله بقرار للسلطة
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من اللجنة العلمية املنصوص عليها في القانون
املنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ،وبعد استشارة اللجنة املتساوية ألاعضاء واستطالع رأي
رئيس الجامعة ومصادقة اللجنة الوطنية الجامعية لدى السلطة الحكومية.
المادة التاسعة
يمكن أن تستشار ،كلما اقتض ى ألامر ذلك ،اللجنة العلمية املشار إليها في املادة  1أعاله
في طلبات إلاجازة ألجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب ،وفي القضايا
التي يعرضها عليها رئيس املؤسسة ،وال يجوز ألي عضو من اللجنة العلمية أن يحضر جلسة
النظر في القضايا التي تهم وضعيته إلادارية أو وضعية أستاذ باحث من إطار أعلى.

الجزء الثاني
األساتذة الباحثون
الباب األول
أساتذة التعليم العالي
المادة العاشرة
تناط بأساتذة التعليم العالي املهام التالية:
 إنجاز حصص تعليمية في شكل دروس نظرية وأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو همامعا وفق الغالف الزمني إلاجمالي املحدد لهم ،وتسند إليهم باألسبقية مهمة إلقاء الدروس
الرئيسية؛
 تحيين البرامج وتنسيق أنشطة التعليم املعهود بها إليهم؛ إدارة أنشطة مراكز البحث التي ينتمون إليها؛ إغناء التخصص الذي ينتمون إليه بأعمال بحثية من إنجازات فردية أو مشتركة؛0

 املشاركة في الندوات ونشر ألابحاث في مجالت مصنفة أو مجالت متخصصة؛ تنسيق وتسيير مشاريع البحث؛ إلاشراف على تأطير وتأهيل ألاساتذة املحاضرين خالل فترة التدريب املنصوص عليها فياملادة التاسعة عشرة من هذا املرسوم؛
 تأطير ومواكبة أعمال البحث والرسائل وألاطروحات وتقييمها.كما يتعين عليهم ،باإلضافة إلى ذلك ،املساهمة في لجن الحراسة والامتحانات واملناقشات
واملباريات واملداوالت.
المادة الحادية عشرة
يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على الدرجات (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د) تخصص لها الرتب
وألارقام الاستداللية التالية:
الدرجة (أ)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة

ألارقام الاستداللية
784
1.5
124
115

الدرجة (ب)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة

الدرجة (ج)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة

ألارقام الاستداللية
114
554
544
514

ألارقام الاستداللية
5..4
5.24
5.04
5.54

الدرجة (د)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة
الرتبة الخامسة

ألارقام الاستداللية
5524
5514
5254
5214
5254

كما يشتمل هذا إلاطار على وضعية استثنائية تحدد شروطها وكيفية ولوجها والاستفادة
من التعويضات الجزافية املخصصة لها بنص تنظيمي.
المادة الثانية عشرة
يعين أساتذة التعليم العالي وفق أحد النمطين التاليين:
 .5بعد وضع ملف علمي وبيداغوجي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة ،من طرف
ألاساتذة املحاضرين الحاصلين على التأهيل الجامعي العاملين باملؤسسات الجامعية،
والذين قضوا ما ال يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدد تنظيم إجراءات وضع امللف العلمي وعرضه وعناصر مكوناته ومناقشته وكذا تأليف
اللجنة املنصوص عليها في الفقرة ألاولى أعاله بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم
العالي.
 .2على إثر مباراة وطنية يشارك فيها املترشحون الحاصلون على الدكتوراه ،واملتوفرون على
خبرة مهنية ال تقل عن عشر سنوات في مجال البحث والتدريس والتأطير في إحدى
مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث وطنية أو أجنبية واملسجلون في
الالئحة الوطنية املؤهلة الجتياز مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي.
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ويحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي شروط وكيفية التسجيل في الالئحة
الوطنية املؤهلة الجتياز مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي.
المادة الثالثة عشرة
يعين أساتذة التعليم العالي املتفرعون عن ألاساتذة املحاضرين وفق الفقرة ألاولى من
املادة  52في رتبة منفذ لها رقم استداللي يعادل الرقم الاستداللي الذي كان لهم في إطارهم
القديم أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظ أساتذة التعليم العالي باألقدمية املكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في
رقم استداللي معادل ،وذلك في حدود ألاقدمية املطلوبة للترقي إلى الرتبة املوالية.
ويعين املترشحون الناجحون في املباراة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية
من المادة  12في الرتبة ألاولى إلطار أستاذ التعليم العالي من الدرجة (أ).
المادة الرابعة عشرة
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 درجةة إلةى الدرجةة التةي تليهةا مباشةرة باالختيةار فةي حةدود % 4.مةن عةدد املترشةحين
املس ةةجلين ف ةةي الج ةةدول الس ةةنوي للترقي ةةة ف ةةي الدرج ةةة ،بع ةةد قض ةةاء س ةةنتين م ةةن ألاقدمي ةةة ف ةةي الرتب ةةة
الثالثة من الدرجة الحالية.
ويرقى في الدرجة مباشرة بعد تقييدهم للمرة الثالثة في الجدول السنوي للترقي في الدرجة وبناء
على ملف علمي وبيداغوجي ،ألاساتذة الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة.
وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق الجدول السنوي للترقية في الدرجة.
ويجةب علةى املترشةحين املعنيةين بةةاألمر أن يودعةوا ملفةاتهم لةدى رئةةيس املؤسسةة التةي ينتمةون إليهةةا،
وذلك في املكان والتاريخ املحددين كل سنة لهذا الغرض.
وتق ةةدم امللف ةةات امل ةةذكورة ف ةةي ش ةةكل تق ةةارير مفص ةةلة ع ةةن أنش ةةطة املترش ةةح ،مع ةةززة بجمي ةةع الوث ةةائق
واملستندات املثبتة.
وال يعتد باألعمال وألانشطة التي سبق على أساسها الاستفادة من ترقية سابقة.

6

ويتنةاول التقريةةر السةةالف الةذكر ألانشةةطة البيداغوجيةةة وأعمةةال التةأطير والتكةةوين والبحةةث املنجةةزة
واملنشورة بصورة فردية أو جماعية ،واملساهمة في أنشطة علمية وطنية ودولية.
وتعرض هذه التقارير على اللجنة العلميةة التةي تقةوم بدراسةتها وفقةا ملقةاييس تحةدد بقةرار للسةلطة
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي وإدراجها حسب الاستحقاق الخاصة بالترقي املشار إليه أعاله.
تحال هذه القوائم والتقارير على رئاسة الجامعة لعرضها على اللجنة إلادارية املتساوية
ألاعضاء التي تقوم بدراستها واقتراح املترشحين للترقي حسب الاستحقاق ووفق املساطر الجاري
بها العمل وإحالتها على السلطة الحكومية.
وتعلن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي مباشرة عن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة
إلى ألاساتذة الباحثين املعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو املوجودين في وضعية إلحاق وذلك خارج
نظام الحصيص.
الباب الثاني
األساتذة المحاضرون
المادة الخامسة عشرة
يعهد إلى ألاساتذة املحاضرين وبإشراف أساتذة التعليم العالي بالنسبة لألساتذة
المحاضرين غير الحاصلين على التأهيل الجامعي ،باملهام التالية:
 القيام بأنشطة التعليم إما في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية. تأطير وتقييم أعمال البحث والتداريب امليدانية التي ينجزها الطلبة؛ املساهمة في لجن الحراسة والامتحانات.ويساهم ألاساتذة املحاضرون زيادة على ذلك في املهام املنصوص عليها في املواد  2و 4و1
أعاله.
المادة السادسة عشرة
يشتمل إطار ألاساتذة املحاضرين على أربع درجات (أ) و(ب) و(ج) و(د) تخصص لها الرتب
وألارقام الاستداللية التالية:
الدرجة (أ)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة

ألارقام الاستداللية
145
595
596
916

الدرجة (ب)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة

الدرجة (ج)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة

ألارقام الاستداللية
956
916
111
155
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ألارقام الاستداللية
125
105
155
525

الدرجة (د)
الرتبة ألاولى
الرتبة الثانية
الرتبة الثالثة
الرتبة الرابعة
الرتبة الخامسة

ألارقام الاستداللية
515
515
5.55
5.1.
5.5.

المادة السابعة عشرة
يوظف في إطار أستاذ محاضر بعد النجاح في مباراة تنظم من طرف الجامعة أو املؤسسة
املعنية ،يشارك فيها املترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو أي شهادة معترف بمعادلتها
لها واملسجلون في الالئحة الوطنية املؤهلة الجتياز مباراة التوظيف في إطار أستاذ محاضر.
ويحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي شروط وكيفية إجراء املباراة
الخاصة بتوظيف ألاساتذة املحاضرين وكذا شروط وكيفية التسجيل في الالئحة الوطنية املؤهلة
الجتياز مباراة التوظيف في إطار أستاذ محاضر.
المادة الثامنة عشرة
يعين املترشحون الناجحون في مباراة توظيف ألاساتذة املحاضرين بقرار للسلطة
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي ،في الرتبة ألاولى من الدرجة (أ) ،ويقضون بهذه الصفة تدريبا
ملدة سنتين.
ويمكن على إثر التدريب املذكور ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة (أ) ،أو تمديد فترة
التدريب ملدة سنة إذا لم يبرهن ألاستاذ املحاضر خالل تدريبه على ألاهلية الالزمة للقيام
بمهامه ،ويبرر التمديد بتقرير تعده اللجنة العلمية املنصوص عليها في املادة  1أعاله.
وفي حالة التمديد ،ال تعتبر في الترقية إال مدة التدريب العادية.
وفيما يخص ألاساتذة املحاضرين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم ،يمكن
إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم ألاصلي إن كانوا ينتمون لإلدارة من قبل.
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 الاستداللي الذي
كان لهم في درجتهم ألاصلية وذلك وفق الشروط املحددة في املادة  52أعاله.
المادة التاسعة عشرة
يرقى ألاساتذة املحاضرون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط املحددة
في املادة  51أعاله.
المادة العشرون
يسةةتفيد ألاسةةاتذة املحاضةةرون الحاصةةلون علةةى التأهيةةل عةةالوة علةةى أجةةرتهم النظاميةةة ،مةةن
تعةةويع عةةن التأهيةةل يحةةدد مقةةداره الشةةهري الصةةافي فةةي  21..درهةةم ،ويةةؤدى هةةذا التعةةويع عنةةد
نهاية كل شهر ويشرفون على أعمال البحث والرسائل وألاطروحات.
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الباب الثالث
األساتذة الباحثون غير الدائمين
المادة الواحدة والعشرون
يجوز للمؤسسات الجامعية أن تستعين ،متى استلزمت الحاجة ذلك ،بأساتذة عرضيين
أو أساتذة مشاركين ويتقاضون تعويضا عن الدروس أو املهام البحثية التي يقومون بها.
المادة الثانية والعشرون
يوظف ألاساتذة املشاركون كأطر مكملة من طرف املؤسسة الجامعية بموجب عقد
محدد املدة ال تتعدى سنة واحدة قابلة للتجديد ،من بين أساتذة باحثين مغاربة أو أجانب
والعاملين بجامعات أو مختبرات بحث أجنبية أو خبراء متخصصين أو مهنيين مغاربة أو أجانب
للقيام بمهام تعليمية أو بحثية معينة.
يبرم هذا العقد بعد حصول املؤسسة الجامعية املعنية على موافقة رئيس الجامعة.
ال يمكن في جميع الحاالت أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم املعني باألمر ضمن هيئة
ألاساتذة الباحثين.
يجب أن يتوفر ألاساتذة املشاركون على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
يجب أال تقل أجرة ألاستاذ املشارك عن ألاجرة التي يتقاضاها ألاستاذ الباحث ،ويراعى في
ذلك توافر نفس الشروط املتعلقة بالشهادات والتجربة املهنية املماثلة.
وتحدد بنص تنظيمي للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي شروط وكيفية توظيف
ألاساتذة املشاركين.
المادة الثالثة والعشرون
يعتبر ألاساتذة العرضيون وألاساتذة الزائرون أطرا مكملة باملؤسسات الجامعية.
ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس املؤسسة املعنية وبطلب من
الشعب أو الفرق البيداغوجية في حالة غياب الشعبة من بين:
 .5ألاساتذة الباحثين املمارسين بجامعات أو مؤسسات أو مراكز أخرى وألاشخاص آلاخرين
املتوفرين على كفاءة وتجربة مهنيتين لها عالقة بالتدريس والبحث.
 .2الخبراء أو املهنيين بالقطاع الخاص واملتوفرين على تجربة مهنية لها عالقة بمادة
التدريس.
تحدد تعويضات ألاساتذة العرضيين بنص تنظيمي.
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الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة الرابعة والعشرون
يتقاض ى أساتذة التعليم العالي وألاساتذة املحاضرون 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 أي
تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضين الجزافيين الخاصين
بالتأهيل الجامعي والوضعية الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي والتعويضات العائلية
والتعويضات عن املصاريف والتعويضات عن الساعات إلاضافية.
وتحدد في الجدول رقم  2امللحق بهذا املرسوم املبالغ الشهرية للتعويع عن البحث
والتعويع عن التأطير املشار إليهما في الفقرة ألاولى أعاله.
تصرف تعويضات ألاساتذة الباحثين غير املنتمين لهيئة ألاساتذة الباحثين من امليزانية
الخاصة بالجامعة املعنية.

الجزء الثالث
أحكام خاصة وانتقالية
الباب األول
أحكام خاصة
المادة الخامسة والعشرون
يمكن في حدود عشرين منصبا ماليا أن تسند ألساتذة باحثين للتعليم العالي مهام إدارية
أو أية مهمة أخرى باملصلحة املركزية للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.
ويعلن مباشرة عن ترقيتهم من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة بقرار للسلطة
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون
ألجل تطبيق أحكام هذا املرسوم يعتبر في حكم أساتذة التعليم العالي وألاساتذة املؤهلين
وأساتذة التعليم العالي املساعدين ،أساتذة التعليم العالي وألاساتذة املحاضرون املشار إليهم في
املادة  2أعاله.
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الباب الثاني
أحكام انتقالية
المادة السابعة والعشرون
يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي وألاساتذة املؤهلين وأساتذة التعليم العالي املساعدين
املزاولين مهامهم في تاريخ تنفيذ هذا املرسوم على التوالي في إطاري أستاذ التعليم العالي وأستاذ
محاضر املنصةوص عليهةما في املادة  2أعاله.
وتعتبر ألاقدمية املكتسبة في إلاطار القديم كما لو تم قضاؤها في إلاطار الجديد ألجل
تطبيق أحكام هذا املرسوم.

المادة الثامنة والعشرون
يعةةاد إدمةةاج أسةةاتذة التعلةةيم العةةالي باعتبةةار الدرجةةة والرتبةةة وألاقدميةةة فةةي الرتبةةة فةةي إطةةار
أسةتاذ التعلةيم العةالي ،ابتةداء مةن تةاريخ نشةر هةذا املرسةوم فةي الجريةدة الرسةمية ،وذلةك فةي الدرجةةة
املشةةتملة علةةى رتبةةة منفةةذ لهةةا رقةةم اسةةتداللي يعةةادل الةةرقم الاسةةتداللي الةةذي كةةان لهةةم فةةي درجةةتهم
ألاصلية أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظون في درجتهم الجديدة باألقدمية املكتسبة بالرتبة القديمة.
غي ةةر أن أس ةةاتذة التعل ةةيم الع ةةالي امل ةةرتبين ف ةةي الرتب ةةة الخامس ةةة م ةةن الدرج ةةة ج من ةةذ س ةةنتين،
فيع ةةاد ت ةةرتيبهم بالدرج ةةة د ف ةةي الرتب ةةة املعادل ةةة لألقدمي ةةة املكتس ةةبة بالرتب ةةة الخامس ةةة م ةةن درج ةةتهم
ألاصلية.
المادة التاسعة والعشرون
يعاد إدماج ألاساتذة املؤهلين ،باعتبةار الدرجةة والرتبةة وألاقدميةة فةي الرتبةة وفةق الجةدول
امللحة ةةق رقة ةةم  ،5ابتة ةةداء مة ةةن تة ةةاريخ نشة ةةر هة ةةذا املرسة ةةوم فة ةةي إطة ةةار ألاسة ةاتذة املحاضة ةةرين فة ةةي الدرجة ةةة
املشةةتملة علةةى رتب ةةة منفةةذ لهةةا رق ةةم اسةةتداللي يفةةوق مباش ةةرة الةةرقم الاسةةتداللي ال ةةذي كةةان لهةةم ف ةةي
إطارهم ألاصلي.
ويحتفظون في درجتهم الجديدة باألقدمية املكتسبة في الرتبة القديمة.
يعتبر كل أستاذ مؤهل أستاذا محاضرا حاصال على التأهيل.
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المادة الثالثون
يعاد إدماج أساتذة التعليم العااي املااايد املتةدربين والرسةميين وفةق الجةدول امللحةق
رقةةم  5ابتةةداء مةةن تةةاريخ نشةةر هةةذا املرسةةوم فةةي إطةةار ألاسةةاتذة املحاضةةرين فةةي الدرجةةة املشةةتملة علةةى
رتبة منفذ لها رقم استداللي يفوق مباشرة الرقم الاستداللي الذي كان لهم في إطارهم ألاصلي.
ويحتفظون في درجتهم الجديدة باألقدمية املكتسبة في الرتبة القديمة.
المادة الواحدة والثالثون
يوضع إطار املاايد في طريق الانقراض ابتداء من تاريخ نشر هةذا املرسةوم فةي الجريةدة
الرسةةمية ،ويظةةل خاضةةعا ألحكةةام املرسةةوم املشةةار إليةةه أعةةاله رقةةم  2.11.001بتةةاريخ  55مةةن شةةوال
 51( 5251أكتوبر .)5511
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الجدول امللحق رقم 1
إيادة إلادماج
إلاطار القد م
الدرجة (أ)
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي

الدرجة (أ)
الدرجة (أ)
الدرجة (أ)
الدرجة (أ)
الدرجة (ب)
الدرجة (ب)
الدرجة (ب)
الدرجة (ب)
الدرجة (ج)
الدرجة (ج)
الدرجة (ج)
الدرجة (ج)
الدرجة (ج)

أستاذ مؤهل الدرجة (أ)
أستاذ مؤهل الدرجة (أ)
أستاذ مؤهل الدرجة (أ)
أستاذ مؤهل الدرجة (أ)
أستاذ مؤهل الدرجة (ب)
أستاذ مؤهل الدرجة (ب)
أستاذ مؤهل الدرجة (ب)
أستاذ مؤهل الدرجة (ب)
أستاذ مؤهل الدرجة (ج)
أستاذ مؤهل الدرجة (ج)
أستاذ مؤهل الدرجة (ج)
أستاذ مؤهل الدرجة (ج)
أستاذ مؤهل الدرجة (ج)
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي

ماايد الدرجة (أ)
ماايد الدرجة (أ)
ماايد الدرجة (أ)
ماايد الدرجة (أ)
ماايد الدرجة (ب)
ماايد الدرجة (ب)
ماايد الدرجة (ب)
ماايد الدرجة (ب)
ماايد الدرجة (ج)

إلاطار الجد د

الرتبة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

الرقم الاستدالي
995
985
815
835
895
885
615
645
695
1555
1535
1595
1565

ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

11.
02.
00.
12.
115
152
14.
11.
5..
52.
50.
55.
5.2.

ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى

1.5
142
114
0.0
025
1.4
140
115
152
13

الدرجة
أستاذ التعليم العاي الدرجة (أ)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (أ)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (أ)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (أ)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ب)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ب)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ب)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ب)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ج)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ج)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ج)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ج)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (د)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (د)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (د)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (د)
أستاذ التعليم العاي الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (أ)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ج)
أستاذ محاضر الدرجة (ج)
أستاذ محاضر الدرجة (ج)
أستاذ محاضر الدرجة (ج)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (أ)
أستاذ محاضر الدرجة (أ)
أستاذ محاضر الدرجة (أ)
أستاذ محاضر الدرجة (أ)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ب)
أستاذ محاضر الدرجة (ج)

الرتبة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى

الرقم الاستدالي
784
1.5
124
115
114
554
544
514
5..4
5.24
5.04
5.54
5524
5514
5254
5214
5254
916
015
155
111
155
125
105
155
525
515
515
5.55
5.1.
5.5.
145
10.
115
055
015
155
111
155
125

إلاطار القد م
الدرجة (أ)
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي

ماايد الدرجة (ج)
ماايد الدرجة (ج)
ماايد الدرجة (ج)
ماايد الدرجة (د)
ماايد الدرجة (د)
ماايد الدرجة (د)
ماايد الدرجة (د)

الرتبة
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

إلاطار الجد د
الرقم الاستدالي
14.
11.
5..
52.
50.
55.
5.2.

الدرجة
أستاذ محاضر الدرجة (ج)
أستاذ محاضر الدرجة (ج)
أستاذ محاضر الدرجة (ج)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)
أستاذ محاضر الدرجة (د)

الرتبة
الثانية
الثالثة
الرابعة
ألاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

الرقم الاستدالي
105
155
525
515
515
5.55
5.1.
5.5.

جدول ملحق رقم 2
بتحد د املقاد ر الشهرية للتعويضات املمنوحة لألساتذة الباحثين بالتعليم العاي
املقاد ر الشهرية (بالدرهم)
التعويض ي التأطير
التعويض ي البحث

ألاطر والدرجات
أساتذة التعليم العاي
أستاذ التعليم العاي الدرجة (أ) .............................
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ب) ...........................
أستاذ التعليم العاي الدرجة (ج) ...........................
أستاذ التعليم العاي الدرجة (د) ...........................

......................................
......................................
......................................
......................................

ألاساتذة املحاضرون
أستاذ محاضر الدرجة (أ) ...................................
أستاذ محاضر الدرجة (ب) .................................
أستاذ محاضر الدرجة (ج) .................................
أستاذ محاضر الدرجة (د) ..................................

......................................
......................................
......................................
......................................
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......................................
......................................
......................................
......................................

......................................
......................................
......................................
......................................

جدول ملحق باملرسوم رقم  2-69-963الصادر ف  11م شوال  16( 1419فبرا ر )1669
املبالغ الشهرية للتعويضات املمنوحة لألساتذة الباحثين بالتعليم العاي
(الوضعية الحالية)
املبالغ الشهرية بالدرهم
الدرجة

التعويض ي البحث

التعويض ي التأطير

ابتداء م فاتح نا ر 2521

ابتداء م فاتح نا ر 2521

أساتذة التعليم العاي :
الدرجة (أ).......
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج)......

52.15.
51.051
51.121

52.15.
51.051
51.121

األساتذة املؤهلون :
الدرجة (أ)........
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج).......

5...12
55.5.2
52.541

5...12
55.5.2
52.541

1.202
5.451
5..441
55.451

1.202
5.451
5..441
55.451

1.151
0.115
1.111

1.151
0.115
1.111

2.225

2.225

0...1
1.412

0...1
1.412

أساتذة التعليم العاي املاايدون :
الدرجة (أ).......
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج)......
الدرجة (د).......
ألاساتذة املاايدون :
الدرجة (أ).......
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج)......
املاايدون :
الدرجة (أ)...........
الدرجة (ب)

 م الرتبة ألاويى ايى الرتبة الثالثة....... -م الرتبة الرابعة ايى الرتبة الاابعة......

املقترح كتعويع عن التأطير والبحث:
 زيادة  1...درهم صافية على أجر أستاذ التعليم العالي زيادة  4...درهم صافية على أجر أستاذ التعليم العالي املساعد زائد  21..درهم صافية مقابل التأهيل الجامعي زائد  01..درهم صافية كتعويع جزافي مقابل الوضعية الاستثنائية في إطار أستاذالتعليم العالي
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