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 -امعة خاصة و,لية خاصة*مسطرة ال��خيص 

 

I - ��  5طار القانو2ي والتنظي

 :والتنظي�� 5طار القانو2ي .1

 ؛  املتعلق ب�نظيم التعليم العا�� 01.00من القانون رقم  41ة املاد �

طبيق) 2010أكتو.ر  25( 1431من ذي القعدة  16ر )� صاد 2.10.364  رقماملرسوم  � من القانون رقم  41أح4ام املادة  بت

 ؛"جامعة خاصة"أو "@لية خاصة"املتعلق ب�نظيم التعليم العا�� )� شأن ال>;خيص ب�سمية 01.00

صادر )�  2.10.364  رقماملرسوم بتغيJ; ) 2016ش�نI;  28( 1437من ذي اDEFة  26صادر )�   2.16.692املرسوم رقم �

طبيق) 2010أكتو.ر  25( 1431من ذي القعدة  16 املتعلق ب�نظيم التعليم 01.00من القانون رقم  41أح4ام املادة  بت

 ؛جامعة خاصة"أو "@لية خاصة"العا�� )� شأن ال>;خيص ب�سمية 

طبيق  2011يناير  25 الصادر )� 11.232ال>;بية الوطنية والتعليم العا�� وت4وRن Qطر والبحث العلLM رقم  قرار � بت

 . 2.10.364رقماملرسوم أح4ام 

بتحديد كيفيات ال>;خيص لفتح وتوسيع ) 2007يونيو  27( 1428جمادى Vخرة  11الصادر )�  2.07.99املرسوم رقم  �

 و_غيJ; مؤسسات التعليم العا�� اF[اص

 :5داري  املرجع .2

وnشمل امللف jداري  .ة أعالهاملذ@ور النصوص التنظيمية دف>; التحمالت املfيأ من طرف dذه الوزارة طبقا ملقتضيات  �

�oوالبيداغو Lqوالتق. 

II- و,لية خاصة -امعة خاصة*ال��خيص شروط  أ<م  

 -امعة خاصة*شروط ال��خيص  أ<م �

فضاء ومتواجدة )� ة مع ميادين الت4وRن اF[اصة vwا أن ت4ون البsيات التحتية اu[صصة لDtامعة اF[اصة مDrsم .1

قامة اDFامعية  باإلضافة لإليحتضن غالبية املؤسسات التا�عة لfا، (campus universitaire intégré)  جامG! مندمج

 واملكتبة اDFامعية وفضاءات الرRاضة وال>;فيھ؛

ال>;خيص من ثالث مؤسسات للتعليم العا�� اF[اص ع�� Qقل، وذلك )� ش4ل موضوع طلب DFامعة اF[اصة اأن تت4ون  .2

  راكز؛ وأن ت4ون واحدة من بJن dذه املؤسسات ع�� Qقل @لية خاصة؛مدارس أو معاdد أو م

 11الصادر )�  2.07.99أن تتوفر املؤسسات امل4ونة لDtامعة اF[اصة ع�� الرخص املنصوص عل�vا )� املرسوم رقم  .3

ا�� بتحديد كيفيات ال>;خيص لفتح وتوسيع و_غيJ; مؤسسات التعليم الع) 2007يونيو  27( 1428جمادى Vخرة 

 اF[اص؛

طالب ع�� Qقل )� مجموع املؤسسات التا�عة لfا، خالل ثالث سنوات من ا�Fصول ع�� ال>;خيص  1000أن �Drل vwا  .4

 ؛"جامعة خاصة"ب�سمية 
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)� املائة من مسالك الت4وRن vwا معتمدة، وفق الشروط والكيفيات املنصوص عل�vا )� املرسوم  50أن ت4ون  ع�� Qقل  .5

طبيق املادتJن ) 2010مارس  17(  1431من ر.يع Qول  30صادر )� ال 2.09.717رقم    01.00من القانون رقم  52و  51بت

 املشار إليھ أعاله، وذلك خالل مدة ثالث سنوات _سري ابتداء من تارRخ ال>;خيص؛

طة ا4�Fومية امل4لفة بالتعليم ال أن يتو�� تدبJ; اDFامعة اF[اصة رئ¡س .6 طالع رأي السل عا�� )� شأن توفر �عJن �عد است

امل>;£¢ لرئاسة اDFامعة اF[اصة ع�� خI;ة تر.وRة )� التعليم العا�� أو )� ا�Fياة املfنية ملدة خمس سنوات ع�� Qقل لfا 

عالقة بأحد ميادين الت4وRن امللقنة باملؤسسات التا�عة لDtامعة اF[اصة، وتمتعھ باألdلية البدنية والعقلية ملزاولة dذه 

ال  ي4ون قد صدر أي حكم جن�ª أو جنا©ي )� حقھ ألسباب مخالفة ملزاولة مfمة رئ¡س اDFامعة، وال سيما Qفعال املfمة وأ

 املنافية للشرف  واملروءة وQخالق ا�Fميدة؛

طة ا4�Fومية امل4لفة بالتعليم العا��، يحدد ع�� اF[صوص  .7 أن تتوفر اDFامعة اF[اصة ع�� نظام داخ�� توافق عليھ السل

 :ما ي��

 مfام اDFامعة اF[اصة واملؤسسات التا�عة لfا؛ -

 dيا@ل _سيJ; اDFامعة اF[اصة وم4ونا®vا وال سيما مجلس اDFامعة اF[اصة ومجلس التأديب والDtان الدائمة؛ -

طلبة واملستخدمJن jدارJRن  - قواعد _سيJ; اDFامعة اF[اصة وكيفيات تمثيل املؤسسات امل4ونة لfا وكذا ا أساتذة وال

 .vwاوالتقنيJن 

طلق ع�� اDFامعة اF[اصة _سميات تحملfا مؤسسات أو جامعات التعليم العا�� العام؛ .8  ال يجوز أن ت
  

 Nلية خاصةلشروط ال��خيص  أ<م �

  ؛أن ت4ون املؤسسة املعنية تا�عة DFامعة خاصة "@لية خاصة"�ش>;ط لل>;خيص ب�سمية  .1

�� شfادة الدكتوراه أو شfادة مع>;ف بمعادل°vا لfا، وأن ي4ون تدبJ; شؤون ال4لية اF[اصة من طرف أستاذ حاصل ع .2

ال تقل  طة توفره ع�� تجر.ة مfنية )� التعليم العا�� ملدة  Rن املؤسسة، شرRمن ذوي ±ختصاص )� إحدى ميادين ت4و

  ع�� خمس سنوات؛

3. sا بfا لv°ادة مع>;ف بمعادلfادة الدكتوراه أو شfن ع�� شJن حاصلRال تقل عن _شغيل  أساتذة  قار )� املائة من  30سبة 

  مجموع Qساتذة العاملJن باملؤسسة؛

طالب كحد  300طالب ع�� Qقل )� السنة Qو�� من تقديم طلب ال>;خيص، و±ل>²ام ب�Drيل  100أن يتم _Drيل  .4

  ؛"@لية خاصة"أد´ى خالل ثالث سنوات من ا�Fصول ع�� ال>;خيص ب�سمية 

)� املائة من مسالك الت4وRن )� أجل ثالث سنوات،  _سري ابتداء من  50عتماد ´سبة أن تل>²م املؤسسة بالعمل ع�� ا .5

 ؛"@لية خاصة"تارRخ ال>;خيص ب�سمية 

طلق ع�� ال4لية اF[اصة _سميات تحملfا مؤسسات أو جامعات التعليم العا�� العام .6  .ال يجوز أن ت
 

  . لتنظيميةاملرجو ±طالع ع�� النصوص القانونية واملزRد من التفاصيل ، 
  

I I I -  و,لية خاصة -امعة خاصة*ال��خيص مسطرة دراسة وتقييم طلبات  

طبقا لدف>;  امللف ال>;بوي و امللف التقLq و امللف jداري :  ثالث ملفات Dامعة خاصة و@لية خاصةF ملف طلب ال>;خيصيتضمن 

 :وفق املراحل التاليةdذه امللفات التحمالت املذ@ور أعاله حيث تتم دراسة 

طابقة jدارRة دراسة امللف 5داري  :ة Tو"Sاملرحل �  .من طرف املصاF¢ اu[تصة بالوزارة وذلك )� إطار امل

وذلك وفقا للمساحات الدنيا  املتعلق بالبناية من خالل التصاميم املد�� vwا )� امللف دراسة امللف التقW� :املرحلة الثانية �

vاصة واملشار إل�]Fامعة اDF2011يناير  25الصادر )�  11.232رقم ا )� املادة السادسة من القرار للبنايات املتعلقة با 

طبيق أح4ام  الستغالل "جامعة خاصة"أو "@لية خاصة")� شأن ال>;خيص ب�سمية املرسوم بت  �µوفق النموذج املرج

 .املرفق vwذا القرار 3البنايات بامل�tق رقم 
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ة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العا�� والبحث العلLM من طرف الو@ال امللف ال��بوي  تقييم: املرحلة الثالثة �

دراسة وتقييم "والذي حدد من بJن مfام dذه الو@الة  2014يوليو  31الصادر )�  1.14.130بموجب الظJf; الشرRف رقم 

 ".مسالك الت4وRن قصد ا�Fصول ع�� ±عتماد أو تجديده

تصة جلسات عمل وتوجيھ �Fام�� املشارnع وذلك �غية تقديم الثالث، تخصص املصاF¢ اu[ وخالل dاتھ املراحل

 .كما توجھ لfم مراسالت )� حالة ضرورة استكمال امللف  التوضيحات والتوج�vات الالزمة )� املوضوع

4ان من بناء ع�� نتائج املراحل الثالث Qو��، تقوم DFنة إدارRة وتر.وRة بزRارة ميدانية للتأكد )� عJن امل :املرحلة الراXعة �

مدى توفJ; صاحب املشروع لفضاء جام�µ مندمج يحتضن غالبية املؤسسات التا�عة لfا، وjقامة اDFامعية  واملكتبة 

)�  vwاوالعلمية املصرح  الوسائل الديداكتيكيةكذلك وتتفحص الDtنة ال>;بوRة  .اDFامعية وفضاءات الرRاضة وال>;فيھ

تت4ون الDtنة ال>;بوRة من Qساتذة الذين قاموا بتقييم مسالك  .ملزمع تنظيمfاامسالك الت4وRن مع  مالءم°vاامللف ومدى 

 .املؤسسة

_عرض ملفات طلب ال>;خيص لفتح مؤسسات التعليم العا�� اF[اص �عد دراس°vا من طرف املصاF¢  :املرحلة ا*Yامسة �

الDtنة الوطنية لتsسيق التعليم العا�� و    (COCESP)اu[تصة، قصد إبداء الرأي، ع�� DFنة تsسيق التعليم العا�� اF[اص

(CNACES). 

I V - ح   و,لية خاصة -امعة خاصة*ال��خيص من

طة ا4�Fومية امل4لفة بالتعليم العا�� مع التنصيص وجو.ا  DFامعة خاصة و@لية خاصةيرخص  ال�سمية ع�� بموجب قرار للسل

  .الLÂ أطلقت ع�� املؤسسة املعنية

ع�� اF[صوص _سمية قرار ال>;خيص ب�سمية @لية خاصة و ب�سمية جامعة خاصة يجب أن يبJن )� @ل من قرار ال>;خيص 

ال4لية اDFامعة اF[اصة أو املؤسسة ورقم وتارRخ ال>;خيص بال�سمية الذي يجب أن يظfر )� جميع الوثائق الصادرة عن 

  .�ش4ل واÃ¢لب ال>;خيص اجfة املؤسسة موضوع طكما ينص @ل من dذين القرارRن ع�� وجوب إشfار ال�سمية ع�� و  .اF[اصة


