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  ي�0لفتح وتوسيع و*غ ال��خيصمسطرة 

 مؤسسات التعليم العا"! ا23اص 

 

I - ��  =طار القانو:ي والتنظي

 :=طار القانو:ي .1.1

 املتعلق ب�نظيم التعليم العا��، 01-00القانون رقم  �

بتحديد كيفيات ال:9خيص لفتح وتوسيع ) 2007يونيو  27( 1428من جمادى )خرة  11ر %� الصاد 2.07.99املرسوم رقم  �

 .وFغي9D مؤسسات التعليم العا�� اA@اص
 

 :=داري  املرجع. 2.1

 .دف:9 التحمالت املST من طرف Qذه الوزارة طبقا ملقتضيات املرسوم املذKور أعاله  �

%� شأن Fغي9D مقرات aعض مؤسسات التعليم  06/06047تحت رقم  2013غشت  15املذكرة الوزارWة الصادرة بتارWخ  �

  .العا�� اA@اص

II- مEفتح مؤسسات التعليم العا"! ا23اصلال��خيص شروط  أ  

، قاعات للدراسة(املواصفات الضرورWة لفضاءات التgوWن والبحث تتضمن مقرات مؤسسات التعليم العا�� اA@اص عde تتوفر أن  .1

 ؛)...دارWة، مgاتب لألساتذة، مخت9mات، مكتبة، مgاتب إ

2. 9DسيF dاصة  أن يتو�@Aااملؤسسة اWوqل رخص لھي مديرا ترgومية املgsAعد استطالع رأي السلطة اa جب فة بالتعليم العا��Wتوفر  يأن و

9Dخx ذاQ gا عالقة بأحد ميادين التzنية لzياة املsAة %� التعليم العا�� أو %� اWوq9ة ترmخ deن امللقنة بعWلية  متعتأن ي، و املؤسسةوQباأل

 ، Qذه املzمةالبدنية والعقلية ملزاولة Qذه املzمة وأال يgون قد صدر أي حكم جن�� أو جنا�ي %� حقھ ألسباب مخالفة ملزاولة 

�سبة التأط9D بال�سبة لألساتذة القارWن خالل السنوات اA@مس xو�d من  أن .3 deن باملؤسسة  بدايةتتوفر املؤسسة عWوgالت

%� املائة  30%� املائة من الغالف الزم�� السنوي �جما�� للتgوWنات املنظمة، وWجب أن تصل Qذه ال�سبة إ�d  25و  10ا بDن م

Aعد اa قلx deنعWوgمن الت dو�x مس السنوات@. 

 : كما ي�eوذلك  املؤسسةنظم بامل gوWنبالتلھ عالقة %� تخصص شzادات عde الدائمDن واملؤقتDن  xساتذة يتوفرجب أن ي .4

 )سنوات 5+ باKالورWا (من مستوى املاس:9 دبلوم التوفر عx deقل عde : سنوات 3بال�سبة للمسالك ال�� Fعادل مد��ا  -

 .الدكتوراهدبلوم التوفر عx deقل عde : سنوات 5بال�سبة للمسالك ال�� Fعادل مد��ا  -

  

  . ونية والتنظيميةاملرجو �طالع عde النصوص القانملزWد من التفاصيل ، 
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I I I -  بفتح مؤسسات التعليم العا"! ا23اصال��خيص مسطرة دراسة وتقييم طلبات   

 امللف ال:9بوي و امللف التق�� و امللف �داري :  ثالث ملفات بفتح مؤسسات التعليم العا�� اA@اص ملف طلب ال:9خيصيتضمن 

 :وفق املراحل التاليةات Qذه امللفطبقا لدف:9 التحمالت املذKور أعاله حيث تتم دراسة 

� K"وL ا�@تصة بالوزارة  دراسة امللف =داري  :املرحلة �Aةمن طرف املصاWوذلك %� إطار املطابقة �دار. 

من طرف املصا�A وذلك  املتعلق بالبناية من خالل التصاميم املد�d ��ا %� امللف دراسة امللف التقP� :املرحلة الثانية �

 ا�@تصة بالوزارة

من طرف الوKالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العا�� والبحث العل��  امللف ال��بوي  تقييم: لة الثالثةاملرح �

دراسة وتقييم "والذي حدد من بDن مzام Qذه الوKالة  2014يوليو  31الصادر %�  1.14.130بموجب الظ9Dz الشرWف رقم 

 ".مسالك التgوWن قصد اsAصول عde �عتماد أو تجديده

الثالث، تخصص املصا�A ا�@تصة جلسات عمل وتوجيھ sAام�e املشار�ع وذلك aغية تقديم  وخالل Qاتھ املراحل

 .كما توجھ لzم مراسالت %� حالة ضرورة استكمال امللف  التوضيحات والتوج��ات الالزمة %� املوضوع

، موضوع طلب ترخيص بز�ارة املؤسسةارWة وترqوWة تقوم A نة إد، بناء عde نتائج املراحل الثالث xو�d :راQعةاملرحلة ال �

 ال:9بوWة وتتفحص ال£ نة. الفتح، ملعاينة مرافق املؤسسة ومدى مطابق¢�ا مع التصاميم املودعة وكذا التجDz¡ات وxثاث

ن ال£ نة تتgو  .املزمع تنظيمzامسالك التgوWن مع  مالءم¢�ا%� امللف ومدى  ��اوالعلمية املصرح  الوسائل الديداكتيكية

 .ال:9بوWة من xساتذة الذين قاموا بتقييم مسالك املؤسسة

Fعرض ملفات طلب ال:9خيص لفتح مؤسسات التعليم العا�� اA@اص aعد دراس¢�ا من طرف املصا�A  :2امسةاملرحلة ا3 �

يق التعليم العا�� ال£ نة الوطنية لت�سو    (COCESP)ا�@تصة، قصد إبداء الرأي، عA de نة ت�سيق التعليم العا�� اA@اص

(CNACES). 

 

I V -  بفتح مؤسسات التعليم العا"! ا23اصال��خيص منح  

 وال�� تمتالسلطة اgsAومية املgلفة بالتعليم العا�� رخصة فتح للمؤسسات ال�� استوفت جميع الشروط املطلوqة  تمنح

  .املصادقة عل��ا من طرف ال£ نتDن السالف�� الذكر

V- قة وفتح و*غي�0 توسيعUVا23اص العا"! التعليم اتملؤسس م  

 

  :التعر�ف. 1.4

والتطبيقي  يقصد بتوسيع مؤسسة التعليم العا�� اA@اص Kل مشروع يرمي إ�d الرفع من الطاقة �س�يعابية أو التgوWن النظري 

9DغيF قات، أو إضافة مرافق جديدة لبن أوs£اية املؤسسة أو جزء أو جميع املرافق ال�� تأوي املؤسسة واملرافق املرتبطة ��ا وامل

  .بنايات جديدة

املرافق املرتبطة ��ا أو  ب¯ناية املؤسسة أو Fعديلمؤسسة التعليم العا�� اA@اص Kل مشروع يرمي إ�d إsAاق  بتغي9Dيقصد 

أو إحداث  املسالكأو مجموعة من  مسلكالتgوWن املرخصة أو فتح  مسالكم£sقا��ا أو حذف أو Fغي9D تخصص أو مجموعة من 

  .مية أو كيفية عde التجDz¡اتFغي9Dات ك

 :والتنظي�� =طار القانو:ي .2.4

 املتعلق ب�نظيم التعليم العا��، 01-00القانون رقم  �

بتحديد كيفيات ال:9خيص لفتح وتوسيع ) 2007يونيو  27( 1428من جمادى )خرة  11الصادر %�  2.07.99املرسوم رقم  �

 .وFغي9D مؤسسات التعليم العا�� اA@اص

 
  
 

 =داري  جعاملر . 3.4
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  .من طرف Qذه الوزارة طبقا ملقتضيات املرسوم املذKور أعاله  املzيأدف:9 التحمالت  �
  

 طلبات الدراسة . 4.4

وFعرض Qذه امللفات aعد دراس¢�ا، قصد إبداء الرأي، عA de نة بالوزارة  طرف املصا�A ا�@تصةات من طلبالدراسة  تمت

 .(CNACES)£ نة الوطنية لت�سيق التعليم العا�� الو (COCESP) ت�سيق التعليم العا�� اA@اص 
  

  توسيع و*غي�0 وفتح مUVقة منح رخصة .5.4

السلطة اgsAومية املgلفة بالتعليم العا�� رخصة توسيع وFغي9D وفتح م£sقة للمؤسسات ال�� استوفت جميع الشروط  تمنح

 .املطلوqة و ال�� تمت املصادقة عل��ا من طرف ال£ نتDن السالف�� الذكر


