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ين جًادي األونً  7.صادر في  29.29.2. يرسىو رقى

 بانًذرست انىطنيت نهصحت( يتعهق 94..أبريم  8) 9242

انعًىييت
1
2 

  

 رئٌس الحكومة،

  

الظهٌر المتعلق بتنظٌم التعلٌم العالً الصادر بتنفٌذه  00.00بناء على القانون رقم 
 (؛ 4000ماي  01) 0240من صفر  01الصادر فً  0.00.011 الشرٌف رقم

فبراٌر  42) 0711شعبان  2الصادر فً  0.11.001 وعلى الظهٌر الشرٌف رقم
 وتتمٌمه؛ ( بمثابة النظام األساسً للوظٌفة العمومٌة، كما وقع تغٌٌره0111

فبراٌر  01) 0201من شوال  00الصادر فً  102..4.1 وعلى المرسوم رقم
ً الخاص بهٌئة األساتذة الباحثٌن بمؤسسات تكوٌن األطر ( فً شأن النظام األساس0111

  العلٌا، كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه؛

دٌسمبر  4) .024من شوال  41الصادر فً  ..4.01.07 وعلى المرسوم رقم
 ئدة موظفً وأعوان الدولة؛( المتعلق بالتكوٌن المستمر لفا4001

( 0110ٌناٌر  1) 0200من صفر  41الصادر فً  .0..4.10 وعلى المرسوم رقم
( .011ٌناٌر  01) .071الصادر فً فاتح محرم  4.11.1.2 بتمدٌد أحكام المرسوم رقم

بشأن نظام التعوٌضات المرتبط بمزاولة المهام العلٌا فً مختلف الوزارات إلى بعض 
 موظفً الجامعات والمؤسسات الجامعٌة ومؤسسات تكوٌن األطر العلٌا واألحٌاء الجامعٌة.

( المتعلق 4001ٌولٌو  1) 0241رجب  1الصادر فً  4.01.00 وعلى المرسوم رقم

 بالتعوٌضات المخولة لألساتذة المتقاضٌن تعوٌضات عن الدروس بالتعلٌم العالً؛

أبرٌل  40) 0241من ربٌع األول  44الصادر فً  4.01.111 وعلى المرسوم رقم
  المتعلق بتنظٌم التعلٌم العالً؛ 00.00من القانون رقم  71و 77( بتطبٌق المادتٌن .400

ٌونٌه  1) 0241من ربٌع اآلخر 01الصادر فً  .4.04.10 وعلى المرسوم رقم
 المتعلق بتنظٌم التعلٌم العالً؛ 00.00من القانون رقم  41( بتطبٌق المادة 4002

ٌونٌه  1) 0241من ربٌع اآلخر  01الصادر فً  4.04.101 وعلى المرسوم رقم
تألٌف اللجنة الدائمة لتدبٌر شؤون األساتذة وطرٌقة تعٌٌن أعضائها وكٌفٌات ( بتحدٌد 4002

 سٌرها؛

                                                           

 .2717(؛ ص 4007هاي  41) 0272رجة  .0تتاريخ  011.الجريذج الرسويح عذد  - 1
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أبرٌل  40) 0241من ربٌع األول  44الصادر فً   4.07.400 وعلى المرسوم رقم
لعالً غٌر التابعة للجامعات، كما وقع تغٌٌره ( بتحدٌد قائمة مؤسسات التعلٌم ا.400

  وتتمٌمه؛

 40) 0201من جمادى اآلخرة  01الصادر فً  4.12.411 وعلى المرسوم رقم
  ( بتحدٌد اختصاصات وتنظٌم وزارة الصحة العمومٌة؛0112نوفمبر 

( 4004ٌناٌر  .4) 0277ربٌع األول  4الصادر فً  .4.04.7 مرسوم رقموعلى ال

 المتعلق باختصاصات وزٌر الصحة ؛

  وباقتراح من وزٌر الصحة ؛

 م العالً؛الوطنٌة لتنسٌق التعلٌ وبعد استطالع رأي مجلس التنسٌق ورأي اللجنة

مارس  2) 0272من ربٌع اآلخر  40وبعد المداولة فً مجلس الحكومة المنعقد فً 
4007،) 

 ٌلً : ما رسم

 عايت يقتضياث :األول انباب

  9انًادة 

ٌطلق من اآلن فصاعدا على المعهد الوطنً لإلدارات الصحٌة، المحدث بموجب 
( إسم 0112مارس  00) 0202من رمضان  41الصادر فً  4.17.114 المرسوم رقم

"المدرسة الوطنٌة للصحة العمومٌة" المشار إلٌها بعده ب"المدرسة" وهً مؤسسة للتعلٌم 
المتعلق بتنظٌم  00.00نون رقم العالً غٌر تابعة للجامعات، تنظم طبق لمقتضٌات القا

 التعلٌم العالً، وأحكام هذا المرسوم.

 توضع المدرسة تحت إشراف السلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة.

ٌوجد مقر المدرسة بالرباط، غٌر أنه ٌمكن إحداث ملحقات تابعة لها فً أماكن أخرى 
المكلفة بالمالٌة، بعد بقرار مشترك للسلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة والسلطة الحكومٌة 

  استطالع رأي مجلس التنسٌق ورأي اللجنة الوطنٌة لتنسٌق التعلٌم العالً.

 .انًادة 

تناط بالمدرسة مهمة التكوٌن والبحث والخبرة وتقدٌم الخدمات فً مٌدان الصحة 
 العمومٌة والتدبٌر الصحً والمٌادٌن المرتبطة بهما.

كوٌن األساسً والتكوٌن المستمر والتكوٌن ٌشمل التكوٌن المشار إلٌه أعاله، الت
 بواسطة البحث أو كل ما ٌفٌد الطالب حسب المحٌط العام أو الظرفً.

 وتهدف هذه التكوٌنات إلى نشر المعارف وإدماج الخرٌجٌن فً الحٌاة العملٌة.

 أن:وٌمكن للمدرسة أٌضا 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/157235.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/75762.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/177899.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/183387.htm
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 ت تنظم دورات تدرٌبٌة ودورات للتكوٌن المستمر وحلقات دراسٌة وندوا
 لفائدة:

 موظفً اإلدارات العمومٌة والجماعات الترابٌة  .أ 

مستخدمً المؤسسات العمومٌة وشبه العمومٌة والخاصة الوطنٌة   .ب 
 واألجنبٌة؛

األشخاص الراغبٌن فً االندماج فً الحٌاة العملٌة أو فً الحصول على   .ج 
 ترقٌة مهنة فً المٌادٌن المشار إلٌها أعاله؛

 رامج البحث العلمً والتكنولوجً الخاصة بها تقوم المدرسة بإعداد ووضع ب
وفً إطار تحضٌر الدراسات المتعلقة بالدكتوراه، كما تساهم أٌضا فً برامج 

الخاصة والدولٌة، قصد تطوٌر األنشطة  البحث الجهوٌة والوطنٌة العامة أو
المتصلة بمجال الصحة العمومٌة وتدبٌر المرافق الصحٌة والمٌادٌن المرتبطة 

 بها.

ٌمكن للمدرسة القٌام بأعمال الدراسة والخبرة لفائدة الغٌر وبطلب منه، عمومٌا  كما
 كان أو خاصا.

ٌمكن القٌام بكل األشغال األخرى المتعلقة بالبحث أو التكوٌن المستمر أو الخبرة أو 
 الدراسات بمقابل، باستثناء مهمة التكوٌن األساسً والبحث العلمً والتكنولوجً.

فً إطار المهام المسندة إلٌها أن تقدم بموجب اتفاقٌات خدمات وٌمكن للمدرسة، 
بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاوالت االبتكار وأن تستغل البراءات والتراخٌص وأن تسوق 

 منتجات أنشطتها.

 تنظيى انتكىين ونظاو انذراساث وكيفياث انتقييى :انثاني انباب

 4انًادة 

   ٌنظم التكوٌن بالمدرسة فً أسالك ومسالك ووحدات.

 2انًادة 

 التالٌة:تتولى المدرسة تحضٌر وتسلٌم الشهادات الوطنٌة 

 دبلوم التخصص فً الصحة العمومٌة والتدبٌر الصحً؛ -

 اإلجازة فً الدراسات األساسٌة؛ -

 المهنٌة؛ اإلجازة -

 الماستر؛ -

 الماستر المتخصص؛ -
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  الدكتوراه. -

 5انًادة 

ٌستغرق سلك التخصص فً الصحة العمومٌة والتدبٌر الصحً، أربعة فصول وٌتوج 
 هذا السلك بدبلوم التخصص فً الصحة العمومٌة والتدبٌر الصحً.

تحدد مسالك التكوٌن وشروط الولوج ونظام الدراسات والتقٌٌم بالنسبة لسلك 
لحكومٌة المكلفة التخصص فً الصحة العمومٌة والتدبٌر الصحً بقرار مشترك للسلطة ا

بالصحة والسلطة الحكومٌة المكلفة بتكوٌن األطر والسلطة الحكومٌة المكلفة بالتعلٌم 
  العالً.

 6انًادة 

ٌستغرق سلك اإلجازة ستة فصول بعد الباكالورٌا أو شهادة معترف بمعادلتها لها. 
  المهنٌة.وٌتوج هذا السلك بشهادة اإلجازة فً الدراسات األساسٌة أو شهادة اإلجازة 

 7انًادة 

ٌستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة اإلجازة فً الدراسات األساسٌة أو 
أو شهادة معترف بمعادلتها لها.  أو شهادة وطنٌة من نفس المستوى، شهادة اإلجازة المهنٌة

  وٌتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

 8انًادة 

ابط البٌداغوجٌة الوطنٌة بالنسبة لكل من سلك اإلجازة وسلك الماستر تحدد دفاتر الضو
 ما ٌلً:

تعرٌف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه  -
 الوصفً؛

 تعرٌف الوحدة وغالفها الزمنً وعناصر ملفها الوصفً؛ -

  شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقٌٌمات. -

 9انًادة 

ٌستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر 
المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنٌة المحددة الئحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومٌة 

السلطة الحكومٌة المكلفة بالتعلٌم والمكلفة بالصحة والسلطة الحكومٌة المكلفة بتكوٌن األطر 
 عادلتها لها، وٌتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه؛العالً أو شهادة معترف بم

ٌمكن، بصفة استثنائٌة، تمدٌد هذه المدة لسنة أو لسنتٌن على األكثر وفق الشروط 
  بعده. 00الواردة فً دفتر الضوابط البٌداغوجٌة الوطنٌة المنصوص علٌه فً المادة 
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 .9انًادة 

 توراه ما ٌلً :ٌحدد دفتر الضوابط البٌداغوجٌة الوطنٌة لسلك الدك

 الولوج؛ شروط -

 كٌفٌات سٌر إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛ -

  تنظٌم عملٌة التأطٌر البٌداغوجً وإجراءاته. -

 99انًادة 

ٌنظم سلك الدكتوراه فً إطار مركز الدراسات فً الدكتوراه محدث بالمدرسة، 
الدراسات فً ومعترف به من لدن مجلس التنسٌق، وعند االقتضاء، بشراكة مع مراكز 

الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعلٌم العالً وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ 
 أدناه. 40تطبٌقا لمقتضٌات المادة 

 .9انًادة 

ٌصادق على دفاتر الضوابط البٌداغوجٌة الوطنٌة السالفة الذكر بقرارات مشتركة 
مٌة المكلفة بتكوٌن األطر والسلطة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة والسلطة الحكو

الحكومٌة المكلفة بالتعلٌم العالً بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطالع رأي 
  مجلس التنسٌق ورأي اللجنة الوطنٌة لتنسٌق التعلٌم العالً.

 94انًادة 

تحدد الئحة المسالك المعتمدة بالمدرسة بقرار مشترك للسلطة الحكومٌة المكلفة 
الصحة والسلطة الحكومٌة المكلفة بتكوٌن األطر والسلطة الحكومٌة المكلفة بالتعلٌم العالً، ب

 بعد استطالع رأي مجلس التنسٌق ورأي اللجنة الوطنٌة لتنسٌق التعلٌم العالً.

ٌمكن تغٌٌر أو تتمٌم الئحة المسالك المذكورة وفق نفس الكٌفٌات المشار إلٌها فً 
 لمادة.الفقرة األولى من هذه ا

 92انًادة 

ٌمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص علٌها فً النظام الداخلً إحداث شهادات 
خاصة بها، وال سٌما فً مجال التكوٌن المستمر، بعد استطالع رأي مجلس التنسٌق وموافقة 

 السلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة.

كومٌة المكلفة وٌمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الح
بالصحة بعد استطالع رأي اللجنة الوطنٌة لتنسٌق التعلٌم العالً، كما ٌمكن االعتراف 

  بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنٌة.
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 تنظيى وتسيير انًذرست :انثانث انباب

 95انًادة 

نون من القا 77من الدستور والمادة  14ٌسٌر المدرسة مدٌر ٌعٌن طبقا ألحكام الفصل 
 المشار إلٌه أعاله والنصوص التنظٌمٌة المتخذة لتطبٌقه. 00.00رقم 

  ٌساعد المدٌر، مدٌران مساعدان وكاتب عام.

 96انًادة 

المدٌران المساعدان بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة باقتراح من مدٌر  ٌعٌن
المدرسة، وٌختار واحد منهما على األقل من بٌن أساتذة التعلٌم العالً أو األساتذة المؤهلٌن، 

 وهما:

مدٌر مساعد مكلف بالدراسات، وٌزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة. وتناط  -
 تتبع تنفٌذ األنشطة البٌداغوجٌة واألكادٌمٌة؛به مهمة تنظٌم وتنسٌق و

مدٌر مساعد مكلف بالبحث العلمً والتكوٌن المستمر والتعاون، ٌزاول مهامه  -
كامل الوقت بالمدرسة وتناط به مهمة تنظٌم وتنسٌق وتتبع تنفٌذ مختلف أنشطة 

  البحث العلمً وأنشطة التكوٌن المستمر والتعاون الوطنً والدولً.

 97انًادة 

ٌعٌن الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة، بناء على اقتراح من مدٌر 
المدرسة، من بٌن الحاصلٌن على شهادة للتكوٌن العالً على األقل والمثبتٌن توفرهم على 

 تجربة فً التسٌٌر اإلداري.

لٌة ٌقوم الكاتب العام تحت سلطة المدٌر بتسٌٌر مجموع المصالح اإلدارٌة والما
  للمدرسة، كما ٌتولى كتابة مجلس المؤسسة.

 98انًادة 

ٌحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة ٌتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلٌن منتخبٌن 
عن األساتذة وممثلٌن منتخبٌن عن الموظفٌن اإلدارٌٌن والتقنٌٌن وممثلٌن منتخبٌن عن 

 الطلبة وكذا شخصٌات من خارج المدرسة.

المجلس وكٌفٌة تعٌٌن أعضائه أو انتخابهم وكذا طرٌقة سٌره طبقا وٌحدد تألٌف هذا 
 لمقتضٌات النصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل.

 99انًادة 

 00.00ٌمارس مجلس المؤسسة االختصاصات الموكولة إلٌه بموجب القانون رقم 

لتأدٌبٌة المشار إلٌه أعاله، غٌر أنه ٌمكن أن ٌنعقد بصفة مجلس تأدٌبً لممارسة السلطة ا
 بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار من السلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة.
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 ..انًادة 

تحدث فً حظٌرة مجلس المدرسة لجان دائمة، بما فً ذلك لجنة بٌداغوجٌة ولجنة 
 تتبع المٌزانٌة، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معٌنة.

سة عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتألٌفها وٌحدد فً النظام الداخلً للمدر
 وكٌفٌة سٌرها.

تحدث فً حظٌرة المدرسة لجنة علمٌة، وٌحدد تألٌفها وكٌفٌة سٌرها وتعٌٌن أو 
  المشار إلٌه أعاله.  4.01.111 انتخاب أعضائها طبقا لمقتضٌات المرسوم رقم

  9.انًادة 

تحدد هٌاكل التعلٌم والبحث بالمدرسة وكذا تنظٌمها بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة 
  بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطالع رأي مجلس التنسٌق.

 ..انًادة 

ٌتقاضون ٌتألف موظفو المدرسة من أساتذة باحثٌن دائمٌن وأساتذة مشاركٌن وأساتذة 
  تعوٌضات عن الدروس وموظفٌن ٌزاولون مهام التدرٌس وموظفٌن إدارٌٌن وتقنٌٌن.

 يختهفت يقتضياث :انرابع انباب

  4.انًادة 

ٌمكن أن ٌقبل بالمدرسة المترشحون األجانب المقترحون من طرف حكوماتهم 
المقررة والمقبولون من لدن السلطات الحكومٌة المغربٌة المختصة طبقا لنفس الشروط 

 بالنسبة للطلبة المغاربة.

% من مجموع الطلبة المسجلٌن  00ٌجب أال ٌتعدى العدد اإلجمالً للطلبة األجانب 

  بالمدرسة.

 2.انًادة 

ٌدخل هذا المرسوم حٌز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة وتنسخ 
من رمضان  41الصادر فً   4.17.114 ابتداء من نفس التارٌخ مقتضٌات المرسوم رقم

 ( بإحداث المعهد الوطنً لإلدارة الصحٌة.0112مارس  00) 0202

غٌر أن الطلبة المسجلٌن بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حٌز التطبٌق ٌظلون 
  السالف ذكره. 4.17.114 خاضعٌن لمقتضٌات المرسوم رقم

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/157193.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/183387.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/183387.htm
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 5.انًادة 

ٌسند تنفٌذ هذا المرسوم، الذي ٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة، إلى وزٌر الصحة ووزٌر 
تدب لدى التعلٌم العالً والبحث العلمً وتكوٌن األطر ووزٌر االقتصاد والمالٌة والوزٌر المن

 رئٌس الحكومة المكلف بالوظٌفة العمومٌة وتحدٌث اإلدارة، كل واحد منهم فٌما ٌخصه.

 

  (.4007أبرٌل  1) 0272من جمادى األولى  41وحرر بالرباط فً 

  عبد اإلله ابن كٌران. اإلمضاء :

 وقعه بالعطف :

 وزٌر الصحة،

 الحسٌن الوردي. اإلمضاء :

 التعلٌم العالً والبحث العلمً، وزٌر

 وتكوٌن األطر،

 : لحسن الداودي. اإلمضاء

 وزٌر االقتصاد والمالٌة،

 نزار بركة. اإلمضاء:

 الوزٌر المنتدب لدى رئٌس الحكومة

 المكلف بالوظٌفة العمومٌة

 وتحدٌث اإلدارة

 عبد العظٌم الكروج. اإلمضاء :
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