مشروع قرار
لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  ............بتاريخ ..............
بتحديد شروط وضوابط القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي وإنجاز الدراسات واألبحاث
بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،
بناء عىل القانون رمق  01.00املتعلق بتنظمي التعلمي العايل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.00.199بتارخي 15
من صفر  19( 1421ماي  ،)2000كام وقع تغيريه وتمتميه ،والس امي املادة  36منه؛
وعىل املرسوم رمق  2.11.672الصادر يف  27من حمرم  23( 1433ديسمرب  )2011يف شأن احداث وتنظمي املراكز
اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،كام وقع تغيريه وتمتميه ،وال س امي املادتني 3و 34منه؛
وعىل املرسوم رمق  2.02.854الصادر يف  8ذي احلجة  10( 1423فرباير  ،)2003بشأن النظام السايس اخلاص
مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية ،كام وقع تغيريه وتمتميه؛
وابقرتاح من جمالس املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،وبعد اس تطالع رأي جملس التنس يق ورأي اللجنة الوطنية
لتنس يق التعلمي العايل؛
قرر ما ييل:
املادة الوىل
يمت مبوجب هذا القرار ،حتديد رشوط وضوابط القيام بأنشطة البحث العلمي الرتبوي النظري والتطبيقي واجناز
ادلراسات والحباث ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،وكيفيات اعامتد خمتلف بنيات البحث الرتبوي هبا.
املادة 2
يمت اجناز أنشطة البحث العلمي الرتبوي ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،طبقا للمعايري الوطنية لهيةلة البحث
العلمي ،وذكل بواسطة البنيات التالية:
 فرق البحث؛
 خمتربات البحث؛
 مراكز ادلراسات والحباث.
وميكن لهذه البنيات أن تكون عضوة يف مراكز دراسات ادلكتوراه احملتضنة من طرف اجلامعات ومؤسسات التعلمي
العايل غري التابعة للجامعات ،واملتناس بة مع احلقل املعريف اذلي تنتسب الية هذه البنيات.
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الباب الول
فريق البحث
املادة 3
يعترب فريق البحث ،اذلي يمتحور حول حمور موحد للبحث ،البنية الساس ية للبحث العلمي الرتبوي داخل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية
والتكوين.
يتكون لك فريق للبحث ،يف حده الدىن ،من ثالثة ( )3أطر ينمتون لهيئة الساتذة الباحثني ،ابالضافة اىل أساتذة أخرين ينمتون اىل ابيق
هيئة التدريس ابملركز ،اذلين يعملون مجيعهم بصفة رمسية ابملركز مقر فريق البحث.
ويتعني عىل مجيع أعضاء فريق البحث الاس مترار يف ممارسة همام التدريس والتأطري ابملركز املعينون به طيةل مدة اعامتد فريق البحث.
املادة 4
يمت اعامتد فريق البحث ،بناء عىل خمطط للبحث رابعي (أربع س نوات) ،وبعد دراسة ملف طلب الاعامتد املشار اليه يف املادة  5بعده،
واملقدم من دلن أعضاء هذا الفريق اىل جملس املركز املعين ،قصد املوافقة عليه ،ومصادقة السلطة احلكومية املةلفة ابلرتبية الوطنية.
وحتدد مدة الاعامتد يف أربع ( )4س نوات ،قابةل للتجديد ،وفق الرشوط املنصوص علهيا يف املادة  25من هذا القرار.
املادة 5
يتكون ملف طلب الاعامتد من:
 حمور البحث اذلي يعزتم الفريق تطويره؛ مواضيع البحث اذلي يعزتم فريق البحث تطويرها؛ خمطط توقعي الجناز البحوث وتقومي نتاجئها وتمثيهنا؛ السرية اذلاتية للك أعضاء فريق البحث مع حتديد انتاجاهتم العلمية؛ النظام ادلاخيل لفريق البحث مصادق عليه من دلن جملس الفريق؛ نسخ من اتفاقيات الرشاكة والتعاون يف جمال البحث العلمي الرتبوي املربمة مع الهيأت واملؤسسات العمومية واخلاصة الوطنيةمهنا أو ادلولية ان وجدت؛
 الزتام خشيص ابالس مترار يف همام التدريس والتأطري طيةل فرتة اعامتد فريق البحث؛ الزتام خشيص ابلعمل وفق النظام ادلاخيل للفريق.املادة 6
يرتأس فريق البحث أس تاذ(ة) ابحث(ة) ميارس نشاطا علميا من تأطري فعيل وانتاج معيل ،ويسري الفريق جملس يتكون من مجيع أعضائه.
املادة 7
ال يسمح لعضاء فريق البحث ابالنامتء اال لفريق حبث واحد ابملركز ،غري أنه ميكن هلم الانامتء اىل بنيات البحث الخرى.
املادة 8
ميكن لفريق البحث أن يضم أعضاء أخرين من أساتذة ينمتون اىل خمتلف مراكز تكوين الطر العليا التابعة لقطاع الرتبية الوطنية ،أو اىل
املؤسسات اجلامعية أو مؤسسات التعلمي العايل غري التابعة للجامعات ،أو من هيئة التأطري واملراقبة الرتبوية وهيئة التدريس املنصوص
علهيام يف املرسوم املشار اليه أعاله رمق  2.02.854الصادر يف  8ذي احلجة  10( 1423فرباير  ،)2003أو من امجلعيات العامةل يف جمال
حبث الفريق.
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الباب الثاين
خمترب البحث
املادة 9
يش تغل خمترب البحث عىل حماور حبث متاكمةل تنمتي اىل جمال معني أو عدة جماالت متجانسة ،ويشرتط الحداث خمترب البحث أن يتكون،
عىل القل من ثالثة ( )3فرق حبث منمتية اىل املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين املعين أو من عرشة أعضاء عىل القل ،تنمتي لهيئة
الساتذة الباحثني ،ابالضافة اىل ابيق أطر هيئة التدريس الخرى ،العاملون مجيعهم بصفة رمسية ومنتظمة ابملركز مقر خمترب البحث.
ويقوم أعضاء خمترب البحث بأنشطة البحث العلمي الرتبوي بشقيه النظري والتطبيقي ،كام تش تغل فرق البحث املكونة للمخترب عىل حماور
حبث متاكمةل.
ويتعني عىل مجيع أعضاء خمترب البحث الاس مترار يف ممارسة همام التدريس والتأطري ابملركز املعينون به طيةل مدة اعامتد خمترب البحث.
املادة 10
يمت اعامتد خمترب البحث ،بناء عىل خمطط للبحث رابعي (أربع س نوات) ،ودراسة ملف طلب الاعامتد املشار اليه يف املادة  11بعده،
واملقدم من دلن أعضاء خمترب البحث اىل جملس املركز املعين ،قصد املوافقة عليه ،ومصادقة السلطة احلكومية املةلفة ابلرتبية الوطنية.
وحتدد مدة الاعامتد يف أربع ( )4س نوات قابةل للتجديد ،وفق الرشوط املنصوص علهيا يف املادة  25من هذا القرار.
املادة 11
يتكون ملف طلب الاعامتد من:
 حماور ومواضيع البحث اليت يعزتم اخملترب تطويرها؛ خمطط توقعي الجناز البحوث وتقومي نتاجئها وتمثيهنا؛ السرية اذلاتية للك أعضاء اخملترب مع حتديد انتاجاهتم العلمية؛ النظام ادلاخيل خملترب البحث مصادق عليه من دلن جملس اخملترب؛ الرشأاكت عىل املس توى الوطين وادلويل ان وجدت؛ الزتام خشيص ابالس مترار يف همام التدريس والبحث والتأطري طيةل فرتة اعامتد اخملترب؛ الزتام خشيص ابلعمل وفق النظام ادلاخيل للمخترب.املادة 12
يرتأس خمترب البحث مدير من درجة أس تاذ التعلمي العايل أو أس تاذ (ة) مؤهل (ة) مشهود هل (ها) بنشاط علمي رفيع من تأطري
وانتاج علمي حديثني.
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املادة 13
يتكون جملس اخملترب من رؤساء مجيع فرق البحث املكونة للمخترب ،وكذا عن ممثلني عن أعضائه الغري منمتني لفرق البحث ،يمت انتخاهبم
وفق النظام ادلاخيل للمخترب.
ويتوىل جملس اخملترب همام االرشاف عىل تطبيق اسرتاتيجية اخملترب واعداد النظام ادلاخيل والسهر عىل انتخاب رئيس اخملترب ،واذلي يمت
اختياره من بني أعضاء اجمللس.
املادة 14
ال يسمح لعضاء خمترب البحث ابالنامتء اىل أكرث من خمترب واحد ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين مقر خمترب البحث ،غري أنه ميكن هلم
الانامتء اىل مركز ادلراسات والحباث هبذا املركز.
املادة 15
ميكن خملترب البحث أن يضم أعضاء أخرين من أساتذة ينمتون اىل خمتلف مراكز تكوين الطر العليا التابعة لقطاع الرتبية الوطنية ،أو اىل
املؤسسات اجلامعية أو مؤسسات التعلمي العايل غري التابعة للجامعات ،أو من هيئة التأطري واملراقبة الرتبوية وهيئة التدريس املنصوص
علهيام يف املرسوم املشار اليه أعاله رمق  2.02.854الصادر يف  8ذي احلجة  10( 1423فرباير  ،)2003أو من امجلعيات العامةل يف جمال
حبث اخملترب.
الباب الثالث
مركز ادلراسات والحباث
املادة 16
هيمت مركز ادلراسات والحباث مبجال حبث شاسع ،ويعترب بنية متعددة التخصصات تغطي عدة حقول معرفية حمددة داخل اطار التوهجات
العامة للبحث العلمي يف اجملال الرتبوي ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين.
هيدف مركز ادلراسات والحباث اىل تغطية حاجيات البحث وادلراسات والتكوين واليت ال تسمح هبا بنيات البحث املوجودة ابملركز
اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين ،وذكل اعامتدا عىل:
 تشجيع املشاريع متعددة الاختصاص؛ تويخ الابتاكر وتوس يع أنشطته العلمية؛ توحيد الكفاءات واحداث الانسجام لبلوغ الهداف؛ توفري احلد الدىن من املوارد البرشية واملادية ليمتكن املركز من ممارسة أنشطته دون عوائق؛ -استامثر نتاجئ الحباث وادلراسات للهنوض ابملنظومة الرتبوية.
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املادة 17
يضم مركز ادلراسات والحباث مجموعة من بنيات البحث املعمتدة ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين املعين ،ويتكون عىل القل من
خمتربي ( )2حبث ،أو خمترب حبث واحد ( )1وثالثة ( )3فرق للبحث ،أو ست ( )6فرق للبحث.
املادة 18
يمت احداث مركز ادلراسات والحباث يف اطار تعزيز توهجات البحث ذات الولوية احملددة من دلن قطاع الرتبية الوطنية ،وذكل بناء عىل
طلب عروض يف هذا الشأن تصدره السلطة احلكومية املةلفة ابلرتبية الوطنية أو اجلهة املفوض لها ذكل ،حيدد جمال البحث وادلراسة،
واالشاكالت املطروحة ،واحملددات املرجعية للعمل واالنتاج طيةل مدة اعامتد مركز الحباث وادلراسات ،وكذا وسائل المتويل.
املادة 19
يرتأس مركز ادلراسات والحباث أس تاذ(ة) للتعلمي العايل أو أس تاذ(ة) مؤهل(ة) مشهود هل(ها) يف لكتا احلالتني بنشاطه(ها) العلمي الرفيع
انتاجا وتأطريا ،متوفرا(ة) عىل الكفاايت الالزمة يف التس يري وتدبري البحث ،وينمتي اىل املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين احملتضن ملقر
مركز ادلراسات والحباث.
املادة 20
تساعد الرئيس(ة) عىل تدبري مركز ادلراسات والحباث جلنة تدبري ،يمت تشكيلها وفق ما ينص عليه النظام ادلاخيل ملركز ادلراسات
والحباث.
املادة 21
حيدث داخل لك مركز لدلراسات والحباث جملس يتكون ،ابالضافة اىل رئيس(ة) املركز ،من أربعة ( )4أعضاء ،يمت اختيارمه حسب
نظامه ادلاخيل ،وأيضا من خشصيات علمية أو همنية وطنية أو أجنبية ،مشهود لها بكفاءاهتا وشهرهتا ،عىل أال يتعدى مجموع أعضاء جملس
مركز الحباث وادلراسات عرشة ( )10أعضاء ،وحتدد همام وصالحيات هذا اجمللس مبوجب النظام ادلاخيل للمركز.
الباب الرابع
ش باكت البحث الرتبوي
املادة 22
ميكن لبنيات البحث الرتبوي املعمتدة ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،أن تكون عضوة يف ش باكت البحث الرتبوي ،كام ميكهنا أن
تبادر الحداث هذه الش باكت.
املادة 23
ميكن لش باكت البحث الرتبوي أن تشلك من بنيات البحث الرتبوي املعمتة ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين أو مبؤسسات تكوين
الطر العليا التابعة لقطاع الرتبية الوطنية ،أو اخملتربات اجلهوية للبحث الرتبوي التابعة للاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،أو خمتلف
بنيات البحث التابعة للمعاهد واملؤسسات اجلامعية الوطنية وادلولية ،وكذا تكل التابعة ملؤسسات التعلمي العايل غري التابعة للجامعات.
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املادة 24
هيدف احداث ش باكت البحث يف اجملال الرتبوي اىل التبادل والاس تفادة من التجارب واخلربات وجتميع كفاءات البحث من خالل
التنس يق بني بنياته قصد:
 تطوير حماور البحث متعدد الاختصاصات وتوجهيه حنو الهنوض ابملنظومة الرتبوية الوطنية؛
 تشكيل خربة متنوعة تس تجيب حلاجات تقدمي اخلدمات البحثية للمسامهة يف تطوير منظومة الرتبية والتكوين الوطنية؛
 الاس تفادة من خربات خمتلف الطراف املشاركة يف الش بكة؛
 بلورة مشاريع حبوث مشرتكة والاش تغال عىل مواضيع حبثية متاكمةل بتأطري مشرتك؛
 الاستامثر المثل الماكانت البحث املتوفرة يف خمتلف البنيات؛
 نرش نتاجئ البحوث العلمية الرتبوية بصفة مشرتكة؛
 تنظمي لقاءات وندوات ومؤمترات مشرتكة وطنية ودولية لتمثني نتاجئ الحباث؛
 تبادل اخلربات وتسهيل تبادل املعلومات واملعطيات وتقامس الرصيد الواثئقي.
الباب اخلامس
مقتضيات عامة
املادة 25
حتدث بنيات البحث العلمي الرتبوي ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين مبوجب قرار للسلطة احلكومية املةلفة ابلرتبية الوطنية بناء عىل
اقرتاح من جملس املركز وبعد اس تطالع رأي جملس التنس يق وذكل طبقا ملقتضيات القانون  01.00املنظم للتعلمي العايل وخاصة املادة 36
منه.
ويرشف رؤساء بنيات البحث العلمي الرتبوي املعمتدة ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،عىل اجناز التقياميت الالزمة لهذه البنيات بناء
عىل ملفات الاعامتد ،وعىل اعداد تقرير س نوي يصادق عليه جملس املركز ،كام يرفع تقريرا اىل السلطة احلكومية املةلفة ابلرتبية الوطنية
لك أربع س نوات ،وذكل من أجل حرص حصيةل مدة الاعامتد وطلب جتديده.
املادة 26
ينرش هذا القرار ابجلريدة الرمسية،
وحرر ابلرابط ،يف:
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