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من جمادى األخرة  21صادر في  1.13.50ظهير شريف 

( بإحداث معهد محمد السادس 2013ماي  2) 1434

 .والدراسات القرآنيةللقراءات 

 

 الحمد هلل وحده،

 بداخله : –الطابع الشريف 

 وليه()محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا 

 

العقل إيمانا من جاللتنا الشريفة بسمو تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الداعية إلى إعمال 

تدبر وتداوله بين الناس، ونشره وتعليمه،وإلى تعلم القرآن الكريم وطلب العلم، والفكر و

 المسلم؛العمل بها في مختلف مناحي حياة وأحكامه ومعانيه، 

 

الدراسات القرآنية، يمكن من وسعيا من جاللتنا الشريفة إلحداث معهد القراءات و

في الدراسات القرآنية، ملمين وعلماء متخصصين في القراءات وتكوين قراء متميزين، 

ز دراسات جادة ورصينة، تبرز عظمة أدواته، وقادرين على إنجاوبمناهج البحث العلمي 

نشر تعاليمه في وتوسع المعرفة اإلنسانية بالتعريف به وحقيقته، وأسراره والقرآن الكريم 

 وسيلة؛بأنجع وأرقى صورة 

 من الدستور، 41الفصل  وبناء على

 يلي:أصدرنا أمرنا الشريف بما  
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 : أحكام عامةالباب األول

 المادة األولى

الدراسات القرآنية يسمى ويحدث تحت الرعاية السامية لجاللتنا الشريفة معهد للقراءات 

 ويشار إليه بعده باسم المعهد. «الدراسات القرآنيةومعهد محمد السادس للقراءات »

 اإلسالمية.الشؤون ويوضع المعهد تحت سلطة وزيرنا في األوقاف 

 فروع له بمدن أخرى.يمكن إحداث والرباط،يكون مقر المعهد بمدينة 

 2المادة 

في  العلمي، بالتكوينالبحث ويعهد إلى المعهد، الذي يعتبر مؤسسة وطنية للتعليم العالي 

بتنمية البحث العلمي في علوم والدراسات القرآنية العليا المتخصصة، ومجال القراءات 

 القرآن.

 : مهام المعهدالباب الثاني

 3المادة 

 بالمهام التالية :يناط بالمعهد القيام 

  مجال القراءات: والمتخصص فيالتكوين األساسي 

  تأهيل المختصين في مجال علوم القرآن تأهيال يمكنهم من اكتساب المناهج

 العلمية؛المشاركة في الحركة والدراسات وإلنجاز ألبحاث والمعارف الالزمة

  اهتماماته؛الدراسات التي تندرج ضمن والعمل على نشر األبحاث 

  اختصاصه؛تنظيم دورات للتكوين المستمر في مجال 

  الوطنية  والهيئات العلميةتعاون مع المؤسسات  وربط عالقاتإقامة شراكات

 المشترك؛األجنبية ذات االهتمام و

 : التنظيم اإلداري للمعهدالباب الثالث

 4المادة 

 إلى مصالح إدارية. لجنة علمية، باإلضافةوتتكون أجهزة المعهد من مدير 
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 إدارة المعهد

 5المادة 

يدير المعهد مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة 

 أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 يساعد المدير في مهامه كاتب عام.و

لمرتبين على يختار الكاتب العام من بين الموظفين الرسميين أو األعوان المتعاقدين ا

األقل، في درجة متصرف من الدرجة األولى أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب االستداللي 

 إلداري لمدة ال تقل عن خمس سنوات.المتوفرين على تجربة في مجال التدبير اوالمماثل؛ 

الشؤون اإلسالمية بناء على اقتراح من مدير ويغين الكاتب العام بمقرر لوزير األوقاف 

يستفيد من نفس التعويضات المرتبطة بالمهام وتحدد مهامه بموجب النظام الداخلي، وهد،المع

 لنظائره بالجامعات.الممنوحة 

 6المادة 

يسهر على تنسيق ويسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، 

له أن يتخذ بهذه الصفة جميع ويعتبر مسؤوال عن تطبيق نظام التكوين به، وأنشطته، 

 التقويم.وأعمال المراقبة واإلجراءات الكفيلة بضمان حسن سير الدراسة 

 الشراكة باسم المعهد.ويبرم اتفاقيات التعاون 

 يعد برنامجا سنويا ألنشطة المعهد.

 يوقع على الشهادات التي يسلمها المعهد.

 7المادة 

التي يحددها نظامها ويسهر مدير المعهد على االحترام التام لقواعد االنضباط داخله، 

 الداخلي.

يحدد النظام الداخلي للمعهد كيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة، وشروط انعقاده، 

 العقوبات التي يمكن تطبيقها في حق مرتكبي المخالفات.ووطريقة تسييره، 

 اللجنة العلمية

 8المادة 

تكلف اللجنة العلمية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية األساتذة العاملين بالمعهد، 

 التأديب.والترقية والترسيم ووال سيما التدابير الخاصة بالتوظيف 

يحدد تكوين اللجنة العلمية، وكيفية تعيين أعضائها، وقواعد سيرها، بقرار السلطة 

 ن اإلسالمية.الشؤووالحكومية المكلفة باألوقاف 
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 التكوينو: نظام الدراسة الباب الرابع

 9المادة 

 يسلمها المعهد بنص تنظيمي.وتحدد قائمة الشهادات التي يحضرها 

 10المادة 

 ينظم التكوين بالمعهد في سلكين :

  اإلجازة؛سلك 

 سلك الماستر.و 

علوم القرآن، ويهدف سلك اإلجازة إلى تكوينا علميا متخصصا في مجال القراءات 

التمكن من المتون العلمية وتمكينه من اكتساب المعارف الالزمة لإللمام بأصول القراءات و

شرحا. كما يهدف إلى تكوينه تكوينا متينا في مختلف المجاالت وذات الصلة بها حفظا 

 اللغات األجنبية بما فيها اللغات الشرقية القديمة.وعلومها وخاصة في اللغة العربية و

يهدف سلك الماستر إلى تمكين الطالب من التخصص العلمي العميق في علوم و

 الدراسات القرآنية.والقراءات 

معرفو ومن اكتساب مناهج البحث العلمي في مجاالت التكوين كما يهدف إلى تمكينه 

 أساليب التواصل.وأصول المناظرة 

 11المادة 

 مباراة خاصة.بعد النجاح في ويتم ولوج سلك عن طريق االنتقاء 

كيفية إجراء المباريات الخاصة بكل سلك بقرار للسلطة وتحدد شروط االنتقاء 

 الشؤون اإلسالمية.والحكومية المكلفة باألوقاف 

 12المادة 

سلك الماستر كل سنة بقرار ويحدد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك اإلجازة 

 ن اإلسالمية.الشؤووللسلطة الحكومية المكلفة باألوقاف 

 13المادة 

المراقبة المستمرة للمعلومات واالمتحانات ونظام الدراسات وتحدد برامج التكوين 

 الشؤون اإلسالمية.وبقرار للسلطة الحكومية المكلفة باألوقاف 
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 15المادة 

األجانب الذين ترشحهم حكومات بالدهم، في نطاق  يمكن أن يقبل المترشحون

بين الحكومة المغربية، لمتابعة التكوين بالمعهد بعد موافقة اللجنة واالتفاقيات المبرمة بينها 

 العلمية على ملفاتهم.

يجب أن يتوفر هؤالء المترشحون على نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمترشحين و

 ز مباراة االلتحاق.المغاربة، باستثناء شرط اجتيا

يحدد عدد المترشحين األجانب لالستفادة من دورات التكوين المستمر اتي ينظمها 

 المعهد.

 اإلداريو: هيئة التأطير التربوي الباب الخامس

 16المادة 

ر المشار بالمعهد، باإلضافة إلى األطاإلداري الخاصة وتتكون هيئة التأطير التربوي 

 أعاله، من الفئتين التاليتين:الخامسة إليها في المادة 

 تضم:وفئة األساتذة  .1

  دائمة؛األساتذة الباحثين القارين، الذين يعملون بالمعهد بصفة 

  األساتذة المشاركين، الذين يتم توظيفهم بموجب عقود؛ 

 .األساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس 

:وتضم. فئة األطر اإلدارية 2  

 األطر واألعوان اإلدارية؛ 

 .األطر التقنية 

يخضع أساتذة المعهد للنصوص التنظيمية المطبقة على نظرائهم بالجامعات، وتحل 

السلطة الحكومية المكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية محل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم 

 العالي في تطبيق مقتضيات هذه النصوص.

للنصوص التنظيمية المطبقة على  التقنية العاملة بالمعهدووتخضع األطر اإلدارية 

 المماثلة بإدارات الدولة. األطر
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 : أحكام ختاميةالباب السادس

 17المادة 

يحدد عدد اإلدارية بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة باألوقاف والشؤون 

 اإلسالمية بناء على اقتراح من مدير المعهد.

وكيفية تسييرها بموجب النظام الداخلي ويحدد تنظيم هذه المصالح واختصاصاتها 

 للمعهد.

 18المادة 

تسجل االعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية المخصصة  

 له، بميزانية األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 19المادة 

، بموجب ظهيرنا الشريف هذامن أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه 

تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي األخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية 

وأطر إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي المكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية، أساتذة 

 أجورهم من إدارتهم األصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في االستفادة من الترقية والتقاعد.

بصفة استثنائية، االستعانة عند االقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى ويجوز للمعهد، 

 جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو دولية.

 20المادة 

يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير األوقاف 

 منها فيما يخصه. والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد والمالية كل واحد

 (.2013ماي  2) 1434من جمادى اآلخرة  21وحرر بالرباط في 
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