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هيئةىدلخبردءىدملحيسبين.ى-ىمدمنةىدلودوبيتىدملهنية.

مرسوم رقم 2.18.454  صادر في 23 من ربيع اآلخر 1441 )20 ديسمبر 2019( 

4بتطبيق مدونة الواجبات املهنية لهيئة الخبراء املحاسبين..................... 

دلهيئيتىبينىدملهنيةىللفالحةىدملعترفىبهي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3109.19 صادر في 15 من صفر 1441 )14 أكتوبر 2019( بتغيير 

قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

رقم 563.17 الصادر في 25 من ذي القعدة 1438 )18 أغسطس 2017( 

37بنشر الئحة الهيئات بين املهنية للفالحة املعترف بها............................... 

-ىعداىمأصنيفىممق2دتى مدل2ييضة.ى دلثقيفةىمدلشبيبى مزدرةى

معيهدىدملوسيقىىمدلفنىدلكوريغ2دفي.

الحكومة باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 

 رقم 3099.19 صادر في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019(

في  الصادر   1639.17 رقم  واالتصال  الثقافة  وزير  قرار  بتتميم 

27 من رمضان 1438 )22 يونيو 2017( بتحديد عدد وأصناف ومقرات 

 ... 37معاهد املوسيقى والفن الكوريغرافي التابعة لوزارة الثقافة واالتصال.

دلصيدىدلبح2ي.ى-ىتنظيمىصيدىسأكى»بوسيف«.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 4154.19 صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( 

في  الصادر   1176.13 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  بتغيير 

بتنظيم صيد سمك   )2013 أبريل   8(  1434 األولى  من جمادى   27

38»بوسيف«................................................................................................ 
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الصحي باملنطقة الصناعية بجماعة تيزنيت بإقليم تيزنيت وبنزع ملكية 

 .......................................... 39القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

إقليمىتيزة.ى-ىنزعىملكيةىقطعتينىأرضيتين.
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بني افتح بإقليم تازة وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا 

39الغرض..................................................................................................... 

عأيلةىدملضيقى-ىدلفنيدق.ى-ىتحد دىدمللكىدلعأوميىدملينيئي.
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40الترابي لجماعة املضيق بعمالة املضيق - الفنيدق................................. 

قيئأةىدملستشيرينىدلفالحيين.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2019 سبتمبر   26(  1441 محرم  من   26 في  صادر   2953.19 رقم 
بتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2627.16 الصادر في 
27 من ذي القعدة 1437 )31 أغسطس 2016( بنشر قائمة املستشارين 

42الفالحيين كما تم تتميمه......................................................................... 

دملعياالتىبينىدلشهيادت.

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3849.19 رقم 

 ................................................. 48بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3851.19 رقم 
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 ................................................. 54بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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 ................................................. 56بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3868.19 رقم 

 ................................................. 57بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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 ................................................. 58بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3871.19 رقم 

 ................................................. 58بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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 ................................................. 60بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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دللجنةى أعضيءى تعيينى -ى للأخطوطيت.ى دلثينيى دلحسنى ويئزةى

دلعلأية.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 

رقم 3752.19 صادر في 9 ربيع اآلخر 1441 )6 ديسمبر 2019( بتعيين 

 ................. 61أعضاء اللجنة العلمية لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات.

إقليمىخ2يبكة.ى-ىإق2درىمخططىتنأيةىدلكتلةىدلعأ2دنيةىدلق2ميةى

لبوخ2يص.

قرار لوالي جهة بني مالل - خنيفرة رقم 1102.19 صادر في 8 ربيع اآلخر 1441 

بإقرار  خريبكة  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2019 ديسمبر   5(

62مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لبوخريص............................... 

إعالنيتىمبالغيت

إعالنان للمستوردين واملصدرين بتعديل الئحتي املعشرين املقبولين في الجمرك 

63بتاريخ 31 أكتوبر و 3 ديسمبر 2019 ........................................................ 

 ........................ 68مستخرج من قرار اعتماد مقدم خدمات املصادقة اإللكترونية
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 م2سومىرقمى 5 .68.)ىصيارىفيى3)ىمنىربيعىدآلخ2ى6  6ى)2)ىايسأبرى269)(ىبتطبيقىمدمنةىدلودوبيتىدملهنية

لهيئةىدلخبردءىدملحيسبين

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)15.89)املتعلق بتنظيم مهنة الخبرة املحاسبية وإنشاء)هيئة الخبراء)املحاسبين،)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.92.139)بتاريخ)14)من رجب)1413 )8)يناير))1993()والسيما املادة)24)؛

وباقتراح من املجلس الوطني لهيئة الخبراء)املحاسبين)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)9)ربيع األول)1441 )7)نوفمبر)2019(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتم العمل بمدونة الواجبات املهنية لهيئة الخبراء)املحاسبين كما هي ملحقة بهذا املرسوم.

املادة الثانية)

يدخل هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *
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هيئةىدلخبردء)دملحيسبين

مدمنةىدلودوبيتىدملهنية
مطيبقىملدمنةىدلودوبيتىدملهنيةىلالتحياىدلدمجيىللأحيسبين)229)

اللتين تضمنهما
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عاقـــــل ومضطلـــع

يجب
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عـــالقـــاتـــه

األعمال

ويتجنب

الخبراء)املحاسبين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.139)بتاريخ)14)من رجب)1413 )8)يناير)1993()

تهدف هذه الهيئة إلى):
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)32)أغسطس)6996(،)كأيىتمىتغييرهىمتتأيأه.

مقدىأعدتىهيئةىدلخبردء)دملحيسبينىبيملغ2ب،)طبقيىللقينونىرقم)65.89)دلسيلفىدلذك2،)هذهىدملدمنةىدلتيىتتوخ ىتجأيع

عضويتها في

ومــــالءمـــتها مــــع النــــصــــوص الـمنظــمة للمــهــنة
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الجبائي،)وإبداء)الرأي لكل سلطة أو

الهيئة،

الـــــذكــــــر،)ولألشخـــــاص
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.

-)الحفاظ على الكفاءة املهنية.

التصرف بحرص طبقا لتعليمات املهمة على نحو تام وداخل اآلجال املحددة.



66 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 

تجيرية

دملحداةىعل ىأسيسىفترةىزمنيةىعل ىمهيمىدإلشهياىعل ىصحةىدلحسيبيتىدلقينونيةىأمىدلتعيقد ة.
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في)»دمليزدنيةىدلزمنية«)ف2يقىمنىدلأهنيينى تكونىمن

»دمليزدنيةىدلزمنية«

الحد األدنى)»للميزانية الزمنية«

من)»دمليزدنيةىدلزمنية«

من)»دمليزدنيةىدلزمنية«

من)»امليزانية الزمنية«

في)»دمليزدنيةىدلزمنية«،
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دلتقيد)»بيمليزدنيةىدلزمنية«
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أمىدلتيىتعترفىبهي،)إج 

اإلسم

غير أنه
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للتشريع الجاري به العمل.

محمولة
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دلبند)3.62.).6)أعاله،) جوزىلأجلسىوهويىدلقييمىبشكلىصحيحىبأعي نةىتخليىأحد
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 ودظب
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دملودنع

محسيبيتىدلحيصالتىمدلقودئمىدلأحيسبيةىمدلأيليةىمصدقهي)؛



(6 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 

دل2مدبطىدلشخصية

 كونون
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دل2مدبطىدملهنية

ف2معىإج ىغي ةىدلدروة

لهذدىدلغ2ض،)الى أكنىدعتبيرىقبولىدلسلعىأمىدلخدميتىدلتي

إالىإذدىكينت

مدلأؤســـــــسة



(3 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 

دل2مدبطىدمليلية

ويمــــنـــــع أيـــــــــــــضــا
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( .6 . .3
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(7 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 

،)كأ2دقبي تعيينهم،
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دلسيلفىدلذك2)؛



(9 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 

م2دقب
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أمىمجلس

مدلأ2دقبة



36 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 

بأ2دقبة

م2دقب

صحة
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بأ2دقب
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وذو فائدة للمقاولة.



35 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 
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دمل2دقـبــة



37 الجريدة الرسميةعدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( 

مدملييه) دلق2ميةى مدلتنأيةى دلبح2يى مدلصيدى دلفالحةى لوزي2ى ق2درى

 6  6 صف2) منى (65 في) صيارى (3629.69 رقم) مدلغيبيتى
269)()بتغييرىق2درىمزي2ىدلفالحةىمدلصيدىدلبح2ي) ) 6)أكتوب2)

في) دلصيارى (563.67 رقم) مدلغيبيتى مدملييهى دلق2ميةى مدلتنأيةى

بنش2ىالئحة) ()(267 )68)أغسطس)  6 38 5))منىذيىدلقعدة)

دلهيئيتىبينىدملهنيةىللفالحةىدملعترفىبهي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

 1438 من ذي القعدة) (25 الصادر في) (563.17 واملياه والغابات رقم)

للفالحة املهنية  بين  الهيئات  الئحة  بنشر  ()2017 أغسطس) (18( 

املعترف بها،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

»الفيدرالية بين املهنية) تبعا لسحب االعتراف بالهيئة بين املهنية)

املهنية) بين  الهيئات  الئحة  تصبح  (،»)FIMALAIT( للحليب) املغربية 

 563.17 للفالحة املعترف بها امللحقة بالقرار املشار إليه أعاله رقم)

كالتالي):

»ملحقىبق2درىمزي2ىدلفالحةىمدلصيدىدلبح2يىمدلتنأيةىدلق2ميةى

»مدملييهىمدلغيبيتىرقمى563.67ىدلصيارىفيى5)ىمنىذيىدلقعدةى38 6ى

»)68ىأغسطسى267)(ىبنش2ىالئحةىدلهيئيتىبينىدملهنيةىللفالحةى

»دملعترفىبهي

»الئحةىدلهيئيتىبينىدملهنيةىللفالحةىدملعترفىبهي

م2دوعىق2دردتىدالعتردفدلتسأيةى

.)FIMASUCRE( رقم 554 بتاريخ 2016/09/14- الفدرالية بين املهنية املغربية للسكر

.)MAROC CITRUS( رقم 174 بتاريخ 2017/03/15- الفدرالية بين املهنية املغربية للحوامض

.)FNIR( رقم 175 بتاريخ 2017/03/15- الفدرالية الوطنية بين املهنية لألرز

.)FNIS( رقم 176 بتاريخ 2017/03/15- الفدرالية الوطنية بين املهنية للبذور

.)FOLEA( رقم 177 بتاريخ 2017/03/15- الفدرالية بين املهنية للنباتات الزيتية

.)FIMABIO( رقم 178 بتاريخ 2017/03/15- الفدرالية بين املهنية املغربية للسلسلة البيولوجية

.)FIVIAR( رقم 180 بتاريخ 2017/03/15- الفدرالية بين املهنية للحوم الحمراء

.)FISA( رقم 181 بتاريخ 2017/03/15- الفدرالية بين املهنية لقطاع الدواجن

.)INTERPROLIVE( رقم 164 بتاريخ 2018/03/14- الهيئة بين املهنية املغربية للزيتون

.)FIMASAFRAN( رقم 165 بتاريخ 2018/03/14- الفدرالية بين املهنية املغربية للزعفران

.)FIMAP( رقم 166 بتاريخ 2018/03/14- الفدرالية بين املهنية املغربية لتربية النحل

.)FIFARGANE( رقم 167 بتاريخ 2018/03/14- الفدرالية بين املهنية لسلسلة األركان

.)FEDAM( رقم 168 بتاريخ 2018/03/14- الفدرالية بين املهنية لألشجار املثمرة باملغرب

 )INTERPROBERRIS الفدرالية البينمهنية املغربية للفواكه الحمراء -

.MAROC(

رقم 717 بتاريخ 2019/04/17

.)FIFEL( رقم 718 بتاريخ 2019/04/17- الفدرالية بين املهنية املغربية إلنتاج وتصدير الفواكه والخضر

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من صفر)1441 )14)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

بيسم) دل2سأيى دلنيطقى مدل2ييضة،) مدلشبيبى دلثقيفةى لوزي2ى ق2درى

 6  6 دامل) ربيعى منى ((7 في) صيارى (3299.69 رقم) دلحكومةى

بتتأيـــمىقـــــ2درىمزيـــــ2ىدلثقـــيفـــــةىمدالتصـــــيل) ()(269 نوفأبـــــ2) ((5(

رقم)6639.67)دلصيارىفي)7))منىرمضين)38 6 )))) ونيو)267)) 

مدلفن) دملوسيقىى معيهدى ممق2دتى مأصنيفى عداى بتحد دى

دلكوريغ2دفيىدلتيبعةىلوزدرةىدلثقيفةىمدالتصيل.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1639.17 رقم) واالتصال  الثقافة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

بتحديد عدد) ()2017 يونيو) (22(  1438 من رمضان) (27 في) الصادر 

وأصناف ومقرات معاهد املوسيقى والفن الكوريغرافي التابعة لوزارة)

الثقافة واالتصال،)كما وقع تتميمه،)وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقتضيات املادة األولى من قرار وزير) ( على النحو التالي،) تتمم،)

 1438 من رمضان) (27 الصادر في) (1639.17 الثقافة واالتصال رقم)

)22)يونيو)2017()املشار إليه أعاله):

»املادة األولى.)-)تطبيقا)...........................................)كما يلي):

مقيرهيأصنيفىدملعيهد

..............................................املعهد الوطني))......................................

..............................................املعاهد الجهوية للموسيقى والفن الكوريغرافي.

املعاهد املحلية للموسيقى والفن الكوريغرافي.

-)طنجة.
........

.......................................
-)قلعة السراغنة)؛

-)الفنيدق)؛
-)مراكش))باب دكالة()؛

-)آيت ملول)؛
-)دمنات)؛

-)الدشيرة الجهادية.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

مدملييه) دلق2ميةى مدلتنأيةى دلبح2يى مدلصيدى دلفالحةى لوزي2ى ق2درى
 6  6 دامج ) وأيا ى في) ) صيارى ( 65 .69 رقم) مدلغيبيتى
)36)ايسأبر)269)()بتغييرىق2درىمزي2ىدلفالحةىمدلصيدىدلبح2ي)
مــــــنىوأـــــــيا ىداملـــــــــى) 3 6  ((7 دلصــــــيارىفـــــــي) (6676.63 رقـــــم)

)8)أب2يل)263)()بتنظيمىصيدىسأك)»بوسيف«.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1176.13 
الصادر في)27)من جمادى األولى)1434 )8)أبريل)2013()بتنظيم صيد)

سمك)»بوسيف«)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو اآلتي مقتضيات املادة الرابعة من القرار املشار)
 1434 من جمادى األولى) (27 الصادر في) (1176  .13 إليه أعاله رقم)

)8)أبريل)2013():

»املادة الرابعة.)-)طبقا ملقتضيات).......................)رقم)2.10.164 :

كما هي محددة (I في املنطقة) »بوسيف«) يمنع صيد سمك) (- (1« 

إلى فبراير  (15 املمتدتين من) الفترتين  الثانية أعاله خالل  املادة   »في 

»15)مارس ومن فاتح أكتوبر إلى)30)نوفمبر من كل سنة.

 »غير أنه،)............................................................................................

»...........................................................)في الصيد البحري لهذا الغرض.

................................................................ الصنار) تعتبر حبال  (- (2« 

».....................................................................................)الصيد البحري.

-)يحدد الحاصل اإلجمالي املسموح به من املصطادات برسم) (3«

»سنة)2020،)بالنسبة للمنطقتين)I)و)II)كما هي محددة في املادة الثانية)

بالنسبة) طنا  (1045 و) (،I للمنطقة) بالنسبة  طنا  (952,79 في) »أعاله 

»II(للمنطقة«

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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6  6 دآلخ2) ربيعى منى ((3 في) صيارى ((.69.62(9 رقم)  م2سومى

)2))ايسأبر)269)()بإعالنىأنىدملنفعةىدلعيمةىتق�ضيىبإحددث)

محطةىضخىمييهىدلص2فىدلصحيىبيملنطقةىدلصنيعيةىبجأيعة)

دارضيتين) دلقطعتينى ملكيةى مبنزعى تيزنيتى بإقليمى تيزنيتى

دلالزمتينىلهذدىدلغ2ض.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

 1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

وعلى القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

دورته) خالل  تيزنيت  جماعة  مجلس  مقرر  على  االطالع  وبعد 

العادية املنعقدة بتاريخ)23)يوليو)2014)؛

وعلى البحث اإلداري املباشر من)10)أبريل إلى غاية)12)يونيو)2019)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث محطة ضخ مياه الصرف)

الصحي باملنطقة الصناعية بجماعة تيزنيت بإقليم تيزنيت.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ماذكر،)ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا)

الغرض واملرسومة حدودهما بلون مغاير في التصميم امللحق بأصل)

هذا املرسوم،)والواردتين في الجدول أسفله):

رقأيىدلقطعتينى

دارضيتينى

بيلتصأيم

نوعيتهأيى

مم2دوعهأيى

دلعقيرية

مسيحتهأي

بيملترىدمل2بع

أسأيءىمعنيمينىدملالكىدملفترضين

1

امللك املسمى 

»بيفري«

أرض عارية

رسم عقاري عدد 

31/25565

العربي العسري بن محمد460 م2

تقييدات لحقوق عينية أو تحمالت عقارية :

املقيد بتاريخ 2009/4/16 )سجل 25 عدد 2307( 

امللك مثقل بارتفاق ممر

أرض عارية2

غير محفظة

مالك غير معروف7165 م2

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة تيزنيت.

املادة الرابعة

الجريدة) في  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة تيزنيت،)كل واحد)

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

6  6 دآلخ2) ربيعى منى ((3 في) صيارى ((.69.6232 رقم)  م2سومى

)2))ايسأبر)269)()بإعالنىأنىدملنفعةىدلعيمةىتق�ضيىبإحددث)

ملعبىدلق2بىبأ2كزىوأيعةىبنيىدفتحىبإقليمىتيزةىمبنزعىملكية)

دلقطعتينىدارضيتينىدلالزمتينىلهذدىدلغ2ض.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

 1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

وعلى القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

نصوصىخيصة
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1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

افتح خالل دورته) بني  وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة 

العادية املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)29)ماي إلى)2)أغسطس)2019)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بمركز) القرب  ملعب  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

جماعة بني افتح بإقليم تازة.

املادة الثانية

لهذا) الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذلك  على  بناء) تنزع 

امللحق) التصميم  في  ملونة  بحاشية  حدودهما  واملرسومة  الغرض 

بأصل هذا املرسوم والواردتين في الجدول أسفله):

رقأيىدلقطعتينى

دارضيتينىفيى

دلتصأيم

نوعيتهأيى

مم2دوعهأيى

دلعقيرية

مسيحتهأي

بيملترىدمل2بع

أسأيءىمعنيمينى

دملالكىدملفترضين

مالحظيت

عارية،1

غير محفظة

على مالك غير معروف1196 م2 تحتوي  فالحية،  أرض 

)28( شجرة  ثمانية وعشرين 

كبيرة من الزيتون.

عارية،2

غير محفظة

على مالك غير معروف804 م2 تحتوي  فالحية،  أرض 

شجرة   )24( وعشرين  أربعة 

كبيرة من الزيتون.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني افتح.

املادة الرابعة

الجريدة) في  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

كل) افتح،) بني  الداخلية ورئيس مجلس جماعة  إلى وزير  الرسمية،)

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م2سومىرقمى69.6236.)ىصيارىفيى3)ىمنىربيعىدآلخ2ى6  6ى)2)ىايسأبرى269)(ىبتحد دىدمللكىدلعأوميىدملينيئي

ملينيءى»ميرينيىسأير«ىدلتيبعىللنفوذىدلتردبيىلجأيعةىدملضيقىبعأيلةىدملضيقى-ىدلفنيدق

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914()املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،

وال سيما الفصلين األول والسابع منه)؛

وعلى القانون رقم)15.02)املتعلق باملوانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل املوانئ الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.05.146)بتاريخ)20)من شوال)1426 )23)نوفمبر)2005()وال سيما املادة الثالثة منه)؛

بعمالة) املضيق  باشوية  بمكاتب  (2019 مارس) (26 إلى) فبراير  (25 من) املباشر  العمومي  البحث  االطالع على ملف   وبعد 

املضيق)-)الفنيدق)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الفنيدق بين) (- التابع للنفوذ الترابي لجماعة املضيق بعمالة املضيق) »مارينا سمير«) يحدد امللك العمومي املينائي مليناء)

الوتد رقم))B1()والوتد رقم))B41()حسب الخط املرسوم بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل)

هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده):
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املادة الثانية).-)يودع نظير من التصميم املشار إليه في املادة األولى أعاله بجماعة املضيق وباملحافظة على األمالك العقارية)

بتطوان.

املادة الثالثة).-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

B21505.003.840572.635.150



عدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(الجريدة الرسمية      (

 6  6 مح2م) منى ((6 في) صيارى ((953.69 رقم) مدلغيبيتى مدملييهى دلق2ميةى مدلتنأيةى دلبح2يى مدلصيدى دلفالحةى لوزي2ى ق2درى
 6 37 منىذيىدلقعدة) ((7 دلصيارىفي) ((6(7.66 بتتأيمىق2درىمزي2ىدلفالحةىمدلصيدىدلبح2يىرقم) ()(269 سبتأبر) ((6(

)36)أغسطس)266)()بنش2ىقيئأةىدملستشيرينىدلفالحيينىكأيىتمىتتأيأه.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2627.16)الصادر في)27)من ذي القعدة)1437 )31)أغسطس)2016()
بنشر قائمة املستشارين الفالحيين،)كما تم تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو اآلتي قائمة املستشارين الفالحيين الحاصلين على االعتماد ملزاولة مهنة مستشار فالحي املحددة في املادة)
األولى من القرار رقم)2627.16)الصادر في)27)من ذي القعدة)1437 )31)أغسطس)2016()كما تم تتميمها):

»املادة األولى.)-)تحدد).......................................................................................................................................................)فالحي):

»بيلنسبةىلألشخيصىدلذدتيين):
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1441 )26)سبتمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (38 9.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللسانيات املعجمية):

اللسانيات   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة   -

 واملعجمية العربية املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا -

الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة   ،2019 ماي   30 بتاريخ  قطر 

األساسية، مسلك : الدراسات العربية املسلمة من كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية - ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3852.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

االجتماعية) العلوم  في  التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

واإلنسانية،)علم االجتماع واإلنتربولوجيا):

- شهادة ماجستير العلوم االجتماعية واإلنسانية - علم االجتماع 

 - العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  من  املسلمة  واألنثروبولوجيا 

قطر بتاريخ 30 ماي 2019، مشفوعة بشهادة اإلجازة األساسية، 

والعلوم اآلداب  كلية  من  املسلمة  االجتماع  علم   :  مسلك 

اإلنسانية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3856.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Education et formation(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Master(sciences(humaines(et(sociales,(à(finalité(recherche,(
mention( :( éducation(et( formation,( spécialité( :( recherche(
en(éducation(et(en(formation,(préparé(et(délivré(au(siège 
de(l’Université(d’Aix-Marseille(-(Aix-en-Provence(-(France(- 
le(6(février(2019,

العقيدة) (: تخصص) مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية،)
وأصول الفقه املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببني مالل.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.
اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)
 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (385(.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة   تقبل 
في اللغة اإلنجليزية وآدابها :

- درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها املسلمة من كلية 
اململكة   - البيت  آل  لجامعة  التابعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
بشهادة  2016، مشفوعة  24 سبتمبر  بتاريخ  الهاشمية  األردنية 

البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3853.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في علم االجتماع :

-(Titulo(universitario(oficial(de(doctor,(préparé(et(délivré(au(

siège(de(la(Universidad(nacional(de(educacion(a(distancia(-( 

Espagne(-(le(4(décembre(2018,

 cultura(hispanica(y(comunicacion(:(مشفوعة بشهادة املاستر،)مسلك

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (385 .69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في علم النفس) تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)

اإلكلينكي :

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention( :( psychologie,( spécialité( :( psychologie( clinique(

et( gérontologie,( à( finalité( professionnelle,( délivré( par(

l’Université( de(Nice( )membre( de( la( Comue( -(Université(

Côte( d’Azur(( -( France( -( le( 8( février( 2019,( assorti( du(

diplôme( de( licence( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention( :(psychologie,(préparé(et(délivré(au( siège(de( la(

même(université(-(le(19(octobre(2016,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3855.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في علم)

النفس :

-(Diplôme( de( licence( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention( :( psychologie,( délivré( par( l’Université( de( Nice(

)membre(de(la(Comue(-(Université(Côte(d’Azur((-(France(-( 

le(19(octobre2016,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3856.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اإلنسانية) العلوم  في  التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

:()Métiers(du(livre(et(de(l’édition((واالجتماعية

-(Diplôme(de(master(sciences(humaines(et(sociales,(mention(: 

métiers( du( livre( et( de( l’édition,( délivré( par( l’Université(

Grenoble(Alpes()membre(de( la(Communauté(Université(

Grenoble(Alpes((-(France(-(le(21(décembre(2017,

مشفوعة بدبلوم إعالمي املسلم من مدرسة علوم اإلعالم بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3857.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الفلسفة):

الفلسفة   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة   -

بتاريخ قطر   - العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  من   املسلمة 

األساسية، الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة   ،2019 ماي   30 

مسلك : الفلسفة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - 

ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3858.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللسانيات):

اللسانيات   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة   -

 واملعجمية العربية املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا

باإلجازة مشفوعة   ،2019 ماي   30 بتاريخ  قطر   -  الدوحة 

في الدراسات األساسية، مسلك : الدراسات العربية املسلمة من 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3859.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة   تقبل 

في اآلداب واللغات):

-(Licence,(mention( :( lettres,( dans( le( domaine( arts,( lettres,(

langues,( préparée( et( délivrée( au( siège( de( l’Université 

Paris(4(-(France(-(le(16(septembre(2015,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3862.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اآلداب):

-(Diplôme(d’études(approfondies(de(spécialité( :( théorie(et(

enseignement(de(la(littérature,(préparé(et(délivré(au(siège(

de(l’Université(de(Caen(-(France(-(le(14(février(1992,

أدب املسلمة من كلية) (: تخصص) مشفوعة باإلجازة في اآلداب،)

اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3866.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التربية):

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention(:(sciences(de(l’éducation,(délivré(par(l’Université(

de( Dijon( )membre( de( la( Communauté( d’Universités( et(

Etablissements(-(Université(Bourgogne(-(Franche(-(Comté((- 

France( -( le( 29( novembre( 2018,( assorti( du( diplôme( de(

licence( de( sciences( humaines( et( sociales,( mention( :(

sciences( de( l’éducation,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Université(de(Dijon(-(France(-(le(4(janvier(2016,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.



عدد)6844 - 6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020( الجريدة الرسمية 5  

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (386(.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في التربية والتكوين):

-(Diplôme( de( master( sciences( humaines( et( sociales,( à(

finalité( recherche,( mention( :( éducation( et( formation,(

spécialité( :( recherche( en( éducation( et( en( formation,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(d’Aix-Marseille(- 

Aix-en-Provence(-(France(-(le(6(février(2019,

الدراسات) في  األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

اإلسالمية،)مسار):)القرآن والحديث املسلمة من كلية اآلداب والعلوم)

اإلنسانية بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3863.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الدراسات اإلسالمية):

قسم  من  اإلسالمية،  التربية  في  )املاجستير(  العاملية  درجة   -

التربية املسلمة من كلية الدعوة وأصول الدين التابعة للجامعة 

اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية، مشفوعة 

بدرجة )البكالوريوس( املسلمة من نفس الجامعة للعام الدرا�ضي 

2014/2013 وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (386 .69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة   تقبل 

في الدراسات اإلسالمية):

الدين  الدعوة وأصول  كلية  املسلمة من  )البكالوريوس(  - درجة 

العربية  اململكة   - املنورة  باملدينة  اإلسالمية  للجامعة  التابعة 

بشهادة  مشفوعة   ،2014/2013 الدرا�ضي  للعام  السعودية، 

الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3865.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم اللغة):

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention(:(sciences(du(langage,(délivré(par(l’Université(de(

Cergy-Pontoise()membre(de(la(Communauté(d’Universités 

et( Etablissements( Universités( Paris-Seine(( -( France( -( le(

31(janvier(2019,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية،)

والعلوم) اآلداب  كلية  من  املسلمة  لسانيات  (: تخصص) الفرنسية،)

اإلنسانية بالقنيطرة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3866.69 رقم)  دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اإلنسانية) العلوم  في  التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

واالجتماعية))اللسانيات والديداكتيك():

-(Diplôme( de( master( des( sciences( humaines( et( sociales,(

mention( :( linguistique,( spécialité( :( linguistique( et(

didactique,( à( finalité( recherche,( préparé( et( délivré( au(

siège(de(l’Université(d’Orléans(-(France(-(le(7(janvier(2019,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية،)

الفرنسية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس)-)فاس.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3867.69 رقم)  دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة   تقبل 

في اللغة العربية):

-(Diplôme( de( licence( arts,( lettres,( langues,( mention( :(

langues( et( cultures( étrangères( et( régionales,( spécialité( : 

arabe,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université 

Rennes(2(-(France(-(le(8(novembre(2011,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3868.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في اللغة الفرنسية):

-(Diplôme( de(master( de( :( arts,( lettres,( langues,(mention( : 

linguistique,( spécialité( :( diffusion( du( français,( à( finalité(

professionnelle,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(

de( Rouen( -( France( -( le( 26( novembre( 2015,( assorti( du(

diplôme(de(licence(arts,(lettres,(langues,(mention(:(langues(

et( cultures( étrangères( et( régionales,( spécialité( :( arabe,(

préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( Rennes( 2( -(

France(-(le(8(novembre(2011,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3869.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في علوم التربية):

-(Grade(académique(de(master(en(sciences(de(l’éducation,(

à(finalité( spécialisée,(domaines( :( sciences(psycologiques(

et(de(l’éducation,(préparé(et(délivré(au(siège(de(la(Faculté(

de( psychologie( et( des( sciences( de( l’éducation,( UCL,(

Université(Catholique(de(Louvain( -(Belgique,(en( l’année(

académique(2017-2018,

الشريعة) (: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

والقانون املسلمة من كلية الشريعة بأكادير.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3872.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في التربية والتكوين):

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales, 

mention(:(éducation(formation(communication,(spécialité(: 

ingénierie( de( l’intervention( en( milieu( socio-éducatif(

)IMSE(,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( de(

Strasbourg(-(France(-(le(11(janvier(2019,

العلوم) (: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

العلوم) كلية  من  املسلمة  التسيير() (: )اختيار) والتسيير) االقتصادية 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3876.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علم األديان):

-(Grade(de(maître(ès(arts()M.A.((en(sciences(des(religions,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Laval(-(Québec(-( 

Canada(-(le(31(août(2018,(assorti(de(la(licence,(mention(: 

sciences( économiques,( dans( le( domaine( sciences(

économiques( et( sociales,( préparée( et( délivrée( au( siège(

de( l’Université( de( Limoges( -( France,( au( titre( de( l’année(

universitaire(2005-2006,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (387(.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في التربية والتكوين :

-(Diplôme(de(master(sciences(humaines(et(sociales,(à(finalité(

recherche,( mention( :( éducation( et( formation,( spécialité( :(

recherche(en(éducation(et(en(formation,(préparé(et(délivré(

au( siège( de( l’Université( d’Aix-Marseille( -( Aix-Provence( -(

France(-(le(6(février(2019,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية،)

الفرنسية املسلمة من كلية اآلداب))والعلوم اإلنسانية سايس)-)فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3873.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الدراسات اإلسالمية):

الدعوة   : تخصص  اإلسالمية(،  )الدعوة  في  املاجستير  درجة   -

والثقافة اإلسالمية املسلمة من كلية الدراسات التابعة لجامعة 

أم درمان اإلسالمية - جمهورية السودان بتاريخ 8 فبراير 2016، 

مشفوعة بشهادة اإلجازة في اآلداب، شعبة : الدراسات اإلسالمية 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (387 .69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علم النفس):

-(Titulo( universitario( oficial( de( licenciada( en( psicologia,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(la(Universidad(nacional(de(

educacion(a(distancia(-Madrid(-(Espagne(-(le(26(décembre(

2014,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3875.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في اللغويات):

قسم  من  اللغويات،  في  )الدكتوراه(  العالية  العاملية  درجة   -

للجامعة  التابعة  العربية  اللغة  كلية  من  املسلمة  اللغويات 

مشفوعة   ،2016 يونيو   16 بتاريخ  املنورة  باملدينة  اإلسالمية 

البكالوريوس  اللغويات، ودرجة  في  العاملية »املاجستير«  بدرجة 

 املسلمتين من نفس املؤسسة على التوالي بتاريخ 25 يناير 2011

و3 يونيو 2006 وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2درىلوزي2ىدلتربيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعيجيىمدلبحث)

 6  6 دآلخ2) ربيعى فيتحى فيى صيارى (3876.69 رقم) دلعلأيى

)8))نوفأبر)269)()بتحد دىبعضىدملعياالتىبينىدلشهيادت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللغويات):

اللغويات  قسم  من  اللغويات،  في  »املاجستير«  العاملية  درجة   -

اإلسالمية  للجامعة  التابعة  العربية  اللغة  كلية  من  املسلمة 

باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية بتاريخ 25 يناير 2011، 

بتاريخ الكلية  البكالوريوس املسلمة من نفس   مشفوعة بدرجة 

3 يونيو 2006 وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بيسم) دل2سأيى دلنيطقى مدل2ييضة،) مدلشبيبى دلثقيفةى لوزي2ى ق2درى

 6  6 دآلخ2) ربيعى (9 في) صيارى (375(.69 رقم) دلحكومةى

لجيئزة) دلعلأيةى دللجنةى أعضيء) بتعيينى ()(269 ايسأبر) (6(

دلحسنىدلثينيىللأخطوطيت.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على قرار وزير الدولة املكلف بالشؤون الثقافية رقم)1234.79 

»جائزة) بإحداث) ()1979 ديسمبر) (3(  1400 من محرم) (13 الصادر في)

وال سيما) كما وقع تغييره وتتميمه،) للمخطوطات«،) الثاني  الحسن 

الفصل الرابع منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لجائزة) العلمية  باللجنة  أعضاء) أسماؤهم،) اآلتية  السادة  يعين 

الحسن الثاني للمخطوطات برسم سنة)2019 :

-)السيد أحمد شوقي بنبين)؛

-)السيد محمد الفران)؛

-)السيد جامع بيضا)؛

-)السيد عبد اللطيف جيالني)؛

-)السيد محمد أوبيهي)؛

-)السيد عبد العزيز الساوري)؛

-)السيد عبد املجيد بوكاري.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع اآلخر)1441 )6)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.
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في) صيارى (662(.69 رقم) خنيف2ةى (- مالل) بنيى وهةى لودجيى ق2درى

8)ربيعىدآلخ2)6  6 )5)ايسأبر)269)()بيملودفقةىعل ىق2درىعيمل)

إقليمىخ2يبكةىبإق2درىمخططىتنأيةىدلكتلةىدلعأ2دنيةىدلق2مية)

لبوخ2يص.

والي جهة بني مالل - خنيفرة وعامل إقليم بني مالل،

من (30 في) الصادر  (1.60.63 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية)؛

جمادى) فاتح  في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير  وعلى 

في شأن التقسيم اإلداري للمملكة) ()1959 ديسمبر) (2(  1379  اآلخرة)

 1436 ذي الحجة) (9 بتاريخ) (2.15.716 كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)ديسمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إقـــــرار) املتضمــــن  خريبكـــــة  إقليـــــم  عـــامــــــل  قـــــرار  علـــــى  يوافـــق 

)املخطط لبوخريص) القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية   مخطط 

.)PDAR N° 02/2018((رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني مالل في)8)ربيع اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : خطيب الهبيل.

*

*  *

ق2درىلعيملىإقليمىخ2يبكةىبإق2درىمخططىتنأيةىدلكتلةىدلعأ2دنية)

دلق2ميةىلجأيعةىبوخ2يص

عامل إقليم خريبكة،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)22)نوفمبر)2017)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء))بتاريخ)

20)نوفمبر)2017)؛

أبداه مجلس جماعة بوخريص خالل دورته) الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)5)أكتوبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من فاتح إلى)31)أغسطس)2018 

بمقر جماعة بوخريص،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لبوخريص))املخطط

رقم))PDAR N° 02/2018()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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إعالنيتىمبالغيت

تعد لىالئحةىدملعش2ينىدملقبولينىفيىدلجأ2كىتبعيىالوتأيع

دللجنةىدالستشيريةىللأعش2ينىدملنعقدىبتيريخى36ى-ى62ى-ى269)

إعالنىللأستورا نىمدملصدرين
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*    *    *
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تعد لىالئحةىدملعش2ينىدملقبولينىفيىدلجأ2كىتبعيىالوتأيع
دللجنةىدالستشيريةىللأعش2ينىدملنعقدىبتيريخى23-)269-6)

إعالنىللأستورا نىمدملصدرين

IىمىIIىمىIIIى:

إسم
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مستخ2جىمنىق2درىدعتأياىمقدمىخدميتىدملصياقةىدإللكترمنية

 1440 12)من ذي القعدة) 2019/01)الصادر في) بمقت�ضى قرار للسلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني تحت رقم)
)15)يوليو)2019()تم اعتماد شركة)»بريد املغرب«)الكائن مقرها بشارع موالي اسماعيل،)حسان،)الرباط،)ملدة ستة وثالثون)
من أجل إصدار وتسليم الشهادات اإللكترونية املؤمنة وتدبير) بوصفها مقدما لخدمات املصادقة اإللكترونية،) شهرا،) ()36(

الخدمات املتعلقة بها.

إسمىدلش2كة

إسم

نتيجة


