السنة التاسعة بعد املائة  -عدد 6931

16ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2

ISSN 0851 - 1195

ت ـع ــريـ ـف ــة االش ـ ــتراك

{

بـ ـ ـيـ ـ ـ ــان الـ ـن ـ ـش ـ ــرات

ف ــي الـم ـغ ــرب

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

ستة أشهر سـ ـنـ ــة
 250درهما
 150درهما
 150درهما
 250درهما
 250درهما

 400درهم
 200درهم
 200درهم
 300درهم
 300درهم

يطلب االشتراك من املطبعة الرسمية
الرباط  -شالة

الهاتف 0537.76.50.25 - 0537.76.50.24 :

ف ـ ــي الخ ـ ــارج

0537.76.54.13

فيما يخص النشرات املوجهة إلى الخارج
عن الطريق العادي أو عن طريق الجو
أو البري ـ ــد الدولي الس ــريع ،تضـ ــاف إل ـ ــى
مبالغ التعريفة املنصوص عليها يمنته
مص ــاري ــف اإلرس ــال كمـ ــا هـي مح ــددة ف ــي
النظام البريدي الجاري به العمل.

الحساب رقم :
310 810 1014029004423101 33

املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط
في إسم املحاسب املكلف بمداخيل
املطبعة الرسمية

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
صفحة

نصوص خاصة

فهرست

نصوص عامة

صفحة

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - .سن تدابير استثنائية
لفائدة بعض املشغلين املنخرطين والعاملين لديهم
املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »19 -
على العاملين بالقطاع السياحي.
قرارمشترك لوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ووزير الشغل واإلدماج
املنهي رقم  2671.20صادر في  6ربيع األول  23( 1442أكتوبر )2020
بتطبيق الفقرة الثالثة من املادة السابعة من املرسوم رقم 2.20.664
الصادر في  28من محرم  17( 1442سبتمبر  )2020بتطبيق املرسوم
بقانون رقم  2.20.605الصادرفي  26من محرم  15( 1442سبتمبر)2020
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الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات
العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق،
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »19 -
على العاملين بالقطاع السياحي.............................................................. .
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املرسوم رقم  2.17.325الصادر في  8شوال  3( 1438يوليو )2017
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة -
الدارالبيضاء............................................................................................
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شركة « - »MAAROUFI AGRIسحب اعتماد.

•املدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس (Sup
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مرسوم رقم  2.18.925صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يق�ضي

)......................................................................................................Rabat
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بمنح اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط
(...................................................................................................)IIHEM

مرسوم رقم  2.18.962صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يق�ضي
بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات
ابن جرير(....................................................................................)UM6P
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).................................................................................)ISGA Marrakech
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•جامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير(.)UM6P

•املعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء ).)IGA

)...............................................................................................)ISGA Fès

مرسوم رقم  2.18.960صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يق�ضي
بمنح اعتراف الدولة بمدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية
والهندسية بمراكش (................................................................. . )HEEC
•املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط (.)IIHEM

والهندسة املدنية بالدار البيضاء (.)ESTEM

)........................................................................................................)IGA

•مدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسية  
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•املدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال 
مرسوم رقم  2.18.923صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يق�ضي
بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة
األعمال والهندسة املدنية بالدارالبيضاء (...............................)ESTEM
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2483.20صادر في  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020بسحب
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للزيتون والكروم والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة
للورديات ذات النواة................................................................................
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والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2501.20
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بين الشهادات...........................................................................................
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2505.20
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2506.20
صادر في  17من صفر 5( 1442أكتوبر  )2020بتحديد بعض املعادالت
بين الشهادات...........................................................................................
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2507.20
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بين الشهادات...........................................................................................
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مجلس املنافسة
قرار ملجلس املنافسة عدد /60ق 2020 /صادر في  17من صفر 1442
( 5أكتوبر )2020املتعلق بتولي شركة « »Alstom S.Aاملراقبة الحصرية
عن طريق اقتناء جميع أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركة
«............................................. »Bombardier Transportation UK Ltd
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نصوص عامة
قرار  مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ووزير الشغل واإلدماج املنهي رقم  2671.20صادر 
في  6ربيع األول   23( 1442أكتوبر  )2020بتطبيق الفقرة
الثالثة من املادة السابعة من املرسوم رقم  2.20.664الصادر 
في  28من محرم  17( 1442سبتمبر  )2020بتطبيق املرسوم
بقانون رقم  2.20.605الصادر  في  26من محرم 1442
( 15سبتمبر   )2020بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض
املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق ،املتضررين
من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »19 -
على العاملين بالقطاع السياحي.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي،
ووزيرالشغل واإلدماج املنهي،
بناء على املرسوم رقم  2.20.664الصادر في  28من محرم 1442
( 17سبتمبر  )2020بتطبيق املرسوم بقانون رقم  2.20.605الصادر في
 26من محرم  15( 1442سبتمبر  )2020بسن تدابير استثنائية لفائدة
بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين

واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد  ،»19 -وال سيما
الفقرة الثالثة من املادة السابعة منه،
قرروا ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة السابعة من املرسوم
رقم  2.20.664املشار إليه أعاله ،يتعين عل املرشد السياحي أن يقدم
تصريحه عبر املنصة املخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة
اإللكترونية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وذلك خالل الفترة
املمتدة بالنسبة ألشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر
 2020من فاتح إلى  15من شهر نوفمبر  ،2020وبالنسبة لشهر ديسمبر
من فاتح إلى  15منه.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6ربيع األول  23( 1442أكتوبر .)2020
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،
اإلمضاء  :نادية فتاح.

وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.18.919صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة املغربية للهندسة
بالرباط (.)EMG Rabat
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و  54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و  2و 5
و  6و  7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و  52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية للهندسة بالرباط ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة
بتاريخ  3ماي  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملدرسة املغربية للهندسة بالرباط ابتداء من السنة الجامعية
 ،2018-2017تحت رقم .2018/17
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة املغربية للهندسة بالرباط في
خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب
ملف جديد من قبل املدرسة املعنية ،يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية
للهندسة بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية للهندسة بالرباط
والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة املسجلين خالل
مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه

املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة املغربية

 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة محمد

للهندسة بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

الخامس بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املدرسة

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

املغربية للهندسة بالرباط ،في إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمدرسة املغربية للهندسة بالرباط ،طيلة مدة منح

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

االعتراف ،استعمال عبارة «مدرسة معترف بها» ضمن إعالناتها

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنها.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق الرتتييب

1

2

3

تسمي ادلبلوم
(ابللغ الفرنس ي )
» « Génie civil
Options :
» - « Travaux
» - « Etudes

مخس س نوات دراس ي بعر شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مرمج؛ ثالث س نوات دراس ي كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ي بعر شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مرمج؛ ثالث س نوات دراس ي كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ي بعر شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مرمج؛ -ثالث س نوات دراس ي كسكل للتخصص.

مرة التكوين

.............................................................
ملحق املرسوم رمق  2.18.919الصادر
ملحق باملرسوم رقم  2.18.919الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
(EMG
)Rabat
لرابط
باملدرسة املغربيةللهنرس ا
دلوةل ابملررس املغربي
القا�ضيالقايض مبنح اعرتاف ا
)EMG
(Rabat
بالرباط
للهندسة
بمنح اعتراف الدولة
***
جدول يحدد معادلة الدبلومات املسلمة
جرول حيرد معادةل ادلبلومات املسلم
من لدن املدرسة املغربية للهندسة الرباط مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
من دلن املررس املغربي للهنرس الرابط مع الشهادات الوطني املطابق لها

تسمي ادلبلوم
(ابللغ العربي )
دبلوم يف "الهنرس املرني "
اختيارات:
 "الشغال" "ادلراسات"دبلوم يف "الهنرس الصناعي "
اختيارات:
للوجستيك ونظم املعلومات"
 "ا"اللوجيستيك
 "تربري املشاريع املبرع يف البناء"دبلوم يف "الهنرس الكهرابئي "
اختيارات:
 "اللكرتوتقني واللكرتونيك الصناعيوالطاقات املتجردة"
 "الآلي واملعلوميات الصناعي والنظم املرجم "» « Génie industriel
Options :
- « Logistique et Systèmes
» d’Informations
- « Management des Projets
»Innovants en Construction
» « Génie électrique
Options :
- « Electrotechnique, Electronique
Industrielle et Energies
» Renouvelables
- « Automatique, Informatique
Industrielle et Systèmes
» Embarqués

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل
دبلوم همنرس ادلوةل

دبلوم همنرس ادلوةل

دبلوم همنرس ادلوةل
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مرسوم رقم  2.18.920صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء
(.)EMSI Casablanca
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و  54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و  2و 5
و  6و  7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و  52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  29مارس  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
رسم ما يلي :
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املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في
إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء في خمس ()5
سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد
من قبل املدرسة املعنية ،يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية
لعلومالهندسةفيإعالمياتالتسييرواإلعالمياتالصناعيةبالدارالبيضاء
والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة
لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010

املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة
من املرسوم املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا
املرسوم اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في
إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء ابتداء
من السنة الجامعية  ،2018-2017تحت رقم .2018/18

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء والتي
تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة
سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

املادة السادسة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار
إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014تؤشر رئيسة جامعة
الحسن الثاني بالدار البيضاء على الشهادات والدبلومات املسلمة
من لدن املدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير
واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء ،في إطار املسالك املعتمدة،
ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة
املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية
بالدار البيضاء واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.
وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املادة الخامسة

وقعه بالعطف :

يجوز للمدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير
واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء ،طيلة مدة منح االعتراف،
استعمال عبارة «مدرسة معترف بها» ضمن إعالناتها والوثائق
الصادرة عنها.

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

ملحق املرسوم رمق  2.18.920الصادر .....................................................................................................................
سبتمبر )2020
إعالميات ا(25
صفر 1442
 2.18.920الصادر في
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل ابملحق
ملدرسة املغربية لعلوم ال
البيضاء )(EMSI, Casablanca
لصناعية ادلار
التس 7يري وال
باملرسوم رقمهندسة يف اإعالميات
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في ***
إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء ()EMSI Casablanca
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Ingénierie Informatique et Réseaux
Options :
- « Méthodes Informatiques Appliquées à
» la Gestion des Entreprises
» - « Systèmes et Réseaux
« Ingénierie des Automatismes et
» Informatique Industrielle
Options :
» - « Automatismes Industriels
» - « Informatique Industrielle
« Ingénierie des Automatismes et
» Informatique Industrielle

مدة التكوين

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل

التس يري والإعالميات الصناعية
من دلن املدرسة املغربية لعلوم الهندسة يف اإعالميات
ادلار البيضاء مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
معادلة الدبلومات املسلمة
جدول يحدد
من لدن املدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 1دبلوم يف " هندسة املعلوميات والش باكت"
اختيارات:
"الطرق املعلوماتية املطبقة يف تدبري املقاولت""النظم والش باكت" 2دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"
اختيارات:
" الآليات الصناعية "" املعلوميات الصناعية " 3دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"

4

دبلوم يف "الهندسة املدنية والبناايت والشغال العمومية"
» « Génie Civil, Bâtiments et travaux publics

مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
دبلوم همندس ادلوةل
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2

3

الرمق
الرتتييب
ا 14لرمق
الرتتييب

25

36

4

»  - la Gestion des Entreprisesسنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛
"الطرق املعلوماتية املطبقة يف تدبري املقاولت"» - « Systèmes et Réseaux
كسكل للتخصص.
........................................................س نوات دراس ية
 ثالث"النظم والش باكت"......................................
ملحق املرسوم رمق  2.18.920الصادر .......................
 « Ingénierie des Automatismes etمخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"
ال
التس
(EMSI,
)Casablanca
البيضاء
ادلار
لصناعية
ا
إعالميات
ل
ا
و
يري
إعالميات
ا
يف
هندسة
لعلوم
بية
ر
ملغ
ا
ملدرسة
اب
ادلوةل
اف
رت
اع
مبنح
القايض
» Informatique Industrielle
 Optionsعىل الشلك التايل:
اختيارات:
***
:
دبلوم همندس ادلوةل
» - « Automatismes Industriels
ملسلمة  -سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛
" الآليات الصناعية "جدول حيدد معادةل ادلبلومات ا
» - « Informatique Industrielle
 ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.التس
ا
لوطنية
ا
الشهادات
مع
لبيضاء
ا
ادلار
الصناعية
إعالميات
ل
ا
و
يري
إعالميات
ا
يف
لهندسة
ا
لعلوم
بية
ر
" املعلوميات الصناعية "من دلن املدرسة املغملطابقة لها
 « Ingénierie des Automatismes etمخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"
»  Informatique Industrielleعىل الشلك التايل:
دبلوم همندس ادلوةل
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛الشهادة أو ادلبلوم الوطين
تسمية ادلبلوم
تسمية ادلبلوم
مدة التكوين
 ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.املعادل(ة) هل
(ابللغة الفرنس ية)
(ابللغة العربية)
Civil,Informatique
Bâtiments
et et
travaux
publics
Ingénierie
Réseaux
شغال العمومية" » »
الش وال
البناايت
تسميةو
هندسة املدنية
دبلوم يف ""الهندسة
باكت"
املعلوميات و
 «« Génieمخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع الشهادة أو ادلبلوم الوطين
تسمية ادلبلوم
ادلبلوم
دبلوم همندس ادلوةل
مدة التكوين
 Options :عىل الشلك التايل:
اختيارات:
املعادل(ة) هل
(ابللغة الفرنس ية)
(ابللغة العربية)
- « Méthodes Informatiques Appliquées à
دبلوم همندس ادلوةل
"الطرق املعلوماتية املطبقة يف تدبري املقاولت"»  - la Gestion des Entreprisesسنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛
» - « Systèmes et Réseaux
ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.
"النظم والش باكت" ثالثdes Automatismes
et
Génie Industriel
»
تتوزع
الصناعية"املعلوميات الصناعية"
"الهندسة الآليات و
دبلوم يف "هندسة
لورايتتوزع
شهادةالباالبااكاكلوراي
ات ددرراساسيةية بعدبعدشهادة
 «« Ingénierieمخس سسننووات
»  Informatique Industrielleعىل الشلك التايل:
اختيارات:
Options :
دبلوم همندس ادلوةل
»  - - « Automatismes Industrielsسنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛
" الآليات الصناعية "» - « Informatique Industrielle
 ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص." املعلوميات الصناعية "Automatismes
Ingénierie des
Financière
et Auditet
»
 «« Ingénierieمخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
املعلوميات" الصناعية"
دبلوم يف "ا"هندسة
إفتحاص"
لياتواول
لهندسة ال آملالية
واالفتحاص
» Industrielle
Options :
 Informatiqueعىل
اختيارات:
التايل:اس ية
الشلكات در
مخس س نو
«
Ingénierie
Financière
»
دبلوم همندس ادلوةل
لوراي كسكل حتضريي مدمج؛
اسيتان
بعد سنتان
» - - « Comptabilité, Contrôle et Audit
شهادة درالبااك
" الهندسة املالية" ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص." احملاس بة واملراقبة والإفتحاص" "
واالفتحاص
دبلوم يف "الهندسة املدنية والبناايت والشغال العمومية" »  « Génie Civil, Bâtiments et travaux publicsمخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
دبلوم همندس ادلوةل
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رسم ما يلي :

يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة

املادة األولى

في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط (EMSI

تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولةباملدرسةاملغربيةلعلومالهندسةفيإعالمياتالتسييرواإلعالميات
الصناعية بالرباط ابتداء من السنة الجامعية  ،2018-2017تحت
رقم .2018/19

).Rabat
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و  54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و  2و 5
و  6و  7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و  52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  29مارس  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في
إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط في خمس ()5
سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد
من قبل املدرسة املعنية ،يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية
لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط
والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة
لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط والتي تختتم
بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان
مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

املادة السادسة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار
إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة محمد
الخامس بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املدرسة
املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية
بالرباط ،في إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول
هذا املرسوم.

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة املغربية
لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط
واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.
وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير
واإلعالميات الصناعية بالرباط ،طيلة مدة منح االعتراف ،استعمال
عبارة «مدرسة معترف بها» ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

ملحق باملرسوم رقم  2.18.921الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
ملحق املرسوم رمق  2.18.921الصادر ...........................................................................................
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط ()EMSI Rabat
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل ابملدرسة املغربية لعلوم الهندسة يف اإعالميات التس يري والإعالميات الصناعية الرابط )(EMSI, Rabat
** *

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Ingénierie Informatique et Réseaux
Options :
- « Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des
» Entreprises
» - « Systèmes et Réseaux
« Ingénierie des Automatismes et
» Informatique Industrielle
Options :
» - « Automatismes Industriels
» - « Informatique Industrielle
« Ingénierie des Automatismes et
» Informatique Industrielle

مدة التكوين

تتوزع عىل

تتوزع عىل

تتوزع عىل

تتوزع عىل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل

جدول يحدد معادلة الدبلومات املسلمة
من لدن املدرسة املغربية لعلوم الهندسة في جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
الرمق الرتتييب
(ابللغة العربية)
 1دبلوم يف " هندسة املعلوميات والش باكت"
اختيارات:
" الطرق املعلوماتية املطبقة يف تدبري املقاولت ""النظم والش باكت" 2دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"
اختيارات:
" الآليات الصناعية "" املعلوميات الصناعية " 3دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"

4

دبلوم يف "الهندسة املدنية والبناايت والشغال
العمومية"
« Génie Civil, Bâtiments et travaux
» publics

مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ -ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.
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تسمية ادلبلوم
الرمق الرتتييب
(ابللغة العربية)
 5دبلوم يف "الهندسة الصناعية"

6

دبلوم يف "الهندسة املالية والإفتحاص"
اختيارات:
" الهندسة املالية" "-احملاس بة واملراقبة والإفتحاص"

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Génie Industriel

» « Ingénierie Financière et Audit
Options :
» - « Ingénierie Financière
» - « Comptabilité, Contrôle et Audit

مدة التكوين
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع عىل
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية
بعد شهادة البااكلوراي

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل
دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل
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مرسوم رقم  2.18.922صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش
(.)EMSI Marrakech
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و  54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و  54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و  2و 5
و  6و  7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و  52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  29مارس  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
رسم ما يلي :
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املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في
إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش في خمس ()5
سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد
من قبل املدرسة املعنية ،يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية
لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش
والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة
لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010

املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولةباملدرسةاملغربيةلعلومالهندسةفيإعالمياتالتسييرواإلعالميات
الصناعية بمراكش ابتداء من السنة الجامعية  ،2018-2017تحت
رقم .2018/20

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية لعلوم الهندسة
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش والتي تختتم
بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان
مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

املادة السادسة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار
إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة القا�ضي
عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املدرسة
املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية
بمراكش ،في إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول
هذا املرسوم.

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة املغربية
لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش
واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.
وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير
واإلعالميات الصناعية بمراكش ،طيلة مدة منح االعتراف ،استعمال
عبارة «مدرسة معترف بها» ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

ملحق املرسوم رمق 2.18.922الصادر ...................................................................................................
صفروال1442
2.18.922الصادر في 7
ملحق
(25الصناعية مراكش
سبتمبر (EMSI, Marrakech))2020
إعالميات
التس يري
باملرسوم رقم الهندسة يف اإعالميات
ملدرسة املغربية لعلوم
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل اب
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش ()EMSI Marrakech
***
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Ingénierie Informatique et Réseaux
Options :
- « Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des
» Entreprises
» - « Systèmes et Réseaux
« Ingénierie des Automatismes et
» Informatique Industrielle
Options :
» - « Automatismes Industriels
» - « Informatique Industrielle

مدة التكوين

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل

جدول يحددالتس يري والإعالميات الصناعية م
من دلن املدرسة املغربية لعلوم الهندسة يف اإعالميات
معادلة الدبلومات املسلمةراكش مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
من لدن املدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
الرمق الرتتييب
(ابللغة العربية)
 1دبلوم يف " هندسة املعلوميات والش باكت"
اختيارات:
" الطرق املعلوماتية املطبقة يف تدبري املقاولت ""النظم والش باكت" 2دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"
اختيارات:
" الآليات الصناعية "" املعلوميات الصناعية " 3دبلوم يف "هندسة الآليات واملعلوميات الصناعية"
« Ingénierie des Automatismes et
» Informatique Industrielle

مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع عىل
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع عىل
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع عىل
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ -ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.
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تسمية ادلبلوم
الرمق الرتتييب
(ابللغة العربية)
 4دبلوم يف "الهندسة املدنية والبناايت والشغال
العمومية"

دبلوم يف "الهندسة الصناعية"

دبلوم يف "الهندسة املالية والإفتحاص"
اختيارات:
" الهندسة املالية" "-احملاس بة واملراقبة والإفتحاص"

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
« Génie Civil, Bâtiments et travaux
» publics

» « Génie Industriel

» « Ingénierie Financière et Audit
Options :
» - « Ingénierie Financière
» - « Comptabilité, Contrôle et Audit

مدة التكوين
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع عىل
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع عىل
الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل
دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل
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مرسوم رقم  2.18.923صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء
(.)ESTEM
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و  54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و  2و 5
و 6و  7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و  52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مديرة املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  29مارس  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
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املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال
وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء في خمس ( )5سنوات
قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد من قبل
املدرسة املعنية ،يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة
العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية
بالدار البيضاء والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء والتي

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من
املرسوم املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم
اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة
األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء ابتداء من السنة الجامعية
 ،2018-2017تحت رقم .2018/16

تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة
سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار
إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
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تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة العليا لهندسة
اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء
واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

الثانيبالدارالبيضاءعلىالشهاداتوالدبلوماتاملسلمةمنلدناملدرسة
العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية
بالدار البيضاء ،في إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

مفعول هذا املرسوم.
املادة الخامسة

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

يجوز للمدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال
والهندسة املدنية بالدار البيضاء ،طيلة مدة منح االعتراف ،استعمال
عبارة «مدرسة معترف بها» ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

وقعه بالعطف :
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املادة السادسة

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية أأو ابللغة الاجنلزيية)
» « Ingénierie de l’Information
Option :
« Méthodes Informatiques Appliquées à la
» Gestion des Entreprises

» « Ingénierie de l’Information
Options :
- Réseaux et Télécommunications
- Systèmes, Réseaux et Développement
Informatique
- Ingénierie des Affaires

» « Génie Civil
Option :
Bâtiments Ponts
etet
Chaussées
» »
«« Bâtiments,
Ponts
Chaussées

« Méthodes Informatiques Appliquées à la
» Gestion des Entreprises

مدة التكوين

دبلوم همندس ادلوةل

ثالث س نوات دراس ية بعد "شهادة البااكلوراي+
سنتان دراسيتان"
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

شهادة الإجازة املهنية

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.مخس س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي تتوزع
عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضريي مدمج؛ -ثالث س نوات دراس ية كسكل للتخصص.

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

ملحق باملرسوم رقم  2.18.923الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
........................
ملحق املرسوم رمق  2.18.923الصادر .....................................
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء ()ESTEM
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل ابملدرسة العليا لهندسة الإعالم والتصال وإادارة ا ألعامل والهندسة املدنية )(ESTEM
***
جدول يحدد معادلة الدبلومات املسلمة
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
من لدن املدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
من دلن املدرسة العليا لهندسة الإعالم والتصال وإادارة ا ألعامل والهندسة املدنية مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 1دبلوم يف " هندسة الإعالم"
اختيار:
"الوسائل املعلوماتية املطبقة عىل تدبري املقاولت"

2

3

4

5

دبلوم يف "هندسة الإعالم"
اختيارات:
"الش باكت والتصالت""النظم والش باكت وتطوير املعلوميات""هندسة ا ألعامل"دبلوم يف "الهندسة املدنية"
اختيار:
"املباين والقناطر والطرق"

دبلوم يف "الطرق املعلوماتية املطبقة يف تدبري
املقاولت"

دبلوم يف "هندسة النظم والش باكت املعلوماتية"
«Génie des systèmes et Réseaux
»Informatique

شهادة الإجازة املهنية
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تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية أأو ابللغة الاجنلزيية)

7

8

9

10

تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 6دبلوم يف "هندسة الربجميات"

دبلوم يف "هندسة تطبيقات احملمولت "

دبلوم يف "العلوم الس ياس ية"
اختيار:
"القانون واحلاكمة واذلاكء ادلويل"

دبلوم يف " النقل واللوجستيك "
واللوجيستيك"

دبلوم يف "التجارة الإلكرتونية والتسويق "

11

12

13

14

15

» «Génie Logiciel

»«Ingénierie des Applications Mobiles

» « Sciences politiques
Option :
« Droit et Gouvernance et Intelligence
»Internationale
»« Transport et logistique

» «E-Business et Marketing

دبلوم يف " علوم التدبري "

دبلوم يف " املالية والبنك والتاأمني"

دبلوم يف " قانون ا ألعامل"

دبلوم يف " قانون ا ألعامل"

دبلوم يف " املالية الإسالمية"

16

»«Finance Banque et Assurance

» «Sciences de Gestion

»«Droit des Affaires

» « Droit des Affaires

»«Finance Islamique

دبلوم يف " التسويق والتواصل"
»«Marketing et Communication

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية

مدة التكوين
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

شهادة الإجازة املهنية

شهادة الإجازة يف ادلراسات ا ألساس ية
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت

شهادة الإجازة يف ادلراسات ا ألساس ية

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
شهادة املاسرت املتخصص
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تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
"اللوجيستيك ادلويل وتدبري الإمدادات"
 17دبلوم يف "اللوجستيك

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية أأو ابللغة الاجنلزيية)

18

19

International Logistic and Supply Chain
Management

دبلوم يف "الهندسة املالية"

دبلوم يف " املقاولتية واذلاكء الاقتصادي"

»«Ingénierie Financière

«Entreprenariat et Intelligence
»Economique

21

20
« Marketing Digital et Stratégies
» Numériques
Option :
» « Marketing Communication

دبلوم يف " التسويق الرمقي والاسرتاتيجيات
الرمقية"
اختيار:
"التسويق والتواصل"
دبلوم يف " احملاس بة واملراقبة والإفتحاص"
«Comptabilité Contrôle
»Audit
«Comptabilité,
Contrôle
»et Audit

مدة التكوين
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"

شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.18.924صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة التطبيقية
بالدار البيضاء ).)IGA
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة التطبيقية
بالدار البيضاء ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  29مارس  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
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رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/21
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة التطبيقية
بالدار البيضاء في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء
على تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني ،يتم البت فيه وفق
نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي
للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء والتي تختتم بها املسالك املعتمدة
معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا
املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة استيفاء
املعهد لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة التطبيقية
بالدار البيضاء والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي للهندسة
التطبيقية بالدار البيضاء واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

الثاني بالدار البيضاء على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014تؤشر رئيسة جامعة الحسن
املعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء ،في إطار املسالك

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء ،طيلة مدة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

منح االعتراف ،استعمال عبارة «معهد معترف به» ضمن إعالناته
والوثائق الصادرة عنه.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق الرتتييب

1

2

3

ملحق باملرسوم رقم  2.18.924الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
ملحق املرسوم رمق  2.18.924الصادر .............................................................
بالدار البيضاء ))IGA
بمنح اعتراف الدولة
للهندسة التطبيقيةالبيضاء )(IGA
باملعهد العاليللهندسة التطبيقية ادلار
ادلوةل ابملعهد العايل
القا�ضيالقايض مبنح اعرتاف
** *

من دلن املعهد العايل للهندسة التطبيقية مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Ingénierie
Options :
» - « Ingénierie des Systèmes Informatiques
» - « Ingénierie des Systèmes Electroniques

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

مدة التكوين

جدول يحدد معادلة الدبلومات املسلمة
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
من لدن املعهد العالي للهندسة التطبيقية مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)
دبلوم يف " الهندسة "
اختياري:
" هندسة النظم املعلوميات"المعلومياتية"
" هندسة النظم الإلكرتونية"دبلوم يف "الهندسة"
اختيارات:
اللوجيسياالت ومعاجلة الصور"
"هندسة اللوجس يالت"هندسة الش باكت املعلوماتية والسالمة""هندسة نظم الآلية ومراقبة اجلودة"" هندسة التصالت والش باكت والنظم املدجمة"دبلوم يف "نظم الإعالم وإادارة أعامل املقاولت"
اختياري:

 "نظم الإعالم اوملاليةاقبة"اقبة"
الماليةواملورالمر
 "نظم الإعالم والتسالتسوويقيق والتجارة"

» « Ingénierie
Options :
- « Ingénierie des Logiciels et Traitement
» d'Images
- « Ingénierie des Réseaux Informatiques et
» Sécurité
- « Ingénierie des Systèmes Automatisés et
» Contrôle Qualité
Télécoms
et Réseaux
et et
-- «« Ingénierie
Ingénieriedes
des
Télécoms
et Réseaux
Systèmes Embarqués
» »
Systèmes
Embarqués
« Systèmes d’Information et Management
des Entreprises
Options :
- « Systèmes d’Information, Finance et
» Contrôle
- « Systèmes d’Information, Marketing et
» Commerce

الشهادة أو ادلبلوم الوطين املعادل(ة)
هل
شهادة الإجازة املهنية

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة الإجازة املهنية

عدد 16 - 6931ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2
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الرمق الرتتييب

4

تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)
دبلوم يف "نظم الإعالم وإادارة أعامل املقاولت"
اختيارات:
" -نظم الإعالم والإفتحاص ومراقبة التدبري"

التسوويق"
الماليةو والتس
 "نظم الإعالم اوملاليةيق"
التسوويق
 "نظم الإعالم والتسيق والتجارة"

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
« Systèmes d’Information et Management
des Entreprises
Options :
- « Système d'Information, Audit et Contrôle
» de Gestion
Système
d'Information,
Finance
et
-- ««Système
d'Information
Finance
et
Marketing
Marketing
» »
- « Système d'Information, Marketing et
» Commerce

مدة التكوين

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

الشهادة أو ادلبلوم الوطين املعادل(ة)
هل

شهادة املاسرت املتخصص
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.18.925صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال 
الخاص  بفاس ).)ISGA Fès
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص بفاس ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  6سبتمبر  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

6631

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بفاس ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/24
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص
بفاس في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على
تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني ،يتم البت فيه وفق
نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي
للهندسة واألعمال الخاص بفاس والتي تختتم بها املسالك املعتمدة
معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا
املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة استيفاء
املعهد لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص بفاس والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي للهندسة
واألعمال الخاص بفاس واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس على الشهادات والدبلومات

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

املشار إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي،
ومقتضيات املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665
الصادر في  16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس
املسلمة من لدن املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بفاس ،في

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بفاس ،طيلة مدة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

منح االعتراف ،استعمال عبارة «معهد معترف به» ضمن إعالناته

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنه.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق
الرتتييب
1

2

ملحق املرسوم رمق  2.18.925الصادر .............................................................
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل ابملعهد العايل للهندسة وا ألعامل اخلاص بفاس )(ISGA Fès

 2.18.925الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
ملحق باملرسوم رقم
***

القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بفاس ()ISGA Fès

جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
معادلة الدبلومات املسلمة
الشهادات الوطنية املطابقة لها
جدول يحدد ألعامل اخلاص بفاس مع
من دلن املعهد العايل للهندسة وا

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
« Ingénierie des Systèmes Informatiques et
» Electroniques
Options :
» - « Ingénierie des Systèmes Informatiques
» - « Ingénierie des Systèmes Electroniques
» « Ingénierie des Systèmes Informatiques
Options :
- « Ingénierie logicielle et Développement
» Web
- « Architecture et Sécurité des Systèmes
» Informatiques
- « Systèmes Informatiques d'Aide à la
» Décision

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

مدة التكوين

من لدن املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بفاس مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)
دبلوم يف "هندسة النظم املعلوماتية وااللكرتونية"
اختياري:
" هندسة النظم املعلوماتية""هندسة النظم االلكرتونية"دبلوم يف "هندسة النظم املعلوماتية"
اختيارات:
اللوجيسيال وتمنية الش بكة"
" هندسة اللوجس يال"هندسة وسالمة النظم املعلوماتية""-النظم املعلوماتية املساعدة عىل القرار"

 3دبلوم يف "هندسة النظم الآلية"
اختيار:
" ا ألوتوماتيك الصناعي ومراقبة اجلودة"
» « Ingénierie des Systèmes Automatisés
Option :
« Automatique Industrielle et Contrôle
» Qualité

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل
شهادة االجازة املهنية

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت املتخصص
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تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 4دبلوم يف "نظم املعلومات وتدبري املقاوالت "
اختياري:
اقبة"
 " نظم املعلومات اوملاليةاقبة"
الماليةواملورالمر
" -نظم املعلومات والتسويق والتجارة"

 5دبلوم يف "نظم املعلومات وتدبري املقاوالت "
اختيارات:
"نظم املعلومات واالفتحاص ومراقبة التسيير"
" -نظم املعلومات االفتحاص ومراقبة التس يري" "نظم املعلومات والهندسة املالية"" -نظم املعلومات والتسويق والتجارة"

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
« Systèmes d’Information et Management
des Entreprises
Options :
- « Systèmes d’Information,Finance et
» Contrôle
- « Systèmes d’Information, Marketing et
» Commerce
« Systèmes d’Information et Management
des Entreprises
Options :
- « Système d'Information, Audit et Contrôle
» de Gestion
- « Système d'Information et Génie
» Financier
-- «« Système
Systèmed'Information
d'Information,
Marketing
Marketing
et et
Commerce
» Commerce

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

شهادة االجازة املهنية

مدة التكوين

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"

شهادة املاسرت املتخصص
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.18.926صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال 
الخاص  بمراكش ).)ISGA Marrakech
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر)2014بتطبيقأحك ـ ــاماملادتين 53و 54منالقانونرقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و 5و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص بمراكش ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  6سبتمبر  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

6635

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بمراكش ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/23
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص
بمراكش في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على
تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني ،يتم البت فيه وفق
نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها
املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بمراكش والتي تختتم بها
املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا
للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة استيفاء
املعهد لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص بمراكش والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي
للهندسة واألعمال الخاص بمراكش واملشار إليها في الجدول املرفق
بهذا املرسوم.

العالي للهندسة واألعمال الخاص بمراكش ،في إطار املسالك املعتمدة،

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة القا�ضي
عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بمراكش ،طيلة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

مدة منح االعتراف ،استعمال عبارة «معهد معترف به» ضمن إعالناته

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنه.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق
الرتتييب
1

2

 2.18.926الصادر في  7صفر 25( 1442
باملرسوم رقم
سبتمبر ..)2020
...........................................................
 2.18.926الصادر
ملحقملرسوم رمق
ملحق ا
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص  بمراكش ))ISGA Marrakech
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل ابملعهد العايل للهندسة وا ألعامل اخلاص مبراكش )(ISGA Marrakech
** *
جدول يحدد معادلة الدبلومات املسلمة
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
من دلن املعهد العايل للهندسة وا ألعامل اخلاص مبراكش مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
« Ingénierie des Systèmes Informatiques et
» Electroniques
Options :
» - « Ingénierie des Systèmes Informatiques
» - « Ingénierie des Systèmes Electroniques
» « Ingénierie des Systèmes Informatiques
Options :
- « Ingénierie logicielle et Développement
» Web
- « Architecture et Sécurité des Systèmes
» Informatiques
- « Systèmes Informatiques d'Aide à la
» Décision

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

مدة التكوين

من لدن املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص  بمراكش مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)
دبلوم يف " هندسة النظم املعلوماتية والإلكرتونية "
اختياري:
" هندسة النظم املعلوماتية""هندسة النظم الإلكرتونية"دبلوم يف "هندسة النظم املعلوماتية"
اختيارات:
اللوجيسيالال وتمنية الش بكة"
" هندسة اللوجس ي"هندسة وسالمة النظم املعلوماتية""-النظم املعلوماتية املساعدة عىل القرار"

 3دبلوم يف "هندسة النظم الآلية"
اختيار:
" ا ألوتوماتيك الصناعي ومراقبة اجلودة"
» « Ingénierie des Systèmes Automatisés
Option :
»« Automatique Industrielle et Contrôle Qualité
Qualité
»

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل
شهادة الإجازة املهنية

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت املتخصص

عدد 16 - 6931ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2

الجريدة الرسمية
6637

تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 4دبلوم يف " نظم املعلومات وتدبري املقاولت
اختيارات:
 "نظم املعلومات و املالية واملراقبة"" -نظم املعلومات والتسويق والتجارة"

 5دبلوم يف "نظم املعلومات وتدبري املقاولت "
اختيارات:
االفتحاص ومراقبة التس يري"
 "نظم املعلومات والافتحاص "نظم املعلومات والهندسة املالية"" -نظم املعلومات والتسويق والتجارة"

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
« Systèmes d’Information et Management des
» Entreprises
Options :
-- « Systèmes
Systèmes d’Information,
»d’Information Finance et Contrôle
Contrôle
»
-- ««Systèmes
Systèmes
d’Information,  Marketing
et
d’Information
Marketing et
Commerce
»» Commerce
« Systèmes d’Information et Management des
» Entreprises
Options :
- « Système d'Information, Audit et Contrôle
» de Gestion
» - « Système d'Information et Génie Financier
-- « Système
Systèmed'Information
d'Information,
Marketing
Marketing
et et
Commerce
»» Commerce

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

شهادة الإجازة املهنية

مدة التكوين

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

شهادة املاسرت املتخصص
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.18.927صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال 
الخاص بالرباط ).)ISGA Rabat
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص بالرباط ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  6سبتمبر  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

6639

رسم ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بالرباط ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/22
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص
بالرباط في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على
تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني ،يتم البت فيه وفق نفس
الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها
املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بالرباط والتي تختتم بها
املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا
للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة استيفاء
املعهد لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي
للهندسة واألعمال الخاص بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق
بهذا املرسوم.

العالي للهندسة واألعمال الخاص بالرباط ،في إطار املسالك املعتمدة،

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة محمد
الخامس بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بالرباط ،طيلة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

مدة منح االعتراف ،استعمال عبارة «معهد معترف به» ضمن إعالناته

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنه.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق
الرتتييب
1

2

سبتمبر )2020
 2.18.927الصادر في  7صفر 25( 1442
باملرسوم رقم
............................................................
 2.18.927الصادر
ملحقملرسوم رمق
ملحق ا
)ISGA (ISGA
بالرباط (Rabat
القا�ضي
للهندسة واألعمال الخاص )Rabat
باملعهد العاليللهندسة وا ألعامل اخلاص ابلرابط
بمنح اعتراف الدولة ابملعهد العايل
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل
** *
معادلة الدبلومات املسلمة
جدول يحدد
جدول
حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
« Ingénierie des Systèmes Informatiques et
» Electroniques
Options :
» - « Ingénierie des Systèmes Informatiques
» - « Ingénierie des Systèmes Electroniques

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل
شهادة الإجازة املهنية

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت املتخصص
شهادة الإجازة املهنية

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

مدة التكوين

مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
بالرباطمع الشهادات الوطنية املطابقة لها
للهندسة واألعمال الخاصابلرابط
لدن املعهد العاليالعايل للهندسة وا ألعامل اخلاص
من من دلن املعهد

تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)
دبلوم يف " هندسة النظم املعلوماتية والإلكرتونية "
اختياري:
" هندسة النظم املعلوماتية""هندسة النظم الإلكرتونية"دبلوم يف "هندسة النظم املعلوماتية"
اختيارات:
" هندسة اللوجسيال وتمنية الش بكة"
اللوجيسيال
"هندسة وسالمة النظم املعلوماتية""-النظم املعلوماتية املساعدة عىل القرار"

 3دبلوم يف "هندسة النظم الآلية"
اختيار:
" ا ألوتوماتيك الصناعي ومراقبة اجلودة"
 4دبلوم يف "نظم املعلومات وتدبري املقاولت "
اختياري:
 " -نظم املعلومات املالية واملراقبة"

» « Ingénierie des Systèmes Informatiques
Options :
- « Ingénierie logicielle et Développement
» Web
- « Architecture et Sécurité des Systèmes
» Informatiques
- « Systèmes Informatiques d'Aide à la
» Décision
» « Ingénierie des Systèmes Automatisés
Option :
« Automatique Industrielle et Contrôle
» Qualité
« Systèmes d’Information et Management
des Entreprises
Options :
- « Systèmes d’Information Finance et
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اختياري:
" هندسة النظم املعلوماتية""هندسة النظم الإلكرتونية" 2دبلوم يف "هندسة النظم املعلوماتية"
اختيارات:
" هندسة اللوجس يال وتمنية الش بكة""هندسة وسالمة النظم املعلوماتية""-النظم املعلوماتية املساعدة عىل القرار"

3
الرمق
الرتتييب
4
الرمق
الرت5تييب

5

دبلوم يف "هندسة النظم الآلية"
اختيار:
تسمية ادلبلوم
الصناعيللغةومرالعاقبةربية)اجلودة"
" ا ألوتوماتيك (اب
دبلومنظميف "نظم املعلومات وتدبري املقاولت "
التجارة"
و
يق
و
التس
ات
املعلوم
"تسمية ادلبلوم
اختياري:
بية)
الماليةواملوالعرالمر
اتللغة
املعلوم(اب
اقبة"
ملالية
"اقبة"
تدبرير
املعلومات او
املقاولت "
دبلومنظميف "نظم
التسوويقيق والتجارة"
نظمات:املعلومات والتس
"اختيار
 "نظم املعلومات الإفتحاص ومراقبة التس يري"دبلوم يف "نظم املعلومات وتدبري املقاولت "
 "نظم املعلومات والهندسة املالية"اختيارات:
 "نظم املعلومات والتسويق والتجارة"االفتحاص ومراقبة التس يري"
 "نظم املعلومات اولإفتحاص "نظم املعلومات والهندسة املالية"" -نظم املعلومات والتسويق والتجارة"

» Electroniques
Options :
» - « Ingénierie des Systèmes Informatiques
» - « Ingénierie des Systèmes Electroniques
» « Ingénierie des Systèmes Informatiques
Options :
- « Ingénierie logicielle et Développement
» Web
- « Architecture et Sécurité des Systèmes
» Informatiques
- « Systèmes Informatiques d'Aide à la
» Décision
» « Ingénierie des Systèmes Automatisés
Option :
تسمية ادلبلوم
« Automatique Industrielle et Contrôle
(ابللغة الفرنس ية)
» Qualité
«Contrôle
Systèmes» d’Information et Management
des
Entreprises
Marketing etتسمية ادلبلوم »
- « Systèmes
d’Information
Options
» :
Commerce
نس
ية)
ر
الف
للغة
اب
(
Systèmesd’Information
d’Information
et
, Finance
«- «Systèmes
et
Management
Contrôle
»
des
Entreprises
- « Systèmes d’Information, Marketing et
Options
:
»
- «Commerce
Système d'Information,
Audit et Contrôle
«de
Systèmes
et Management
Gestion d’Information
»
»
Entreprises
-des
« Système
d'Information
et Génie
Options
» :
Financier
d'Information,Marketing
Audit et Contrôle
- « Système d'Information
et
» de Gestion
Commerce
- « Système d'Information et Génie
» Financier
- « Système d'Information, Marketing et
» Commerce

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س
اتودريناس ية"
مدةنوالتك

شهادة الإجازة املهنية

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت املتخصص
الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"

لوطينملهنية
ادلبلوملاإجازة ا
ثالث س نوات درمدةاس يةالتكوبعدينشهادة البااكلوراي الشهادة أأوشهادة ا
املعادل(ة) هل

شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.18.928صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة بـ    SUP de COاملدرسة العليا
للتجارة بمراكش.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير  SUP de COاملدرسة العليا
للتجارة بمراكش ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  29مارس  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

6643

رسم ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة بـ  SUP de COاملدرسة العليا للتجارة بمراكش ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/14
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة بـ  SUP de COاملدرسة العليا للتجارة
بمراكش في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على
تقديم طلب ملف جديد من قبل املدرسة املعنية ،يتم البت فيه وفق
نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها SUP de CO
املدرسة العليا للتجارة بمراكش والتي تختتم بها املسالك املعتمدة
معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا
املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها  SUP de COاملدرسة العليا للتجارة
بمراكش والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة املسجلين
خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة
لها.
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الجريدة الرسمية
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بـ  SUP de COاملدرسة
العليا للتجارة بمراكش واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن SUP

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة القا�ضي
 de COاملدرسة العليا للتجارة بمراكش ،في إطار املسالك املعتمدة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز لـ  SUP de COاملدرسة العليا للتجارة بمراكش ،طيلة مدة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

منح االعتراف ،استعمال عبارة «مدرسة معترف بها» ضمن إعالناتها

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنها.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق الرتتييب

1

2

تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)

 2.18.928الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
باملرسوم رقم
.............................................................
 2.18.928الصادر
ملحقملرسوم رمق
ملحق ا
لتجارةبمراكش
للتجارة
de CO
  SUPاملدرسة العلياالعليا ل
 SUP de COاملدرسة
بمنح اعتراف الدولةدلوةلب ب
القا�ضيالقايض مبنح اعرتاف ا
** *
معادلة الدبلومات املسلمة
جدول يحدد
حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
جدول

الشهادة أو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

مدة التكوين
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"

شهادة املاسرت

شهادة الإجازة يف ادلراسات الساس ية

لها لها
مع الشهادات الوطنية املطابقة
للتجارة
de CO
للتجارة مع الشهادات الوطنية املطابقة
 SUPاملدرسة العلياالعليا
 SUP de COاملدرسة
من من
لدندلن

دبلوم يف " اإدارة العامل الساس ية"

دبلوم يف "اإدارة العامل املتخصصة"
اختيارات:
والافتحاص"
 "احملاس بة واملراقبة والإفتحاص" "هندسة املالية" التسويق والهندسة التجارية"للوجستيك"
 "التجارة ادلولية و االلوجيستيك"" -تدبري املوارد البرشية"

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Management Fondamental
» « Management spécialisé
Options :
- «- «Comptabilité,
ContrôleAudit
et Audit
Comptabilité Contrôle
» »
» - « Ingénierie Financière
- « Marketing et Ingénierie
» Commerciale
- « Commerce International et
» Logistique
- « Management des Ressources
» Humaines
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.18.929صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا إلدارة األعمال 
والتجارة واملعلوميات بفاس ).)Sup Management
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم
العالي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199
بتاريخ  15من صفر  19( 1421ماي  ،)2000كما وقع تتميمه،
وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون رقم
 01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و 5و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات بفاس ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  26يوليو  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
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رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس
ابتداء من السنة الجامعية  ،2018 – 2017تحت رقم .2018/26
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة
واملعلوميات بفاس في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة
بناء على تقديم طلب ملف جديد من قبل املدرسة املعنية ،يتم البت
فيه وفق نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.14.665
تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة العليا
إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس والتي تختتم بها املسالك
املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا للجدول
املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات بفاس والتي تختتم بها املسالك املعتمدة،
واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة
للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة العليا إلدارة
األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا
املرسوم.

املدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس ،في إطار

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة سيدي
محمد بن عبد هللا بفاس على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

بفاس ،طيلة مدة منح االعتراف ،استعمال عبارة «مدرسة معترف بها»

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

ملحق املرسوم رمق  2.18.929الصادر .............................................................
سبتمبر )2020
صفر 1442
 2.18.929الصادر في 7
باملرسوم رقم
املعلوميات(25بفاس
)(Sup Management
لتجارة و
ملدرسة العليا لإدارة ا ألعامل وا
ملحقاف ادلوةل اب
القايض مبنح اعرت
***
إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس ()Sup Management
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
معادلة الدبلومات املسلمة
جدول يحدد والتجارة واملعلوميات مع ا
من دلن املدرسة العليا لإدارة الأعامل
لشهادات الوطنية املطابقة لها
تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Management International
» « Finance et Management
»« Marketing et Communication
» « Logistique et Transport
« Management Logistique et
» Transport
» « Tourisme et Hôtellerie
«« Ingénierie
duTourisme
Tourisme,
Ingénierie du
et
Hôtellerie
etLoisirs
»»Loisirs
Hôtellerie et

« Diplomatie Géopolitique et
» Gouvernance
»«Ingénierie Financière

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل
مدة التكوين

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة الإجازة املهنية

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية

من لدن املدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

6
7

8

9

10

تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 1دبلوم يف "اإدارة ا ألعامل ادلولية "
 2دبلوم يف "املالية وإادارة ا ألعامل"
 3دبلوم يف "التسويق والتواصل"
النقل"
للوجستيك ووالنقل"
 4دبلوم يف "ا"اللوجيستيك
للوجستييك والنقل"
 5دبلوم يف " التدبري االلوجيستيكي

دبلوم يف "الس ياحة والفندقة"
دبلوم يف "هندسة الس ياحة والفندقة والرتفيه"

دبلوم يف "ادلبلوماس ية اجليوس ياس ية واحلاكمة"

دبلوم يف "الهندسة املالية"

دبلوم يف "الهندسة التجارية"
»«Ingénierie Commerciale

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
شهادة املاسرت املتخصص
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تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 11دبلوم يف "اإدارة ا ألعامل العامة املعمقة "

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)

12

»«Management Global Approfondi

دبلوم يف "التدبري الإيكولويج والتدبري البييئ"

13

14

15

«Eco Management et Management
»Environnemental

دبلوم يف "تدبري املوارد البرشية"

دبلوم يف "املالية الإسالمية "

دبلوم يف " تس يري املشاريع"

16
17
18

19

« Ingénierie des Réseaux, Sécurité et
»Télécoms

»« Ingénierie des Systèmes et Réseaux

» « Ingénierie Informatique

«Management des Ressources
»Humaines
» « Finance Islamique
» «Gestion de Projets

دبلوم يف "هندسة املعلوميات"
دبلوم يف "هندسة النظم والش باكت"
دبلوم يف "هندسة الش باكت وا ألمن والتصالت"

دبلوم يف "هندسة ا ألنظمة املعلوماتية "
«Ingénierie des Systèmes
»d’Information

مدة التكوين
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي  +ثالث
س نوات دراس ية"

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص

عدد 16 - 6931ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2

الجريدة الرسمية
6649

6650
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مرسوم رقم  2.18.960صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة بمدرسة الدراسات العليا
االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش (.)HEEC
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛

عدد 16 - 6931ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من
املرسوم املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم
اعتراف الدولة بمدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية
والهندسية بمراكش ابتداء من السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت
رقم .2018/13
املادة الثانية

وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436

تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة بمدرسة الدراسات العليا االقتصادية
والتجارية والهندسية بمراكش في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد
لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد من قبل املدرسة املعنية،
يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.

وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431

املادة الثالثة

( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛

( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير مدرسة الدراسات العليا
االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  26يوليو  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها
مدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش
والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة
لها ،وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء املدرسة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها مدرسة الدراسات العليا
االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش والتي تختتم بها املسالك
املعتمدة ،واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان مفعول
االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.

عدد 16 - 6931ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2

الجريدة الرسمية

6651

املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بمدرسة الدراسات
العليا االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش واملشار إليها في
الجدول املرفق بهذا املرسوم.

الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش ،في إطار

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة القا�ضي
عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن مدرسة

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز ملدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسية

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

بمراكش ،طيلة مدة منح االعتراف ،استعمال عبارة «مدرسة معترف بها»

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق
الرتتييب

1

2

3

4

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
»«Administration des Affaires
» « Finance d’Entreprise
» « Marketing et Stratégie Commerciale

الشهادة أو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

مدة التكوين

شهادة املاسرت

شهادة املاسرت

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"

شهادة الإجازة يف ادلراسات الساس ية

مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
مدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسيةمع الشهادات الوطنية املطابقة لها
من لدن من دلن مدرسة ادلراسات العليا الاقتصادية والتجارية والهندس ية

معادلة الدبلومات املسلمة
جدول يحدد
حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
جدول

سبتمبر )2020
لصادر 7صفر 25( 1442
 2.18.960الصادر في
باملرسوم رقم
.............................................................
ملرسوم رمق  2.18.960ا
ملحق ملحق ا
بمراكش ()HEEC
بمدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسية
)(HEEC
بمنح اعتراف الدولةاف ادلوةل مبدرسة ادلراسات العليا الاقتصادية والتجارية والهندس ية
القا�ضي القايض مبنح اعرت
** *

تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)

دبلوم يف "اإدارة العامل"

دبلوم يف "مالية املقاوةل"

دبلوم يف "التسويق والاسرتاتيجية التجارية"

دبلوم يف "مراقبة التس يري والنظمة التكنولوجية
اجلديدة "
« Contrôle de Gestion et Nouveaux
» Systèmes Technologiques

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"

شهادة املاسرت
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.18.961صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا
للمغرب بالرباط (.)IIHEM
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد الدولي للدراسات العليا
للمغرب بالرباط ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  26يوليو  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
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رسم ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/27
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على
تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني ،يتم البت فيه وفق نفس
الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها
املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط والتي تختتم بها
املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا
للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة استيفاء
املعهد لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد الدولي للدراسات العليا
للمغرب بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد الدولي
للدراسات العليا للمغرب بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا
املرسوم.

للدراسات العليا للمغرب بالرباط ،في إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في  16من
محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة محمد الخامس
بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد الدولي

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط ،طيلة مدة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

منح االعتراف ،استعمال عبارة «معهد معترف به» ضمن إعالناته

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنه.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

ملحق املرسوم رمق  2.18.961الصادر .............................................................
سبتمبر )2020
العليا1442
اساتصفر
 2.18.961الصادر في 7
باملرسوم رقم
)(IIHEM
(25لرابط
للمغرب اب
ادلوةل ابملعهد ادلويل لدلر
ملحق مبنح اعرتاف
القايض
للدراسات العليا للمغرب بالرباط ()IIHEM
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد الدولي** *
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
جدول يحدد
اسات العليا للمغرب مع الشهادات ا
من دلن املعهد ادلويل لدلر
معادلة الدبلومات املسلمةلوطنية املطابقة لها
من لدن املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم

مدة التكوين

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

(باللغةللغةالفرالفرنس
اإلنجليزيزية)
للغة الإجنل
نسية ية/أ
(اب
ية)
و/أوو ابباللغة

الشهادة أو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

شهادة الإجازة يف ادلراسات الساس ية

» « Management Sciences
Options :
» - « Finance
» - « Marketing
» - « Management Information Systems

شهادة الإجازة يف ادلراسات الساس ية

شهادة املاسرت

سنتان دراسيتان بعد " شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

تسمية ادلبلوم
الرمق
(باللغةلغة العربية)
(ابلؤ
الرتتييب
 1دبلوم يف " علوم اإدارة العامل "
اختيارات:
"املالية""التسويق"" تدبري نظم الإعالم " 2دبلوم "علوم اإدارة العامل"
اختيارات:
 "املالية " "التسويق " " اإدارة أعامل نظم الإعالم "دبلوم يف "التسويق والتواصل"
» « Management Sciences
Options :
» - « Finance
» - « Marketing
» « Management Information Systems
» « Marketing and Communication

دبلوم يف "التسويق والتواصل"

3
4
» « Marketing and Communication

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
سنتان دراسيتان بعد " شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"
شهادة املاسرت
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مرسوم رقم  2.18.962صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس املتعددة
التقنيات ابن جرير(.)UM6P
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و 5و 6و 7منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.183الصادر في  7شوال 1436
( 24يوليو  )2015بتحديد قائمة الجامعات واملؤسسات التي تربطها
اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث
العلمي ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة محمد السادس املتعددة
التقنيات بابن جرير؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  23مارس 2017؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
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رسم ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة بجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير ابتداء من
السنة الجامعية  ،2017 - 2016تحت رقم .2017/11
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات
ابن جرير في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على
تقديم طلب ملف جديد من قبل الجامعة املعنية ،يتم البت فيه وفق
نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها
جامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير والتي تختتم بها
املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا
للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء الجامعة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها جامعة محمد السادس املتعددة
التقنيات ابن جرير والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات ابن جرير واملشار إليها في الجدول املرفق
بهذا املرسوم.

من لدن جامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير ،في إطار

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

املشار إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي،
ومقتضيات املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665
الصادر في  16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس
جامعة القا�ضي عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز لجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير،

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

طيلة مدة منح االعتراف ،استعمال عبارة «جامعة معترف بها» ضمن

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

والةلوم الاقتصادي

والةلوم الاقتصادي

والةلوم الاقتصادي

والةلوم الاقتصادي

ملحق املرسوم رمق  2.18.962الصادر .............................................................
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل جبامة محمد السادس املتةددة التقنيات ابن جرير )(UM6P
***
ملحق باملرسوم رقم  2.18.962الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020

القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير ()UM6P

جدول حيدد مةادةل ادلبلومات املسلم
معادلة الدبلومات املسلمةالوطني املطابق لها
من دلن جامة محمد السادس
جدول يحدداملتةددة التقنيات مع الشهادات

تسمي ادلبلوم
(ابللغ الفرنس ي أو ابللغ الإجنلزيي )
»« Sciences Politiques
« Sciences Politiques(Etudes
»)Politiques et Internationales
»«Sciences Economiques
«Sciences Economiques (Etudes
»)Economiques et Internationales
Sciences Sociales
Options :
-« Action Publique et Politiques
» Sociales
» -« Population et Société
» -« Anthropologie

ثالث س نوات دراس ي بةد شهادة
البااكلوراي

ثالث س نوات دراس ي بةد شهادة
البااكلوراي
سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "
ثالث س نوات دراس ي بةد شهادة
البااكلوراي
سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "

مدة التكوين

من لدن جامعة محمد السادس املتعددة التقنيات مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

دبلوم يف "الةلوم الس ياس ي (ادلراسات
الس ياس ي وادلولي )"
دبلوم يف " الةلوم الاقتصادي "

تسمي ادلبلوم
الرمق
تسمي املؤسسات التابة للجامة
(ابللغ الةربي )
الرتتييب
والةلوم الاقتصادي دبلوم يف " الةلوم الس ياس ي "
1

2

3

4

5

لكي احلاكم
والاجامتعي
لكي احلاكم
والاجامتعي
لكي احلاكم
والاجامتعي
لكي احلاكم
والاجامتعي
لكي احلاكم
والاجامتعي

دبلوم يف "الةلوم الاقتصادي (ادلراسات
الاقتصادي وادلولي )"
دبلوم يف " الةلوم الاجامتعي "
اختيارات:
الةامووالس
الاجامتعي
ياساتاالجتماعية"
السياسات
"السلوك العام
 "السلوك"
" الساكن واجملمتةات ""-النرثوبولوجيا "

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املةادل(ة) هل
شهادة الإجازة يف ادلراسات
الساس ي
شهادة املاسرت
شهادة الإجازة يف ادلراسات
الساس ي
شهادة املاسرت

شهادة الإجازة يف ادلراسات
الساس ي
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تسمي ادلبلوم
الرمق
تسمي املؤسسات التابة للجامة
(ابللغ الةربي )
الرتتييب
 6لكي احلاكم والةلوم الاقتصادي دبلوم يف "التحليل املقارن للمجمتةات
املتوسطي "
والاجامتعي
اختيارات:
"الةالقات ادلولي "" التواصل الةام والس يايس""النرثوبولوجيا الثقافي والإثنلوجيا""الفةل امجلاعي" 7لكي احلاكم والةلوم الاقتصادي دبلوم يف "الةالقات ادلولي وهمن
ادلبلوماس ي "
والاجامتعي
اختيارات:
 " الةالقات ادلولي للةامل الةريبالإساليم "
"ادلراسات الإفريقي املقا نر "" التطبيقات ادلبلوماس ي يف مادةحقوق الإنسان "
 8لكي احلاكم والةلوم الاقتصادي دبلوم يف " الشؤون اخلارجي وهمن
ادلبلوماس ي "
والاجامتعي
اختيارات:
 "الةامل الةريب ""ادلراسات الوروبي ""ادلراسات الإفريقي "دبلوم يف " التدبري الصناعي "
 9مدرس التدبري الصناعي

تسمي ادلبلوم
(ابللغ الفرنس ي أو ابللغ الإجنلزيي )
« Analyse Comparé des Sociétés
» Méditerranéennes
Options :
» - « Relations Internationales
- « Communication Publique et
» Politique
- « Anthropologie Culturelle et
» Ethnologie
» - « Action Publique
« Relations
«
Relations
Internationales
et
Métiers de la Diplomatie
» de la
Internationales
et Métiers
» Options :
Diplomatie
- « Relations Internationales du
Options :
» Monde Arabo-musulman

-- «« Pratiques
RelationsDiplomatiques
Internationales
en
du Monde Arabo-musulman
matière
de
Droit
de
l’Homme
» »
-- «Etudes Africaines
»AfricainesComparées
»Comparées
- « Pratiques Diplomatiques en
» matière de Droit de l’Homme

« Foreign Affairs et Métiers de la
» Diplomatie
Options :
» - « Monde Arabe
» - « Etudes Européennes
» - « Etudes Africaines

» « Management Industriel

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املةادل(ة) هل
مدة التكوين

سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "

دبلوم همندس ادلوةل

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة املاسرت

سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "

سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "
مخس س نوات دراس ي بةد شهادة
البااكلوراي تتوزع عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضرييمدمج،؛
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الرمق
الرتتييب

تسمي املؤسسات التابة للجامة

 10مدرس علوم الزراع والتسميد
والبيئ )(ESAFE
 11مدرس التدبري لإفريقيا للمكتب
الرشيف للفوسفاط
 12مدرس التدبري لإفريقيا للمكتب
الرشيف للفوسفاط

تسمي ادلبلوم
(ابللغ الةربي )

دبلوم يف "هندس املوارد املائي
والرايض"
دبلوم يف " اإدارة العامل "

دبلوم يف "الهندس املالي "

تسمي ادلبلوم
(ابللغ الفرنس ي أو ابللغ الإجنلزيي )

« Ingénierie des Ressources en
» Eau et des Sols
»«Administration des Affaires
»«Ingénierie Financière

مدة التكوين
 ثالث س نوات دراس ي كسكلللتخصص.
سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "
سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "
سنتان دراسيتان بةد "شهادة البااكلوراي
 +ثالث س نوات دراس ي "

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املةادل(ة) هل

شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.19.32صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للمواصالت
واللوجيستيك بالدار البيضاء ).)ISTL
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مديرة املعهد العالي للمواصالت
واللوجيستيك بالدار البيضاء ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  3ماي  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

6661

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء ابتداء
من السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/25
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك
بالدار البيضاء في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء
على تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني ،يتم البت فيه وفق
نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها
املعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء والتي تختتم
بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك
طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة استيفاء
املعهد لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للمواصالت
واللوجيستيك بالدار البيضاء والتي تختتم بها املسالك املعتمدة،
واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة
للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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الجريدة الرسمية
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املادة السادسة

املادة الرابعة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي
للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء واملشار إليها في الجدول
املرفق بهذا املرسوم.

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار
إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في
 16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014تؤشر رئيسة جامعة الحسن
الثاني بالدار البيضاء على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

املعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء ،في إطار

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء،

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

طيلة مدة منح االعتراف ،استعمال عبارة «معهد معترف به» ضمن

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

إعالناته والوثائق الصادرة عنه.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

ملحق باملرسوم رقم  2.19.32الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Logistique
Options :
- « Responsable d'Unités Opérationnelles
» Logistiques
»- « Achat et Logistique Internationale

» « Logistique
Options :
» - « Manager de la chaîne logistique
»- « Achat International

الشهادة أو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

مدة التكوين

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد "شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"
شهادة املاسرت املتخصص

شهادة الإجازة املهنية

شهادة املاسرت املتخصص

شهادة الإجازة املهنية

.............................................................
2.19.32الصادر
القا�ضيملحق املرسوم رمق
بالدار البيضاء ()ISTL
باملعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك
بمنح اعتراف الدولة
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل ابملعهد العايل للمواصالت واللوجستيك )(ISTL
جدول يحدد ***
معادلة الدبلومات املسلمة
ادلبلومات املسلمة
من لدن املعهد العالي جدول حيدد معادةل
مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
للمواصالت واللوجيستيك
من دلن املعهد العايل للمواصالت واللوجستيك مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
الرمق
(ابللغة العربية)
الرتتييب
 1دبلوم يف " اللوجستيك"
"اللوجيستيك"
اختياري:
"مسؤول عن وحدات معلية لوجستية"لوجيستية"
"-املشرتايت واخلدمات ادلولية لوجيستية"

2

3

4

دبلوم يف " اللوجستيك"
"اللوجيستيك"
اختياري:
 " تدبري السلسةل اللوجستيكية"اللوجيستيكية"
 " الرشاء ادلويل "دبلوم يف "النقل"
اختياري:
" منظم النقل ادلويل واملتعدد الوسائط""تدبري وقانون النقل البحري "دبلوم يف " النقل "
اختياري:
" النقل ادلويل ""اإدارة وقانون النقل البحري "» « Transport
Options :
- « Organisateur de transports
» Internationaux et Multimodaux
- « Management et Droit du Transport
» Maritime
» « Transport
Options :
» - « Transports Internationaux
- « Management et Droit du Transport
» Maritime
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رسم ما يلي :

مرسوم رقم  2.19.661صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
بتتميم ملحق املرسوم رقم  2.17.745الصادر في  16من ربيع

املادة األولى

اآلخر  4( 1439يناير  )2018القا�ضي بمنح اعتراف الدولة

تتمم ،وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم ،مقتضيات ملحق املرسوم

بالجامعة األورو متوسطية بفاس.

املشار إليه أعاله رقم  2.17.745الصادر في  16من ربيع اآلخر 1439

رئيس الحكومة،

( 4يناير .)2018

بعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.745الصادر في  16من ربيع

املادة الثانية

اآلخر  4( 1439يناير  )2018القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة
األورو متوسطية بفاس ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم

والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس الجامعة األورو متوسطية

وقعه بالعطف :

بفاس ؛

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ؛

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وباقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث
العلمي،

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق
الرقم
تيبي
تسمية املؤسسات التابعة للجامعة
التالررتتي
يب
 12اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة

 13اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)

مدة التكوين

.............................................
ملحق رمق
ملحق املرسوم
الصادر  25( 1442سبتمبر )2020
 7................................................صفر
باملرسوم رقم  2.19.661الصادر في
بت
)2018
4( 1439
 2.17.745الصادر في1616من ربيع الآخر
ملحق املرسوم رقم 2.17.745الصادر يف
بتتميممتمي ملحق املرسوم رمق
)2018
ينايريناير
4( 1439
من ربيع اآلخر
بمنح اعتراف الدولة ابجلامعة ا ألورو متوسطية
القا�ضيالقايض مبنح اعرتاف ادلوةل
بفاس بفاس
بالجامعة األورو متوسطية
*
**
«جدول  .....................................................املطابقة لها
جدول  .....................................................املطابقة لها
تسمية ادلبلوم
(ابللغة العربية)

دبلوم يف "متخصص يف املواد وتطبيقاهتا
يف علوم املهندس "

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل

 « Spécialiste en Matériaux Appliquésس نة دراس ية واحدة بعد"شهادة الباكلوراي  +شهادة الإجازة املهنية
» aux Sciences de l’Ingénieur
سنتان دراسيتان"

 16اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة

الرمق
تسمية املؤسسات التابعة للجامعة
الرتتي
يب
 15اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة

 14اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة

« Matériaux Fonctionnels et Fabrication
شهادة املاسرت املتخصص
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
دبلوم يف "املواد الوظيفية والتصنيع
» " Additiveشهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"
املضاعف"
Options :
اختيارات:
- « Fabrication Additive pour
 "التصنيع املضاعف لصناعة الطائرات» l'Aéronautique et l'Automobile
والس يارات"
- « Fabrication Additive pour le Génie
» Biomédical
 "التصنيع املضاعف للهندسة الطبيةاحليوية"
»  « Logistiqueس نة دراس ية واحدة بعد"شهادة الباكلوراي  +شهادة الإجازة املهنية
دبلوم يف "اللوجستيك"
"اللوجيستيك"
Options :
سنتان دراسيتان"
اختيارات:
» - « Parcours Logisticien d'Entreprise
لوجيستيكي املقاوةل"
 " لوجستييك- « Parcours Organisateur de
ادلبلومللوجستيك
ادلويل وا
واللوجيستيك
 "منظم النقلتسميةلوسائط"
للغة العربية)
املتعدد ا (اب
دبلوم يف "حملل مصمم يف أأنظمة املعلومة
والقرار"
دبلوم يف "خبري طاقة يف البناء"
Transports Internationaux
الشهادة أأو ادلبلوم الوطين
 et deتسمية ادلبلوم
مدة التكوين
ية) Logistique
Multimodale
»(ابللغة الفرنس
املعادل(ة) هل
 «Analyste- Concepteur en Systèmesس نة دراس ية واحدة بعد"شهادة الباكلوراي  +شهادة الإجازة املهنية
» d'Information et de Décision
سنتان دراسيتان"
»  «Expert Energétique du Bâtimentس نة دراس ية واحدة بعد شهادة الباكلوراي +
سنتان دراسيتان

 17اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة

شهادة الإجازة املهنية

دبلوم يف "النقل والتنقل املس تدام"
» « Transport et Mobilité Durable
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اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة
اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة
اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة
اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة

23
23
لرمق
ا24
24تي
الرت
يب
25
25
26

18
18
19
19
20
20
21
21
22
22

اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة
اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة
اللكية ا ألورو متوسطية للعلوم الإنسانية
والاجامتعية
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
والاجامتعية
والاجامتعية
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
والاجامتعية
والاجامتعية
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
والاجامتعية
والاجامتعية
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
والاجامتعية
اللكية ا ألورو متوسطية للعلوم الإنسانية
والاجامتعية
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
والاجامتعية
تسمية
والاجامتعية
للجامعةنية
التابعة الإنسا
ملؤسسات للعلوم
وروا متوسطية
اللكية ا أل
والاجامتعيةورو متوسطية للهندسة املدنية
املدرسة ا أل
املدرسة ا ألورو متوسطية للهندسة املدنية
املعهد ا ألورو متوسطي للعلوم الس ياسة

تسمية ادلبلوم
بية)
تسمية العر
(ابللغة
ادلبلوم
(ابللغة العربية)
والقرار"
دبلومار"يف "خبري طاقة يف البناء"
والقر
دبلوم يف "خبري طاقة يف البناء"
دبلوم يف "النقل والتنقل املس تدام"
اختيا
ات":النقل والتنقل املس تدام"
دبلومريف
اختيارات:
التصممي الإيكولويج للتنقالت"
"للتنقالت"
"اخلدمات الإيكو
 " التصمميالبضائع"
لويج ونقل
للوجستية
اللوجيستية
وهندسةالبضائع"املباين
"اخلدمات ا"تصممي
دبلوم يفللوجستية ونقل
رضاء"يف "تصممي وهندسة املباين
اخلدبلوم
رضيفاء" "الرتمجة"
اخلدبلوم
دبلوم يف "الرتمجة"
دبلوم يف "الرتمجة الفورية"
دبلوم يف "الرتمجة الفورية"
دبلوم يف " الرتمجة والرتمجيات"
دبلوم يف " الرتمجة والرتمجيات"
دبلوم يف "تدبري مشاريع البيئة والاقتصاد
ادلائري"يف "تدبري مشاريع البيئة والاقتصاد
دبلوم
ادلائري"
دبلوم يف "التصال املقاوليت واملؤسسايت"
دبلوم يف "التصال املقاوليت واملؤسسايت"
دبلوم يف "التس يري والتمثني الس يايح
ادلبلوم
تسمية
للرت
مثني الس يايح
يري
ورومتوسطيالعوا"رلتبية)
"التسللغة
دبلوماث ايف أل (اب
لسكل املهندس يف
اثنا ألحتضرييتان
"سنتا
ورومتوسطي "
للرت
الهندسة املد
حتضرينيةيتا"ن لسكل املهندس يف
"سنتان
دبلوم يف " قانون ا ألعامل واملال "

 27املدرسة ا ألورو متوسطية للهندسة املعامرية دبلوم يف " تصممي املنتجات "
والتصممي والتعمري

تسمية ادلبلوم
تسميةالفرنس
ادلبلومية)
(ابللغة
(ابللغة الفرنس ية)

» d'Information et de Décision
«Expert Energétique
du Bâtiment
d'Information
et de Décision
» »
» «Expert Energétique du Bâtiment
» « Transport et Mobilité Durable
:
«Options
Transport
et
Mobilité
» Durable
- « Ecoconception
» des Mobilités
Options
:
Logistique et Transport
»de Fret
-- «« Ecoconception
des Mobilités
»
»- « Logistique et Transport de Fret
« Conception et Ingénierie de Bâtiments
»«Verts
Conception et Ingénierie de Bâtiments
»Verts
»«Traduction
»«Traduction
»« Interprétation des Conférences
»« Interprétation des Conférences
» « Traduction et Traductologie
» « Traduction et Traductologie
« Gestion de Projets
«Environnementaux
Gestion de Projetset Economie
»Circulaire
Environnementaux
et Economie
« Communication des Entreprises et des
»Circulaire
» des Entreprises et des
«Institutions
Communication
«Institutions
Gestion et»Valorisation Touristique du
ادلبلوم
تسمية
Méditérannéen
» du
«Patrimoine
Gestion etEuroValorisation
Touristique
نس
ية)
ر
الف
للغة
اب
(
Patrimoine
EuroMéditérannéen
»
«Deux années
préparatoires
au cycle
Ingénieur
Géniepréparatoires
Civil» au cycle
«Deux
années
»« Droit des Affaires et Financier
»«Designs

مدة التكوين
مدة التكوين
سنتان دراسيتان
شهادة الباكلوراي +
احدة دربعد"اسيتان
س نة دراس ية وسنتان
احدة دربعداسيتان
س نة دراس ية وسنتان
شهادة" الباكلوراي +
سنتان دراسيتان
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
لورايد+راس ية
ثالث سالباناكوات
متتاليةواتبعددراس
شهادةية"
ثالث س ن
"شهادة
ثالث س نوات درالبااساك يةلورايمتتالية بعد شهادة
اسيتانلورايمتتاليتان بعد
سنتان در البااك
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
اسيتان
سنتان د
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
متتاليةواتبعددراس
شهادةية"
ثالث س ن
"شهادة
لورايد+راس ية
ثالث سالباناكوات
ثالث س نوات درالبااساك يةلورايمتتالية بعد شهادة
سنتان در البااك
اسيتانلورايمتتاليتان بعد
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
اسيتان
سنتان د
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
التكو
مدة
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالثينس نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
اسيتان
سنتان د
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتانالبااكلوراي"
"شهادة
متتاليتان بعد
سنتان در
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات دراس ية"
ثالث س نوات دراس ية متتالية بعد شهادة
البااكلوراي

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة)
ادلبلومهلالوطين
الشهادة أأو
املعادل(ة) هل
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة الإجازة يف
اساتلا ألإجازةساسيفية
ادلرشهادة ا
ادلراسات ا ألساس ية
شهادة املاسرت
شهادة املاسرت
شهادة املاسرت
شهادة املاسرت
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة املاسرت
شهادة املاسرت
ملاسرتلوطين
شهادة اادلبلوم ا
الشهادة أأو
املعادل(ة) هل
ملاسرت
شهادة ا
شهادة املاسرت
شهادة الإجازة املهنية
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تسمية املؤسسات التابعة للجامعة
تسمية املؤسسات التابعة للجامعة

املعهد ا ألورو متوسطي للعلوم الس ياسة
املعهد ا ألورو متوسطي للعلوم الس ياسة
املدرسة ا ألورو متوسطية للهندسة املعامرية
التعمريمتوسطية للهندسة املعامرية
التصمميا ألوورو
واملدرسة
التعمريمتوسطية للهندسة املعامرية
التصمميا ألوورو
واملدرسة
التعمريمتوسطية للهندسة املعامرية
التصمميا ألوورو
واملدرسة
التعمريمتوسطية للهندسة املعامرية
التصمميا ألوورو
واملدرسة
التعمريمتوسطية للهندسة املعامرية
التصمميا ألوورو
واملدرسة
التعمريمتوسطية للتدبري
التصمميا ألوورو
واملدرسة
املدرسة ا ألورو متوسطية للتدبري

اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة
اللكية ا ألورو متوسطية للهندسة
اللكية ا ألورو متوسطية للعلوم الإنسانية
والاجامتعية
ورو متوسطية للعلوم الإنسانية
اللكية ا أل
والاجامتعية

تسمية ادلبلوم
بية)
تسمية العر
(ابللغة
ادلبلوم

الهندسة املد (نيةاب"للغة العربية)
الهندسةيف ا"ملدقانيةنون" ا ألعامل واملال "
دبلوم
دبلوم يف " قانون ا ألعامل واملال "
دبلوم يف " تصممي املنتجات "
دبلوم يف " تصممي املنتجات "
دبلوم يف "التصماميت"
دبلوم يف "التصماميت"
دبلوم يف "التعمري وجمالته"
دبلوم يف "التعمري وجمالته"
دبلوم يف " علوم التدبري"
اختيار:يف " علوم التدبري"
دبلوم
اختيار:املقاولت"
"تدبري
املقاولت"املهندس"
"تدبرييف " علوم
دبلوم
دبلوم يف " علوم املهندس"
دبلوم يف " العلوم الإنسانية والاجامتعية"
دبلوم يف " العلوم الإنسانية والاجامتعية"

تسمية ادلبلوم
تسميةالفرنس
ادلبلومية)
(ابللغة

»Civilنس ية)
(ابللغة الفر
Ingénieur Génie
« Droit desGénie
Affaires
»et Financier
Ingénieur
»Civil
»« Droit des Affaires et Financier
»«Designs
»«Designs
»«Designs
»«Designs
»« Urbanisme et ses Territoires
»« Urbanisme et ses Territoires
» « Sciences de Gestion
» : de Gestion
«Option
Sciences
» « Gestion: des Entreprises
Option
««Sciences
Gestion de
desl’Ingénieur
» »Entreprises
» «Sciences de l’Ingénieur
»«Sciences Humaines et Sociales
»«Sciences Humaines et Sociales

مدة التكوين
مدة التكوين
"شهادة البااكلوراي
متتاليتان بعد
سنتان در
اسيتانالبااكلوراي
"شهادة
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراي +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان در
لورايد+راس ية
ثالث سالباناكوات
متتاليةواتبعددراس
شهادةية"
ثالث س ن
"شهادة
ثالث س نوات درالبااساك يةلورايمتتالية بعد شهادة
متتاليتان بعد
اسيتانلوراي
سنتان در البااك
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
اسيتان
سنتان در
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراي +
"شهادة البااك
متتاليتاناتبعددراس ية"
ثالث س نو
لوراير +
"شهادة البااك
اسيتان
سنتان د
"شهادة سالبااكلوراي +اسثالث س نوات دراس ية"
ثالث نوات در ية متتالية بعد"شهادة
ثالث س نوات درالبااساك يةلوراي"متتالية بعد شهادة
ثالث س نوات درالبااساك يةلورايمتتالية بعد"شهادة
بعداس ية "
متتالية در
مخسيةس نوات
الب
لورايات +دراس
شهادة
ثالثااكس نو
لورايات +دراس
شهادة
ثالثااكس نو
متتالية دربعد"اس ية
مخسيةس نوات
الب
متتالية در
مخسيةس نوات
الب
بعداس ية"
لورايات +دراس
شهادة
ثالثااكس نو
البااكلوراي  +مخس س نوات دراس ية

الشهادة أأو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة)
ادلبلومهلالوطين
الشهادة أأو
املعادل(ة) هل
شهادة املاسرت
شهادة املاسرت
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة الإجازة املهنية
شهادة الإجازة املهنية
شهادة ادلكتوراه
شهادة ادلكتوراه
شهادة ادلكتوراه
شهادة ادلكتوراه
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.19.724صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة مونديابوليس الخاصة
بالدارالبيضاء.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة مونديابوليس الخاصة
بالدار البيضاء ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  3ماي  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
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رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة بجامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/12
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة بجامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء
في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب
ملف جديد من قبل الجامعة املعنية ،يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها
جامعة مونديابوليس الخاصة بالدارالبيضاء والتي تختتم بها املسالك
املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا للجدول
املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة
استيفاء الجامعة لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية
لتنسيق التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي تحضرها وتسلمها جامعة مونديابوليس الخاصة
بالدارالبيضاء والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.
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املادة السادسة

املادة الرابعة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

املشار إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي،

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري أحكامه

ومقتضيات املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بجامعة مونديابوليس

الصادر في  16من محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014تؤشر رئيسة

الخاصة بالدار البيضاء واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على الشهادات والدبلومات

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

املسلمة من لدن جامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء ،في

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز لجامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء ،طيلة مدة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

منح االعتراف ،استعمال عبارة «جامعة معترف بها» ضمن إعالناتها

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنها.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الرمق الرتتييب

1

2

3

4

5

ملحق باملرسوم رقم  2.19.724الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020

ملحق املرسوم رمق  2.19.724الصادر .............................................................
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء
القايض مبنح اعرتاف ادلوةل جبامعة موندايبوليس اخلاصة
***
جدول يحدد معادلة الدبلومات املسلمة
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
من دلن جامعة موندايبوليس اخلاصة مع الشهادات الوطنية املطابقة لها
مدة التكوين

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات
دراس ية"

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات
دراس ية"
سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات
دراس ية"
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي

من لدن جامعة مونديابوليس الخاصة مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Commerce
Option :
« Management et Gestion
» des Entreprises

« Ingénierie de Gestion des
»Entreprises

«Ingénierie de Gestion des
»Entreprises
Option :
»« Ingénierie financière

» « Management
دبلوم يف "التدبري"
Option :
اختيار:
» « Management Logistique
اللوجيستيكي "
" التدبري اللوجستييك
»
» « Management
دبلوم يف "اإدارة العامل"
Option :
اختيار:
» « Marketing
" التسويق "
دبلوم يف "هندسة تس يري
املقاولت"

تسمية ادلبلوم
تسمية املؤسسات التابعة للجامعة
(ابللغة العربية)
اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة دبلوم يف "التجارة"
اختيار:
العامل
" اإدارة أعامل وتدبري املقاولت"

اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة
العامل

اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة
العامل

اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة
العامل

اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة
العامل

دبلوم يف "هندسة تس يري
املقاولت"
اختيار:
" الهندسة املالية"

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل
شهادة الإجازة يف ادلراسات
الساس ية
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة املاسرت املتخصص
شهادة الإجازة املهنية
شهادة املاسرت املتخصص
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7

8

9

10

11

12

13

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)
» « Finance et Gestion
Option :
»« Finance
Finance
Options :
» - « Assurance
» - « Entreprise
» - « Finance Publique
» - « Marchés Financiers

» « Finance Alternative

» « Psychologie générale

دبلوم يف "الرتويض الطيب"
دبلوم يف "تقومي النطق"

» « Psychomotricité

» « Kinésithérapie
» « Orthophonie

دبلوم يف "عمل النفس احلريك"

دبلوم يف "عمل النفس العام"

تسمية ادلبلوم
تسمية املؤسسات التابعة للجامعة
(ابللغة العربية)
اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة دبلوم يف "املالية والتدبري"
اختيار:
العامل
"املالية"
اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة دبلوم يف " املالية"
اختيارات:
العامل
 " التأمني" "املقاوةل" "املالية العامة" "السواق املالية"دبلوم يف "املالية البديةل"

اللكية اخلاصة موندايبوليس لإدارة
العامل

لكية موندايبوليس اخلاصة لعلوم
الصـــحة
لكية موندايبوليس اخلاصة لعلوم
الصـــحة

لكية موندايبوليس اخلاصة لعلوم
الصـــحة
لكية موندايبوليس اخلاصة لعلوم
الصـــحة
الطريان"

لوجستيك
مدرسة موندايبوليس اخلاصة للهندسة دبلوم يف "هندسة لوجيستيك
«Génie de la logistique
»Aéronautique

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل
شهادة املاسرت املتخص
المتخصص

مدة التكوين

شهادة الإجازة املهنية

شهادة الإجازة املهنية

شهادة الإجازة املهنية

شهادة الإجازة يف ادلراسات
الساس ية

شهادة املاسرت املتخصص

دبلوم املدارس الوطنية للتجارة
والتس يري

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات
دراس ية"

مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي

سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات
دراس ية"
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي
شهادة الإجازة املهنية
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تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)

تسمية ادلبلوم
تسمية املؤسسات التابعة للجامعة
(ابللغة العربية)
مدرسة موندايبوليس اخلاصة للهندسة دبلوم يف "الهندسة الصناعية"

مدرسة موندايبوليس اخلاصة للهندسة دبلوم يف "هندسة املعلوميات"

مدرسة موندايبوليس اخلاصة للهندسة دبلوم يف "هندسة الطاقة والنظم
الكهرابئية"

مدرسة موندايبوليس اخلاصة للهندسة دبلوم يف "هندسة نظم الطريان"

» « Génie Informatique

» «Génie Industriel

«Génie de l'Energie et des
»Systèmes Electriques

«Génie des Systèmes
»Aéronautique

مدة التكوين
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي تتوزع عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضرييمدمج،؛
 ثالث س نوات دراس ية كسكلللتخصص.
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي تتوزع عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضرييمدمج،؛
 ثالث س نوات دراس ية كسكلللتخصص.
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي تتوزع عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضرييمدمج،؛
 ثالث س نوات دراس ية كسكلللتخصص.
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي تتوزع عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضرييمدمج،؛
 ثالث س نوات دراس ية كسكلللتخصص.

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل
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الجريدة الرسمية
عدد 16 - 6931ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2

الرمق الرتتييب

18

تسمية ادلبلوم
تسمية املؤسسات التابعة للجامعة
(ابللغة العربية)
مدرسة موندايبوليس اخلاصة للهندسة دبلوم يف "الهندسة املدنية"

تسمية ادلبلوم
(ابللغة الفرنس ية)

19

» « Génie Civil

مدرسة موندايبوليس اخلاصة للهندسة دبلوم يف "الش باكت والتصالت
املتقدمة"

20

«Réseaux et
Télécommunications
»Avancés

دبلوم يف "قانون املقاولت"

21

22

23

«Droit des Affaires
»Spécialisé

» « Droit des Entreprises

معهد موندايبوليس اخلاص للعلوم
الس ياس ية والقانونية والاجامتعية

معهد موندايبوليس اخلاص للعلوم
الس ياس ية والقانونية والاجامتعية

معهد موندايبوليس اخلاص للعلوم
الس ياس ية والقانونية والاجامتعية

معهد موندايبوليس اخلاص للعلوم
الس ياس ية والقانونية والاجامتعية

"قانون

دبلوم يف
املتخصص"
دبلوم يف "العلوم الس ياس ية
واحلاكمة"
دبلوم يف "العلوم الس ياس ية (فرانكو
مغريب) "

العامل
«Sciences politiques et
»Gouvernance
«Sciences politiques
» )(Franco Maroc

مدة التكوين
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي تتوزع عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضرييمدمج،؛
 ثالث س نوات دراس ية كسكلللتخصص.
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي تتوزع عىل الشلك التايل:
 سنتان دراسيتان كسكل حتضرييمدمج،؛
 ثالث س نوات دراس ية كسكلللتخصص.
ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي
سنتان دراسيتان بعد
"شهادة البااكلوراي  +ثالث س نوات
دراس ية"
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي
مخس س نوات دراس ية بعد شهادة
البااكلوراي

الشهادة أو ادلبلوم الوطين
املعادل(ة) هل

دبلوم همندس ادلوةل

دبلوم همندس ادلوةل

شهادة الإجازة يف ادلراسات
الساس ية
شهادة املاسرت
شهادة املاسرت
شهادة املاسرت
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مرسوم رقم  2.20.253صادر في  7صفر 25( 1442سبتمبر  )2020بتغيير ملحق املرسوم رقم  2.17.325الصادر في
 8شوال  3( 1438يوليو  )2017القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة  -الدار البيضاء
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.325الصادر في  8شوال  3( 1438يوليو  )2017القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة
محمد السادس لعلوم الصحة  -الدار البيضاء ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة  -الدار البيضاء ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ؛
وباقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير ،وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم ،مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.17.325الصادر في  8شوال 1438
( 3يوليو .)2017
املادة الثانية
يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*
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ملحق باملرسوم رقم  2.20.253الصادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
بتغيير ملحق املرسوم رقم  2.17.325الصادر في  8شوال  3( 1438يوليو )2017
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة  -الدار البيضاء
«جدول  .................................................................املطابقة لها
الرقم الترتيبي

تسمية املؤسسات
التابعة للجامعة

تسمية الدبلوم
(باللغة العربية)

تسمية الدبلوم
(باللغة الفرنسية)

مدة التكوين

الشهادة أو الدبلوم
الوطني املعادل (ة) له
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شهادة اإلجازة املهنية
مسلك  :تقنيات الصحة

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2483.20صادر في  20من صفر  8( 1442أكتوبر )2020
بسحب اعتماد شركة « »MAAROUFI AGRIلتسويق
األغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتفاحيات
والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛

قرر ما يلي :
املادة األولى
طبقا ملقتضيات املادة  4من القرار املشار إليه أعاله رقم 2290.17
يسحب االعتماد من شركة « »MAAROUFI AGRIابتداء من تاريخ
نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من صفر  8( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2501.20صادر في  17من صفر  5( 1442أكتوبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3261.15
الصادر في  23من ذي الحجة  7( 1436أكتوبر  )2015باعتماد شركة
« »MAAROUFI AGRIلتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم
والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة ؛

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى مقرر وزير الفالحة والصيد البحري رقم  353الصادر في
 16يوليو  2013بتحديد شروط منح االعتمادات إلنتاج وتسويق
البذور واألغراس ،وال سيما املادة  5منه ؛
واعتبارا الستنتاجات محضر لجنة االعتمادات املحرر بتاريخ
 30يونيو ،2020

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة بتاريخ
 27يوليو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Génie
: électrique et électromécanique
– Qualification master degree, program subject area
« electrical energetics, electrical engineering and
electromechanics», délivrée par Lviv polytechnic
national University - Ukraine - le 31 mai 2019, assortie
de la qualification bachelor degree field of study
« electromechanics », délivrée par la même université - le
30 juin 2017,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Grade de bachelière en ingénierie (B.ING) en génie de
la construction, préparé et délivré au siège de l’Ecole de
 technologie supérieure, Université du Québec - Canadale 20 mars 2019,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2503.20صادر في  17من صفر  5( 1442أكتوبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2504.20صادر في  17من صفر  5( 1442أكتوبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020

املـادة األولى

قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Grade de bachelière en ingénierie (B.ING) en génie de
la construction, préparé et délivré au siège de l’Ecole de
 technologie supérieure, Université du Québec - Canadale 19 juin 2019,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Baccalauréat en ingénierie (B.ING) en génie civil, préparé
et délivré au siège de l’Ecole polytechnique, Université de
Montréal - Canada - le 8 octobre 2019,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2505.20صادر في  17من صفر  5( 1442أكتوبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2506.20صادر في  17من صفر  5( 1442أكتوبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Baccalauréat en ingénierie (B.ING) en génie civil, préparé
et délivré au siège de l’Ecole polytechnique, Université de
Montréal - Canada - le 18 juin 2019,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  18فبراير ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية

وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

في علم النفس :
– Diplôme de licence sciences humaines et sociales,
mention : psychologie, délivré par l’Université Paris 8
(membre de la Comue Paris Lumières) - France - le
24 mai 2018,

رقم  2507.20صادر في  17من صفر  5( 1442أكتوبر )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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مجلس املنافسة
قرار ملجلس املنافسة عدد /60ق 2020 /صادر في  17من صفر 1442
( 5أكتوبر  )2020املتعلق بتولي شركة « »Alstom S.Aاملراقبة
الحصرية عن طريق اقتناء جميع أسهم رأسمال وحقوق
التصويت لشركة «. »Bombardier Transportation UK Ltd
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117بتاريخ  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116بتاريخ في
 2رمضان  30( 1435يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة املنعقد بتاريخ
 17من صفر  5( 1442أكتوبر  ،)2020طبقا ملقتضيات املادة  14من
القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /038ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 13من رمضان  5( 1441ماي  ،)2020املتعلق بتولي شركة » Alstom
« S.Aاملراقبة الحصرية على شركة » Bombardier Transportation
« UK Ltd؛
وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم  2020/46بتاريخ
 13من رمضان  6( 1441ماي  )2020والقا�ضي بتعيين مقرر في
املوضوع طبقا ألحكام املادة  27من القانون رقم  104.12املتعلق
بحرية األسعار واملنافسة ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 15من ذي الحجة  4( 1441أغسطس  )2020والذي يمنح أجل عشرة
( )10أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية
التركيز أعاله ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  3ذي الحجة 1441
( 3أغسطس  )2020؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  4أغسطس  2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من توفر النصاب القانوني
ألعضاء اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة  31من النظام
الداخلي للمجلس والواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد
بتاريخ  17من صفر  5( 1442أكتوبر  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  17من صفر 1442
( 5أكتوبر  )2020؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املادتين  11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،إذ تنص
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
منشأة واحدة على األقل ،بتولي املراقبة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى
أو أجزاء منها ،سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة
منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة على مجموع
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها،
سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة
عقد أو غيرها من الوسائل ؛
وحيث إن هذه العملية تهدف الى تولي شركة «»Alstom S.A
املراقبة الحصرية على شركة «Bombardier Transportation UK
» Ltd؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.20املشار إليه أعاله والتي تعرف
عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
وحيث إن املادة  12من القانون رقم  104.20املشار إليه أعاله،
تلزم تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها ،كما هو منصوص عليه في
املادة الثامنة ( )8من املرسوم التطبيقي رقم  ، 2.14.652عندما يساوي
أو يفوق رقم املعامالت اإلجمالي العالمي ،دون احتساب الرسوم،
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ملجموع املنشآت أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين
األطراف في عملية التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون ( )750مليون
درهم ،أو عندما يساوي أو يفوق رقم املعامالت اإلجمالي ،دون
احتساب الرسوم ،املنجز باملغرب من طرف اثنتين على األقل من
املنشآت أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين
بعملية التركيز مبلغ مائتان وخمسون ( )250مليون درهم ،أو عندما
تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة
به اقتصاديا خالل السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين باملائة ()40%
من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو
املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء
مهم من السوق املذكورة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها
الشروط الثالث املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت وكذا لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي ،املنجز باملغرب ولتجاوز نسبة البيوع أو الشراءات أو
املعامالت األخرى واملحددة في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652؛
وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي :
 - 1الشركة املقتنية « »Alstom S.Aهي شركة مجهولة االسم،
خاضعة للقانون الفرن�سي ،وهي الشركة األم ملجموعة فرنسية تنشط
أساسا في تطوير وتسويق األنظمة واملعدات والخدمات في قطاع
النقل ،خاصة على مستوى قطاع النقل عبر السكك الحديدية ؛
 - 2الشركة املستهدفة « »Bombardier Transportation UK Ltd
هي شركة خاضعة للقانون اإلنجليزي ،متخصصة في مجال توفير
العربات واملعدات واألنظمة واملعدات التشويرية وتقنيات التنقل
اإللكترونية وخدمات الصيانة املتعلقة بالسكك الحديدية ،وهي فرع
للمجموعة الدولية الكندية « »Bombardier Incاملتخصصة في قطاع
صناعة الطائرات والقطارات ؛
وحيث إنه تم تحديد األسواق املعنية بشقيها ،سوق املنتوج
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك تطبيقا ألحكام النقطة
الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز ،الوارد في
املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ؛
وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب
نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي ،والتي يكون للعملية املبلغة أثر
عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج
التحقيق ،فإن األسواق املعنية بهذه العملية هي :
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• سوق املعدات املتحركة البينية (matériel roulant grande
) lignesبما في ذلك عربات القطارفائق السرعة ؛
• سوق املعدات املتحركة داخل املجال الحضري (matériel
) roulant urbain؛
• سوق تشوير السككي للخطوط البينية ) signalisation grande
( ligne؛
• سوق التشوير السككي داخل املجال الحضري ) signalisation
(.grande ligne
وحيث إن الشركة املقتنية والشركة املستهدفة تنشطان على
مستوى جميع األسواق املعنية املحددة أعاله وتعتبران من أهم
املتنافسين داخلها ؛
وحيث إن تقاطع أنشطة أطراف العملية على مستوى جميع
األسواق املعنية سينتج عنه مباشرة و بمجرد دخول العملية حيز
التنفيذ ،زوال أحد أهم مناف�سي الشركة املقتنية في هذه األسواق ؛
وحيث إنه طبقا ألحكام النقطة الرابعة من ملحق ملف التبليغ
املتعلق بعملية التركيز ،الوارد في املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه
أعاله ،فإن السوق املعني يعتبر مرصودا ( )marché affectéبسبب
زوال منافس محتمل بسبب العملية؛
وحيث إنه بناء على التحليل التناف�سي األولي لألسواق املرصودة
املعنية بهذه العملية ،فإن هناك احتمال جدي للمساس باملنافسة ؛
وحيث إنه طبقا ملقتضيات الفقرة الخامسة من املادة  15من
القانون  104.12املذكور ،يمكن ملجلس املنافسة أن يقوم بدراسة
معمقة ملشروع عملية التركيز إذا اعتبر أن هناك احتمال جدي
للمساس باملنافسة ؛
قرر ما يلي :
املادة األولي
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /038ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 15من رمضان  7( 1441ماي  )2020يستوفي الشروط القانونية.
املادة الثانية
القيام بدراسة معمقة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي
شركة «  »Alstom S.Aاملراقبة الحصرية على شركة » Bombardier
«.Transportation UK Ltd
اإلمضاء  :ادريس الڬراوي.

