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مرسوم رقم 2.20.960 صادر في 23 من جمادى األولى 1442 )7 يناير 2021( 
بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 

 ................................ 253الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.

الصندجقدالوطنيدللضلينداالأتليعيد.د-دسندتدابيرداستثنيئيةد
تف�شيدأيئحةد تداعييتد مند املتض7ريند بعضد لفيئدةد

فيرجسدكورجنيد»كوفيدد-د9ي«.

قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 3292.20 
صادر في 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر2020( بتمديد األجل 
املحدد في الفقرة األولى من املادة السابعة من املرسوم رقم 2.20.876 
بتاريخ  24 من ربيع اآلخر 1442 )10 ديسمبر 2020( بتطبيق املرسوم 

بقانون رقم 2.20.605  بتاريخ 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( 

بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات 

الصندوق،  لدى  املؤمنين  األجراء  املستقلين واألشخاص غير  العمال 

املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«، 

وتعهد  الحفالت  بتموين  املتعلقة  الفرعية  القطاعات  يخص  فيما 

 ........................................................................... 254املناسبات والتظاهرات.

نصوصدخيصة

املعي التدبيندالشهي ات.

 قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2799.20
 صادر في 24 من ربيع األول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتتميم القرار
 رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009(
الطب، في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة   بتحديد 
 .......... 255تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(.
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 ...................................................................... 255تخصص : أمراض العيون.
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الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

 ...................................................................... 257تخصص : أمراض العيون.
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262الطب اإلشعاعي....................................................................................... 
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بتحديد  )2004 فبراير   25(  1425 4 محرم  في  الصادر   346.04  رقم 

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

263أمراض األذن والحلق والحنجرة.............................................................. 
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القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

263بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

نظيمدموظفيداإل اراتدالعيمة

نصوصدخيصة

جزارةدالتجهيزدجالنقلدجاللوأيستيكدجامليء.

في  صادر   2936.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

9 ربيع اآلخر 1442 )25 نوفمبر 2020( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة رقم 278.15 بتاريخ 7 ربيع اآلخر 1436 )28 يناير 2015( 

265بإحداث إعداد مؤقت لورش سد قدوسة بإقليم الرشيدية.................. 
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)33ي  امج 3) ألي ىد مند ((3 في) صي رد ((.(7.967 رقم) م7سومد

بتلد ددمدةدس7ييندمفعولدحيلةدالطوارئ) ي)7)() ))) ني 7)

الترابدالوطنيدملواأهةدتف�شيدفيرجس) الصحيةدبسيئ7دأرأيء)

كورجني)-)كوفيد)9ي. 

رئيس الحكومة،

من (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم  على   بناء)

بحالة) أحكام خاصة  بسن  املتعلق  ()2020 مارس) (23(  1441 رجب)

املصادق عليه بالقانون) الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،)

بتاريخ) (1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (23.20 رقم)

5)شوال)1441 )28)ماي)2020()؛

من (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

رجب)1441 )24)مارس)2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر)

أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.882)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1442 

)4)ديسمبر)2020()بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية)

بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة االستمرار في اإلجراءات)

الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب اإلجراءات)

والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة مع تطور)

الحالة الوبائية)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ)23)من جمادى األولى)1442 

)7)يناير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون)

 1441 رجب) من  (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) أعــاله  إليه  املشار 

في الساعة) (2021 يناير) (10 تمدد،)من يوم األحد) (،)2020 )23)مارس)

في الساعة) (2021 فبراير) (10 إلى غاية يوم األربعاء) السادسة مساء)

السادسة مساء،)مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر)

 2.20.293 املعلن عنها بموجب املرسوم رقم) التراب الوطني،) أرجاء)

حالة) بإعالن  ()2020 مارس) (24(  1441 رجب) من  (29 في) الصادر 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس)

كورونا)-)كوفيد)19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ،)في ضوء)املعطيات املتوفرة حول)

وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية،) الحالة الوبائية السائدة،)

وهذه) يتالءم  بما  الوطني،) الصعيد  على  املناسبة،) التدابير  كافة 

املعطيات.

في) كل  واألقاليم،) العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

نطاق اختصاصه الترابي،)أن يتخذوا،)في ضوء)املعطيات نفسها،)وفي)

الذكر) السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

رقم)2.20.293،)كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم)

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

ويسند تنفيذه إلى وزير) ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية،)

الداخلية ووزير الصحة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)23)من جمادى األولى)1442 )7)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

نصوصدعيمة
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ق7اردمشتركدلوزي7داالقتصي دجامليليةدجإصالحداإل ارةدججزي7دالصنيعة)
جالتجيرةدجاالقتصي دامخض7دجال7قليدججزي7دالشغلدجاإل ميج)
)33ي  امج 3) ألي ىد مند 6ي) في) صي رد (3(9(.(7 رقم) املنهيد
امج 3) الفق7ةد فيد املحد د امألد بتلد دد )ي3) يسلبر7)7)()
بتيريخ)) ((.(7.8(6 رقم) امل7سومد مند السيبعةد املي ةد مند
بتطبيق) ()(7(7 )7ي) يسلبر) )33ي  اآلخ7) ربيعد مند ((3
)33ي  مندمح7م) ((6 بتيريخ) ( امل7سومدبقينوندرقم)7.675).))
بعض) لفيئدةد استثنيئيةد تدابيرد بسند ()(7(7 سبتلبر) )5ي)
املشغلينداملنخ7طيندبيلصندجقدالوطنيدللضلينداالأتليعي)
جالعيمليندلديهمداملص7حدبهمدجبعضدفئيتدالعليلداملستقلين)
جامشخيصدغيردامأ7اء)املؤمنيندلدىدالصندجق،)املتض7رين)
9ي«،) (- »كوفيد) مندتداعييتدتف�شيدأيئحةدفيرجسدكورجني)
الحفالت) بتلويند املتعلقةد الف7عيةد القطيعيتد فيليد خصد

جتعهدداملنيسبيتدجالتظيه7ات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

ووزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء)على املرسوم رقم)2.20.876)الصادر في)24)من ربيع اآلخر)1442 

بتاريخ (2.20.605 رقم) بقانون  املرسوم  بتطبيق  ()2020 ديسمبر) (10( 

26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020()بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض)

والعاملين) االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين 

لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)

املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس) املؤمنين لدى الصندوق،)

بتموين) املتعلقة  الفرعية  القطاعات  يخص  فيما  »كوفيد-19«،) كورونا)

الحفالت وتعهد املناسبات والتظاهرات.)والسيما الفقرة األولى من املادة)

السابعة منه،

قرروا ما يلي):

املادة األولى

تطبيقا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة السابعة من املرسوم)

املشار إليه أعاله رقم)2.20.876،)الصادر في)24)من ربيع اآلخر)1442 

)10)ديسمبر)2020()يمدد،)إلى غاية)10)يناير)2021،)األجل املحدد في)

الفقرة املذكورة،)بالنسبة ألشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر2020.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر2020(.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون. 

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

 وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز. 
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املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).99)))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

في) الصي رد ((33.79 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)

بتحد ددالئحة) ()(779 ميرس) ((3( 337ي  مندربيعدامجل) ((6

الشهي اتدالتيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)تخصص):)

البيولوأيةدالطبية))أجدالتحيليلدالبيولوأيةدالطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

العالي) والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

من ربيع (26 الصادر في) (743.09  وتكوين األطر والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل) ()2009 1430 )24)مارس) األول)

دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)البيولوجية الطبية))أو التحاليل)

البيولوجية الطبية()كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

التي) الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد  (- األولى.) »املادة 

البيولوجية الطبية (: تخصص)  »تعادل دبلوم التخصص في الطب،)

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

.........................................................................................................«

»)-)تونس):

...........................................................................................................«

علم) اختيار  الطبية،) البيولوجيا  في  متخصص  طبيب  شهادة  (-«
»املناعة))biologie(médicale()option(immunologie)مسلمة من)
»وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الصحة)
2009،)مشفوعة بشهادة تقييم) أكتوبر) (27 »العمومية،)تونس في)
»للمعلومات واملؤهالت مسلمة من طرف كلية الطب والصيدلة)

»بالدار البيضاء)بتاريخ)10)يوليو)2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد
العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد
جالبحثدالعلليدرقم)7).)87))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 
الصي ردفي) 88.73ي)) بتتليمدالق7اردرقم) ()(7(7 نوفلبر) )7ي)
773)()بتحد ددالئحة) 5)3ي )))) يسلبر) 3ي)مندذيدالقعدة)
الشهي اتدالتيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)تخصص):)

أم7اضدالعيون.

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

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
األطر والبحث العلمي رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 
)27)ديسمبر)2004()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)أمراض العيون،)كما وقع تتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

نصوصدخيصة
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض العيون):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................

«  – Diplôme d’études spécialisées de médecine 

« (résidanat), qualification de médecin dans la spécialité  

«  ophtalmologie, délivré par l’Université d’Etat  

« de médecine et de pédiatrie de Saint-Pétersbourg - 

« Fédération de Russie - le 1er octobre 2016, assorti 

« d’un stage de deux années : une année au sein du 

« Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une 

« année au sein du Centre hospitalier El Antaki de 

« Marrakech, validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca - le 22 juillet 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد
العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد
جالبحثدالعلليدرقم)7).873))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 
في) الصي رد (5(7.73 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)
5ي)مندصف7)5)3ي )6)أب7يل)773)()بتحد ددالئحةدالشهي ات)
امم7اض) (: تخصص) التيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)

الجلد ة.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 570.04)الصادر في) العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)األمراض الجلدية كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)570.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)األمراض الجلدية):

.........................................................................................................«

»-)السينغيل):

»...............................................................................................................

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie 

« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, 

« de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh - 

« Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 6 décembre 2018, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances  

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Marrakech - le 15 juillet 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).875))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

في) الصي رد (957.73 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)

6)ربيعداآلخ7)5)3ي )6))ميي)773)()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

أم7اض) (: تخصص) التيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)

النسيء)جالتوليد.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

()2004 1425 )26)ماي) 6)ربيع اآلخر) 950.04)الصادر في) العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)أمراض النساء)والتوليد كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)950.04)الصادر في)6)ربيع اآلخر)1425 )26)ماي)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض النساء)والتوليد):

.......................................................................................................«

»-)السينغيل):

».........................................................................................................

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de gynécologie 

« obstétrique, délivré par la Faculté de médecine, de 

«  pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -    

« Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 26 avril 2018, 

«  assorti d’un stage d’une année : du 24 juin 2019 

« au 24  juin 2020 à l’hôpital militaire d’instruction 

« Mohammed V et d’une attestation d’évaluation des 

« connaissances et des compétences, délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 

« 27 juillet 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد
العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد
جالبحثدالعلليدرقم)7).)ي8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 
الصي ردفي) 88.73ي)) بتتليمدالق7اردرقم) ()(7(7 نوفلبر) )7ي)
773)()بتحد ددالئحة) 5)3ي )))) يسلبر) 3ي)مندذيدالقعدة)
 الشهي اتدالتيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)تخصص):

أم7اضدالعيون.

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

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
األطر والبحث العلمي رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 
)27)ديسمبر)2004()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)أمراض العيون كما وقع تتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص): أمراض العيون):

.......................................................................................................«

»-)مي ي):

».........................................................................................................

»(–(Diplôme(d’études( spécialisées( )D.E.S((d’ophtalmologie,(
»(délivré(par(la(Faculté(de(médecine(et(d’odontostomalogie(-( 
»(Mali(-(le(29(octobre(2018,(assorti(d’un(stage(d’une(année(
»(au(sein(du(Centre(hospitalier( Ibn(Rochd(de(Casablanca,(
»( validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de(
»(Casablanca(-(le(7(juillet(2020.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).9ي8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

)7ي)نوفلبر)7)7)()بتحد ددالئحةدالشهي اتدالتيدتعي لد بلوم)

التخصصدفيدالطب،)تخصص):)طبدالشيخوخة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على القانون رقم)131.13)املتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.26)بتاريخ)29)من ربيع اآلخر)1436 

)19)فبراير)2015()وال سيما املادة)16)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.447)الصادر في)6)جمادى اآلخرة)1437 

 )16)مارس)2016()لتطبيق القانون رقم)131.13)املتعلق بمزاولة الطب

وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.92.182)الصادر في)22)من ذي القعدة)1413 

دبلوم) لنيل  واالمتحانات  الدراسة  نظام  بتحديد  ()1993 ماي) (14(

التخصص في الطب،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد 

التخصص في الطب،)تخصص):)طب الشيخوخة):

-)ف7نسي):

–( Diplôme( d’études( spécialisées( complémentaires( de(

gériatrie,( délivré( par( l’Université( Paris( XI( -( France( -( le 

17(janvier(2017,(assorti(d’une(attestation(d’évaluation(des(

connaissances(et(des(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(

de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).7)8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

في) الصي رد ((33.79 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)

بتحد ددالئحة) ()(779 ميرس) ((3( 337ي  مندربيعدامجل) ((6

الشهي اتدالتيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)تخصص):)

البيولوأيةدالطبية))أجدالتحيليلدالبيولوأيةدالطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 

)24)مارس)2009()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

البيولوجية) التحاليل  )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في 

الطبية()كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

التي الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد  (- األولى.)  »املادة 

البيولوجية الطبية (: تخصص)  »تعادل دبلوم التخصص في الطب،)

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

.......................................................................................................«

»)-)السينغيل):

».......................................................................................................

»( –( Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( de( biologie(
»(clinique,(délivré(par(la(Faculté(de(médecine,(de(pharmacie(
»(et(d’odontologie,(Université(Cheikh(-(Anta(-(Diop(de(Dakar(- 
»(Sénégal(-(le(25(octobre(2018,(assorti(d’un(stage(de(huit(mois, 
»( validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de(
»(Rabat(-(le(14(juillet(2020.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).ي)8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

)7ي)نوفلبر)7)7)()بتغييردجتتليمدالق7اردرقم))963.9))الصي ر)

في)))شعبين)8ي3ي )3) يسلبر))99ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)أجك7انيي):

».........................................................................................................

»( –( Qualification( du( médecin,( docteur( en( médecine,( en(
»( spécialité( médecine( générale,( délivrée( par( l’Université(
»(nationale(de(médecine(de(Kharkiv(-(Ukraine(-( le(24(juin(
»( 2011,( assortie( d’un( stage( de( deux( années( :( une( année(
»(au(sein(du(Centre(hospitalier(universitaire( Ibn(Rochd(et(
»(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(régional(Moulay(
»(Youssef(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(de(médecine 
»(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(22(septembre(2020.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد
العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد
جالبحثدالعلليدرقم)7).))8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 
في) الصي رد (957.73 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)
6)ربيعداآلخ7)5)3ي )6))ميي)773)()بتحد ددالئحةدالشهي ات)
أم7اض) (: تخصص) التيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)

النسيء)جالتوليد.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2004 1425 )26)ماي) 6)ربيع اآلخر) 950.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)أمراض النساء)والتوليد،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)950.04)الصادر في)6)ربيع اآلخر)1425 )26)ماي)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض النساء)والتوليد):

.......................................................................................................«

»)-)أجك7انيي):

».......................................................................................................

«  – Certif icat d’études spécialisées de médecine 

« (ordinatura clinique) dans la spécialité obstétrique 

« et gynécologie, délivré par l’Académie d’enseignement 

« médical post-universitaire de Kharkiv - Ukraine - 

« le 14 juillet 2016, assorti d’un stage de deux années : 

« une année au sein du Centre hospitalier universitaire 

« Ibn Rochd et une année au sein du Centre hospitalier 

« régional Moulay Youssef de Casablanca, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« le 22 septembre 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).3)8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

في) الصي رد ((33.79 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)

بتحد ددالئحة) ()(779 ميرس) ((3( 337ي  مندربيعدامجل) ((6

الشهي اتدالتيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)تخصص):)

البيولوأيةدالطبية))أجدالتحيليلدالبيولوأيةدالطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

العالي) والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

من ربيع (26 الصادر في) (743.09  وتكوين األطر والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل) ()2009 1430 )24)مارس) األول)

دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)البيولوجية الطبية))أو التحاليل)

البيولوجية الطبية()كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

التي الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد  (- األولى.)  »املادة 

البيولوجية الطبية (: تخصص)  »تعادل دبلوم التخصص في الطب،)

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

.......................................................................................................«

»)-)ف7نسي):

».......................................................................................................

»(–(Diplôme(d’études(spécialisées(biologie(médicale,(délivré(

»(par(l’Université(de(Poitiers(-(France(-(le(20(janvier(2020.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).3)8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

)7ي)نوفلبر)7)7)()بتغييردجتتليمدالق7اردرقم))963.9))الصي ر)

في)))شعبين)8ي3ي )3) يسلبر))99ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)رجمينيي):

».........................................................................................................

»(–(Titlul( doctor(medic( in( domeniul( sanatate,( specializarea(
»(medicina,(délivré(par(Facultatea(de(medicina,(Universitatii(
»(de( medicina( si( farmacie( »Iuliu( Hatieganu«( din( Cluj( - 
»(Napoca( -( Roumanie( -( le( 8( avril( 2015,( assorti( d’une 
»(attestation( d’évaluation( des( connaissances( et( des(
»(compétences,( délivrée(par( la( Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي7د لدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد
العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد
جالبحثدالعلليدرقم)7).6)8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 
في) الصي رد (5((.73 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)
5ي)مندصف7)5)3ي )6)أب7يل)773)()بتحد ددالئحةدالشهي ات)
الطب) (: تخصص) الطب،) فيد التخصصد تعي لد بلومد التيد

اإلشعيعي.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 572.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)الطب اإلشعاعي كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)572.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي):

.......................................................................................................«

»)-)السينغيل):

».......................................................................................................

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de radiologie et 

« imagerie médicale, délivré par la Faculté de médecine, 

« de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -  

« Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 31 décembre 2019, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Marrakech - le 22 septembre 2020.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



63)الجريدة الرسمية عدد)6950 - 23)جمادى األولى)1442 )7)يناير)2021(  

املنهي جالتكـــويند الوطنيـــةد التربيــةد جزيـــ7د لـــدىد املنتدبد للوزي7د  قـــ7ارد

العـــي ي) بيلتعليــمد املكلــفد العلـــليد جالبحثد العـــيلـــيد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)7).))8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي 

في) الصي رد (336.73 رقم) الق7ارد بتتليمد ()(7(7 نوفلبر) )7ي)

بتحد ددالئحةدالشهي ات) ()(773 فبرا 7) ((5( 5)3ي  مح7م) (3

أم7اض) (: تخصص) التيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)

امذندجالحلقدجالحنج7ة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

العالي) والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 وتكوين األطر والبحث العلمي رقم)346.04)الصادر في)4)محرم)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 فبراير) (25(

أمراض األذن والحلق والحنجرة، (: تخصص)  التخصص في الطب،)

كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)346.04)الصادر في)4)محرم)1425 )25)فبراير)2004():

تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل) (- »املادة األولى.)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض األذن والحلق والحنجرة):

.......................................................................................................«

»)-)أجك7انيي):

»..........................................................................................................

»(–(Certificat(d’études(spécialisées(de(médecine()ordinatura(
»( clinique(( dans( la( spécialité( otolaryngologie,( délivré( par(
»(l’Académie(d’enseignement(médical(post-universitaire(de( 
»(Kharkiv( -(Ukraine( -( le( 22( septembre( 2017,( assorti( d’un(
»( stage( de( deux( années( :( une( année( au( sein( du( Centre(
»( hospitalier( régional( El( Farabi( d’Oujda( et( une( année( au(
»( sein( du( Centre( hospitalier( universitaire( Mohammed( VI 
»(d’Oujda,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(
»(d’Oujda(-(le(28(juillet(2020.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكــويند الوطنيــةد التربيــةد جزيـــ7د لـــدىد املنتدبد للوزي7د ق7ارد
العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)7).8)8))صي ردفي)3))مندربيعدامجل))33ي
)7ي)نوفلبر)7)7)()بتغييردجتتليمدالق7اردرقم))963.9))الصي ر)
في)))شعبين)8ي3ي )3) يسلبر))99ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،



عدد)6950 - 23)جمادى األولى)1442 )7)يناير)2021(الجريدة الرسمية   (63

قرر ما يلي):

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)رجمينيي):

».........................................................................................................

»(–(Titlul( doctor(medic( in( domeniul( sanatate,( specializarea 
»(medicina,(délivré(par(Facultatea(de(medicina,(Universitatii(
»(de(Vest(Vasile(Goldis(din(Arad(-(Roumanie(-(le(20(juin(2017,((
»(assorti(d’une(attestation(d’évaluation(des( connaissances(
»(et(des(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(
»(et(de(pharmacie(de(Rabat(-(le(12(mars(2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.
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نصوصدخيصة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

 ق7اردلوزي7دالتجهيزدجالنقلدجاللوأيستيكدجامليء)رقم)7).936))صي ر

بتغييردق7اردجزي7) ()(7(7 نوفلبر) ((5( )33ي  ربيعداآلخ7) (9 في)
))ربيع) بتيريخ) 5ي.8))) رقم) جالبيئةد جامليء) جاملعي ند الطيقةد

بإحداثدإعدا دمؤقتدلورش) 5ي7)() )8)) ني 7) اآلخ7))336ي 

سددقدجسةدبإقليمدال7شيد ة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 278.15 والبيئة رقم) على قرار وزير الطاقة واملعادن واملاء) بناء)

الصادر في))7)ربيع اآلخر)1436 )28)يناير)2015()بإحداث إعداد مؤقت)

لورش سد قدوسة بإقليم الرشيدية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير،)على النحو التالي،)مقتضيات املادة السادسة من قرار وزير)

الطاقة واملعادن واملاء)والبيئة املشار إليه أعاله رقم)278.15)الصادر)

في))7)ربيع اآلخر)1436 )28)يناير)2015()):

»املادة السادسة.)-)ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء)األشغال)

(،2022 أي حوالي نهاية شهر أبريل) »بسد قدوسة بإقليم الرشيدية،)

»يجسد))هذا االنتهاء)بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

»يؤشر عليه من طرف وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع اآلخر))1442 )25)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء . عبد القادر اعمارة.

نظيمدموظفيداإل اراتدالعيمة


