
  

 
  

  

  

  

  5731عدد الجریدة الرسمیة 

   )2009 ماي 4 ( 1430 جمادى األولى 8  
  

  

  

  

  

  

  

       

  :    النص األصلي  
  

قرار لوزیر التربیة الوطنیة والتعلیـم العـالـي وتكـویـن األطـر والبحث 

)  2009 ینایر 22 ( 1430 من محرم 25 صادر في 140.09العلمــــــي رقــم

    .هادات الوطنیة التي تخول  ولوج  تكوینات  سلك الدكتوراهبتحدید قائمة الش
 

:المتمم للنص األصلي  والمغیر النص  
 

قرار لوزیر التربیة الوطنیة والتعلیـم العـالـي وتكـویـن األطـر والبحث ) 1(

 یونیو 9 ( 1431 من جمادى اآلخرة 25 صادر في 1736.10العلمــــــي رقــم 

م قرار وزیر التربیة الوطنیة و التعلیم العالي وتكوین بتغییر وتتمی)  2010

 ینایر 22( 1430 من محرم 25 الصادرفي 140.09األطر و البحث العلمي رقم 

 بتحدید قائمة الشهادات الوطنیة التي تخول  ولوج  تكوینات  سلك) 2009

                                                                                      .الدكتوراه

) 2010 أغسطس23( 1431 رمضان 12 بتاریخ 5867 جریدة رسمیة عدد 

                                                                                 .4099صفحة 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  علمي؛وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین األطر والبحث ال
 

) 2004 یونیو 7 (1425 من ربیع اآلخر 18 الصادر في 2.04.89بناء على المرسوم رقم 
بتحدید اختصاص المؤسسات الجامعیة وأسالك الدراسات العلیا وكذا الشهادات الوطنیة المطابقة 

  ؛ منه8كما وقع تغییره وتتمیمه والسیما المادة 
عالي وتكوین األطر والبحث  العلمي  رقم   وعلى قرار وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم ال

بالمصادقة على دفتر  ) 2008 سبتمبر 23 ( 1429   من رمضان22 الصادر في 1371.07
 من هذا 2  دالضوابط البیداغوجیة الوطنیة لسلك الدكتوراه والسیما الفقرة األولى من الضابطة

  ؛الدفتر
  

  :یلي  ما قرر
   المادة األولى

  
الدكتوراه في وجه حاملي شهادة الماستر أو شهادة الماستر تفتح تكوینات سلك 

 كما تفتح تكوینات هذا السلك في وجه ،المتخصص أو شهادة معترف بمعادلتها إلحداهما
  :حاملي الشهادات الوطنیة  أو شهادة معترف بمعادلتها الواردة بعده

  
 دبلوم الدراسات العلیا؛   -
  شهادة التخصص للسلك الثالث في العلوم؛  -
 دبلوم الدراسات العلیا المعمقة؛ -
 دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة؛ -
 التخصیص في الشریعة ؛ -
 التخصیص في اللغة العربیة ؛ -
 التخصیص في أصول الدین ؛ -
 دبلوم الدكتوراه في الطب؛ -
 دبلوم الدكتوراه في الصیدلة؛ -
  دبلوم الدكتوراه في طب األسنان؛ -

 

 دبلوم مترجم تحریري ؛ -
 ؛)  سنوات5(دبلوم المدارس الوطنیة للتجارة والتسییر  -  

 دبلوم مهندس الدولة ؛ -
 الماستر في العلوم والتقنیات ؛ -
 شهادة التأهیل في الدراسات اإلسالمیة العلیا؛ -
 دبلوم وطني لخبیر محاسب؛ -
 دبلوم الطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت؛ -
 دبلوم الدراسات العلیا في الصحافة ؛ -
 دبلوم الدراسات العلیا في اإلعالم واالتصال؛  -
 دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للدراسات البحریة؛ -

  
  
  
 



 
 
 دبلوم مهندس زراعي مختص ؛    -
 دبلوم مهندس في الهندسة القرویة ؛ -
 دبلوم مهندس في الصناعات الزراعیة  والغذائیة ؛ -
 ري مختص؛بیطري وبیط   -
 شهادة مهندس زراعي؛ -
 شهادة مهندس المیاه والغابات؛ -
 شهادة مهندس معماري؛ -
 دبلوم مهندس إحصائي اقتصادي أودیموغرافي؛ -
 الوطنیة لإلدارة؛السلك العالي للمدرسة دبلوم  -
 شهادة إعالمي مختص؛ -
    ″)1(دبلوم السلك  الثالث لعلوم اآلثار والثراث؛″ -
 عداد التراب الوطني والتعمیر؛شهادة الدراسات العلیا في إ -
 ; شهادة السلك الثالث للمدارس العلیا لألساتذة -
  ″)1(شبیبة و الریاضة؛دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي لتكوین أطر ال″ -
 ″)1(مهندس طوبوغرافي؛دبلوم ″ -
 ″)1(؛) طور التأهیل ( دبلوم المدرسة الوطنیة لإلدارة″ -
 ″)1(دبلوم المعهد العالي لإلدارة؛″ -

 
  

  المادة الثانیة
   

 .ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة
  

  )2009 ینایر 22 ( 1430 من محرم 25 وحرر بالرباط في
  .أحمد اخشیشین:                                      اإلمضاء

 
   


