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  5222عدد الجریدة الرسمیة 

   )2004 یونیو 17 ( 1425 ربیع اآلخر 28بتاریخ 
  

  

  

  :          النص األصلي

) 2004 یونیو7 (1425 من ربیع اآلخـر 18صادر في   2.04.89مرسوم رقم 

بتحدید اختصاص المؤسسات الجامعیة وأسالك الدراسات العلیا وكذا الشهادات 

   .ةالوطنیة المطابق
  

  :النص المتمم والمغیر للنص األصلي 
  

 1428 من جمادى اآلخرة 17 صادر في 2.06.489مرسوم رقم ) 1 (-

 یولیو 19 (1428 رجب 3خ  بتاری5544 ج ر عدد ، )2007 یولیو 3(

   .2390: ص) 2007

 25 (1431 من ذي القعدة  16 صادر في 2.10.59مرسوم رقم ) 2 (-

 29 ( 1431 الحجة  ذي22بتاریخ  5895 ج ر عدد ،) 2010أكتوبر 

  .5113: ص) 2010نوفمبر 
  

 

  

  الوزیر األول ،

المتعلق بتنظیم التعلیم العالي الصادر بتنفیذه الظهیر  01.00بناء على القانون رقم 

ه ـ من8 والسیما المادة )2000 ماي 19 (1421 من صفر 15 بتاریخ 1.00.199الشریف رقم 

  ؛  )5 و2الفقرتان ( 

 1425 من ربیع اآلخر 14جلس الوزاري المجتمع في مراسة المشروع في الوبعد د

  ،) 2004 یونیو 3(
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  :یلي  رسم ما

   1المادة 

تشتمل المؤسسات الجامعیة على مؤسسات ذات ولوج مفتوح ومؤسسات ذات ولوج 

  .محدود وعلى معاهد 

  

  الفصل األول 

  المؤسسات الجامعیة ذات الولوج المفتوح 

  

   2المادة 

  :یلي  ما المؤسسات الجامعیة ذات الولوج المفتوحتضم 

   كلیات اآلداب والعلوم اإلنسانیة ؛-

   العلوم ؛ كلیات-

   العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة ؛ كلیات-

   كلیات متعددة التخصصات ؛-

   الشریعة ؛كلیات -

  كلیة اللغة العربیة ؛ -

  .كلیة أصول الدین  -
  

 اآلداب والعلوم اإلنسانیة مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین  تناط بكلیات– 1

 في حقل تخصص اآلداب والعلوم  البحثأساسي وتكوین مستمر والقیام بجمیع أعمال

   .اإلنسانیة والفنون والمیادین المرتبطة به
  

 تناط بكلیات العلوم مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین أساسي وتكوین - 2

 والفیزیاء في حقل تخصص الریاضیات والمعلومیاتع أعمال البحث یستمر والقیام بجمم

  . واألرض والكون والمیادین المرتبطة به ةوالكیمیاء وعلوم الحیا
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تناط بكلیات العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة مهمة تلقین التعلیم العالي  - 3

ث في حقل تخصص  والقیام بجمیع أعمال البحن مستمرفي شكل تكوین أساسي وتكوی

  .العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدبیر والمیادین المرتبطة به
  

 تناط بالكلیات المتعددة التخصصات مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین – 4

  :أساسي وتكوین مستمر في حقول التخصصات بعده والتخصصات المرتبطة بها 

  اآلداب والعلوم اإلنسانیة والفنون ؛ -

   واألرض والكون ؛ الحیاةیات والمعلومیات والفیزیاء والكیمیاء وعلوم الریاض-

  . العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدبیر -
  

 تناط بكلیات الشریعة مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین أساسي وتكوین – 5

البحث في حقل تخصص الشریعة اإلسالمیة وفي المیادین یع أعمال مستمر والقیام بجم

  .المرتبطة به 
  

 تناط بكلیة اللغة العربیة مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین أساسي – 6

 اللغة وتكوین مستمر والقیام بجمیع أعمال البحث في حقل تخصص فقه اللغة وعلوم

  .مرتبطة به المیادین الو العربیة واللغات السامیة
  

 تناط بكلیة أصول الدین مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین أساسي - 7

وتكوین مستمر والقیام بجمیع أعمال البحث في حقل تخصص تاریخ الدیانات والمیادین 

  .المرتبطة به 

   3 ةالماد

م ضیر وتسلیحالمؤسسات الجامعیة المشار إلیها في المادة الثانیة أعاله بتتختص 

ناه ، باستثناء الكلیات المتعددة  أد8 و 6 و 5وص علیها في المواد  الشهادات الوطنیة المنص

   .5التخصصات التي التحضر إال الشهادات المنصوص علیها في المادة 
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   4المادة 

  :تشتمل أسالك الدراسات العلیا بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المفتوح على 

  جازة ؛ سلك اإل-

   ؛ك الماستر سل-

  . سلك الدكتوراه -

  5المادة 
  

  : موزعة على مرحلتین ارق سلك اإلجازة ستة فصول بعد الباكالورییستغ

  :ى الشهادتین التالیتین بعة فصول وتتوج بإحدتستغرق المرحلة األولى أر

   دبلوم الدراسات الجامعیة العامة بالنسبة لمسالك التكوینات األساسیة ؛-

  . الجامعیة المهنیة بالنسبة للمسالك المهنیة ساتا دبلوم الدر-

رق المرحلة الثانیة فصلین بعد دبلوم الدراسات الجامعیة العامة أو دبلوم تستغ

  :ى الشهادتین التالیتینسات الجامعیة المهنیة وتتوج بإحدالدرا

   للمسالك األساسیة ؛ بالنسبة اإلجازة في الدراسات األساسیة-

  .سبة للمسالك المهنیة  اإلجازة المهنیة بالن-
  

  6المادة 

فصول بعد اإلجازة في الدراسات األساسیة أو اإلجازة  أربعة  الماستررق سلكیستغ

  : حدى الشهادتین التالیتین عة المسلك المتبع بإالمهنیة ویتوج حسب طبی

   الماستر بالنسبة للمسالك العامة ؛-

  . الماستر المتخصص بالنسبة للمسالك المتخصصة -
  

  7مادة ال

غوجیة ا أعاله في دفتر الضوابط البید6 و 5ن المسالك المشار إلیها في المادتیتحدد 

  . أدناه 9الوطنیة المشار إلیه في المادة 
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   8المادة 

ه ثالث سنوات بعد الماستر أو الماستر المتخصص أو شهادة ارق سلك الدكتوریستغ" 

متها بقرار للسلطة ات الوطنیة المحددة قائى الشهادإحدمعترف بمعادلتها ألي منهما ، أو " 

  .الحكومیة المكلفة بالتعلیم العالي " 

ق ـــر وفـدة أو سنتین على األكثـدة، لسنة واحـدید هذه المـیمكن بصفة استثنائیة تم" 

  9ادة ــة المنصوص علیه في المالشروط الواردة في دفتر الضوابط البیداغوجیة الوطنی" 

  .بعده" 

  )1( ."ذا السلك بشهادة الدكتوراهویتوج ه" 

  

  9المادة 
  

یحدد دفتر الضوابط البیداغوجیة الوطنیة بالنسبة لكل من سلكي اإلجازة " 

  :والماستر"

  ؛جذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي تعریف المسلك والوحدات المكونة له و-"

  تعریف الوحدة وغالفها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ -"

  . والتقییمات ةأنظمة الدراسو وج شروط الول-"

  :سلك الدكتوراه ل الضوابط البیداغوجیة الوطنیة یحدد دفتر "

   شروط الولوج ؛-"

   كیفیات سیر إنجاز أعمال البحث والمناقشة ؛-"

   )1(. وإجراءاتهالبیداغوجي تنظیم عملیة التأطیر -"
  

 بقرار للسلطة ا أعاله  المشار إلیهتر الضوابط البیداغوجیة الوطنیةایصادق على دف" 

ـم     الحكومیة المكلفة بالتعلیم العالي بعد استطالع رأ      "  سیق التعلیــ ي اللجنة الوطنیة لتن

  .العالي " 

  10المادة 

دد ت"  سلطة ح رار لل نویا بق تطالع رأي    س د اس الي، بع التعلیم الع ة ب ة المكلف الحكومی

  )1(."تم اعتمادها الوطنیة لتنسیق التعلیم العالي، المسالك التي " اللجنة 
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  الفصل الثاني
  ة ذات الولوج المحدودیالمؤسسات الجامع

  
  11المادة 
  

  :تضم المؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود" 

  ة ؛ كلیات الطب والصیدل-"

   كلیات طب األسنان ؛-"

   والتقنیات ؛العلوم كلیات -"

   كلیة علوم التربیة ؛-"

  یر ؛ المدارس الوطنیة للتجارة والتسی-"

   مدارس المهندسین التابعة للجامعات ؛-"

   المدارس العلیا للتكنولوجیا ؛-"

  مدرسة الملك فهد العلیا للترجمة؛ -"

  )2(.المدارس العليا لألساتذة -"

  

وین أساس      – 1" وین  " ي ـ تناط بكلیات الطب والصیدلة مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تك وتك

في میدان "  التخصص التابع لعلوم الصحة والسیما  حقلبحث فيمستمر والقیام بجمیع أعمال ال

  . الطب والصیدلة والمیادین المرتبطة به 

  : وتتولى تحضیر وتسلیم الشهادات الوطنیة التالیة " 

   للتكنولوجیا ؛ الدبلوم الجامعي-"

  دبلوم دكتور في الطب ؛ -"

  ؛ دبلوم دكتور في الصیدلة -"

   دبلوم التخصص الطبي ؛-"

  )1(. والبیولوجي  دبلوم التخصص الصیدلي-"
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وین أساس  التعلیم  تناط بكلیات طب األسنان مهمة تلقین      - 2"  ـ  العالي في شكل تك وین  " ي ــــ وتك

في میدان " وم الصحة والسیما أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلر والقیام بجمیع ممست

  .سنان والمیادین المرتبطة به علوم طب األ

  :ضیر وتسلیم الشهادات الوطنیة التالیة تولى تحوت" 

   للتكنولوجیا ؛ الدبلوم الجامعي-"

   دبلوم دكتور في طب األسنان ؛-"

  .بلوم التخصص في طب األسنان د -"
  

وین أساسي        - 3"  وین  "  تناط بكلیات العلوم والتقنیات مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تك وتك

ست ال  مم ع أعم ام بجمی ل   ر والقی ي حق ث ف صص البح ابع التخ وم   ل الت ات، وعل وم والتقنی " لعل

  .المهندس والمیادین المرتبطة بها 

  :ضیر وتسلیم الشهادات الوطنیة اآلتیة وتتولى تح" 

   للتكنولوجیا ؛ الدبلوم الجامعي-" 

   دبلوم الدراسات الجامعیة في العلوم والتقنیات ؛-" 

   اإلجازة في العلوم والتقنیات ؛-" 

   الماستر في العلوم والتقنیات ؛-" 

  )1(". دبلوم مهندس الدولة -" 

  

ست     كلیة تناط ب  - 4"  وین م ر م علوم التربیة مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین أساسي وتك

  .والقیام بجمیع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم التربیة واللغات" 

   :التالیةنیة ضیر وتسلیم الشهادات الوطوتتولى تح" 

   للتكنولوجیا ؛ الدبلوم الجامعي-"

   اإلجازة ؛-"

   الماستر ؛-"

   الماستر المتخصص ؛-"

  )1(. الدكتوراه-"
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ي شك        - 5"  الي ف ـ  تناط بالمدارس الوطنیة للتجارة والتسییر مهمة تلقین التعلیم الع ن ـتكوی " ل ـــ

بالتقنیات " ط ــل التخصص المرتبـ حقث فيـع أعمال البحـر والقیام بجمیـمي وتكوین مستـأساس

  .التجاریة وعلوم تسییر المقاوالت 

  :ضیر وتسلیم الشهادات الوطنیة التالیة وتتولى تح" 

   للتكنولوجیا؛ الدبلوم الجامعي-"

   دبلوم المدارس الوطنیة للتجارة والتسییر؛-"

  )1(.م الوطني لخبیر محاسب ول الدب-"

  

ي شك     اتعالتابعة للجامالمهندسین دارس م تناط ب - 6"  الي ف یم الع ین التعل ة تلق ـ  مهم وین  " ل ـ تك

ست   وین م ي وتك ي    مأساس ث ف ال البح ع أعم ام بجمی ادین    ر والقی دس والمی وم المهن ادین عل می

  .المرتبطة بها 

  :ضیر وتسلیم الشهادات الوطنیة التالیة وتتولى تح

   للتكنولوجیا؛ الدبلوم الجامعي-"

  )1( ". دبلوم مهندس الدولة -"

ـ ي في شكل تكویــن التعلیم العالــ مهمة تلقیالعلیا للتكنولوجیا مدارس  لا تناط ب  - 7"  ي ـأساس " ن ـ

ـ حق ال البحث في  ـع أعم ـن مستمر والقیام بجمی   ـوتكوی ة  " ن ـمیادی لل ع ـل التخصص التاب  ـ العلمی

   .واالقتصادیة والتسییر والتقنیة والقانونیة

 بعده ، تتولى المدارس 12منصوص علیها في المادة م من المقتضیات ال   وعلى الرغ " 

  :العلیا للتكنولوجیا تحضیر وتسلیم فقط الشهادة الوطنیة التالیة" 

  . الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا –" 
  

أساسي "  الملك فهد العلیا للترجمة مهمة تلقین التعلیم العالي في شكل تكوین       تناط بمدرسة  - 8" 

ام ب   ستمر والقی وین م ي  وتك ث ف ال البح ع أعم ابع  جمی صص الت ل التخ ة   حق دان الترجم "  لمی

" التحریریة والترجمة الفوریة ویمكنها تنظیم حلقات دراسیة في إعادة التأهیل واستكمال الخبرة 

  .ة العربیة لغیر الناطقین بها ودورات لتعلیم لغات أجنبیة قوم بتنظیم دورات لتدریس اللغتو
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  :وتتولى تحضیر وتسلیم الشهادات الوطنیة اآلتیة " 

   دبلوم مترجم تحریري ؛-"

   الدبلوم العالي في الترجمة التحریریة ؛-"

  )1(. الدبلوم العالي في الترجمة الفوریة -"

  

أساسي وتكوين "شكل تكوين همة تلقين التعليم العالي في  تناط بالمدارس العليا لألساتذة م -9" 

والسيما حقل التخصص   "صات   في مختلف حقول التخص    بجميع أعمال البحث  يام  مستمر والق 

  .للعلوم التربوية والتقنيةالتابع 

  : تحضير و تسليم الشهادة الوطنية التالية و تتولى

  . الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا–" 

كما تقوم في إطار تعاقدي بين قطاع التربية الوطنية و الجامعـة التابعـة لهـا                " 

  :لألساتدة المعنية بتحضير و تسليم الشهادات الوطنية التاليةالعليا المدرسة 

   شهادة األهلية للتعليم الثانوي؛-"

   شهادة السلك الثاني للمدارس العليا لألساتدة؛-"

  . شهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا لألساتدة–" 

 فـي   لمها المدارس العليـا لألسـاتدة      يمكن تغيير وتتميم قائمة الشهادات الوطنية التي تس        -"

  .اإلطار التعاقدي السالف الذكر بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي

التعلـيم  ( إضافة إلى الشهادات الوطنية السالفة الذكر تختص المدارس العليـا لألسـاتذة             " 

  )2(".بتحضير وتسليم دبلوم مهندس الدولة) التقني"
  

  كررة الم11المادة 

ة ــة بالنسبة للشهادات المحضرة والمسلمـفاتر الضوابط البیداغوجیة الوطنی دتحدد" 

   :سسات الجامعیة ذات الولوج المحدودمن المؤ" 

  الوصفي؛ المشترك وعناصر ملفهتعریف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه  –" 

   تعریف الوحدة وغالفها الزمني وعناصر ملفها الوصفي ؛–" 

  .ات مییمة الدراسات والتقشروط الولوج وأنظ –" 
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ي، بعد استطالع رأي ـم العالـة بالتعلیـة الحكومیة المكلفـوتحدد سنویا بقرار للسلط" 

  ".لك التي تم اعتمادها ا، المسة الوطنیة لتنسیق التعلیم العالياللجن" 
  

  12المادة 
  

شهادات  "  ى ال ادة  باإلضافة إل ي الم شارإلیها ف ة   أعاله 11 الم سات الجامعی ل المؤس ذات "  تؤه

شار إلیه  ـلشها م جمیعـالولوج المحدود لتحضیر وتسلی  " ي الم  ـادات الم أعاله   8 و 6 و 5 وادـا ف

وج ا   " سات ذات الول ة بالمؤس شروط الخاص س ال ق نف اة وف ع مراع وح م ى  لمفت صول عل   الح

   .ه الشهاداتذهاالعتمادات المطلوبة لتحضیر "

  

  الفصل الثالث

  المعاهد

  13المادة 

  :تضم المعاهد

  ي ؛مل المعهد الع-

  اسات واألبحاث ألجل التعریب؛ معهد الدر-

   المعهد الجامعي للبحث العلمي ؛-

   معهد الفكر والحضارة اإلسالمیة ؛-

   معهد الدراسات اإلفریقیة ؛-

   البرتغالیة ؛– معهد الدراسات اإلسبانیة -

  . المعهد الوطني للنباتات الطبیة والعطریة -
  

  فیماة باألبحاث األساسیة والسیماهمة القیام في میدان علوم الطبیع تناط بالمعهد العلمي م– 1

ل عن ـویكلف عالوة على ذلك بوضع بیان إحصائي شام. یتعلق بالنباتات والحیوانات والتربة 

  خ ــــاریـتف وطني للـ لمتحة وتكوین مجموعاتـطبیعیة والبیولوجیة الـالبیئ

ي ه ب، كالطبیع د إلی ا یعه ة وتهیئجمم ة علمی ر خزان ات ع عناص د والبنای رات والمراص ة المختب

  .الزمة ألبحاثه لوالمراكز ا
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ات وا– 2 د الدراس ف معه غ  یكل از األش ب بإنج ل التعری اث ألج ب لال األبح ة للتعری الزم

ا   ا وتوجیهه ذ   .وتطویره ي ه ل ف ه العم ب علی ة أد    ویج ة العربی ل اللغ ى جع صدد عل لا ال  اة للعم

  .السیما في میدان العلوم والتقنیةوالبحث في جمیع المیادین و
  

ول الل      – 3 ث بأص ال البح ة أعم ي بتنمی ث العلم امعي للبح د الج ف المعه ة غة والجغ یكل رافی

ع الوسائل               ا بجمی ا وتوجیهه ى تطویره ة والعمل عل واألنتربولوجیا والتاریخ والحضارة الوطنی

ة ذات المصلحة   لال الععلى نشر وإذاعة األشغ  افة إلى ذلك    ویسهر باإلض . المالئمة   میة الجامعی

  .العامة 
  

دان        – 4 ي می الي والبحث ف التعلیم الع  یختص معهد الفكر والحضارة اإلسالمیة بكل ما یتعلق ب

د         ف ب ة اإلسالمیة والتعری ى الخصوص ، العبقری ورها الفكر والحضارة اإلسالمیة إلبراز ، عل

  .قافة والحضارة  في میدان الفكر والثالطالئعي
  

یة رات اإلفریق مظاهر الحضا یعنى معهد الدراسات اإلفریقیة بكل ما یتعلق بدراسة مختلف– 5

  .جات اإلفریقیة والتراث المشترك المغربي اإلفریقي وكذا بدراسة اللغات والله

  :ویناط به لهذه الغایة في المیادین التي تندرج في نطاق مهام 

  والنهوض به ؛ القیام بالبحث العلمي -

یم - یة  تنظ ات دراس راتحلق دوات ومحاض اص   ون ه خ ا بوج ساهم فیه ارض ت ومع

  ؛شخصیات إفریقیة 

  ؛تعاون مع الهیئات األجنبیة والدولیة التي تسعى لتحقیق نفس الغرض عالقات ة إقام-

  المنظمة داخل المغرب وخارجه ؛مهرجانات الثقافیة والعلمیة  المساهمة في ال-

شا- ع الن ال تتب ي الع شرات  مط العلم ب والن ع والكت ائق والمراج ل الوث ع ك ي وجم

  واألبحاث غیر المنشورة والدوریات والمجالت المتخصصة ؛

   .ه القیام بتوزیع نشرة المعهد وجمیع الوثائق والدراسات التي لها صلة بمهام-
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لحضارة  ف مظاهراالیة بالدراسة والبحث لمختل     البرتغ –تص معهد الدراسات اإلسبانیة      یخ – 6

بانیا وللبرتغ  ة إلس ا اوالثقاف دول أمریك ةلال ول یم    .التینی ادة تقی ى إع د عل ام المعه ز اهتم ویرتك

ادین   –للمغرب وللعالم اإلسباني  التراث التاریخي والثقافي المشترك      ى المی  البرتغالي وكذلك عل

  .اضر والمستقبل ذات األسبقیة والنفع المشترك المرتبطة بالح
  

  :الغایة أسندت له المهام التالیة  ولهذه

ات والبح- وض بالدراس باني   النه الم اإلس ول الع صات ح دد التخص  –ث المتع

  البرتغالي؛

   المساهمة في تكوین باحثین متخصصین ؛-

   تقویة روابط التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع العالم اإلسباني والبرتغالي ؛-

ة  دراسیة وأسالك الدتنظیم حلقات    - راسات وورشات عمل ومناظرات ولقاءات علمی

  وطنیة ودولیة ؛

   نشر الثقافة والحضارة المغربیة في الدول الواردة أعاله ؛-

ى   - ة إل ن العربی شترك م ع الم ة ذات النف ع الببلیوغرافی ة المراج وض بترجم  النه

  اإلسبانیة أو البرتغالیة والعكس صحیح ؛

   البرتغالي ؛–ول العالم اإلسباني  تكوین رصید وثائقي وقاعدة معطیات ح-

   تشجیع نشر المؤلفات واألعمال المنجزة في حظیرة المعهد أو خارجه ؛-

ة         - ة أو أجنبی ة وطنی ة أو الخاص آت العمومی ع الهی ع جمی اون م ات التع ط عالق  رب

  .المهتمة بالتعلیم العالي والبحث والتي تسعى إلى تحقیق نفس األهداف 
  

وط    – 7 ة                یختص المعهد ال ع من قیم ق بالبحث والرف ا یتعل ل م ة بك ة والعطری ات الطبی ني للنبات

  .یة الطبیة والعطریة والمنتجات الطبیعالنباتات 
  

  :ولهذه الغایة أسندت إلیه المهام التالیة 

   القیام بأعمال البحث التنموي والنهوض به ؛-

ذا   تنظیم دورات دراسیة ومناظرات ومعارض تتعلق بالنباتات الطبیة وا     - ة وك لعطری

  في المیادین األخرى التي تستعمل المنتجات الطبیعیة ؛
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   الرفع من قیمة النباتات الطبیة والعطریة والنهوض بها ؛-

صادیة           - ة واالقت ف القطاعات االجتماعی ي مختل ة ف  استعمال ودمج المنتجات الطبیعی

  بخلق مشاتل للمشاریع ؛

وطني یة والعطریة على الصع مناطق نموذجیة الستغالل النباتات الطب     خلق - ي  ید ال  ف

  إطار المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة ؛

هیآت الوطنیة والدولیة وتنسیق األنشطة المتعلقة بالنباتات ل إقامة عالقات تعاون مع ا -

  .الطبیة والعطریة على الصعید الوطني 
  

  الفصل الرابع 

  أحكام انتقالیة ومختلفة 
  

   14دة الما

دخل أ  امعي     كحت دخول الج داء من ال ذ ابت ز التنفی دریجیا حی وم ت ذا المرس -2003ام ه

  .  أدناه 17 و 16 و 15 مع مراعاة أحكام المواد 2004

ة ذات    سات الجامعی زة بالمؤس ات المنج ة والتقییم دروس الملقن حیحة ال ر ص وتعتب

ى أعاله    إلیهمشار الولوج المفتوح من أجل سلك اإلجازة وذلك ما بین التاریخ ال    رة األول  في الفق

  .وتاریخ نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة 

  15المادة 

 في السلك األول بكلیات 2003  ماي25تمنح للطلبة المسجلین بانتظام في تاریخ 

ونیة واالقتصادیة واالجتماعیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة وبكلیات العلوم وبكلیات العلوم القان

نتقالیة تنتهي عند متم السنة یة اللغة العربیة وبكلیة أصول الدین فترة االشریعة وبكلكلیتي وب

للدراسات في  الشهادة الجامعیة ،النتهاء من تحضیر، حسب الحالة ل2005 – 2004الجامعیة 

  ون أو ـة للدراسات في القانـ أو الشهادة الجامعی،ومـت في العلاسااآلداب أو الشهادة الجامعیة للدر

الشهادة الجامعیة للدراسات في االقتصاد أو الشهادة الجامعیة للدراسات في الشریعة أو في اللغة    

اریخ         ل ت ل قب اي  25العربیة أو في أصول الدین طبقا لألنظمة الجاري بها العم سالف  2003 م  ال

  .الذكر 
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  16المادة 
  

ثاني بالكلیات  في السلك ال2003 ماي 25تمنح للطلبة المسجلین بانتظام في تاریخ 

 أعاله وكذلك الذین سیسجلون على أساس شهادة السلك األول، فترة 15المشار إلیها في المادة 

آلداب أو ن تحضیر، حسب الحالة، اإلجازة في ا لالنتهاء م2008 یولیو 31انتقالیة تنتهي في 

  ا ـــة أو اإلجازة العلیـوم االقتصادیـون أو اإلجازة في العلـوم أو اإلجازة في القانـاإلجازة في العل

في اللغة العربیة أو اإلجازة العلیا ) اللیسانس(في الشریعة أو اإلجازة العلیا ) اللیسانس(

 السالف 2003 ماي 25 في أصول الدین طبقا لألنظمة الجاري بها العمل قبل تاریخ )اللیسانس(

  .الذكر 

  17 المادة

دكتوراه ودبلوم الدراسات العلیا الطلبة المسجلون بانتظام لتحضیر دبلوم الل یظ

ریدة الرسمیة الجالمعمقة ودبلوم الدراسات العلیا المتخصصة في تاریخ نشر هذا المرسوم في 

) 1997 فبرایر 19 ( 1417 من شوال 11الصادر في  2.96.796خاضعین ألحكام المرسوم رقم 

 العلیا المعمقة ودبلوم بتحدید نظام الدراسة واالمتحانات لنیل الدكتوراه ودبلوم الدراسات

 واإلجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعیة  الشروط المتخصصة وكذا العلیاالدراسات

  . لتحضیر الشهادات المذكورة وتسلیمها 

  

   المكررة17المادة 
  

ة ذات ـام لتحضیر إحدى شهادات المؤسسات الجامعیـلطلبة المسجلون بانتظل ایظ" 

دة الرسمیة خاضعین للنصوص التنظیمیة ری هذا المرسوم بالجتاریخ نشرفي  الولوج المحدود" 

  )1(." الشهادات ه المؤسسات فیما یخص هذالجاري بها العمل بهذه" 
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   18المادة 

هذا المرسوم   ذـ األطر والبحث العلمي تنفییسند إلى وزیرالتعلیم العالي وتكوین" 

  .الذي ینشر بالجریدة الرسمیة "

  

   ).2004 یونیو 7 ( 1425 من ربیع اآلخر 18   وحرر بالرباط في                 

  
  . إدریس جطو: اإلمضاء                                                        

  

  :وقعه بالعطف 

  وزیر التعلیم العالي وتكوین

  طر والبحث العلمي ،ألا

  . خالد علیوة :اإلمضاء

  

  


