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  :النص األصيل
  

بتحديد قامئة مؤسسات بتحديد قامئة مؤسسات بتحديد قامئة مؤسسات بتحديد قامئة مؤسسات ) ) ) ) 2006200620062006أبريل أبريل أبريل أبريل     21212121((((    1427142714271427من ربيع األول من ربيع األول من ربيع األول من ربيع األول     22222222صادر يف صادر يف صادر يف صادر يف     2.03.2012.03.2012.03.2012.03.201مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق 
        ....التعلمي العايل غريالتابعة للجامعاتالتعلمي العايل غريالتابعة للجامعاتالتعلمي العايل غريالتابعة للجامعاتالتعلمي العايل غريالتابعة للجامعات

    ....))))2006200620062006فاحت ماي فاحت ماي فاحت ماي فاحت ماي ( ( ( ( 1427142714271427ربيع األخرربيع األخرربيع األخرربيع األخر    3333بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     5417541754175417ر عدد ر عدد ر عدد ر عدد ....جججج
  

  : النصوص املمتمة
  
بتمتمي املرسوم رمق ) 2011ماي  20(  1432من جامدى اآلخرة  16صادر يف  2.10.279رمق  مرسوم) 1(-

بتحديد قامئة مؤسسات التعلمي العايل ) 2006أبريل  21( 1427من ربيع األول  22الصادر يف  2.03.201
  .  2753:ص) 2011يونيو  6( 1432رجب  3بتارخي  5949رعدد .ج .غريالتابعة  للجامعات

وبتمتمي املرسوم  بتغيري) 2013مارس  6(  1434من ربيع اآلخر 23صادر يف  2.12.746 مرسوم رمق )2(-
بتحديد قامئة مؤسسات التعلمي ) 2006أبريل  21( 1427من ربيع األول  22الصادر يف  2.03.201رمق 

 .  2607:ص) 2013مارس  21( 1434جامدى األوىل  9بتارخي  6136رعدد .ج .العايل غريالتابعة  للجامعات
 
وبتمتمي املرسوم رمق  بتغيري) 2013ديسمرب  4(  1435من حمرم  30صادر يف   2.13.822مرسوم رمق) 3(-

بتحديد قامئة مؤسسات التعلمي العايل ) 2006أبريل  21( 1427من ربيع األول  22الصادر يف  2.03.201
   7633:ص) 2013ديسمرب  19(  1435صفر  15بتارخي  6214رعدد .ج .غريالتابعة  للجامعات
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بتحديد قامئة مؤسسات بتحديد قامئة مؤسسات بتحديد قامئة مؤسسات بتحديد قامئة مؤسسات ) ) ) ) 2006200620062006أبريل أبريل أبريل أبريل     21212121((((    1427142714271427من ربيع األول من ربيع األول من ربيع األول من ربيع األول     22222222صادر يف صادر يف صادر يف صادر يف     2.03.2012.03.2012.03.2012.03.201مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق مرسوم رمق 
    ....))))2006200620062006فاحت ماي فاحت ماي فاحت ماي فاحت ماي ( ( ( ( 1427142714271427ربيع األخرربيع األخرربيع األخرربيع األخر    3333بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     5417541754175417ر عدد ر عدد ر عدد ر عدد ....جججج    ....التعلمي العايل غريالتابعة للجامعاتالتعلمي العايل غريالتابعة للجامعاتالتعلمي العايل غريالتابعة للجامعاتالتعلمي العايل غريالتابعة للجامعات

 
 

  الوزير األول، 
  

 1.00.199رمق املتعلق بتنظمي التعلمي العايل، الصادر بتنفيده الظهري الرشيف  01.00نون رمق بناء عىل القا
  منه؛ 25، والسـh املادة )2000ماي  19 ( 1421من صفر  15بتارخي 

  
  ية و التعلمي العايل و تكوين األطر و البحث العلمي؛وpقرتاح من وزير الرتبية الوطن 

 ، )2006أبريل  13(  1427من ربيع األول  14س الوزاري اwمتع يف ة املرشوع يف اwلدراسوبعد 
 

  :رمس ما ييل 
  :املادة األوىل  

 01.00من القانون رمق  25حتدد قامئة مؤسسات التعلمي العايل غري التابعة للجامعات املنصوص علهيا يف املادة 
  :املشار إليه أعاله كام ييل

  

  املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس؛ -

 ؛التطبيقي �قتصادعهد الوطين لإلحصاء و امل  -

 معهد احلسن الثاين للزراعة و البيطرة؛ -

 املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني؛ -

 )2(املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت؛مجموعة  - ″

 املدرسة الوطنية للصناعة املعدنية؛ -

 مدرسة علوم اإلعالم؛ -

 )2(جة؛للسـياحة بطن ا�ويل املعهد العايل - ″

 املعهد العايل لإلعالم واإلتصال؛ -

 )2(؛و املواصالت املعهد الوطين للربيد - ″

 ضة؛املليك لتكوين أطرالشـبيبة و الر� املعهد -

 املعهد العايل ل�راسات البحرية؛ -
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 املدرسة احلسنية لألشغال العمومية؛ -

 املعهد الوطين لعلوم اآل�ر والرثاث؛ -

 ملرس� و التنشـيط الثقايف؛املعهد العايل للفن ا -

 ؛pلرpط املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية -

 )3(املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بفاس؛ -

 )3(املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية مبراكش؛ -

 )3( ؛�pار البيضاء املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية -

 )3(املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بأاكدير؛ -

 )3(املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بوجدة؛ -

 )3(املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بتطوان؛ -

 د الوطين إلعداد الرتاب والتعمري؛املعه -

 )1(املعهد العايل للصيد البحري؛ - ″

 )1(؛العليا لصناعات النسـيج واملالبساملدرسة  - ″

   )1(للطريان املدين؛ ا�ولية أاكدميية محمد السادس - ″

  )2( ؛املعهد العايل ملهن السمعي البرصي والسي - ″

  )3( ؛درسة الوطنية للصحة العموميةامل - ″

  )3( ؛املعاهد العليا للمهن المتريضية وتقنيات الصحة - ″
  :املادة الثانية

السالف ا³كر واملتعلقة برشوط  01.00تطبق عىل املؤسسات الواردة أد±ه مقتضيات القانون رمق  ″
      ءات تعيني املدير ونوابه وكذا أ¶زة إدارة املؤسسة والسـh جملس املؤسسة واللجنة العلمية وإجرا

  :اللجان ا�امئة وجملس التنسـيقو 
  

 ؛املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين - ″
 تكوين مفتيش التعلمي؛ مركز -

 )2(″الرتبوي؛مركز التوجيه والتخطيط  - ″
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  :املادة الثالثة
نظام يف شأن ال ) 1997فرباير  19(  1417من شوال  11بتارخي  2.96.804تضيات املرسوم رمق تظل مق 

رية املفعول ة الباحثني مبؤسسات تكوين األطر العليا، كام وقع تغيريه وتمتميه، سااألسايس اخلاص هبيأة األساتذ
علهيا يف املادتني األوىل و كذÁ عىل األساتذة الباحثني مبؤسسات تكوين األطر العليا غري تÀ املنصوص 

  .الثانية أعاله
 :املادة الرابعة

  
 .ينرش هذا املرسوم pجلريدة الرمسية

  
  )2006أبريل  21(  1427من ربيع األول  22حرر pلرpط، يف و                                             

  إدريس جطو: اإلمضاء                                                                                         
  :وقعه pلعطف          

  وزير الرتبية الوطنية و التعلمي العايل
  .وتكوين األطر و البحث العلمي     

  
  اإلمضاء حبيب املاليك       

        


