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            5895ج ر عدد  ،)2010أكتوبر  25( 1431القعدة من ذي  16صادر يف  2.10.59مرسوم رمق ) 2( -
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                 6098، ج ر عدد )  2012أكتوبر  18(  1433صادر يف ذي احلجة  2.12.482 مرسوم رمق) 3(
  .5797: ص) 2012نومفرب  8(  1433ذي احلجة  23   بتارخي

 

          6150، ج ر عدد )2013أبريل  22( 1434من جامدى اآلخرة  11صادر يف  2.13.202مرسوم رمق ) 4(
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        الوزير األول ،الوزير األول ،الوزير األول ،الوزير األول ،
        املتعلق بتنظمي التعلمي العايل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف  01.00بناء عىل القانون رمق 

  ؛ ) 5و 2الفقرqن ( ه ـمن 8والسـm املادة  )2000ماي  19( 1421من صفر  15بتارخي  1.00.199رمق 
sمتع يف لس الو وبعد دراسة املرشوع يف اs2004يونيو  3( 1425من ربيع اآلخر  14زاري ا (،  

  
        ::::ييل ييل ييل ييل     رمس مارمس مارمس مارمس ما

            1111املادة املادة املادة املادة 
تشـمتل املؤسسات اجلامعية عىل مؤسسات ذات ولوج مفتوح ومؤسسات ذات ولوج حمدود 

  .وعىل معاهد 
  

        الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول 
        املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح املؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح 

        
        2222املادة املادة املادة املادة 
        

  :ييل  ما لولوج املفتوحتضم املؤسسات اجلامعية ذات ا
  لكيات اآلداب والعلوم اإلنسانية ؛ -
  لكيات العلوم ؛ -
  لكيات العلوم القانونية و�قتصادية و�ج�عية ؛ -
  لكيات متعددة التخصصات ؛ -
  الرشيعة ؛ لكيات -
  لكية اللغة العربية ؛ -
 .لكية أصول ا<ين  -
 )4(.لكية العلوم الرشعية  -"      
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ط بلكيات اآلداب والعلوم اإلنسانية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس تنا – 1
يف حقل ختصص اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون وامليادين  البحث وتكوين مسـمتر والقيام جبميع أعامل

  . املرتبطة به
  

وتكوين مسـمتر والقيام تناط بلكيات العلوم �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  - 2
واألرض  ةوالفزي�ء والكميياء وعلوم احليا يف حقل ختصص الر�ضيات واملعلومياتع أعامل البحث يجبم 

 .والكون وامليادين املرتبطة به 
  

تناط بلكيات العلوم القانونية و�قتصادية و�ج�عية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك  - 3
ث يف حقل ختصص العلوم القانونية و�قتصادية متر والقيام جبميع أعامل البحن مسـ تكوين أسايس وتكوي

  .و�ج�عية والتدبري وامليادين املرتبطة به
  

تناط �للكيات املتعددة التخصصات �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  – 4
  :وتكوين مسـمتر يف حقول التخصصات بعده والتخصصات املرتبطة هبا 

  اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون ؛ -
  واألرض والكون ؛ احلياة يات واملعلوميات والفزي�ء والكميياء وعلومالر�ض  -
 .العلوم القانونية و�قتصادية و�ج�عية والتدبري  -
  

تناط بلكيات الرشيعة �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر  – 5
  .البحث يف حقل ختصص الرشيعة اإلسالمية ويف امليادين املرتبطة به جبميع أعامل والقيام 

  

تناط بلكية اللغة العربية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر  – 6
 امليادينو  اللغة العربية واللغات السامية والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل ختصص فقه اللغة وعلوم

 .املرتبطة به 
  

تناط بلكية أصول ا<ين �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر  - 7
 .والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل ختصص qرخي ا<� ت وامليادين املرتبطة به 

  

كوين مسـمتر  تكوين أسايس وت"تناط بلكية العلوم الرشعية �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك  - 8
  ".ختصص العلوم الرشعية وامليادين املرتبطة به "والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل 

  

    3333    ةةةةاملاداملاداملاداملاد
            

ضري وتسلمي الشهادات الوطنية حاملؤسسات اجلامعية املشار إلهيا يف املادة الثانية أعاله بتختتص "
  )3(." هأد 8و  6و  5وص علهيا يف املواد  املنص
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            4444املادة املادة املادة املادة 

  :متل أسالك ا<راسات العليا �ملؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح عىل تشـ 
  جازة ؛س¥ اإل -
   ؛س¥ املاسرت -
  .س¥ ا<كتوراه  -

        5555املادة املادة املادة املادة 
        

  :موزعة عىل مرحلتني  رق س¥ اإلجازة سـتة فصول بعد البااكلور�يسـتغ
  :ني ى الشهادتني التاليتبعة فصول وتتوج بإحدتسـتغرق املرح األوىل أر 

  دبلوم ا<راسات اجلامعية العامة �لنسـبة ملسا¯ التكوينات األساسـية ؛ -
  .سات اجلامعية املهنية �لنسـبة للمسا¯ املهنية ادبلوم ا<ر  -

سات اجلامعية رق املرح الثانية فصلني بعد دبلوم ا<راسات اجلامعية العامة أو دبلوم ا<راتسـتغ
  :لتاليتنيى الشهادتني ااملهنية وتتوج بإحد

  للمسا¯ األساسـية ؛ �لنسـبة اإلجازة يف ا<راسات األساسـية -
  .اإلجازة املهنية �لنسـبة للمسا¯ املهنية  -
  

        6666املادة املادة املادة املادة 
أربعة فصول بعد اإلجازة يف ا<راسات األساسـية أو اإلجازة املهنية ويتوج  املاسرت رق س¥يسـتغ

  : تني حدى الشهادتني التالي عة املس¥ املتبع بإحسب طبي
  املاسرت �لنسـبة للمسا¯ العامة ؛ -
  .املاسرت املتخصص �لنسـبة للمسا¯ املتخصصة  -
  

        7777املادة املادة املادة املادة 
غوجية الوطنية املشار اأعاله يف دفرت الضوابط البيد 6و  5 املسا¯ املشار إلهيا يف املادتنيحتدد 
  .أد ه  9إليه يف املادة 

            8888املادة املادة املادة املادة 
معرتف " ات بعد املاسرت أو املاسرت املتخصص أو شهادة ه ثالث سـنو ارق س¥ ا<كتوريسـتغ" 

احلكومية امللكفة �لتعلمي " هتا بقرار للسلطة ى الشهادات الوطنية احملددة قامئإحدمبعادلهتا ألي مهنام ، أو 
  .العايل 

الرشوط " ق ـــر وفـدة أو سـنتني عىل األكثـدة، لسـنة واحـديد هذه املـميكن بصفة اسـتثنائية مت" 
  .بعده"   9ادة ـة املنصوص عليه يف املواردة يف دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنيال

        ))))1111((((    ."ويتوج هذا الس¥ بشهادة ا<كتوراه" 
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        9999املادة املادة املادة املادة 
        

  :واملاسرت"حيدد دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنية �لنسـبة للك من سليك اإلجازة " 
  

  ؛ك وعنارص ملفه الوصفيجذعه املشرت تعريف املس¥ والوحدات املكونة Å و  -"
  تعريف الوحدة وغالفها الزمين وعنارص ملفها الوصفي؛ -"
  .والتقيmت  ةأنظمة ا<راسو  رشوط الولوج -"
  :س¥ ا<كتوراه ل حيدد دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنية  "
  رشوط الولوج ؛ -"
  كيفيات سري إجناز أعامل البحث واملناقشة ؛ -"
   )1(.ري البيداغوÐ وإجراءاتهتنظمي معلية التأط -"

  

احلكوميـة امللكفـة " بقـرار للسـلطة  املشار إلهيـا أعـاله  تر الضوابط البيداغوجية الوطنيةايصادق عىل دف" 
  .العايل " ي اللجنة الوطنية لتنسـيق التعليـم �لتعلمي العايل بعد اسـتطالع رأ

        10101010املادة املادة املادة املادة 
الوطنيـة لتنســيق " �لتعلمي العايل، بعد اسـتطالع رأي اللجنة  احلكومية امللكفة حتدد سـنو� بقرار للسلطة" 

  )1(."التعلمي العايل، املسا¯ اليت مت اع�دها 

  

        الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين
        ة ذات الولوج احملدودة ذات الولوج احملدودة ذات الولوج احملدودة ذات الولوج احملدوديييياملؤسسات اجلامع املؤسسات اجلامع املؤسسات اجلامع املؤسسات اجلامع 

        

        11111111املادة املادة املادة املادة 
  :تضم املؤسسات اجلامعية ذات الولوج احملدود" 
"- Ö؛لكيات الطب والصيد   
  ؛لكيات طب األسـنان  -"
  والتقنيات ؛ العلوملكيات  -"
  لكية علوم الرتبية ؛ -"
  املدارس الوطنية للتجارة والتسـيري ؛ -"
  مدارس املهندسني التابعة للجامعات ؛ -"
  املدارس العليا للتكنولوجيا ؛ -"
  مدرسة امل¥ فهد العليا للرتمجة؛ -"
  )2(؛املدارس العليا لألساتذة -"

  )3(التطبيقية؛املدرسة العليا للفنون  - "    

  )3( .املعهد العايل لعلوم الصحة- "    
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وتكوين مسـمتر والقيام " ي ـتناط بلكيات الطب والصيدÖ �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أساس – 1"
يف ميـدان الطـب والصـيدÖ وامليـادين " التخصـص التـابع لعلـوم الصـحة والســm  حقـل جبميع أعامل البحث يف

  .  املرتبطة به
  : وتتوىل حتضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية " 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  دبلوم دكتور يف الطب ؛ -"
"-  Ö؛دبلوم دكتور يف الصيد  
  دبلوم التخصص الطيب ؛ -"
  )1(.والبيولوÐ  دبلوم التخصص الصيديل -"

  

ر وتكـوين مســمت" ي ــــــايل يف شـلك تكـوين أساسالعـ التعلـمي تناط بلكيات طب األســنان �مـة تلقـني - 2" 
ســنان يف ميـدان علـوم طـب األ" وم الصـحة والســm أعامل البحث يف حقل التخصص التـابع لعلـوالقيام جبميع 

  .وامليادين املرتبطة به 
  :ضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية وتتوىل حت" 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  ر يف طب األسـنان ؛دبلوم دكتو  -"
  .بلوم التخصص يف طب األسـنان د -"

  

ر والقيام وتكوين مسـمت" تناط بلكيات العلوم والتقنيات �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  - 3" 
  .املهندس وامليادين املرتبطة هبا " لعلوم والتقنيات، وعلوم لجبميع أعامل البحث يف حقل التخصص التابع 

  :ضري وتسلمي الشهادات الوطنية اآلتية توىل حتوت " 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -" 
  دبلوم ا<راسات اجلامعية يف العلوم والتقنيات ؛ -" 
  اإلجازة يف العلوم والتقنيات ؛ -" 
  املاسرت يف العلوم والتقنيات ؛ -" 
 "-  Ö1(".دبلوم �ندس ا<و(  

  

والقيام جبميـع " ر �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتعلوم الرتبية  لكيةتناط ب  - 4" 
  .أعامل البحث يف حقل التخصص التابع لعلوم الرتبية واللغات

  : التاليةضري وتسلمي الشهادات الوطنية وتتوىل حت" 
  للتكنولوجيا ؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  اإلجازة ؛ -"
  املاسرت ؛ -"
  ؛ املاسرت املتخصص -"
  )1(.ا<كتوراه -"
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ي وتكـوين ـن أساســتكوي" ل ـتناط �ملدارس الوطنية للتجارة والتسـيري �مة تلقني التعلمي العايل يف شك - 5" 
  .�لتقنيات التجارية وعلوم تسـيري املقاوالت " ط ــل التخصص املرتبـث يف حقـع أعامل البحـر والقيام جبميـمسـمت

  :هادات الوطنية التالية ضري وتسلمي الش وتتوىل حت" 
  للتكنولوجيا؛ ا<بلوم اجلامعي -"
  دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسـيري؛ -"
  )1(.م الوطين خلبري حماسب و لا<ب -"

  

تكـوين أسـايس وتكـوين " ل ـ�مة تلقني التعلمي العايل يف شكـ اتعاملهندسني التابعة للجامدارس تناط مب - 6" 
  .ميادين علوم املهندس وامليادين املرتبطة هبا أعامل البحث يف ر والقيام جبميع مسـمت

  :ضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية وتتوىل حت
  للتكنولوجيا؛ ا<بلوم اجلامعي -"
"-  Ö1(". دبلوم �ندس ا<و(  

ن ـي وتكويــاسـأس" ن ـــي يف شـلك تكويـــن التعلـمي العالـــ�مـة تلقي العليـا للتكنولوجيـادارس ملـتناط � - 7" 
ــ ــام جبمي ــ ال البحــث يفـع أمعـــمســـمتر والقي ـــحق ــلل  ع ـل التخصــص التاب ــة" ن ـميادي ــة والقانوني ــة والتقني  العلمي

   .و�قتصادية والتسـيري
ليا للتكنولوجيا الع " بعده ، تتوىل املدارس  12 من املقتضيات املنصوص علهيا يف املادة وعىل الرمغ" 

  :وطنيتني التاليتنيحتضري وتسلمي  الشهادتني ال
  ا<بلوم اجلامعي للتكنولوجيا ؛ –" 
  )5(".اإلجازة املهنية –" 

  

أسايس وتكوين مســمتر " امل¥ فهد العليا للرتمجة �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين  تناط مبدرسة - 8" 
والرتمجـة الفوريـة وميكهنـا تنظـمي التحريريـة " مليدان الرتمجة  حقل التخصص التابع والقيام جبميع أعامل البحث يف

ة العربيـة لغـري النـاطقني قوم بتنظمي دورات لتدريس اللغتو " حلقات دراسـية يف إعادة التأهيل واسـتكامل اخلربة 
  .هبا ودورات لتعلمي لغات أجنبية 

  

  :وتتوىل حتضري وتسلمي الشهادات الوطنية اآلتية " 
  دبلوم مرتمج حتريري ؛ -"
  ا<بلوم العايل يف الرتمجة التحريرية ؛ -"
  )1(.ا<بلوم العايل يف الرتمجة الفورية  -"

يـام أسايس وتكـوين مســمتر والق "شلك تكوين مة تلقني التعلمي العايل يف تناط �ملدارس العليا لألساتذة � -9" 
  .وم الرتبوية والتقنيةللعلوالسـm حقل التخصص التابع "صات يف خمتلف حقول التخص جبميع أعامل البحث

  :و تتوىل حتضري و تسلمي الشهادة الوطنية التالية 
  .ا<بلوم اجلامعي للتكنولوجيا –" 
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لألسـاتدة كام تقوم يف إطار تعاقدي بني قطاع الرتبية الوطنية و اجلامعة التابعة لهـا املدرسـة العليـا " 
  :املعنية بتحضري و تسلمي الشهادات الوطنية التالية

  ة األهلية للتعلمي الثانوي؛شهاد -"
  شهادة الس¥ الثاين للمدارس العليا لألساتدة؛ -"

 .شهادة الس¥ العايل املسلمة من املدارس العليا لألساتدة –" 
  

يف اإلطار التعاقـدي السـالف  ميكن تغيري وتمتمي قامئة الشهادات الوطنية اليت تسلمها املدارس العليا لألساتدة -"
  .للسلطة احلكومية امللكفة �لتعلمي العايل اáكر مبوجب قرار

بتحضري وتسلمي ) التقين"التعلمي ( إضافة إىل الشهادات الوطنية السالفة اáكر ختتص املدارس العليا لألساتذة " 
Ö2(".دبلوم �ندس ا<و( 

 

ون تناط �ملدرسة العليا للفنون التطبيقية تكوين أطر متوسطة وأطر عليا يف �ن الفن  – 10" 
وتقوم مبهمة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس وتكوين مسـمتر والقيام جبميع أعامل البحث 

  .يف امليادين الفنية واإلعالمية والثقافية
  :وتتوىل حتضري وتسلمي الشهادات الوطنية التالية

  دبلوم  يف �ن الفنون؛-
  دبلوم املدرسة العليا للفنون التطبيقية؛-
  هنية؛اإلجازة امل -
  )4(" .املاسرت املتخصص-

  

تناط �ملعهد العايل لعلوم الصحة �مة تلقني التعلمي العايل يف شلك تكوين أسايس  – 11" 
وتكوين مسـمتر والقيام جبميع أعامل البحث يف حقل التخصصات العلمية والتقنية والسـm املرتبطة 

 .مهنا �لعلوم الطبية وشـبة الطبية
  

 :الشهادات الوطنية التالية وتتوىل حتضري وتسلمي
  

� J اإلجازة يف ا<راسات األساسـية؛ 

� J اإلجازة املهنية؛ 

� J املاسرت؛ 

� J املاسرت املتخصص ؛ 

� J 4(" .ا<كتوراه( 
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        املكررةاملكررةاملكررةاملكررة    11111111املادة املادة املادة املادة 
من " ة ـة �لنسـبة للشهادات احملرضة واملسلمـفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنيد حتدد" 

  : دودسسات اجلامعية ذات الولوج احملاملؤ 
  الوصفي؛ املشرتك وعنارص ملفهتعريف املس¥ والوحدات املكونة Å وجذعه  –" 
  تعريف الوحدة وغالفها الزمين وعنارص ملفها الوصفي ؛ –" 
  .ت mيمة ا<راسات والتق رشوط الولوج وأنظ –" 
ة اللجن"  ي، بعد اسـتطالع رأيـم العالـة �لتعليـة احلكومية امللكفـوحتدد سـنو� بقرار للسلط" 

  ".¯ اليت مت اع�دها ا، املسالوطنية لتنسـيق التعلمي العايل
  

        12121212املادة املادة املادة املادة 
        

الولـوج احملـدود "ذات " تؤهـل املؤسسـات اجلامعيـة  أعـاله 11املشـارإلهيا يف املـادة  �إلضافة إىل الشهادات" 
نفــس الرشــوط اخلاصــة  وفــق"أعــاله  8و  6و  5 وادـا يف املـــادات املشــار إلهيـــلشهــا م مجيــعـلتحضــري وتسليــ

  . ه الشهاداتذه�ع�دات املطلوبة لتحضري " احلصول عىل  ملفتوح مع مراعاة�ملؤسسات ذات الولوج ا
 

  
  

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        املعاهداملعاهداملعاهداملعاهد
        
        13131313املادة املادة املادة املادة 
        

  :تضم املعاهد
  

  ي ؛ملاملعهد الع -
  اسات واألحباث ألجل التعريب؛معهد ا<ر  -
  املعهد اجلامعي للبحث العلمي ؛ -
  هد الفكر واحلضارة اإلسالمية ؛مع  -
  معهد ا<راسات اإلفريقية ؛ -
  الربتغالية ؛ –معهد ا<راسات اإلسـبانية  -
  .املعهد الوطين للنباqت الطبية والعطرية  -
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يتعلق �لنباqت  فm ة �ألحباث األساسـية والسـmمة القيام يف ميدان علوم الطبيعتناط �ملعهد العلمي � – 1
ة ـطبيعية والبيولوجية ال ـل عن البيئـويلكف عالوة عىل ذ¯ بوضع بيان إحصايئ شام.  ت والرتبة واحليوا

  خ ــــاريـتف وطين لل ـملتح وتكوين مجموعات
  .الزمة ألحباثه لة اêتربات واملراصد والبنا�ت واملراكز اع عنارص خزانة علمية وهتيئم، كام يعهد إليه جبالطبيعي

  
 .الزمـة للتعريـب وتطويرهـا وتوجهيهـالال األحباث ألجـل التعريـب بإجنـاز األشـغ<راسات وايلكف معهد ا – 2

الســm يف اة للعمـل والبحـث يف مجيـع امليـادين وا الصـدد عـىل جعـل اللغـة العربيـة أدوجيب عليه العمل يف هذ
  .ميدان العلوم والتقنية

  
رافيـة واألنرتبولوجيـا والتـارخي غة واجلغـبأصـول الل يلكف املعهد اجلامعي للبحث العلمي بتمنية أعامل البحث – 3

افة إىل ذ¯ عـىل نرشـ ويسـهر �إلضـ. واحلضارة الوطنية والعمل عىل تطويرها وتوجهيها جبميع الوسـائل املالمئـة 
  .مية اجلامعية ذات املصلحة العامة ل ال الع وإذاعة األشغ

  
لتعلمي العايل والبحث يف ميـدان الفكـر واحلضـارة خيتص معهد الفكر واحلضارة اإلسالمية بلك ما يتعلق � – 4

يف ميـدان الفكـر والثقافـة  ورها الطالئعـياإلسالمية إلبراز ، عىل اخلصوص ، العبقرية اإلسالمية والتعريـف بـد
  .واحلضارة 

  
ك ية والرتاث املشرت رات اإلفريق مظاهر احلضا يعىن معهد ا<راسات اإلفريقية بلك ما يتعلق بدراسة خمتلف – 5

  .جات اإلفريقية املغريب اإلفريقي وكذا بدراسة اللغات والله
  :ويناط به لهذه الغاية يف امليادين اليت تندرج يف نطاق �ام 

  القيام �لبحث العلمي والهنوض به ؛ -
  ؛ومعارض تسامه فهيا بوجه خاص خشصيات إفريقية  وندوات وحمارضاتحلقات دراسـية  تنظمي -
  ؛مع الهيئات األجنبية وا<ولية اليت تسعى لتحقيق نفس الغرضتعاون عالقات  ةإقام -
  املنظمة داخل املغرب وخارجه ؛هرجا ت الثقافية والعلمية املسامهة يف امل  -
ي ومجع لك الوöئق واملراجع والكتب والنرشات واألحبـاث غـري املنشـورة تتبع النشاط العلمي العامل -

  وا<ور�ت واsالت املتخصصة ؛
  . هيام بتوزيع نرشة املعهد ومجيع الوöئق وا<راسات اليت لها ص مبهامالق  -

  
حلضـارة والثقافـة إلســبانيا الية �<راسـة والبحـث êتلـف مظاهراالربتغ –تص معهد ا<راسات اإلسـبانية خي  – 6

للمغـرب والثقـايف املشـرتك  ويرتكز اه�م املعهد عىل إعادة تقيمي الرتاث التارخيي .التينيةلال و<ول أمرياك اوللربتغ
  .ارض واملسـتقبل الربتغايل وكذ¯ عىل امليادين ذات األسـبقية والنفع املشرتك املرتبطة �حل –وللعامل اإلسـباين 
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  :الغاية أسـندت Å املهام التالية  ولهذه
  الربتغايل؛ –ث املتعدد التخصصات حول العامل اإلسـباين الهنوض �<راسات والبح -       

  املسامهة يف تكوين �حثني متخصصني ؛ -       
  تقوية روابط التعاون والتبادل الثقايف والعلمي مع العامل اإلسـباين والربتغايل ؛ -       
   ؛دراسـية وأسالك ا<راسات وورشات معل ومناظرات ولقاءات علمية وطنية ودوليةتنظمي حلقات  -

  واردة أعاله ؛نرش الثقافة واحلضارة املغربية يف ا<ول ال -
الهنـوض برتمجــة املراجـع الببليوغرافيــة ذات النفـع املشــرتك مـن العربيــة إىل اإلســبانية أو الربتغاليــة  -

  والعكس حصيح ؛
  الربتغايل ؛ –تكوين رصيد وöئقي وقاعدة معطيات حول العامل اإلسـباين  -
  تشجيع نرش املؤلفات واألعامل املنجزة يف حظرية املعهد أو خارجه ؛ -
ربط عالقات التعاون مع مجيع الهيآت العمومية أو اخلاصة وطنية أو أجنبيـة املهمتـة �لتعلـمي العـايل  -

  .والبحث واليت تسعى إىل حتقيق نفس األهداف 
  

الطبيـة خيتص املعهد الوطين للنباqت الطبية والعطريـة بـلك مـا يتعلـق �لبحـث والرفـع مـن قميـة النبـاqت  – 7
  .ية الطبيع والعطرية واملنتجات 

  

  :ولهذه الغاية أسـندت إليه املهام التالية 
  

  القيام بأعامل البحث التمنوي والهنوض به ؛ -
تنظمي دورات دراسـية ومنـاظرات ومعـارض تتعلـق �لنبـاqت الطبيـة والعطريـة وكـذا يف امليـادين  -

  األخرى اليت تسـتعمل املنتجات الطبيعية ؛
  لعطرية والهنوض هبا ؛الرفع من قمية النباqت الطبية وا -
اسـتعامل ودمج املنتجات الطبيعيـة يف خمتلـف القطاعـات �ج�عيـة و�قتصـادية خبلـق مشـاتل  -

  للمشاريع ؛
يف إطار املقاوالت  يد الوطينمناطق منوذجية السـتغالل النباqت الطبية والعطرية عىل الصع  خلق -

  الصغرى واملتوسطة والصناعات الصغرى واملتوسطة ؛
هيـآت الوطنيـة وا<وليـة وتنســيق األنشـطة املتعلقـة �لنبـاqت الطبيـة ل قامة عالقات تعـاون مـع اإ -

  .والعطرية عىل الصعيد الوطين 
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
        أحاكم انتقالية وخمتلفة أحاكم انتقالية وخمتلفة أحاكم انتقالية وخمتلفة أحاكم انتقالية وخمتلفة 

        
   14141414املادة املادة املادة املادة 

ة مـع مراعـا 2004-2003م هذا املرسوم تدرجييا حزي التنفيذ ابتداء من ا<خول اجلـامعي اكحتدخل أ
  . أد ه  17و  16و  15أحاكم املواد 

وتعترب حصيحة ا<روس امللقنة والتقيmت املنجزة �ملؤسسات اجلامعية ذات الولوج املفتوح من أجـل 
يف الفقـرة األوىل أعـاله وqرخي نرشـ هـذا املرسـوم يف اجلريـدة  إليـهس¥ اإلجازة وذ¯ مـا بـني التـارخي املشـار 

  .الرمسية 
        15151515املادة املادة املادة املادة 

يف الس¥ األول بلكيات اآلداب والعلوم  2003 ماي 25لطلبة املسجلني �نتظام يف qرخي متنح ل 
ية اللغة العربية لكييت الرشيعة وبلك ونية و�قتصادية و�ج�عية وب اإلنسانية وبلكيات العلوم وبلكيات العلوم القان

النهتاء من حتضري، حسب ل 2005 – 2004نتقالية تنهتـي عند ممت السـنة اجلامعية وبلكية أصول ا<ين فرتة ا
Öة ـأو الشهادة اجلامعي ،ومـت يف العلاسال�راسات يف اآلداب أو الشهادة اجلامعية ل�ر الشهادة اجلامعية  ،احلا

  ون أو ـل�راسات يف القان
ربيـة أو يف الشهادة اجلامعية ل�راسات يف �قتصاد أو الشـهادة اجلامعيـة ل�راسـات يف الرشـيعة أو يف اللغـة الع

  .السالف اáكر  2003ماي  25أصول ا<ين طبقا لألنظمة اجلاري هبا العمل قبل qرخي 
  

        16161616املادة املادة املادة املادة 
        

يف الس¥ الثاين �للكيات املشار إلهيا يف  2003ماي  25متنح للطلبة املسجلني �نتظام يف qرخي 
يوليو  31فرتة انتقالية تنهتـي يف أعاله وكذ¯ اáين سيسجلون عىل أساس شهادة الس¥ األول،  15املادة 
ون أو ـوم أو اإلجازة يف القانـآلداب أو اإلجازة يف العلن حتضري، حسب احلاÖ، اإلجازة يف الالنهتاء م 2008

  ا ـة أو اإلجازة العليـوم �قتصاديـاإلجازة يف العل
يف أصول  )الليسانس(و اإلجازة العليا يف اللغة العربية أ) الليسانس(يف الرشيعة أو اإلجازة العليا ) الليسانس(

  .السالف اáكر  2003ماي  25ا<ين طبقا لألنظمة اجلاري هبا العمل قبل qرخي 
        17171717 املادةاملادةاملادةاملادة

الطلبة املسجلون �نتظام لتحضري دبلوم ا<كتوراه ودبلوم ا<راسات العليا املعمقة ودبلوم ل يظ
ريدة الرمسية خاضعني ألحاكم املرسوم رمق اجلم يف ا<راسات العليا املتخصصة يف qرخي نرش هذا املرسو 

بتحديد نظام ا<راسة و�متحا ت لنيل ) 1997فرباير  19(  1417من شوال  11الصادر يف  2.96.796
واإلجراءات املتعلقة  الرشوط املتخصصة وكذا العليا ا<كتوراه ودبلوم ا<راسات العليا املعمقة ودبلوم ا<راسات

  . ات اجلامعية لتحضري الشهادات املذكورة وتسلميها �ع�د املؤسس
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        املكررةاملكررةاملكررةاملكررة    17171717املادة املادة املادة املادة 

        

الولوج " ة ذات ـام لتحضري إحدى شهادات املؤسسات اجلامعيـلطلبة املسجلون �نتظل ايظ" 
 اجلاري هبا العمل هبذه" دة الرمسية خاضعني للنصوص التنظميية ريهذا املرسوم �جل يف qرخي نرش احملدود

  )1(."الشهادات  هت فm خيص هذاملؤسسا

            18181818املادة املادة املادة املادة 
اáي ينرش "هذا املرسوم   ذـاألطر والبحث العلمي تنفي يسـند إىل وزيرالتعلمي العايل وتكوين" 

  .�جلريدة الرمسية 
  

  ). 2004يونيو  7(  1425من ربيع اآلخر  18وحرر �لر�ط يف                    
  

        . . . . إدريس جطوإدريس جطوإدريس جطوإدريس جطو: : : : اإلمضاء اإلمضاء اإلمضاء اإلمضاء                                                                                                                                                                                                                         
        ::::وقعه �لعطف وقعه �لعطف وقعه �لعطف وقعه �لعطف 

        وزير التعلمي العايل وتكوينوزير التعلمي العايل وتكوينوزير التعلمي العايل وتكوينوزير التعلمي العايل وتكوين
        طر والبحث العلمي ،طر والبحث العلمي ،طر والبحث العلمي ،طر والبحث العلمي ،ألألألألاااا

    ....خا< عليوة خا< عليوة خا< عليوة خا< عليوة     ::::اإلمضاءاإلمضاءاإلمضاءاإلمضاء
        

  


