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chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine. 

 
 Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 163-08 du 14 
moharrem  1429 (23 janvier 2008) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 
chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine. 

 
 Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 164-08 du 14 
moharrem  1429 (23 janvier 2008) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 
chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine. 

 
 Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 165-08 du 14 
moharrem  1429 (23 janvier 2008) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 
chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine. 

 
(BO n° 5606 du 21/02/2008) 

 
 .المعادالت بين الشهادات

  
 ذي 8 صادر في 952-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة  بتحديد الئحة) 2007 نوفمبر 19 (1428القعدة 
 .الصناعية الصيدلة: والبيولوجيا، تخصص 

  
    )2008 يناير 17 بتاريخ 5596رقم . ر.ج(                   

 25 صادر في 2483-07العلمي رقم  ي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العال 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428من ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                 

 25 صادر في 2490-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428من ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                  

 25 صادر في 2491-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007  ديسمبر6 (1428من ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                  

 25 صادر في 2492-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تالمعادالت بين الشهادا بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428من ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                 

 25 صادر في 2493-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428من ذي القعدة 
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  )2008 يناير 28خ  بتاري5599رقم . ر.ج(                

 من 25 صادر في 2494-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                 

 من 25 صادر في 2495-07العلمي رقم  نية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوط 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                    

 من 25 صادر في 2496-07العلمي رقم  حثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والب 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                  

 من 25 صادر في 2498-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428القعدة ذي 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                 

 من 25 صادر في 2534-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .لمعادالت بين الشهاداتا بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 6 (1428ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(                    

 من 26 صادر في 2664-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 7 (1428ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(               

 من 26 صادر في 2665-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 ديسمبر 7 (1428ذي القعدة 

  )2008 يناير 28 بتاريخ 5599رقم . ر.ج(               

 25 صادر في 2497-07 لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار 
 .المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2007 ديسمبر 6 (1428من ذي القعدة 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(                

 8 صادر في 103-08الي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم الع 
 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02بتتميم القرار رقم ) 2008 يناير 17 (1429محرم 
  .  التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة الشهاداتبتحديد الئحة) 2003

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(               

 8 صادر في 104-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02بتتميم القرار رقم ) 2008 يناير 17 (1429محرم 
  .  التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة الشهاداتبتحديد الئحة) 2003

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(                
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 8 صادر في 105-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02بتتميم القرار رقم ) 2008 يناير 17 (1429محرم 
  .  التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلةشهادات البتحديد الئحة) 2003

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(           

 8 صادر في 107-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(              

 8 صادر في 108-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(           

 8 صادر في 109-08زير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لو 
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(           

 8 صادر في 110-08و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(          

 8 صادر في 111-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد ) 2008اير  ين17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(        

 8 صادر في 112-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(        

 8 صادر في 113-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(      

 8 صادر في 114-08ة الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربي 
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(    

 8 صادر في 115-08قم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي ر 
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(  

 8 صادر في 116-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . لمعادالت بين الشهاداتا بعضبتحديد  ) 2008 يناير 17 (1429محرم 
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  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(  

 8 صادر في 117-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(

 8 صادر في 118-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(

 8 صادر في 119-08و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 يناير 17 (1429محرم 

  )2008 فبراير 11 بتاريخ 5603رقم . ر.ج(

 30 صادر في 227-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30 صادر في 228-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429محرم 

  )2008 فبراير 21ريخ  بتا5606رقم . ر.ج(

 30 صادر في 229-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر230-08العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر231-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر232-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . لشهاداتالمعادالت بين ا بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر233-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر234-08ر التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزي 
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 
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  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر235-08العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر236-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعض بتحديد  )2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر237-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21يخ  بتار5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر238-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر239-08لعالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم ا 
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر240-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر241-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . شهاداتالمعادالت بين ال بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر242-08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

 30في   صادر243-08 التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير 
  . المعادالت بين الشهادات بعضبتحديد  ) 2008 فبراير 8 (1429من محرم 

  )2008 فبراير 21 بتاريخ 5606رقم . ر.ج(

  .المعادالت بين الشهادات
  

 من 28 صادر في 25-08العلمي رقم   وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجال    ذي 

 
 من 28 صادر في 35-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال
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 من 28 صادر في 45-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 55-08رقم العلمي  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

 
 من 28 صادر في 65-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

 
 من 28 صادر في 75-08العلمي رقم  زير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لو 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 85-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

 
 من 28 صادر في 95-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 60-08العلمي رقم  لي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العا 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 62-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 لمعادالت بين الشهاداتا بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

 
 من 28 صادر في 63-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 64-08 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 65-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 66-08العلمي رقم  ر التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزي 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 67-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

  
 من 28 صادر في 69-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

 
 من 28 صادر في 70-08العلمي رقم  ي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العال 
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2008ر يناي 08 (1428ة حجذي ال

)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  
  

 من ذي 28 صادر في 1574.07قرار لوزير التربية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 8(1428الحجة 

  
 صادر في 1575.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم   

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 8(1428 من ذي الحجة 28
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 من 28 صادر في 1576.07لي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العا 
  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 8(1428ذي  الحجة 

  
 من 28 صادر في 1577.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .  يد بعض المعادالت بين الشهاداتبتحد) 2008 يناير 8(1428ذي  الحجة 
  

 من ذي  28 صادر في 61.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 8(1428الحجة 

  
 محرم 8 صادر في 120.08و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر  

  .  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 8(1429
  

 محرم 8 صادر في 121.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429

  
 محرم 8 صادر في 122.08رار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم ق 

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429
  

 محرم 8 صادر في 123.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429

  
 محرم 8 صادر في 124.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429
  

 محرم 8 صادر في 125.08وين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تك 
  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429

  
 محرم 8 صادر في 126.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  اتبتحديد بعض المعادالت بين الشهاد) 2008 يناير 17(1429
  

 محرم 8 صادر في 127.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429

  
  محرم8 صادر في 128.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429
  

 محرم 8 صادر في 129.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429

  
 محرم 8 صادر في 130.08 تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و 

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429
  

 محرم 8 صادر في 131.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .شهاداتبتحديد بعض المعادالت بين ال) 2008 يناير 17(1429

  
 محرم 8 صادر في 132.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 يناير 17(1429
  
  

 محرم 14  صادر في166.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3(1418 شعبان 2 بتاريخ 2963.97يم  القرار رقم بتتم) 2008 يناير 23(1429

  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
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  )2008 فبراير 18 بتاريخ 5605. ر.ج(

 
  

 وزارة االقتصاد و المالية
 

) 2007 ديسمبر31 (1428 من ذي الحجة 20في  صادر 134-08قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  
) 1995 يناير 9 ( 1415 شعبان 7 الصادر في 49-95بتغيير و تتميم قرار وزير المالية و االستثمارات رقم 
 .بتنظيم امتحان األهلية المهنية الخاص بمفتشي المالية

 
 بتحديد ) ديسمبر31 (1428 من ذي الحجة 20 صادر في 135-08قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  

  .مفتشي الماليةنظام المباراة الخاصة بتوظيف 
 

)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  
 

  .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
  

بنشر اتفاقية األمم  2007)  نوفمبر30 (1428 من ذي القعدة 19 صادر في 1-07-58ظهير شريف رقم  
 .2003 أآتوبر31نيويورك في  الموقعة بلمكافحة الفسادالمتحدة 

  
)2008 يناير 17 بتاريخ 5596رقم . ر.ج(  

 
  إدارة الدفاع الوطني   

  
 بتاريخ 2-01-95بتغيير المرسوم رقم ) 2008 يناير 15 (1429 محرم 6 صادر في 2-07-884مرسوم رقم   

قدماء العسكريين و قدماء  المتعلق ب34-97بتطبيق أحكام القانون رقم ) 2001 يونيو22 (1422 من ربيع األول 29
  .المحاربين و بإحداث مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين

 
)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  

  
  الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

  
 ذي الحجة 6 صادر في 2698-07مة رقم العا قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة الرابعة بالوزارة المكلفة  بتحديد إجراءات تنظيم) 2007 ديسمبر 17 (1428
  .البرلمان بالعالقات مع

  )2008 يناير 21 بتاريخ 5597رقم . ر.ج(
  

 ذي الحجة 6 صادر في 2699-07اعات العامة رقم القط قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث 
 إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة الثالثة بالوزارة المكلفة بتحديد) 2007 ديسمبر 17 (1428

  .بالعالقات مع البرلمان
  )2008 يناير 21 بتاريخ 5597رقم . ر.ج(

 ذي الحجة 6 صادر في 2700-07العامة رقم  ديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتح 
الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة بالوزارة  بتحديد نظام امتحان) 2007 ديسمبر 17 (1428
 .بالعالقات مع البرلمان المكلفة

  )2008 يناير 21 بتاريخ 5597رقم . ر.ج(

 ذي الحجة 6 صادر في 2701-07العامة رقم  ألول المكلف بتحديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير ا 
الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الثانية بالوزارة  بتحديد نظام امتحان) 2007 ديسمبر 17 (1428
 .بالعالقات مع البرلمان المكلفة

  )2008 يناير 21 بتاريخ 5597رقم . ر.ج(
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 ذي 6 صادر في 2702-07القطاعات العامة رقم  دب لدى الوزير األول المكلف بتحديثقرار للوزير المنت 
امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة  بتحديد نظام) 2007 ديسمبر 17 (1428الحجة 

 .بالعالقات مع البرلمان األولى بالوزارة المكلفة

  )2008 يناير 21 بتاريخ 5597رقم . ر.ج(

 ذي 8 صادر في 2505-07العامة رقم  ر للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعاتقرا 
 18 (1426 من رجب 12الصادر في  1720-05 بتتميم القرار رقم) 2007 نوفمبر 19 (1428القعدة 

رة للتوظيف في إطار المتصرفين المساعدين بوزا بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة) 2005أغسطس 
 .الداخلية

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 ذي 8 صادر في 2507-07القطاعات العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث 
 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1706-04القرار رقم  بتتميم) 2007 نوفمبر 19 (1428القعدة 
 .المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية اتبتحديد الئحة الشهاد) 2004

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 ذي 8 صادر في 2509-07القطاعات العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث 
 25 (1426يع اآلخر  من رب16 الصادر في 1091-05القرار رقم  بتتميم) 2007 نوفمبر 19 (1428القعدة 
 الشهادات المطلوبة للتوظيف، بناء على مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي بتحديد الئحة) 2005ماي 

 .المساعدين

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 ذي 8 صادر في 2510-07العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 
 25 (1426 من ربيع اآلخر 16الصادر في  1091-05 بتتميم القرار رقم) 2007 نوفمبر 19 (1428القعدة 
 المطلوبة للتوظيف، بناء على مباراة، في إطار أساتذة التعليم العالي بتحديد الئحة الشهادات) 2005ماي 

 .المساعدين

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 ذي 8 صادر في 2511-07العامة رقم  لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب  
الشهادات المطلوبة لولوج إطار األساتذة المؤهلين  بتحديد الئحة) 2007 نوفمبر 19 (1428القعدة 

 .العليا بمؤسسات تكوين األطر

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 ذي 6 صادر في 2669-07العامة رقم   األول المكلف بتحديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير 
مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة  بتحديد إجراءات تنظيم) 2007 ديسمبر 17 (1428الحجة 

 .الخارجية الثالثة بوزارة التجارة

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 ذي 6 صادر في 2670-07القطاعات العامة رقم  المكلف بتحديثقرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول  
إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة  بتحديد) 2007 ديسمبر 17 (1428الحجة 

  .الخارجية الرابعة بوزارة التجارة

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 ذي 6 صادر في 2671-07القطاعات العامة رقم  بتحديثقرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  
 12 (1416 من صفر 13 الصادر في 1895-95القرار رقم  يغير ويتمم) 2007 ديسمبر 17 (1428الحجة 
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 الخاصة بولوج إطار مهندسي الدولة التابعين لوزارة األوقاف والشؤون بسن نظام للمباراة) 1995يوليو 
  .اإلسالمية

  )2008 يناير 24تاريخ  ب5598رقم . ر.ج(

 ذي 6 صادر في 2672-07العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 
 12 (1416 من صفر 13 الصادر في 1896-95رقم  يغير ويتمم القرار) 2007 ديسمبر 17 (1428الحجة 
هندسي الدولة التابعين لوزارة األوقاف المهنية لولوج إطار م بسن نظام امتحان األهلية) 1995يوليو 

 .اإلسالمية والشؤون

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 صادر في 2673-07القطاعات العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث 
 1416من صفر  13 الصادر في 1897-95القرار رقم  يغير ويتمم) 2007 ديسمبر 17 (1428 ذي الحجة 6
األهلية المهنية للترقي من الدرجة األولى إلى الدرجة الممتازة بإطار  بتنظيم امتحان) 1995 يوليو 12(

 .والمهندسين المعماريين التابعين لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مهندسي الدولة

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

 6 صادر في 2674-07العامة رقم  ألول المكلف بتحديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير ا 
 1416 من صفر 13 الصادر في 1898-95رقم  يغير ويتمم القرار) 2007 ديسمبر 17 (1428ذي الحجة 

المهنية للترقي من الدرجة األولى إلى الدرجة الممتازة بإطار  بتنظيم امتحان األهلية) 1995 يوليو 12(
 .تابعين لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةال مهندسي التطبيق

  )2008 يناير 24 بتاريخ 5598رقم . ر.ج(

  
  صادر في2712-07قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

 سبتمبر 23(1425شعبان 8 الصادر في 1708-04 بتتميم القرار رقم)2008ر يناي 07 (1428 ذي الحجة27
 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة) 2004

 
)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  

  
 

  صادر في2713-07قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 سبتمبر 23(1425شعبان 8  الصادر في1708-04 بتتميم القرار رقم)2008ر يناي 07 (1428 ذي الحجة27

 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة) 2004
 

)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  
 

  صادر في2714-07قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 سبتمبر 23(1425شعبان 8 الصادر في 1708-04ار رقم بتتميم القر)2008ر يناي 07 (1428 ذي الحجة27

 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة) 2004
 

)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  
  
 

  صادر في2715-07قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 سبتمبر 23(1425شعبان 8 الصادر في 1708-04 بتتميم القرار رقم)2008ر يناي 07 (1428 ذي الحجة27

 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة) 2004
 

)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  
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 من ذي 27في  صادر 24.08قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 سبتمبر 23(1125 شعبان 8 الصادر في 1708.04 القرار رقم يمبتتم )2008 يناير 7(1428الحجة 
  .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة) 2004

 
  )2008 فبراير 14 بتاريخ 5604عدد . ر.ج(

  
 وزارة التنمية االجتماعية و األسرة و التضامن

  
 1428ي القعدة د من 23 صادر في 136-08زيرة التنمية االجتماعية و األسرة و التضامن رقم قرار لو 

 درجة منشط ممتاز بوزارة التنمية االجتماعية إلىبتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي ) 2007 ديسمبر 4(
 .و األسرة و التضامن

 
)2008 فبراير 7 بتاريخ 5602. ر.ج(  

  
II- TEXTES EN COURS D’ADOPTION 
 
Le conseil du gouvernement a approuvé pendant le mois de février 
plusieurs projets de décrets dont notamment : 
 

- Projet de décret n° 2-07-860 modifiant le décret n° 2-77-
862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du 
code des douanes et impôts indirects ; 
 

- Projet de décret n° 2-08-50 modifiant le décret n° 2-56-680 
du 24 hija 1375 (2 août 1956) fixant le régime de solde, 
alimentation et frais de déplacement des militaires à solde 
spéciale progressive des Forces Armées Royales ainsi que les 
règles d’administration et de comptabilité ; 
 

- Projet de décret n° 2-08-51 modifiant le dahir n° 1-57-015 
du 13 joumada 1376 (15 janvier 1957) fixant le traitement des 
personnels militaires à solde mensuelle des Forces Armées Royales ; 

    -  Projet de décret n° 2-06-764 modifiant et complétant le 
décret n° 2-82-146 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) fixant le 
classement et l’échelonnement indiciaire des grades des 
magistrats de la Cour des comptes ; 

- Projet de décret n°2-06-700 portant sur les modalités de 
l’élection des représentants des magistrats au conseil de la 
magistrature des juridictions financières; 

-  
- Projet de décret relatif au statut des fonctionnaires de 

l’ordre des greffiers. 

 
III- NOTES DE SERVICE 

 
 Circulaire conjointe n° 99 du 31/12/2007 : manuels fiduciaires 

(AGR) /Manuel des procédures fiduciaires/Manuel des procédures 
concernant AGR /Dépliant des procédures concernant les AGR; 
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 Lettre n°58 du 17/01/2008 :Décisions de retrait des certificats 
de qualification et de classification des Entreprises "FORAGE 
MODERNE DU MAROC" et "CEMATEC"; 
 

 Note n° 1/08/TGR du 04/02/2008 : Déconcentration des 
crédits et notification de recettes; 
 

 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 7 du 06/02/2008 : Report 
de crédits des dépenses d'investissement au titre du budget général 
de l'Etat; 
 

 Note de service n° 7/08/TGR du 08/02/2008 : Nomination de 
chefs de service; 
 

 Note n° 36 du 12/02/2008 : Ordres de paiement adirés; 
 

 Note de service n° 8/08/TGR du 12/02/2008 : Appel à 
candidature pour des postes de Trésoriers ministériels et de chefs 
de service/; 
 

 Note d’information DAGR/DF du 14/02/2008 : Formation sur 
le système SICED version CMD du 25/02/2008 au 18/04/2008 au 
profit des responsables informatiques des TM, CCED et TP; 
 

 Note d’information DAGR/DF du 14/02/2008 : Réalisation 
d'une action de formation en management au profit d'un groupe de 
responsables nouvellement nommés ; 
 

 Note n° 274/DRD/SRD du 19/02/2008 : Mandats de paiement 
adirés ; 
 

 Note de service DCEDE/DCA/SAMBS/N°9/08/TGR du 
19/02/2008 : Publications des dossiers d'appel d'offres dans le 
portail des marchés de l'Etat ; 
 

 يقضي برفع سقف سندات الطلب لفائدة وزارة العدل 19/02/2008بتاريخ  3.07.08مقرر  
 .)اإلدارة المرآزية(
  

موجهة إلى السادة المدراء  21/02/2008بتاريخ 59ت رقم .م.ق.م.م/ت.ق/ش.ت.م.ق. رقم ممذآرة 
 .المشترآة خصوص تنفيذ بعض بنود ميزانية التسيير للتكاليفالجهويون ب

  
 Note n° DAGR/DGRH/SGC N° 188/DI/2008 du 21/02/2008 : 

Note à destination du personnel de la TGR ne disposant pas de carte 
d'adhésion à la CNOPS ; 
 

 Note d’information DAGR/DF du 22/01/2008 : Cycle en 
management au profit des chefs de divisions du 27 février au 18 
avril 2008 ; 
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 Note de service n° DAI n° 93 du 25/02/2008 : Perte d'un 
carnet de la vignette de la taxe à l'essieu (2007) à la perception de 
Casa Centre ; 
 

 Note 06/08/DAGR/TGR du 26/02/2008 : organisation des 
Trophées "ILTIZAM" ; 
 

 Note n° 200/DI du 26/02/2008 : Mise à jour des listes des 
fonctionnaires titulaires d'une licence et classés dans des grades 
inférieurs à l'échelle 10 ; 
 

 Note n° 05/08/DAGR/TGR du 26/02/2008 : Enquête de 
satisfaction sur les prestations fournies par la TGR ; 
 

 Note de service n° DCPC/DER/SLRE/n°8 du 26/02/2008 : 
Assignation comptable du Groupement de communes "ABDA 
Protection de l'Environnement" créé au sein de la Province de Safi. 

 
 
  
  

 


