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30 novembre 2007) portant création de 
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ale, de l’enseignement supérieur, de la 
e scientifique n° 2425-07 du 25 kaada 
rêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 
es reconnus équivalents au diplôme de 
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ale, de l’enseignement supérieur, de la 
e scientifique n° 2426-07 du 25 kaada 
rêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 
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es reconnus équivalents au diplôme de 
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rêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 
es reconnus équivalents au diplôme de 
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(BO n° 5592 du 03/01/2008) 
 
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2428-07 du 25 kaada 
1428 (6 décembre 2007) 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° 5592 du 03/01/2008) 

 
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2429-07 du 25 kaada 
1428 (6 décembre 2007) 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° 5592 du 03/01/2008) 

 
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2430-07 du 25 kaada 
1428 (6 décembre 2007) 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° 5592 du 03/01/2008) 

 
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2431-07 du 25 kaada 
1428 (6 décembre 2007) 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° 5592 du 03/01/2008) 

 
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2432-07 du 25 kaada 
1428 (6 décembre 2007) 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. 

 
  مدونة التأمينات

  
 المتعلق 03-07بتنفيذ القانون رقم  )2007  نوفمبر30 (1428 من ذي القعدة 19 صادر في 1-07-165ظهير شريف رقم   

 17-99فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  بالتأمين اإلجباري األساسي عن المرض لبعض
 .التأمينات دونةالمتعلق بم

 
  )2007 دجنبر 13 بتاريخ 5586. ر.ج(

  
يقضي بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2007 ديسمبر 25 (1428 من ذي الحجة 14 صادر في 2-06-508 رقم مرسوم 

   . المتعلق بمدونة التأمينات99.17بتطبيق القانون رقم ) 2004 نوفمبر 2 (1425 من رمضان 19 بتاريخ 355-04-2
  )2008يناير  7 بتاريخ 5593. ر.ج(
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  األرشيف 
 
 المتعلق 69-99بتنفيذ القانون رقم  2007)  نوفمبر30 (1428 من ذي القعدة 19 صادر في 1-07-167ظهير شريف رقم  

  .باألرشيف
  )2007 دجنبر 13 بتاريخ 5586. ر.ج(

  
  .المقاوالت مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة

  
 المتعلق 13-06بتنفيذ القانون رقم  (2007  نوفمبر30 (1428 من ذي القعدة 19ادر في  ص1-07-173ظهير شريف رقم  

 .المقاوالت بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة
  

  )2007 دجنبر 13 بتاريخ 5586. ر.ج(
  

  .صفقات الدولة
  
بالمصادقة على دفتر ) 2007أآتوبر  11) 1428 من رمضان 28 صادر في 1854-07قرار لوزير التجهيز والنقل رقم  

المطبقة على صفقات الدراسات  (RMBA.07) هياآل الخرسانة المسلحة الشروط المشترآة المحدد لقواعد تصميم وحساب
  .ببناء المنشآت بالخرسانة المسلحة أو األشغال المتعلقة

  
  )2007 دجنبر 13 بتاريخ 5586. ر.ج(

  
  .االختصاصات عض تفويض ب-. األآاديميات الجهوية للتربية والتكوين

  
 ذي 5 صادر في 2269-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .جهوية للتربية والتكويناالختصاصات لألآاديميات ال بتفويض بعض) 2007 نوفمبر 16 (1428القعدة 
  

  )2007 دجنبر 13 بتاريخ 5586. ر.ج(
  

  2002 تصفية ميزانية السنة المالية 
  
-06بتنفيذ القانون رقم  2007)  نوفمبر30 (1428 من ذي القعدة 19 صادر في 1-07-150ظهير شريف رقم  

  . 2002  المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية41
  

  )2007جنبر  د13 بتاريخ 5586. ر.ج(
  

  اختصاصات الوزراء
  
يتعلق باختصاصات وزير  2007)  ديسمبر3 (1428 من ذي القعدة 22 صادر في 2-07-1334مرسوم رقم  

  .الداخلية
  )2007 دجنبر 17 بتاريخ 5587. ر.ج(

  
  .المعادالت بين الشهادات

  
 من ذي 16 صادر في 2363-07قم العلمي ر قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 نوفمبر 27 (1428القعدة 
 

  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(
 

 من ذي 16 صادر في 2364-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
بتحديد ) 2003 مارس 11 (1424 محرم 7 بتاريخ 1403-02رقم  تتميم القرارب) 2007 نوفمبر 27 (1428القعدة 

 .الطبية التحاليل البيولوجية: دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا ، تخصص  الئحة الشهادات التي تعادل
  

  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(
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 من ذي 16 صادر في 2365-07العلمي رقم   والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 
) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02رقم  بتتميم القرار) 2007 نوفمبر 27 (1428القعدة 

 .التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة بتحديد الئحة الشهادات
 

  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(
  

  
 من ذي 16 صادر في 2366-07العلمي رقم  لوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية ا 

) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02رقم  بتتميم القرار) 2007 نوفمبر 27 (1428القعدة 
 .التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة بتحديد الئحة الشهادات

 
  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(

  
 من ذي 16 صادر في 2367-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02رقم  بتتميم القرار) 2007 نوفمبر 27 (1428القعدة 
 .ر في الصيدلةالتي تعادل دبلوم دآتو بتحديد الئحة الشهادات

 
  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(

  
 من ذي 18 صادر في 2394-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 نوفمبر 29 (1428القعدة 
  

  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(
  

  
 من ذي 18 صادر في 2395-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 نوفمبر 29 (1428القعدة 
 

  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(
 
 
 من ذي 18 صادر في 2396-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2007 نوفمبر 29 (1428القعدة 
 

  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(
 
  
 من ذي 18 صادر في 2397-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

 مارس 25 (1424 من محرم 21 الصادر في 305-03رقم  بتتميم القرار) 2007 نوفمبر 29 (1428القعدة 
 .تعادل شهادة الدآتوراه في طب األسنان تيبتحديد الئحة الشهادات ال) 2003

  
  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(

 
  

 من ذي 18 صادر في 2398-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02رقم  بتتميم القرار) 2007 نوفمبر 29 (1428القعدة 

 .التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة بتحديد الئحة الشهادات
  

  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(
 

  
 من ذي 18 صادر في 2399-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02م رق بتتميم القرار) 2007 نوفمبر 29 (1428القعدة 
 .التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة بتحديد الئحة الشهادات
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  )2007 دجنبر 27 بتاريخ 5590. ر.ج(

  
  .المعادالت بين الشهادات

  
 من ذي 25ر في  صاد2418-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(
  

 
 من ذي 25 صادر في 2419-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .ت بين الشهاداتتحديد بعض المعادالب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2420-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2421-07العلمي رقم  ير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوز 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2422-07ي رقم العلم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2423-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .حديد بعض المعادالت بين الشهاداتتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2424-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2425-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963تتميم القرار رقم ب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592 .ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2426-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963تتميم القرار رقم ب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 .دآتور في الطبالشهادات التي تعادل دبلوم 

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(
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 من ذي 25 صادر في 2427-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963تتميم القرار رقم ب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 .دات التي تعادل دبلوم دآتور في الطبالشها

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2428-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963تتميم القرار رقم ب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2429-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418ان  شعب2 بتاريخ 97-2963تتميم القرار رقم ب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2430-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963 تتميم القرار رقمب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2431-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963تتميم القرار رقم ب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2432-07العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963تتميم القرار رقم ب) 2007 ديسمبر6 (1428قعدة ال

 .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
 

  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(
  .المعادالت بين الشهادات

  
 من ذي 25 صادر في 2447-07العلمي رقم  والبحثرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر ق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
  

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2447-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007سمبر دي6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2448-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10  ريخ بتا5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2449-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
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  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2450-07العلمي رقم  لي وتكوين األطر والبحثرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العاق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2451-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428لقعدة ا

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2452-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2453-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2454-07العلمي رقم  ية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثرار لوزير التربية الوطنق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25در في  صا2455-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2456-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 

 .ت بين الشهاداتتحديد بعض المعادالب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2457-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2458-07العلمي رقم  ير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثرار لوزق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2459-07ي رقم العلم رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
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 من ذي 25 صادر في 2460-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2461-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق  

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يرينا10   بتاريخ5594. ر.ج(
    

 من ذي 25 صادر في 2462-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2463-07العلمي رقم  ن األطر والبحثرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكويق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2464-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
   )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2465-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594 .ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2466-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2467-07العلمي رقم  عليم العالي وتكوين األطر والبحثرار لوزير التربية الوطنية والتق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2468-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2469-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2470-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 ريناي10   بتاريخ5594. ر.ج(
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 من ذي 25 صادر في 2471-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2472-07العلمي رقم  طر والبحثرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2473-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2474-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

 من ذي 25 صادر في 2475-07العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(

  
 من ذي 25 صادر في 2476-07العلمي رقم  العالي وتكوين األطر والبحثرار لوزير التربية الوطنية والتعليم ق 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير10   بتاريخ5594. ر.ج(
  

ي القعدة  من ذ8صادر في  07-1421العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
بتحديد ) 2003 يناير 17 (1423 القعدة ذي من 14 بتاريخ 2284-02تتميم القرار رقم ب) 2007 نوفمبر19 (1428

 .في الصيدلةالئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور 
 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

 من ذي 25صادر في 2477-07 لعلمي رقم ا قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

  
 من ذي 25صادر في 2478-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

 من ذي 25صادر في 2479-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

 
  )2008 نايري 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

  
 من ذي 25صادر في 2480-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
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  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  
  

 من ذي 25صادر في 2481-07 العلمي رقم  ين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكو 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

 من ذي 25صادر في 2482-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

 من ذي 25صادر في 2484-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

 من ذي 25صادر في 2485-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

 من ذي 25صادر في 2486-07 العلمي رقم   العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

ذي  من 25صادر في 2487-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
 من ذي 25صادر في 2488-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تتحديد بعض المعادالت بين الشهاداب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

  
 من ذي 25صادر في 2489-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

 من ذي 25صادر في 2499-07 العلمي رقم  ة والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطني 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
 من ذي 25في صادر 2500-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

 من ذي 25صادر في 2501-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .ن الشهاداتتحديد بعض المعادالت بيب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
 من ذي 25صادر في 2502-07 العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

 من ذي 25صادر في 25-07 29العلمي رقم  ة الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربي 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
 من ذي 25صادر في 25-07 30العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

 من ذي 25صادر في 25-07 31العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .ادالت بين الشهاداتتحديد بعض المعب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
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 من ذي 25صادر في 25-07 32العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
 من ذي 25صادر في 25-07 32العلمي رقم  ر التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزي 

 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 
  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(

 من ذي 25صادر في 25-07 33قم العلمي ر قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب )2007 ديسمبر6 (1428القعدة 

  )2008 يناير 14 بتاريخ 5595. ر.ج(
  

  الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة
  

القعدة  ذي 8 صادر في 2508-07 المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم األولقرار للوزير المنتدب لدى الوزير  
بتحديد الئحة ) 2006 أآتوبر 31(1427 شوال 8 الصادر في 2473 -06 بتتميم القرار رقم )2007 نوفمبر 19 (1428

  .الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار األطباء
  )2008 يناير 03 بتاريخ 5592. ر.ج(

  
 
  

  .الداخلية وزارة
  

بتحديد نظام امتحان ) 2007ديسمبر  17 (1428 ذي الحجة 6 صادر في 2659-07قرار لوزير الداخلية رقم  
 .الداخلية الكفاءة المهنية لولوج سلك متصرف لوزارة

  
  )2007 دجنبر 31 بتاريخ 5591. ر.ج(

  
  .الوطني إدارة الدفاع 
  

 1428 من ذي الحجة 14صادر في  1788-07 قرار مشترك للوزير األول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 
لوزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني  يغير بموجبه القرار المشترك) 2007 ديسمبر 25(

  المتعلق بالموظفين العسكريين الذين يوضعون رهن إشارة الملحقين1966فبراير  23 بتاريخ 691-66رقم 
 .العسكريين ومساعديهم

  
 1428 من ذي الحجة 14صادر في  1818-07 رقمقرار مشترك للوزير األول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون  

لوزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني  يتمم بموجبه القرار المشترك) 2007 ديسمبر 25(
  المتعلق بالموظفين العسكريين الذين يوضعون رهن إشارة الملحقين1966فبراير  23 بتاريخ 691-66رقم 

  .العسكريين ومساعديهم
  )2007 دجنبر 31 بتاريخ 5591. ر.ج(

  
   قائمة الشهادات المسلمة-.مؤسسة دار الحديث الحسنية

  
بتغيير المرسوم رقم ) 2007 ديسمبر 25 (1428 من ذي الحجة 14 صادر في 2-07-1225مرسوم رقم  
و تسلمها بتحديد قائمة الشهادات التي تحضرها ) 2005 سبتمبر 19 (1426 من شعبان 14 الصادر في 1316-05-2

  .مؤسسة دار الحديث الحسنية
  )2008 يناير 3 بتاريخ 5592. ر.ج(
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II- TEXTES EN COURS D’ADOPTION 
 

La Chambre des représentants a adopté, durant le mois de Janvier 2008 plusieurs 
projets de loi visant la promotion des secteurs financier et touristique dont : 
 
- Le projet de loi portant réorganisation de la Caisse centrale de garantie. 
- Le projet de loi relatif à la réforme du Crédit Populaire du Maroc. 
- Le projet de loi relatif à la réforme du Crédit agricole. 
- Le projet de loi comportant des dispositions relatives à la promotion des 

résidences touristiques. 
 
Elle a également approuvé plusieurs projets de loi relatifs aux secteurs de 
l’éducation, de l’enseignement, de l’agriculture, ainsi qu’au domaine académique : 
 

-Le projet de loi n° 40/04 fixant le statut des crèches. 
-Le projet de loi n° 25/06 relatif aux indications d’origine des produits agricoles 
et alimentaires. 
-Le projet de loi n° 43/07 complétant le dahir n° 364.93.1portant création de 
l’Académie Hassan II des sciences et des techniques. 
-Le projet de loi n° 44/07modifiant et complétant le dahir n° 229.77.1 du 8 
octobre 1977 portant création de l’Academie du Royaume du Maroc.  

 
Le Conseil de Gouvernement a également adopté six projets de décret : 
 
-   Le projet de décret relatif aux établissements et cités universitaires. 
- Le projet de décret relatif aux statuts des enseignants-chercheurs dans 
l’enseignement supérieur et cités universitaires et de ceux exerçant dans les 
établissements de formation des cadres supérieurs. 
- Le projet de décret portant sur le régime d’études et d’examens pour l’obtention du 
Doctorat, du diplôme des études supérieures spécialisées, ainsi qu’aux conditions et 
procédures relatives aux établissements universitaires habilités à dispenser ces 
études et à délivrer ces diplômes. 
-Le projet de décret définissant les mesures disciplinaires fixées par le Conseil de 
discipline de l’établissement à l’encontre des étudiants qui ne se conforment pas 
aux règlements régissant l’université, les établissements et les centres y relevant. 
-Le projet relatif aux indemnités dont bénéficient les enseignants qui dispensent des 
cours dans l’enseignement supérieur. 
-Le sixième texte porte sur les indemnités accordées aux cadres de l’administration 
de l’Education chargés de la gestion des établissements de l’éducation et de 
l’enseignement public. 
 
 
III- NOTES DE SERVICE 

 
 Note de service n° 66/07/TGR du 25/12/2007 : Nomination des Chefs des 

services au niveau des Trésoreries Ministérielles. 
 
 Lettre n° 19268/9213 du 27/12/2007 : retrait du certificat RT/303 de 

l’entreprise « El Ayachi de Technique et Travaux publics »  
 
 Note de Service n° DCPC/DER/SLRE/N° 2 du 02/01/2008 : Assignation 

comptable de budgets des SEGMA 
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 Note n° 288 du 02/01/2008 : Ordre de paiement  adirés 

 
 Note de service n° DCPC/DER/SLRE/N° 1 du 02/01/2008 : Rémunération 

des services rendus par le ministère de l’équipement 
 
 Note DPMAR/DCL/SCFSGFL/N° 2 du 04/01/2008 : entrée en vigueur de la 

loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales 
 
 Note d’information N° DAGR/DF/SDC du 08/01/2008 : Cycles 

Internationaux organisés par l’ENA de France au titre de l’année 2008 
 
 Note n° 17/DRD/SRD du 08/01/2008 : Ordonnances de paiement 

déclarées adirées 
 
 Note n° 205 du 09/01/2008 : régularisation des dossiers de recrutement 

des fonctionnaires au sein des départements ministériels 
 
 Note de service DCPC/DER/SLRE/ n°4 du 14/01/2008 : Assignation 

comptable du groupement de communes «AHMAR Protection de 
l’environnement » crée au sein de la province de Safi 

 
 Note n° 009 du 15/01/2008 : Ordres de paiement adirés 

 
 Note de Service DCPC/DER/SLRE/N° 2/08/TGR du 14/01/2008: 

rémunération des services rendus par le ministère de l’équipement et du 
transport 

 
 Note de Service n° DPMAR/DR/SAR/n°2 du 14/01/2008 : recouvrement 

pour le compte de collègues 
 

 Avis n° 330-08 du 16/01/2008 : réception des travaux et pénalités pour 
retard dans l’exécution 
 
 Note de service n° 3/08/TGR du 22/01/2008 : nomination au sein de la 

TGR. 
 
 Note de Service n° 4/08/TGR du 23/01/2008 : gestion de la trésorerie 

publique. 
 
 Avis n° 331-08 du 28/01/2008 : résiliation du marché et confiscation du 

cautionnement définitif 
 
 Avis n° 333-08 du 31/01/2008 : marchés de régularisation 

 
 Décision n° 1/08/TGR du 02/01/2008 : décision de nomination de Madame 

Laila Laakairi en tant que Trésorier Ministériel auprès de Ministère de 
l'Economie et des Finances 
 
 Décision n° 3/08/TGR du 02/01/2008 : nomination de Monsieur Abdellah 

FADILI en tant que Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l'Intérieur. 
 
 Décision n° 2/08/TGR du 02/01/2008 : Nomination de Monsieur Mohamed 

Nejjar, en tant que Trésorier Ministériel auprès du Ministère de la Santé. 
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 Résultats des EAP pour l'accès aux grades : agent technique, Agent 

Technique Principal, Agent d'Exécution principal, technicien 2éme et 3éme 
grade, Inspecteur Adjoint principal, Secrétaire principal. 
 
 Tableau de concordance INDH au titre de l'année budgétaire 2008. 

 
 Liste des candidats admis au concours professionnel d'inspecteur. 

 
 Note de service n° 6/08/TGR du 25/01/2008 : gestion des accès au siège. 

 
 Note d’information DAGR/DF/15 du 25/01/2008 : Formation sur la nouvelle 

version de l'application "perception/services gérés". 
 
 Note de Service 5/TGR/08 du 24/01/2008 : Nomination des responsables 

au sein du réseau. 
 


