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    :النص األصيلالنص األصيلالنص األصيلالنص األصيل
    

                   1415شوال  6صادر يف  1823.95قرار لوزير التعليـم العـالـي وتكـويـن األطـر والبحث العلمــــــي رقـم 
بتحديد قامئة مؤسسات تكوين املهندسني واملؤسسات اليت يف حمكها واليت يمت >لتحاق هبا بعد النجاح ) 1995مارس  7( 

    ). 1995سبمترب  6(  1416ربيع اآلخر 10بتارخي  4323جريدة الرمسية عدد . نيةيف املباراة الوط 
    

    ::::للنص األصيلللنص األصيلللنص األصيلللنص األصيل    ةةةةواملمتمواملمتمواملمتمواملمتم    ةةةةاملغري املغري املغري املغري     وصوصوصوصالنصالنصالنصالنص
    
    1421من ذي احلجة  13صادر يف  479.01قرار لوزير التعليـم العـالـي وتكـويـن األطـر والبحث العلمــــــي رقـم ) 1(
 1415  شوال  6الصادر يف  1823.95تعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رمق بمتمي قرار وزير ال ) 2001مارس  9(

واليت يمت >لتحاق هبا ) املامثc( بتحديد قامئة مؤسسات تكوين املهندسني واملؤسسات اليت يف حمكها ) 1995مارس  7( 
    .بعد النجاح يف املباراة الوطنية

  .  969صفحة ) 2001أبريل  5( 1422حمرم  10بتارخي  4888جريدة رمسية عدد 
    

                     1425من حمرم  25صادر يف  476.04قرار لوزير التعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رمق ) 2(
  .1509صفحة ) 2004مارس  29(  1425صفر  7بتارخي  5199ر عدد .، ج)2004مارس  17( 

    

    

من ربيع األول  20صادر يف  453.11لمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رمق قرار لوزير الرتبية الوطنية والتع) 3(
  .659صفحة ) 2011مارس  10(  1432ربيع اآلخر  5بتارخي  5924ر عدد  .، ج)2011فرباير  24(  1432

    

    

 1432من رجب  18يف صادر  1927.11قرار لوزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رمق ) 4(
  .4007صفحة ) 2011غشت  15(  1432رمضان  14بتارخي  5969ر عدد  .، ج)2011يونيو  21( 

    

    

   22صادر يف  2618.12قرار مشرتك لوزير الرتبية الوطنية ووزير التعلمي العايل والبحث العلمي وتكوين األطر رمق ) 5(
  .4007ص) 2011غشت  15(  1432رمضان  14تارخي ب  5969ر عدد  .، ج)2012يوليو  12(  1433من شعبان 

    

    

 2518.14والتكوين املهين ووزير التعلمي العايل والبحث العلمي وتكوين األطر رمق  قرار مشرتك لوزير الرتبية الوطنية) 6(
) 2014سبمترب  4(  1435ذو القعدة  8بتارخي  6288ر عدد  .، ج)2014يوليو  7(  1435رمضان  10صادر يف 

    .6721ص
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                                                            1415141514151415شوال شوال شوال شوال     6666صادر يف صادر يف صادر يف صادر يف     1823.951823.951823.951823.95قرار لوزير التعليـم العـالـي وتكـويـن األطـر والبحث العلمــــــي رقـم قرار لوزير التعليـم العـالـي وتكـويـن األطـر والبحث العلمــــــي رقـم قرار لوزير التعليـم العـالـي وتكـويـن األطـر والبحث العلمــــــي رقـم قرار لوزير التعليـم العـالـي وتكـويـن األطـر والبحث العلمــــــي رقـم 
بتحديد قامئة مؤسسات تكوين املهندسني واملؤسسات اليت يف حمكها واليت يمت >لتحاق هبا بعد بتحديد قامئة مؤسسات تكوين املهندسني واملؤسسات اليت يف حمكها واليت يمت >لتحاق هبا بعد بتحديد قامئة مؤسسات تكوين املهندسني واملؤسسات اليت يف حمكها واليت يمت >لتحاق هبا بعد بتحديد قامئة مؤسسات تكوين املهندسني واملؤسسات اليت يف حمكها واليت يمت >لتحاق هبا بعد ) ) ) ) 1995199519951995مارس مارس مارس مارس     7777( ( ( ( 

        ).).).).    1995199519951995سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     6666( ( ( (             1416141614161416ربيع اآلخر ربيع اآلخر ربيع اآلخر ربيع اآلخر 10101010بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     4323432343234323جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد جريدة الرمسية عدد     ....النجاح يف املباراة الوطنيةالنجاح يف املباراة الوطنيةالنجاح يف املباراة الوطنيةالنجاح يف املباراة الوطنية
        

        وزير التعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي؛وزير التعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي؛وزير التعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي؛وزير التعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي؛
    

يف شأن املباراة الوطنية  )1995 يناير 20( 1415 شعبانمن  18الصادر يف  2.94.475بناء عىل املرسوم رمق 
  ؛منه 2سـ� املادة ببعض مؤسسات تكوين املهندسني وال لاللتحاق

  

  ا�تصة،    احلكومية    السلطات    من    و�قرتاح                            
        

        ::::ييل ييل ييل ييل     ماماماما    قررقررقررقرر
        املادة األوىلاملادة األوىلاملادة األوىلاملادة األوىل

        

من  2يف املادة  حتدد عىل النحو التايل قامئة مؤسسات تكوين املهندسني واملؤسسات اليت يف حمكها واملنصوص علهيا
  :) 1995يناير  20(  1415ن من شعبا 18بتارخي  2.94.475ليه أعاله رمق إاملرسوم املشار 

  

 ؛العمومية لألشغالاملدرسة احلسنية    -       

  ؛ املدرسة احملمدية للمهندسني -

 ؛املدرسة الوطنية للصناعات املعدنية -

 ؛املدرسة الوطنية لر�بنة الطائرات التابعة للخطوط امللكية املغربية -

 ؛املدرسة الوطنية العليا للكهر�ء واملياكنيك -

 ؛وطنية العليا للمعلوماتية وحتليل النظمالاملدرسة  -

 ؛شعبة الطوبوغرافيا: معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة  -
  )1(املعهد الوطين للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية؛ -"

  )1(املدرسة العليا لصناعة النسـيج واأللبسة؛ -"

  )1(؛املدرسة امللكية البحرية -"

  )1(؛املدرسة امللكية اجلوية -"

  )1(؛التطبيقي و>قتصادحصاء املعهد الوطين لإل -"

  )2(؛)التخصصات العلمية والتكنولوجية -التربيز( املدارس العليا لألساتذة  -"

  )3(املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية؛ -"

  )6( )3(الوطنية العليا للفنون واملهن ؛ املدارس -"

  )3(؛)س¡ املهندس( لكيات العلوم والتقنيات  -"

  )4( ؛أاكدميية محمد السادس ا¢ولية للطريان املدين -"

 )5( ؛)س¡ اإلعاليم ا�تص( مدرسة علوم اإلعالم   -"

 )6( ؛)س¡ املهندس( -التعلمي التقين –املدارس العليا لألساتذة   -"

  

                    املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية

 .ينرش هذا القرار يف اجلريدة الرمسية
  

  )2009يناير  22(  1430من حمرم  25 وحرر �لر�ط يف                                            
   .أمحد اخشيشني:  اإلمضاء                                                                 


