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مرسوم رقم  2.18.961صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
يق�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا
للمغرب بالرباط (.)IIHEM
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادتين  53و 54منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.665الصادر في  16من محرم 1436
( 10نوفمبر  )2014بتطبيق أحكام املادتين  53و 54من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املواد  1و 2و5
و 6و 7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و 52من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد الدولي للدراسات العليا
للمغرب بالرباط ؛
واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
املجتمعة بتاريخ  26يوليو  2018؛
وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
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رسم ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،واملادتين األولى والخامسة من املرسوم
املومإ إليه أعاله رقم  ،2.14.665يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف
الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط ابتداء من
السنة الجامعية  ،2018 - 2017تحت رقم .2018/27
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.14.665
تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط في خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على
تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني ،يتم البت فيه وفق نفس
الكيفية.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  6من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.14.665تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها
املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط والتي تختتم بها
املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها ،وذلك طبقا
للجدول املرفق بهذا املرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز
التنفيذ ،يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة
الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك ،مع مراعاة استيفاء
املعهد لشروط االعتراف املمنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ،وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي.
كما يغير الجدول املذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب
اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة  10من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول 1431
( 17مارس .)2010
وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه ،تعتبر الشهادات
والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد الدولي للدراسات العليا
للمغرب بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة ،واملسلمة للطلبة
املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات
الوطنية املطابقة لها.

6654

الجريدة الرسمية

عدد 16 - 6931ألا عيبر 16ر (( 16بمفون (2ن ((2

املادة السادسة

املادة الرابعة
من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة  54من القانون املشار

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،وتسري
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد الدولي
للدراسات العليا للمغرب بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا
املرسوم.

للدراسات العليا للمغرب بالرباط ،في إطار املسالك املعتمدة ،ابتداء

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

إليه أعاله رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،ومقتضيات
املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم  2.14.665الصادر في  16من
محرم  10( 1436نوفمبر  ،)2014يؤشر رئيس جامعة محمد الخامس
بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد الدولي

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.
وقعه بالعطف :

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية

يجوز للمعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط ،طيلة مدة

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

منح االعتراف ،استعمال عبارة «معهد معترف به» ضمن إعالناته

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والوثائق الصادرة عنه.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

ملحق املرسوم رمق  2.18.961الصادر .............................................................
سبتمبر )2020
العليا1442
اساتصفر
 2.18.961الصادر في 7
باملرسوم رقم
)(IIHEM
(25لرابط
للمغرب اب
ادلوةل ابملعهد ادلويل لدلر
ملحق مبنح اعرتاف
القايض
للدراسات العليا للمغرب بالرباط ()IIHEM
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملعهد الدولي** *
جدول حيدد معادةل ادلبلومات املسلمة
جدول يحدد
اسات العليا للمغرب مع الشهادات ا
من دلن املعهد ادلويل لدلر
معادلة الدبلومات املسلمةلوطنية املطابقة لها
من لدن املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب مع الشهادات الوطنية املطابقة لها

تسمية ادلبلوم

مدة التكوين

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي

(باللغةللغةالفرالفرنس
اإلنجليزيزية)
للغة الإجنل
نسية ية/أ
(اب
ية)
و/أوو ابباللغة

الشهادة أو ادلبلوم الوطين املعادل(ة) هل

شهادة الإجازة يف ادلراسات الساس ية

» « Management Sciences
Options :
» - « Finance
» - « Marketing
» - « Management Information Systems

شهادة الإجازة يف ادلراسات الساس ية

شهادة املاسرت

سنتان دراسيتان بعد " شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"

تسمية ادلبلوم
الرمق
(باللغةلغة العربية)
(ابلؤ
الرتتييب
 1دبلوم يف " علوم اإدارة العامل "
اختيارات:
"املالية""التسويق"" تدبري نظم الإعالم " 2دبلوم "علوم اإدارة العامل"
اختيارات:
 "املالية " "التسويق " " اإدارة أعامل نظم الإعالم "دبلوم يف "التسويق والتواصل"
» « Management Sciences
Options :
» - « Finance
» - « Marketing
» « Management Information Systems
» « Marketing and Communication

دبلوم يف "التسويق والتواصل"

3
4
» « Marketing and Communication

ثالث س نوات دراس ية بعد شهادة البااكلوراي
سنتان دراسيتان بعد " شهادة البااكلوراي +
ثالث س نوات دراس ية"
شهادة املاسرت
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