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 :املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 55-19تنزيل مقتضيات القانون رقم 

 الئحة القرارات اإلدارية املتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
 الوضعية اسم القرار اإلداري  

 اإلدارة املركزية 

 في طور النشر )خبرة تقنية( الخاص  العالي للتعليم مؤسسة بفتح الترخيص 1

 في طور النشر )خبرة تقنية( الترخيص بفتح جامعة خاصة 2

 في طور النشر )خبرة تقنية( خاصة  لجامعة /الخاص العالي للتعليم ملؤسسة الدولة اعتراف منح 3

 في طور النشر )خبرة تقنية( مسلك اعتماد 4

 منشور  الخاص  العالي للتعليم ملؤسسة التربوي  بالتسيير  الترخيص 5

 منشور  خاصة جامعة بتسيير  الترخيص 6

 منشور  الخاص  العالي للتعليم مؤسسة بتوسيع الترخيص 7

 منشور  الخاص  العالي للتعليم مؤسسة مقر بتغيير  الترخيص 8

 منشور  الخاص العالي للتعليم مؤسسة تسمية بتغيير  الترخيص 9

 منشور  عليها مصادق بالطلبة  الخاصة التسجيل شهادات 10

 في طور النشر )خبرة تقنية( املعادلة منح قرار 11

 منشور  الشهادات  صحة من التأكد  قرار 12

 منشور  معادلة رفض قرار في النظر إعادة 13

  الدراسة في الراغبين  املغاربة للطلبة بالنسبة الدولي التعاون  منح ببرامج القبول  شهادة على الحصول  14

 العلمي والبحث العالي التعليم قطاع مستوى  على كلي بتدبير  األجنبية بالجامعات

 منشور 

  الدراسة في الراغبين  املغاربة للطلبة بالنسبة الدولي التعاون  منح ببرامج القبول  شهادة على الحصول  15

 الشريك  والبلد القطاع طرف من  مشترك بتدبير  األجنبية بالجامعات

 منشور 

 في طور النشر )خبرة تقنية( العمومية العالي التعليم بمؤسسات األجنبي الطالب تسجيل رخص على الحصول  16

 منشور  العمومية الجامعية العالي التعليم بمؤسسات األجنبي الطالب تحويل رخصة 17

  بالنسبة العمومية الجامعية العالي التعليم بمؤسسات األجنبي الطالب تسجيل  رخصة على الحصول  18

 ( ديبلوماسيين غير  أو ديبلوماسيين) املغرب خريجي أو الجدد  األجانب للطلبة

 منشور 
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 الوضعية اسم القرار اإلداري  

 املؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

 منشور  الشهادة املسلمة لحاملي مشاريع البحث العلمي املمولة في إطار برامج دعم البحث العلمي 19

 منشور  تقييم مشاريع البحث  ومنح التميز لفائدة املركز الوطني للبحث العلمي و التقني شهادة بإنجاز 20

 في طور النشر )خبرة تقنية( االستفادة من منحة التميز في البحث العلمي  21

 منشور  شهادة االستفادة من منحة التميز في البحث  22

 منشور  املركز الوطني للبحث العلمي والتقنياالشتراك في مكتبة  23

 منشور  بحث العلمي و التقنياملركز الوطني لل شهادة املشاركة في التظاهرات العلمية املنظمة من طرف 24

 منشور  قرار إجراء التدريب من طرف الطلبة بإحدى وحدات املركز الوطني للبحث العلمي والتقني  25

 منشور  التدريب من طرف الطلبة بإحدى وحدات املركز الوطني للبحث العلمي والتقني شهادة إجراء  26

 في طور النشر )خبرة تقنية( شهادة تسلم وقبول إيداع الكائنات الحية الدقيقة لدى سلطة اإليداع الدولي  27

املودع لدى سلطة اإليداع  شهادة التعديل الالحق للوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي للكائن الدقيق  28

 الدولية 

 منشور 

 منشور  شهادة ممنوح أو غير ممنوح  29

 منشور  شهادة التنازل عن املنحة 30

 قرار تخويل املنحة بالخارج  31
 منشور 

 منشور  بطاقة السكن بالحي الجامعي بالنسبة للطلبة املغاربة  32

 إلنجاز اتفاقية تتعلق باإلعفاءات واملزايا املمنوحة لفائدة املنعشين العقاريين  33

 مشاريع بناء اقامات جامعية خاصة للطلبة املسجلين بالتعليم العالي  

 منشور 

 منشور  التحاليل تقرير 34

 منشور  الخبرة  دراسات تقرير 35
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 املجال  اسم القرار اإلداري  

 الجامعات 

 منشور  شهادة تسجيل الطالب بسلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا 36

 منشور  شهادة تسجيل الطالب بسلك اإلجازة األساسية أو املهنية  37

 منشور  شهادة تسجيل الطالب بسلك اإلجازة في العلوم والتقنيات  38

 منشور  شهادة تسجيل الطالب بسلك املاستر واملاستر املتخصص 39

 منشور  تسجيل الطالب بسلك املهندس شهادة  40

 منشور  الطالب بسلك املدارس الوطنية للتجارة والتسيير  شهادة تسجيل 41

 منشور  التسجيل بسلك مترجم تحريري  42

 منشور  شهادة تسجيل الطالب بدبلوم دكتور في الطب  43

 منشور  شهادة تسجيل الطالب بدبلوم دكتور في الصيدلة  44

 دبلوم دكتور في طب األسنان في شهادة تسجيل الطالب  45

 
 منشور 

 منشور  شهادة تسجيل الطالب بسلك الدكتوراه  46

 منشور  شهادة إعادة التسجيل  47

 منشور  الحصول على بطاقة الطالب  48

 منشور تغيير املسلك  49

 منشور كشف النقط  50

 منشور شهادة متابعة الدراسة بالجامعة  51

 منشور قرار الترخيص بإعادة التسجيل في وحدة غير مستوفاة  52

 منشور إضافة مادة غير مستوفاة  53

 منشور االطالع على ورقة االمتحان 54

 منشور )االنتقال( تحويل التسجيل 55

 شهادة استيفاء األسدس  56
 منشور

 شهادة إثبات التخصص  57
 منشور

 تسوية وضعية منحة 58
 منشور
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 املجال  اسم القرار اإلداري  

 الجامعات 

 شهادة النجاح  59
 منشور

 (االعتراف اإلداري شهادة الحصول على شهادة أو دبلوم )في حالة ضياعه من قبل الطالب 60
 منشور

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية املهنية 61
 منشور

 شهادة اإلجازة  62
 منشور

 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا 63
 منشور

 منشور دبلوم مهندس دولة  64

 منشور دبلوم مترجم تحريري  65

 منشور دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير  66

 منشور شهادة املاستر  67

 املوافقة على تمديد مدة تحضير أطروحة الدكتوراه 68
 منشور

 شهادة الدكتوراه  69
 منشور

 الترخيص بتجميد الدراسة  70
 منشور

 الترخيص بإنجاز بحث ميداني  71
 منشور

 اتفاقية التدريب  72
 منشور

 شهادة التدريب  73
 منشور

 االستفادة من الحركية الدولية  74
 منشور

املصادقة على اتفاقية التدريب أو التكوين والبحث في إطار اتفاقيات التبادل الدولي مع الجامعات   75

 األجنبية 

 منشور

 باصطحاب مرافق بالنسبة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصةالترخيص  76
 منشور

 املوافقة على مراجعة العقوبة التأديبية  77
 منشور

 منشور ة املقيمين تخصص طببالرخصة السنوية للطل 78

 شهادة العضوية في الهياكل 79
 منشور

 بطاقة الالعب 80
 منشور

 للمستفيدين من التكوينات املستمرة الحصول على شهادات التسجيل  81
 منشور
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 املجال  اسم القرار اإلداري  

 الجامعات 

 الحصول على شهادات النجاح للمستفيدين من التكوينات املستمرة  82
 منشور

 الحصول على كشوف النقط للمستفيدين من التكوينات املستمرة  83
 منشور

 الحصول على الديبلومات للمستفيدين من التكوينات املستمرة  84
 منشور

 


