
تحديد مسالك شهادات االمتياز الفني للدخول الى مختلف فروع معاهد التعليم العالي 
 في السنة الرابعة

12/12/2001 - صادر في 254قرار رقم   
تحديد مسالك شهادات االمتياز الفني للدخول الى مختلف فروع معاهد التعليم العالي في السنة 

الرابعة 

ان وزير التربية والتعليم العالي، 

 (تشكيل الوزارة)، 26/10/2000 تاريخ 4336بناء على المرسوم رقم 

 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم 25/7/1967 تاريخ 7880بناء على المرسوم رقم 

المهني والتقني)، وتعديالته، 

ولما كان يقتضي «تحقيق  التوازن بين التعليم العالي والتعليم الفني العالي اطر وسطى المؤدي لنيل 

شهادة االمتياز الفني والمالءمة والتكامل بين التربية والتعليم من جهة، وحاجات المجتمع وسوق 

العمل من جهة ثانية» تطبيقا للهيكلية الجديدة للتعليم المهني والتقني، والموافق عليها من قبل  

 ومن قبل مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2000المركز التربوي للبحوث واالنماء بتاريخ 

، ال سيما لجهة 21/8/2001 ومن المجلس االعلى للتعليم المهني والتقني بتاريخ 16/8/2000

الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص بالنسبة الى شهادة االمتياز الفني، 

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، 

يقرر ما يأتي: 

- تحدد مسالك شهادات االمتياز الفني الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- 1المادة 

وزارة التربية والتعليم العالي للدخول الى مختلف فروع مؤسسات التعليم العالي وفق الجدول 

الملحق بهذا القرار وذلك في السنة الرابعة من االختصاص المناسب. 

- يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي قرار سنوي يحدد فيه المعدل الواجب اعتماده 2المادة 

للدخول الى مؤسسات التعليم العالي. 

- ان متابعة التحصيل في مؤسسات التعليم العالي، تبقى خاضعة لالحكام القانونية الخاصة 3المادة 

) المنتسب اصحابها الى نقابات الزامية ترعاها قوانين خاصة، Ordresبممارسة بعض المهن (

وفقا للشروط الخاصة التي تضعها مؤسسة التعليم العالي. 

- ينشر هذا القرار ويبلغ في الجريدة الرسمية. 4المادة 
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االختصاص في التعليم العالي   االختصاص المفروض لشهادة االمتياز الفني 
- الهندسة المعمارية     - الهندسة المدنية 

- المباني وتنظيم المدن     - البناء واالشغال العامة 
- اشغال عامة  

 Structure- هيدروليك 
- الميكانيك      - الميكانيك 
       - الميكانيك البحري 
       - ميكانيك الطائرات 
       - معلوماتية صناعية 

       - ميكانيك انتاجي 
       - صيانة الطائرات 
       - انظمة وشبكات 

- الكهرباء وااللكترونيك (المعلوماتية)   - الكهرباء  
       - االلكترونيك 

- هندسة الكيل      - المساحة 
- االشغال العامة 

- ادارة االعمال      - المراجعة والخبرة في المحاسبة 
- العلوم االقتصادية       

- االدارة والتسويق      - العلوم المصرفية 
- المحاسبة والتمويل     - المعلوماتية االدارية 



- المعلوماتية      - االدارة والتنظيم 
- المعلوماتية االدارية      - التسويف واالدارة  

       - ادارة المستشفيات 
- االعالنات والعالقات العامة    - الترجمة وامانة السر االدارية 

- التوثيق 
- الصحافة ووكاالت االنباء 

- اذاعة وتلفزيون 
- العلوم المخبرية      - العلوم المخبرية الطبية 

- العلوم الصيدالنية، علم الوبائيات 
- العلوم التمريضية      - العناية التمريضية 

- االشراف الصحي االجتماعي 
- قابلة قانونية 

- الصحة العامة 
- العالج الفيزيائي      - المعالجة الفزيائية  

- تقويم النطق               - التربية المختصة 
- تأهيل المعاقين 

- التقنيات الطبية      - التصوير الطبي 
- علم االجتماع       - الخدمة االجتماعية 

- علوم مختبرات االسنان     - علوم مختبرات االسنان 
- التربية       - التربية الحضانية واالبتدائية 

- علم النفس 
- التجميل الداخلي       - التجميل الداخلي  

- الهندسة المعمارية     - الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية 
- الهندسة الداخلية 

- الفن الزخرفي 
- الرسم والتصوير       - فنون اعالمية وغرافيكية  

- تصميم االعالن 
- العالقات السياحية الدولية     - العلوم السياحية 

- االعالم السياحي 
-اآلثار 

- ادارة المؤسسات السياحية 
- االرشاد السياحي  

- السياحة والسفر 
- ادارة الفنادق      - ادارة الفنادق والمطاعم 

 
 


