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 388( امج83) آل  ى) من) ((5 في) ص  ر) ((.((.85 رقم) م3سوم)

الطوارئ) ح لة) مفعول) مد8)س3ي ن) بتلد1د) ()(3(( 1ي 31) ((8(

فيروس) تف�شي) ملواآهة) الوطني) التراب) أرآ ء) بس ئ3) الصحية)

كورون )-)كوفيد)39.

رئيس الحكومة،

من  28 في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  على   بناء 

بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   )2020 مارس   23(  1441 رجب 

بالقانون  عليه  املصادق  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ 

بتاريخ   1.20.60 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   23.20 رقم 

5 شوال 1441 )28 ماي 2020( ؛

من  29 في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 

أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.1016 الصادر في 18 من جمادى األولى 1443 

الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  بتمديد   )2021 ديسمبر   23(

 الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -

كوفيد 19 ؛

في  االستمرار  ضرورة  من  الظرفية  تقتضيه  ما  إلى  وبالنظر 

اإلجراءات الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب 

اإلجراءات والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة 

مع تطور الحالة الوبائية ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية ؛

جمادى من   24 في  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

اآلخرة 1443 )27 يناير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بقانون  املرسوم  الثانية من  باملادة  الثانية  الفقرة  تطبيقا ألحكام 

 1441 رجب  من   28 في  الصادر   2.20.292 رقم  أعــاله  إليه  املشار 

2022 في الساعة  2020(، تمدد، من يوم االثنين 31 يناير  )23 مارس 

الساعة  في   2022 فبراير   28 االثنين  يوم  غاية  إلى  مساء  السادسة 

الطوارئ الصحية بسائر  السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة 

 2.20.293 رقم  املرسوم  بموجب  عنها  املعلن  الوطني،  التراب  أرجاء 

الصادر في 29 من رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ 

 الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -

كوفيد 19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء املعطيات املتوفرة حول 

املعنية،  الحكومية  السلطات  مع  وبتنسيق  السائدة،  الوبائية  الحالة 

وهذه  يتالءم  بما  الوطني،  الصعيد  على  املناسبة،  التدابير  كافة 

املعطيات.

في  كل  واألقاليم،  العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء املعطيات نفسها، وفي 

الذكر  السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم 

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 

فيما  منهما  االجتماعية، كل واحد  والحماية  الصحة  الداخلية ووزير 

يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى اآلخرة 1443 )28 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

نصوص)ع مة
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نصوص)ج صة

ق3ار)لوزي3)التعليم)الع لي)والبحث)العلمي)واالبتك ر)رقم)3).8)8))ص  ر)
بعض) بتحد1د) ()(3(3 )9) يسلبر)  388( األولى) آل  ى) (8 في)

املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

فـــي التـــاليــــة  الشهــــادة  دولــــة،  مهنـــدس  دبلـــوم  ملعــادلــــة   تقبـــل 
: Ingénierie automobile

- Qualification master’s degree program subject area motor 
vehicle transport educational program motor vehicle 
transport, délivrée par Kharkiv national automobile and 
highway university - Ukraine - le 31 décembre 2019, 
assortie de la qualification bachelor program subject area 
motor vehicle transport, délivrée par la même  université, 
le 30 juin 2018,

العلمية الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا   وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (869.(3 رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي3) ق3ار)

بتتليم) ()(3(3 )38) يسلبر)  388( األولى) آل  ى) (9 في) ص  ر)

 38(( القعد8) ذي) من) (38 في) الص  ر) (((88.3( رقم) الق3ار)

تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) الئحة) )33)(بتحد1د) 1ي 31) (37(

 كتور))في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

14 أكتوبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور   »دبلوم 

الثانوي للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة   »والصيدلة، 

» )الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

.......................................................................................................«

»-)أوك3اني ):

».........................................................................................................

»  – Master degree, pharmacy, qualification  pharmacist, 

« master of pharmacy, délivré par national university of 

« pharmacy, Ukraine - le 27 juin 2019 ; 

» – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist, 

» master of pharmacy, délivré par national university of 

« pharmacy - Ukraine - le 26 juin 2020 ;
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« – Qualification specialist degree pharmacy, qualification 

« pharmacist, délivrée par national pirogov memorial 

« medical university, Vinnytsya - Ukraine - le 27 juin 2018 ;

« – Master’s degree pharmacy, qualification master 

» of pharmacy, délivré par Zaporizhzhia state 

» medical University - Ukraine - le 30 juin 2020 ;

 »يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر

صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  لدى  ينجز   «

الصيادلة يشهد على صحة  لهيئة  الوطني  املجلس  »مقبول من طرف 

»التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 جمادى األولى 1443 )14 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

(983.(3 رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي3)  ق3ار)

 ((3(3 )))) يسلبر)  388( األولى) آل  ى) من) (37 في) ص  ر)

بتحد1د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

14 أكتوبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 Optique et في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: optométrie

- Titre de gradué en optique optométrie, délivré par 

l’Institut d’optique Raymond Tibaut Bruxelles Belgique - 

le 9 septembre 1997,

العلمية( )الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة   مشفوعة 

أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى األولى 1443 )22 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (985.(3 رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي3) ق3ار)

 ((3(3 )))) يسلبر)  388( األولى) آل  ى) من) (37 في) ص  ر)

38(8 مح3م) من) ((3 في) الص  ر) ((35.3( رقم) الق3ار)  بتتليم)

)5))م رس))33)()بتحد1د)الئحة)الشه  ات)التي)تع  ل)شه  8)

الدكتوراه)في)طب)األسي ن.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1424 محرم  من   21 في  الصادر   305.03 رقم  العلمي   والبحث 

شهادة  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(

الدكتوراه في طب األسنان، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

14 أكتوبر 2021،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   -. األولى  »املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 

 »بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)أوك3اني ):

».........................................................................................................

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 

« délivrée par Kharkiv national medical University - 

« Ukraine - le 22 juin 2018 ; 

» – Qualification specialist, degree dentistry, qualification 

« of dentist, délivrée par Odessa national medical 

«University -  Ukraine - le 26 juin 2018 ;

»  – Qualification  specialist degree dentistry, qualification 

« dentist, délivrée par Ivan Horbachevsky Ternopil state 

« medical University of the ministry of health of Ukraine - 

« Ukraine - le 26 juin 2018 ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 

« délivrée par Zaporizhzhia state medical University, 

« Ukraine - le 30 juin 2018 ;

« – assorties d’un stage clinique de six mois validé par 

«la faculté de médecine dentaire de Casablanca - 

«le 26 juillet 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى األولى 1443 )22 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (986.(3 رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي3) ق3ار)

 ((3(3 )))) يسلبر)  388( األولى) آل  ى) من) (37 في) ص  ر)

38(8 مح3م) من) ((3 في) الص  ر) ((35.3( رقم) الق3ار)  بتتليم)

)5))م رس))33)()بتحد1د)الئحة)الشه  ات)التي)تع  ل)شه  8)

الدكتوراه)في)طب)األسي ن.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1424 محرم  من   21 في  الصادر   305.03 رقم  العلمي   والبحث 

شهادة  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  2003(بتحديد  مارس   25(

الدكتوراه في طب األسنان، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

14 أكتوبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   -. األولى  »املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 

 »بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)أوك3اني ):

».........................................................................................................

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 

» délivrée par Dnipropetrovsk medical academy of the 

» ministry of health of Ukraine, Ukraine, le 11 juin 2019 ;

» – Qualification specialist degree dentistry, qualification 

» of dentist, délivrée par Odessa national medical 

» university, Ukraine, le 25 juin 2019 ;
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» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée par Kharkiv national médical University, 
» Ukraine, le 26 juin 2019 ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée par Ukrainian medical stomatological academy, 
» Ukraine, le 26 juin 2019 ;

» – Qualification dentist, qualification specialist dentistry, 
» délivrée par Zaporizhzhia state medical University, 
» Ukraine, le 30 juin 2019 ;

« – assorties d’un stage clinique de six mois au Centre 
« hospitalier universitaire Ibn Rochd )centre de 
« consultations et de traitement dentaires(, les hôpitaux 
« et centres de santé de la région du grand Casablanca/ 
» Settat et Centre de santé de l’Université Mohamed VI des 
« sciences de la santé, validé par la Faculté de médecine 
« dentaire de Casablanca - le 7 octobre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى األولى 1443 )22 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (987.(3 رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي3) ق3ار)
 ((3(3 )))) يسلبر)  388( األولى) آل  ى) من) (37 في) ص  ر)
38(8 مح3م) من) ((3 في) الص  ر) ((35.3( رقم) الق3ار)  بتتليم)
)5))م رس))33)()بتحد1د)الئحة)الشه  ات)التي)تع  ل)شه  8)

الدكتوراه)في)طب)األسي ن.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( 
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان، 

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
14 أكتوبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   -. األولى  »املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 

 »بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)فيدرالية)روسي ):

».........................................................................................................

»  – Titre de médecin - dentiste, délivré par l’Université 

» d’Etat de médecine de Tver, Fédération de Russie - 

» le 26 juin 2017 ; 

»  – Qualification de médecin dentiste, dans la spécialité  

«médecine dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de 

«médecine d’Astrakhan, Fédération de Russie - le 6 juillet 

»2018 ;

« – assortis d’un stage clinique de six mois validé par 

«la Faculté de médecine dentaire de Casablanca - 

«le 26 juillet 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى األولى 1443 )22 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 (983.(3 رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي3) ق3ار)

 ((3(3 )))) يسلبر)  388( األولى) آل  ى) من) (38 في) ص  ر)

38(8 مح3م) من) ((3 في) الص  ر) ((35.3( رقم) الق3ار)  بتتليم)

)5))م رس))33)()بتحد1د)الئحة)الشه  ات)التي)تع  ل)شه  8)

الدكتوراه)في)طب)األسي ن.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1424 محرم  من   21 في  الصادر   305.03 رقم  العلمي   والبحث 

شهادة  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(

الدكتوراه في طب األسنان، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

14 أكتوبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   -. األولى  »املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 

 »بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)فيدرالية)روسي ):

».........................................................................................................

« – Titre de médecin dentiste, délivré par l’Université 

« d’Etat de médecine de Saratov nommée V.I Razumovsky, 

« Fédération de Russie - le 22 juin 2016 ;

« -Qualification de médecin dentiste, dans la spécialité : 

« médecine dentaire, délivrée par l’université médicale 

« de recherche de Privoljski, Fédération de Russie, le 

« 19 juin 2019 ;

« -Qualification de médecin dentiste dans la spécialité : 

« médecine dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de 

« médecine d’Astrakhan, Fédération de Russie, le 1er juillet 

« 2019 ;

« -Qualification de médecin dentiste dans la spécialité : 

« stomatologie, délivrée par l’Université d’Etat de 

« médecine d’Astrakhan, Fédération de Russie, le 1er juillet 

« 2019 ;

« -Qualification de médecin dentiste dans la spécialité : 

« médecine dentaire, délivrée par l’Université d’Etat 

« de médecine de Volgograd, Fédération de Russie, le 

» 1er juillet 2019 ;

« - assortis d’un stage clinique de six mois au Centre 

« hospitalier universitaire Ibn Rochd )centre de 

« consultations et de traitement dentaires(, les hôpitaux 

« et centres de santé de la région du grand Casablanca/ 

« Settat et Centre de santé de l’Université Mohamed VI 

« des sciences de la santé, validé par la Faculté de 

« médecine dentaire de Casablanca - le 7 octobre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى األولى 1443 )23 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.


