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املرتكزات األساسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع1.

ثالثة 
مرتكزات 
أساسية

مواكبة التحديات 
ين املطروحة على الصعيد

الوطني والدولي

لكية تنفيذ التعليمات امل
ليم السامية في مجال التع

العالي والبحث العلمي

تنزيل أسس ورافعات 
الرؤية اإلستراتيجية  

لإلصالح 
2015-2030
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املرتكزات األساسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع1.

2010لسنة عيد العرش املجيد 

فتتاح الدورة التشريعية الخريفية ا
2014لسنة 

ثورة امللك والشعب ذكرى 
2013لسنة 

2012لسنة ثورة امللك والشعبذكرى 

بأنهصارحةاملتجبوهنا.البشريةاملواردتأهيلهواألكبر،التحديبلالثالث،العائقويظل...“
العلميالتكوينبيناملالءمةلتحقيقشجاعة،قراراتاتخاذعلىاإلقدامالجميع،مسؤوليةمن

واالنخراطبتكار،واال العلميالبحثوتشجيعالعصري،االقتصادمستلزماتوبينوالتقني،واملنهي
.”...واالتصالاملعرفةومجتمعاقتصادفي

رصيدناهوالبشري الرأسمالأننعتبرإننا“...
ةاالقتصادياملنجزات،كلتحقيقفياألساس ي،

رفعلوسالحناوالحقوقية،والسياسيةواالجتماعية
املعرفةمجتمعفيواالنخراطالتنمية،تحديات

.”....واالتصال

ومشاكل،صعوباتعدةيواجهالتعليمقطاعإن“...
يمية،التعلواملناهجالبرامجبعضاعتمادبسببخاصة

نعفضالالشغل،سوق متطلباتمعتتالءمالالتي
واداملفيالتدريسلغةتغييرعنالناجمةاالختالالت

.”....العلمية

هذه.الوطنيةاألسبقياتصدارةفينضعهاالتي٬املنظومةهذهعلىالجاداالنكبابيتعينلذلك“...
علىالقائم٬واملنصفالعادلالولوجحقفقطتضمنأنينبغيالإذ٬اليومتسائلناالتياملنظومة
تعليممنادةاالستففيالحقأيضاتخولهمأنيتعينوإنما.أبنائنالجميعوالجامعةاملدرسةإلى٬املساواة
.”....تنتظرهمالتيللحياةومالئم٬والجاذبيةالجدوى موفور 

تنفيذ التعليمات امللكية 

السامية في مجال التعليم 

العالي والبحث العلمي
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املرتكزات األساسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع1.

:الفصل الرابع 
ناجعة ريادةمن أجل 

وتدبير جديد للتغيير
23: املواد –2الرافعات 

:الفصل األول 
من أجل مدرسة اإلنصاف

وتكافؤ الفرص 
40: املواد –8الرافعات 

:الفصل الثالث 
من أجل مدرسة  االرتقاء 

بالفرد واملجتمع

16: املواد –6الرافعات 

:الفصل الثاني 
من أجل مدرسة  
الجودة للجميع

55: املواد –7: الرافعات 

تنزيل أسس ورافعات 

الحالرؤية اإلستراتيجية لإلص

2015-2030

الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح
مادة134–رافعة 23-فصول 4
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املرتكزات األساسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع1.

تزايد ضغط الطلب 
م االجتماعي على التعلي

العالي

تمويل التعليم 
تهاستمراريالعالي وضمان 

وتنوع مصادره

اإلشكالية اللغوية

التنافس الدولي

والتشغيلالتمهين

متطلبات الجودة أهم التحديات

املطروحة في مجال التعليم العالي
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املرتكزات األساسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع1.

أهم التحديات
املطروحة في مجال البحث 

العلمي واالبتكار

انفتاح واندماج املنظومة في 
ليوالوطني والدو الجهوي محيطها 

ربط البحث العلمي 
ة بالتنمية وجعله رافعة أساسي

لوجيالتكنو للتنافسية والتطور 

استدامة تمويل
البحث العلمي

تأهيل بنيات البحث
تعبئة وتحفيز وتكوين
الخلف  من الباحثين

يقتعدد املتدخلين وضعف التنس
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املحاور الرئيسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع
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2

مضامين العرض

تنزيل الخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع3
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اإلجراءات ذات األولوية4



املحاور الرئيسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع. 2

:املحور الثاني 
ن االرتقاء بالجودة لتحسي

مخرجات التعليم العالي 
ومواءمتها مع متطلبات 
التنمية وسوق الشغل

أربعة محاور رئيسية

:املحور الرابع
تطوير حكامة منظومة 
رفع التعليم العالي بهدف ال

من أدائها

:املحور األول 
تحسين الولوج والدراسة

يق بالتعليم العالي لتحق
اإلنصاف وتكافؤ الفرص

واستدامة التعلم

:املحور الثالث 
ع دعم البحث العلمي والرف

وربطه مردوديتهمن 
بأهداف التنمية الشاملة
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عدد املشاريع 

املقترحة

اإلستراتيجيةاملرجع في الرؤية
املحور 

الرافعة الفصل

مشاريع10 22-8-7-6-5-4-1: الرافعات  الفصلين األول والرابع

يمبالتعلوالدراسةالولوجتحسين:األول املحور 
تدامةواسالفرصوتكافؤاإلنصافلتحقيقالعالي

التعليم

مشروعا12 22-20-19-17-16-13-12-11-10-9-8-5: الرافعات 4-3-2-1: الفصول 

جاتمخر لتحسينبالجودةاالرتقاء:الثانياملحور 
وسوق يةالتنممتطلباتمعومواءمتهاالعاليالتعليم
الشغل

مشاريع10 20-14-10: الرافعات  الثالفصلين الثاني والث
منوالرفعالعلميالبحثدعم:الثالثاملحور 

الشاملةالتنميةبأهدافوربطهمردوديته

مشروعا12 22-20-19-15-14-10-9-8-5: الرافعات
4-3-2-1: الفصول 

لعالياالتعليممنظومةحكامةتطوير:الرابعاملحور 

أدائهامنالرفعبهدف

2030-2015الرؤية االستراتيجية تقاطع محاور الخطة االستراتيجية للقطاع مع 

املحاور الرئيسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع. 2
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تنزيل الخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع. 3

: املحور األول 
تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق 

اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم

13



التعلمتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة : املحور األول 

14

أهداف املحور األول 

مواكبة الطلب املتزايد على التعليم العالي•

بجميع ربوع اململكة لعمومي تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية في ولوج التعليم العالي  ا•

حق الولوج وضمان االندماج والنجاح لألشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصةتيسيير •

العالي بالتعليم ن مواصلة الدراسة مالجامعية لتمكين جميع الطلبة توفير الظروف املالئمة وتحسين الحياة •

ترشيد استعمال املوارد املتاحة وتخويل  مؤسسات التعليم العالي الجامعي التأطير والتجهيز والدعم الالزم•

ربوي جعل التعليم العالي الخاص شريكا للتعليم العالي العمومي في االستجابة للطلب وفي تنويع وتوسيع العرض الت•



املحور األول 

مشاريع10

التعلمتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة : املحور األول 

:1املشروع 
مراجعة التغطية الجهوية للجامعات من 

حسب الجامعيةحيث عرض املؤسسات 
نوعها

:2املشروع 
هاتالجتوسيع الطاقة االستيعابية حسب 

بة تعبئة املوارد املالية الالزمة ملواكمع 
توسيع العرض

:3املشروع 
من ليةواملستقباالستجابة للحاجيات اآلنية 

ةاملعرفياملوارد البشرية حسب الحقول 
والجهات

:4املشروع 
إحداث تكتالت جامعية جهوية
متكاملة جغرافيا واجتماعيا

:5املشروع 
ولوج مؤسساتوكيفيات مراجعة شروط 
دوداملحذات االستقطاب التعليم العالي 

:6املشروع 
ك تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشري
للدولة في مجال التربية والتكوين

:9املشروع 
ةمواصلة الدعم االجتماعي لفائدة الطلب

:7املشروع 
وضع نظام للتربية الدامجة لفائدة 

إعاقةاألشخاص في وضعية

:8املشروع 
ن العام مأسسة البعد التشاركي  بين القطاعي
عية وضو الخاص ملواكبة وتتبع الطلبة في

إعاقة أو في وضعيات خاصة

:10املشروع 
تعزيز املرافق واألنشطة الثقافية 

والرياضية بالجامعات
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التعلمتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة : املحور األول 

:1املشروع 
مراجعة التغطية

الجهوية للجامعات من
حيث عرض املؤسسات
الجامعية حسب نوعها

:2املشروع 
توسيع الطاقة 

االستيعابية حسب 
الجهات مع تعبئة
ة املوارد املالية الالزم
ضملواكبة توسيع العر 

علةةةةيم مواكبةةةةة الطلةةةةب املتزايةةةةد علةةةةى الت
العالي

االستعمال املشترك لبنيات االستقبال املتوفرة على مستوى الجامعات
تسريع أشغال التوسيعات التي هي في طور اإلنجاز
برمجة توسيعات وبنايات جديدة والشروع في إنجازها
ترميم وصيانة البنايات البيداغوجية والبنيات التحتية عامة
برمجة إحداثات جديدة وفق الحاجيات االستشرافية املحددة
 توفير الوعاء العقاري الالزم

ولةوج تكافؤ الفرص ما بين الجهةات فةي
التعلةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةالي الجةةةةةةةةةةةةامعي بجميةةةةةةةةةةةةع 

أنواعه
تحقيةةةةةةةق التةةةةةةةوازن فةةةةةةةةي توزيةةةةةةةع العةةةةةةةةرض

التربوي بين الجهات

عيةةةةة استشةةةةراف الحاجيةةةةات الجهويةةةةة املسةةةةتقبلية مةةةةن حيةةةةث عةةةةرض املؤسسةةةةات الجام
وتحديد الطاقة االستيعابية وتقدير التمويل الالزم

د الطلةب مراجعة الخريطة الجامعيةة باعتمةاد معةايير جديةدة تأخةذ بعةين االعتبةار تزاية
جهةةةةةوي علةةةةةى التعلةةةةةيم العةةةةةالي وحاجيةةةةةات املحةةةةةين االجتمةةةةةاعي واالقتصةةةةةادي الةةةةةوط ي وال

والتغطية املجالية

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

ر املديان القصي
واملتوسط
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التعلمتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة : املحور األول 

:3املشروع 
االستجابة للحاجيات

منة اآلنية واملستقبلي
البشرية حسباملوارد 

الحقول املعرفية 
والجهات

:4املشروع 
ة جامعيتكتالتإحداث 

متكاملة جهوية
واجتماعياجغرافيا

ترشيد استعمال املوارد املتاحة
 خلةةةةةةق كتةةةةةةل حرجةةةةةةة مةةةةةةن حيةةةةةةث بنيةةةةةةات

وفرق البحث
 مسةةةةةةةةةةةايرة التوجهةةةةةةةةةةةةات الحاليةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى

الصعيد الدولي

 إحداث أقطاب جهوية متجانسة للتكوين والبحث مندمجة في بعدها الجهوي
العليةةةةا أو تحويةةةةل مةةةةداري املهندسةةةةين وكليةةةةات العلةةةةوم والتقنيةةةةات واملةةةةداري/تجميةةةةع و

(Polytechnique)للتكنولوجيا على مستوى كل جامعة إلى مؤسسات بوليتكنيك 
دعةةةةةةةم وتحةةةةةةةجيع إلحةةةةةةةاق بعةةةةةةةا مؤسسةةةةةةةات التعلةةةةةةةيم العةةةةةةةالي  يةةةةةةةر التابعةةةةةةةة للجامعةةةةةةةات

بالجامعات
مجةة للطةب تجميع كليات الطب والصةيدلة وكليةات طةب األسةنان فةي شةكل كليةات مند

وعلوم الصحة

رية االسةةةةتعمال األمثةةةةل للمةةةةوارد البشةةةة
ة تزايةةةةةد وتةةةةةوفير التةةةةةأطير املالئةةةةةم ملواكبةةةةة

الطلب
ين تقلةةةةةيف التفاوتةةةةةات امل ةةةةةجلة مةةةةةا بةةةةة

الجهات على مستوى التأطير
 وجي تحسةةةةةةين نسةةةةةةةبة التةةةةةةأطير البيةةةةةةةدا

ي واإلداري فةةةةي املؤسسةةةةات الجامعيةةةةة فةةةة
الجهةةةةةات ذات الحاجيةةةةةات امللحةةةةةة مةةةةةن 

التأطير

 2030تحديد الحاجيات السنوية من املوارد البشرية في أفق سنة
ةتعبئة املناصب املالية الالزمة لالستجابة للحاجيات من املوارد البشري
ى التقاعنننننند سنننننن مقتضننننننيات قانونينننننة تحفيزيننننننة  لفائنننننندة األسننننناتذة البنننننناحثين املحنننننالين علنننننن

ملواصلة مهام التدريس والتأطير
العمومينننة سنننن مقتضنننيات قانونينننة تسنننهل تحوينننل مناصنننب املنننوتفين الننندكاترة بننناإلدارات

إلى أساتذة باحثين
نسن مقتضيات قانونية تمكن من اللجوء إلى التعاقد مع األساتذة الباحثي
 الرفع من سن إحالة األساتذة الباحثين على التقاعد على أساس اختياري
ربط حركية األساتذة الباحثين  بحاجيات املؤسسات الجامعية من التأطير
تفعيل التعاقد مع الطلبة امل جلين بسلك الدكتوراه

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد
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التعلمتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة : املحور األول 

:5املشروع 
مراجعة شروط

ولوج وكيفيات 
مؤسسات التعليم

العالي ذات
االستقطاب املحدود

:6املشروع 
التعليمتعزيز دور 

ك الخاص كشريالعالي 
بية للدولة في مجال التر 

والتكوين

ي مسةةةةاهمة التعلةةةةيم العةةةةالي الخةةةةاص فةةةة
االسةةةةةةةةةةةةةتجابة للطلةةةةةةةةةةةةةب املتزايةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةى

التعليم العالي
تويين تنويع العرض التربوي علةى املسة

الجهوي والوط ي

تشجيع إحداث  جامعات خاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص
مراجعة معايير إحداث جامعات خاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص
ملؤسسنننات العمنننل علنننى تفعينننل مقتضنننيات االتفننناق اإلطنننار املوقنننع بنننين الحكومنننة وممثلننني ا

2007الخاصة للتعليم والتكوين سنة 
تالءم ومؤسسنة استكمال ورش تغيير املؤسسات املرخص لها ملقراتها في بنايات جديدة تن

للتعليم العالي
توى وضةةةع اليةةةات لتحةةةجيع انةةةدماج املؤسسةةةات الصةةةغيرة لتحقيةةةق حةةةد أدنةةة  علةةةى مسةةة

بنية االستقبال وأعداد الطلبة
رى مساهمة مؤسسات التعليم العالي الخاص في مواكبة األوراش املهيكلة الكب
خاصتفعيل مسطرة االعتراف بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي ال

فةي مةا تعزيةز الشةفافية وتكةافؤ الفةرص
يخةةةةةةةةةةةةف ولةةةةةةةةةةةةوج مؤسسةةةةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةةةةيم 

العالي ذات االستقطاب املحدود
 املسةةةةةةةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةةةةةةةي تبسةةةةةةةةةةةةةةين وتحةةةةةةةةةةةةةةديث

مسةةةةةةةةةةاطر ولةةةةةةةةةةوج مؤسسةةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةةيم 
العالي

نسةةةيق مراجعةةة مسةةطرة ولةةوج مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي ذات االسةةتقطاب املحةةدود بت
مع شبكات املؤسسات املعنية

مالءمة الضوابن البيدا وجية الوطنية مع املسطرة الجديدة
 سةةتقطاب وضةةع نظةةام الكترونةةي موحةةد لتةةدبير ولةةوج مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي ذات اال

املحدود

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير

ير املديان القص
واملتوسط
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التعلمتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة : املحور األول 

:7املشروع 
للتربيةوضع نظام 

الدامجة لفائدة 
وضعيةفي األشخاص 

إعاقة

:8املشروع 
البعدمأسسة 

التشاركي  بين
العام القطاعين 

بعوتتوالخاص ملواكبة 
وضعيةفي الطلبة 
وضعياتأو في إعاقة 

خاصة

 تحةةةةةةةةةةةةجيع الشةةةةةةةةةةةةركاء علةةةةةةةةةةةةى
املسةةةةةةةةةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةةةةةةةةةي إدمةةةةةةةةةةةةةةةةاج 

قةةة الطلبةةة فةةي وضةةعية إعا
ي أو فةةي وضةةعيات خاصةةة فةة
ي منظومةةةةةة التعلةةةةةيم العةةةةةال

والبحث العلمي

ومةةةةةة تحةةةةةخيف الوضةةةةةعية الحاليةةةةةة للطلبةةةةةة فةةةةةي وضةةةةةعية إعاقةةةةةة أو فةةةةةي وضةةةةةعيات خاصةةةةةة فةةةةةي منظ
التعليم العالي والبحث العلمي

 ي وضنننننننع ميثننننننناق تشننننننناركي بنننننننين القطننننننناعين العنننننننام والخننننننناص لل هنننننننو  بوضنننننننعية األشنننننننخاص منننننننن ذو

االحتياجات الخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
مؤسسةةةات تطةةةوير شةةةراكات مةةةع مختلةةةا الفةةةاعلين واملتةةةدخلين بهةةةدف تعمةةةيم الولوجيةةةات بجميةةةع

التعليم العالي والبحث العلمي واألحياء واملطاعم الجامعية
تطوير شراكات مع املقاوالت لتوفير التداريب للطلبة في وضعية إعاقة

تيسةةةةةةةير ولةةةةةةةوج األشةةةةةةةخاص
فةةةةةةي وضةةةةةةةعية إعاقةةةةةةةة أو فةةةةةةةي
وضةةةةةةةةةةةةةعيات خاصةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةةى 

التعليم العالي
ي ضمان انةدماج الطلبةة فة

وضةةةةةةةةةةةةةةةعية إعاقةةةةةةةةةةةةةةةة أو فةةةةةةةةةةةةةةةي 
وضةةةةةةةةةةةةةةةعيات خاصةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي 
ي منظومةةةةةة التعلةةةةةيم العةةةةةال

وتيسير نجاحهم

يد كةةل وضةةع اليةةة السةةتقبال ومسةةاعدة ومواكبةةة الطلبةةة مةةن ذوي االحتياجةةات الخاصةةة علةةى صةةع
مؤسسة جامعية

ين مةةةةن ذوي تأهيةةةةل البنيةةةةات التحتيةةةةة الحاليةةةةة ملالءمتهةةةةا مةةةةع حاجيةةةةات الطلبةةةةة واألسةةةةاتذة واإلداريةةةة
رمجةاالحتياجات الخاصة والعمل على احترام معايير الولوجيات بالنسبة للبنايات املب

اتالعمل على تسطير البعد املرتبط باألشخاص في وضعية إعاقة في مشاريع املؤسس
ات وُعننندد تضنننمين مواكبنننة الطلبنننة واألسننناتذة واإلدارينننين منننن ذوي االحتياجنننات الخاصنننة فننني املرجعيننن

ضمان الجودة وتقييم املؤسسات الجامعية
ةةةةةرة للتةةةةةدريس بتنسةةةةةيق مةةةةةع أسةةةةةاتذة متخصصةةةةةين فةةةةة

س
ي اإلعاقةةةةةات تطةةةةةوير محتويةةةةةات وأسةةةةةاليب مبتك

املختلفة
ةاعتماد مسالك للتكوين في املجاالت املرتبطة باألشخاص من ذوي االحتياجات الخاص
وي اسةةةةةةةةتخدام تكنولوجيةةةةةةةةا اإلعةةةةةةةةالم واالتصةةةةةةةةال فةةةةةةةةي توصةةةةةةةةيل املعةةةةةةةةارف واملهةةةةةةةةارات للطلبةةةةةةةةة مةةةةةةةةن ذ

االحتياجات الخاصة
ات خاصةإرساء أساليب للتقييم تتالءم مع خصوصيات الطلبة في وضعية إعاقة أو في وضعي

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

ر املديان القصي
واملتوسط
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التعلمتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة : املحور األول 

:9املشروع 
الدعممواصلة 

االجتماعي لفائدة
الطلبة

ة تةةةةةةةةةةةةةةوفير الظةةةةةةةةةةةةةةروف املالئمةةةةةةةةةةةةةةة ملتابعةةةةةةةةةةةةةة
الدراسة بالتعليم العالي

تحسين الحياة الجامعية
 تحقيةةةةةةةةةةةةق تكةةةةةةةةةةةةافؤ الفةةةةةةةةةةةةرص فةةةةةةةةةةةةي ولةةةةةةةةةةةةوج

التعليم العالي

 حيا جامعيا  20بناء
 إقامات  جامعية 4بناء
 مطاعم جامعية  10بناء
 مطعما للقرب للوجبات السريعة18بناء
الحفاظ على نسبة تغطية مالئمة في تخويل املنح
وضع اليات جديدة لتدبير وصرف املنح
تفعيل نظام التأمين الصحي اإلجباري الخاص بالطلبة
تأهيل وتجهيز البنيات التحتية  الخاصة بالخدمات الصحية

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

:10املشروع 
املرافقتعزيز 

واألنشطة الثقافية
بالجامعاتوالرياضية 

افي تقويةةةةةة االنةةةةةدماج االجتمةةةةةاعي والثقةةةةة
للطلبة

 دعةةةةةةةةةةةةم وتنويةةةةةةةةةةةةةع األنشةةةةةةةةةةةةطة الثقافيةةةةةةةةةةةةةة
والرياضية واإلبداعية للطلبة

تقوية البنيات التحتية الرياضية والثقافية بالجامعات
ت وتنظةةةةةيم تعزيةةةةةز املةةةةةوارد البشةةةةةرية املةةةةةؤطرة لألنشةةةةةطة الرياضةةةةةية والثقافيةةةةةة بالجامعةةةةةا

دورات تكوينية لفائدتها
وخارجنه التنسيق والتعاون مع القطاعات الرسمية وغير الرسمية العاملة داخل املغنرب

في املجال الرياض ي والثقافي
ملجةةاالت تحةةجيع إجةةراء البحةةوث والدراسةةات والتةةأليا والترجمةةةة والنشةةر واإلعةةةالم فةةي ا

الثقافية والرياضية وتيسير تبادلها
نية والدولية التنظيم واملشاركة في التظاهرات واملهرجانات الثقافية والرياضية الوط
ة تحنن  وضننع بننرامج سنننوية تهننم األنشننطة الرياضننية والثقافيننة مننن إعننداد لجننن متخصصنن

إشراف رؤساء املؤسسات الجامعية
 ة مننننن خننننالل عقنننند لقنننناءات تواصنننننليإحننننداث جسننننر للتواصننننل بننننين املؤسسننننات الجامعيننننة

وإحداث مواقع الكترونية وإصدار منشورات في املجال الثقافي والرياض ي

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد
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: املحور الثاني
االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي
ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل

تنزيل الخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع. 3
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أهداف املحور الثاني

لصعيدين االقتصادية واالجتماعية على اومالءمتها للحاجيات  جودة التكوينات وتحسين مواصلة مسلسل اإلصالح البيدا وجي •

الجهوي والوط ي

استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم العاليتعميم •

تعزيز القدرات اللغوية والتواصلية للطلبة وانفتاح املنظومة على اللغات األكثر تداوال في العالم•

لعالي امتعلمي جميع مكونات التربية والتكوين من متابعة الدراسة بمختلا أطوار التكوين مأسسة نظام الجسور لتمكين •

الخاصالتنظيم والتدبير البيدا وجي ملؤسسات التعليم العالي تحسين •

الدولياون حركية الطلبة املغاربة في إطار برامج التعالعلمي وتعزيز تعزيز موقع املغرب كقطب جهوي للتعليم العالي والبحث •

إطار تنظيمي للتكوين املستمر والتكوين مدى الحياةوضع •

االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني



املحور الثاني
مشروعا12

:1املشروع 
ومد دكتوراه-ماستر-توطيد نظام إجازة

الجسور بين مختا مكونات التكوين

:2املشروع 
م العاليتنويع وتعزيز مهننة التكوينات في التعلي

:3املشروع 
يامسالك جامعية للتربية باملداري العلتطوير 

طاعلألساتذة وكلية علوم التربية بتنسيق مع ق
التربية الوطنية

:4املشروع 
دعم تعلم اللغات وتنويع لغات التدريس

:5املشروع 
لعاليإرساء اليات لدعم وتحجيع التميز بالتعليم ا

:6املشروع 
وين مدىوضع إطار تنظيمي للتكوين املستمر والتك

الحياة

:7املشروع 
جيتحسين التنظيم والتدبير البيدا و 
ملؤسسات التعليم العالي الخاص

:8املشروع 
ي تعزيز موقع املغرب كقطب جهوي للتعليم العال

والبحث العلمي

:9املشروع 
وضع نظام وط ي موحد ومندمج لإلعالم واملساعدة

على التوجيه بتنسيق مع القطاعات املعنية

:10املشروع 
ة لطلبة تقوية املؤهالت املهنية والوظيفيلوضع نظام 

وخريجي التعليم العالي

:11املشروع 
(   الجامعات)إحداث اليات على الصعيدين الجهوي 

والوط ي لتتبع إدماج الخريجين

االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني

:12املشروع 
التعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في مج

التعليم العالي

23
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االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني

:1املشروع 
توطيد نظام

-ماستر-إجازة
دكتوراه

ومد الجسور 
بين مختا
مكونات
التكوين

:2املشروع 
وتعزيزتنويع 
اتالتكوينمهننة

عاليالتعليم الفي 

 مالءمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التكوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةات للحاجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية
واالجتماعية على الصعيدين الجهوي والوط ي

يما تقويةةةةةةةةةة البعةةةةةةةةةد املةةةةةةةةةةي بالجامعةةةةةةةةةة املغربيةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةة
فتوحبمؤسسات التعليم العالي ذات االستقطاب امل

ليةةةة انخةةةراط املحةةةين االجتمةةةاعي واالقتصةةةادي فةةةي عم
التكوين

عنيةةةة فةةةي إرسةةةاء اليةةةة مسةةةتديمة تتةةةيح إشةةةراك املهنيةةةين والقطاعةةةات الحكوميةةةة امل
عملية تحديد الحاجيات واقتراح وإعداد التكوينات املناسبة

ةةةةةةةي إحةةةةةةداث مرصةةةةةةد للتوفيةةةةةةق بةةةةةةين الدراسةةةةةةات العليةةةةةةا واملحةةةةةةين االقتصةةةةةةادي وامل
01.00من القانون 79تفعيال ملقتضيات املادة 

ف املهنإحداث مسالك وطنية نموذجية تستجيب للكفايات املطلوبة في مختل
رة تسناير تطنور املهنن وحاجينات التنمينة

َ
االقتصنادية إحداث مسالك للتكوين مبتك

واالجتماعية
تقوية التكوينات املهنية من حيث الكم والنوع
تقوية الكفاءات األفقية للطلبة
إحداث وتفعيل إطار للمتدرب باملقاولة
التناوبإحداث إطار تنظيمي للتكوين بالتناوب وإرساء مسالك للتكوينات ب

مواصلة مسلسل اإلصالح البيدا وجي
 سنان إصالح التكوينات في الطب والصيدلة وطب األ

دكتوراه-ماستر-بغية مالءمتها مع نظام إجازة
 وتطوير برامج التكوينتحديث
كةةةةةوين تمكةةةةةين متعلمةةةةةي مختلةةةةةا مكونةةةةةات التربيةةةةةة والت

دراسةةةةة مةةةةن متابعةةةةة الاملسةةةةتوفين للشةةةةروط املطلوبةةةةة 
بمختلا أطوار التكوين العالي

طلبات تطوير مؤهالت وكفاءات املتعلمين ملواجهة مت
سوق الشغل

 ينالتقليف من الهدر بمنظومة التربية والتكو

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

بكةةةل وضةةع نظةةةام للوحةةدات القياسةةةية املنقلةةة ونمةةةوذج للملةةا املرفةةةق الخةةاص
شهادة

أجرأة إصالح التكوينات في الطب والصيدلة وطب األسنان
امعاتتتبع توصيات التقييم الذاتي للتكوينات املنجز دوريا من طرف الج
وق الشننغل وضنع للينة للمراجعنة الدورينة لبنرامج التكنوين بغينة مسنايرة متطلبنات سن

ومستجدات امليدان العلمي والتقني
التربيةةة وضةع اليةةة مؤسسةاتية لتطةةوير الجسةةور بةين مختلةةا مكونةات منظومةةة

والتكوين
تعزيز الجسور وإعادة التوجيه بين مؤسسات وتكوينات التعليم العالي
 ين املنهننننني فننننني تفعينننننل االتفاقينننننة املوقعنننننة بنننننين النننننوزارة ووزارة التربينننننة الوطنينننننة والتكنننننو

مجال مد الجسور 
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االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني

:3املشروع 
ةتطوير مسالك جامعي

لعليااباملداري للتربية 
معلو وكلية لألساتذة 
عمبتنسيق التربية 
يةالوطنالتربية قطاع 

:4املشروع 
اللغاتدعم تعلم 

سالتدريلغات وتنويع 

لية تعزيةةةةز القةةةةدرات اللغويةةةةة والتواصةةةة
للطلبة

كثةةةةر انفتةةةةاح املنظومةةةةة علةةةةى اللغةةةةات األ
تداوال في العالم

 ق تحسةةةةين انةةةةدماج الخةةةةريجين فةةةةي سةةةةو

الشغل

إحداث مسالك للتكوين بخيارات لغوية مختلفة
تطوير الدراسة باللغة اإلنجليزية باملسالك العلمية والتقنية
ات التةةي تعتمةةد إدراج التكةةوين فةةي كفايةةات التواصةةل بالعربيةةة وباألمازيغيةةة فةةي املؤسسةة

لغات أجنبية في التدريس
ي التعلنننننيم إدراج وحنننندة مدرسننننة باللغننننة العربيننننة فنننني املسننننالك امللقنننننة باللغننننات األجنبيننننة فنننن

العالي، بالنسبة للمغاربة
تعميم مراكز موارد اللغات على الجامعات
ميمهاتقييم تجربة نظام الكفاءة في اللغة الفرنسية في أفق تحسينها وتع
وضع نظام مماثل في اللغة اإلنجليزية
جديندة تالئنم تقييم برامج التعاون القائمة في مجال اللغات األجنبية بغية صياغة بنرامج

أولويات املغرب في هذا املجال

ن تلبيةةةةةةة حاجيةةةةةةات مؤسسةةةةةةات التكةةةةةةوي
ة مةةةةن التابعةةةةة لقطةةةةاع التربيةةةةة الوطنيةةةة
ع مةةةن األطةةةر التربويةةةة الضةةةرورية والرفةةة

كفاءاتها

 داي الجامعيةةةةة للتربيةةةةة بشةةةةراكة مةةةةع املةةةةللمسةةةةالكإحةةةةداث مسةةةةالك وطنيةةةةة نموذجيةةةةة
سةتويات الةثالث  العليةا لألسةاتذة وكليةة علةوم التربيةة وقطةاع التربيةة الوطنيةة تغطةي امل

(التأهيلي ؛ التبريز/األساس ي ؛ الثانوي اإلعدادي)
تحديةةةةةةد إعةةةةةةداد وتفعيةةةةةةل اتفاقيةةةةةةة إطةةةةةةار مةةةةةةع وزارة التربيةةةةةةة الوطنيةةةةةةة والتكةةةةةةوين املةةةةةةةي ل

الحاجيات من التكوين موزعة على املستويات والجهات والسنوات

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

ر املديان القصي
واملتوسط
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االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني

:5املشروع 
لدعمإرساء اليات 

وتحجيع التميز
بالتعليم العالي

:6املشروع 
تنظيميوضع إطار 

للتكوين املستمر
الحياةمدى والتكوين 

تحقيةةةةةةةةةةق اسةةةةةةةةةةتدامة تعمةةةةةةةةةةيم التعلةةةةةةةةةةيم
للجميع

مةةةة توحيةةةد اإلجةةةراءات واملسةةةاطر املنظ
ى للتكةةةةةةةةةوين املسةةةةةةةةةةتمر والتكةةةةةةةةةوين مةةةةةةةةةةد

الحياة

سن تشريعات خاصة بتنظيم التكوين املستمر والتكوين مدى الحياة
اة بشةةراكة إحةةداث مؤسسةةة وطنيةةة مكلفةةة بتنظةةيم وتةةأطير وتنسةةيق الةةتعلم مةةدى الحيةة

مع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين

زالتحجيع على املنافسة والتمي
مةةةةةع املسةةةةةاهمة فةةةةةي بنةةةةةاء اقتصةةةةةاد ومجت

املعرفة
رب املسةةةةاهمة فةةةةي تلبيةةةةة حاجيةةةةات املغةةةة

فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةال تكةةةةةةةةةوين املةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةرية
حسب األولويات الوطنية

وضع اليات على مستوى الجامعات لتحجيع التميز
 الوطنيإحداث جوائز التفوق واالستحقاق لفائدة الطلبة املتميزين على املستوى
إرساء مسالك للتميز األكاديمي بمؤسسات التعليم العالي
 سسنننننننات إشنننننننرال الفننننننناعلين االقتصننننننناديين واالجتمننننننناعيين فننننننني دعنننننننم التفنننننننوق والتمينننننننز بمؤ

التعليم العالي
سةةتقبلة بمةةا تحيةةين الشةةراكات املبرمةةة وتنويةةع التكوينةةات املقترحةةة مةةن طةةرف الةةدول امل

يتناسب مع حاجيات املغرب من التكوينات العالية
ميننز البحننث عننن شننركاء جنندد فنني مجننال التعنناون الطالانني خاصننة النندول الصنناعدة ذات الت

في منظومة التعليم العالي

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

ر املديان القصي
واملتوسط
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االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني

:7املشروع 
التنظيمتحسين 

يوالتدبير البيدا وج
ملؤسسات التعليم
العالي الخاص

:8املشروع 
املغربتعزيز موقع 

مللتعليجهوي كقطب 
يالعلموالبحث العالي 

ةةةجيل االسةةةتجابة للطلةةةب املتزايةةةد للت 
رف بمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي مةةن طةة

الطلبة األجانب
 اسةةةةةةةةةةةةةتقطاب جامعةةةةةةةةةةةةةةات ومؤسسةةةةةةةةةةةةةةات

أجنبيةةةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةةةهود لهةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةالتميز علةةةةةةةةةةةى
املستوى الدولي

ى الرفةةةةةةةع مةةةةةةةن تنافسةةةةةةةية املنظومةةةةةةةة علةةةةةةة
املستويين الجهوي والدولي

 مواكبةةةةةةة املشةةةةةةةاريع الحاليةةةةةةة إلحةةةةةةةداث جامعةةةةةةات ومؤسسةةةةةةةات ذات بعةةةةةةد دولةةةةةةةي فةةةةةةي إطةةةةةةةار
الشراكة

ي مجةةةال بلةةورة مشةةاريع جديةةدة مةةةع شةةركاء دوليةةين فةةةي تجةةانس مةةع األولويةةةات الوطنيةةة فةة
التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلقليمةةي وضةةع اليةةة للتعريةةا بهةةذه الجامعةةات واملؤسسةةات علةةى املسةةتويين الجهةةوي و
بتنسيق مع الشركاء

نةةةةةة الرفةةةةةع مةةةةةن جةةةةةودة التكوينةةةةةات امللق
بمؤسسات التعليم العالي الخاص

مان تعزيةةز التةةأطير البيةةدا وجي مةةع ضةة
حد أدن  من األساتذة الدائمين

اه سةةةةةةتكمال مراجعةةةةةةة عةةةةةةرض التكةةةةةةوين بمؤسسةةةةةةات التعلةةةةةةيم العةةةةةةالي الخةةةةةةاص فةةةةةةي اتجةةةةةةا
تجانسها مع املعايير املعمول بها

حداث مسالك وطنية نموذجية للتكوينات في امليدان الشبه الطبي إ
 جامعةات حداث اتفاقيات شراكة  بين مؤسسةات التعلةيم العةالي الخةاص  والإتحجيع

العمومية على مستوى التأطير والتكوين والبحث
الرفع من عدد األساتذة الدائمين بمؤسسات التعليم العالي الخاص

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

ر املديان القصي
واملتوسط
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االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني

:9املشروع 
وط يوضع نظام 

لإلعالمومندمج موحد 
واملساعدة على

عمبتنسيق التوجيه 
القطاعات املعنية

:10املشروع 
لتقويةوضع نظام 

املؤهالت املهنية
والوظيفية لطلبة

اليالعالتعليم وخريجي 

 تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين املردوديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
والخارجية للمنظومة

فةةةي تحسةةةين قابليةةةة انةةةدماج الخةةةريجين
سوق الشغل

يم العاليوضع بوابة إلكترونية وطنية للتطوير الوظيفي لطلبة وخريجي التعل
إحداث مراكز للتطوير الوظيفي بالجامعات
تقييم ومأسسة تجربة مصاحبة الطلبة
 ات وثقافنننننة اللغنننننات والتواصنننننل وتكنولوجينننننا املعلومننننن)تطنننننوير الكفننننناءات األفقينننننة للطلبنننننة

...(املقاولة 

فةةةةي توحيةةةةد وتنسةةةةيق جهةةةةود املتةةةةدخلين
مجةةةةةةةةةةةةةةةةةال اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةالم والتوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

املستويين الجهوي والوط ي
 مصةةةةةةةةةةةةةةةةةاحبة املتعلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة

مشاريعهم الحخصية
 تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين املردوديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

للمنظومة

معاتدمج البنيات املكلفة باإلعالم واملساعدة على التوجيه على مستوى الجا
وي إحةةةةداث شةةةةبابيك موحةةةةدة لإلعةةةةالم واملسةةةةاعدة علةةةةى التوجيةةةةه علةةةةى الصةةةةعيد الجهةةةة

بشراكة مع القطاعات املعنية
اديميننننننات تنظننننننيم أنشننننننطة مشننننننتركة لإلعننننننالم واملسنننننناعدة علننننننى التوجيننننننه بتنسننننننيق مننننننع األك

الجهوية للتربية والتكوين 
إحداث بوابة إلكترونية وطنية لإلعالم واملساعدة على التوجيه
إعداد ونشر دعائم إعالمية متعددة الوسائط
صنننة بننناإلعالم املشنناركة فننني تنظنننيم وتنشننيط التظننناهرات الجهوينننة والوطنيننة والدولينننة الخا

واملساعدة على التوجيه
حننننننو التنسننننننيق مننننننع قطنننننناع التربيننننننة الوطنيننننننة مننننننن أجننننننل توجيننننننه أكبننننننر عنننننندد مننننننن التالميننننننذ ن

واملمهننةالتكوينات العلمية والتقنية 
 سةةتقطاب تفعيةةل مسةةطرة التوجيةةه النشةةين لولةةوج مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي ذات اال

ويناملفتوح بتنسيق بين الجامعات واألكاديميات الجهوية للتربية والتك

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

ر املديان القصي
واملتوسط
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االرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل: املحور الثاني

:11املشروع 
علىإحداث اليات 

الصعيدين الجهوي 
والوط ي(  الجامعات)

ينالخريجإدماج لتتبع 

:12املشروع 
تعميم استعمال
التكنولوجيات
الحديثة في مجال
التعليم العالي

ات تعزيةةةةةر الةةةةةربن الرقمةةةةةي بةةةةةين مؤسسةةةةة
التعليم العالي والبحث

 تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةهيل ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةوج الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكة
دات األنترنيةةةةةةةةةةق وتيسةةةةةةةةةةير اقتنةةةةةةةةةةاء املعةةةةةةةةةة

الرقمية 
 تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين املردوديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

للمنظومةةةةةةةةةةةة وإدمةةةةةةةةةةةاج الخةةةةةةةةةةةريجين فةةةةةةةةةةةي 
سوق الشغل

ال إدمةةةاج تكنولوجيةةةا اإلعةةةالم واالتصةةة
فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال التعلةةةةةةةةيم العةةةةةةةةالي والبحةةةةةةةةث

العلمي

 مواصلة برنامجE-SUP( جيةة تعميم فضاءات العمل الرقمي، تطوير املةوارد البيدا و
(MARWANالرقمية، تأهيل شبكة 

شةةةةةةبكة مواصةةةةةةلة برنةةةةةةامج تجهيةةةةةةز املؤسسةةةةةةات واألحيةةةةةةاء الجامعيةةةةةةة بالبنيةةةةةةات التحتيةةةةةةة ل
(Net-U)األنترنيق 

مواصلة برنامج إنجاز
تفعيل برنامج لوحتي
تطوير أرضيات  للتعليم اإللكتروني بالجامعات
تكوين الكفاءات التقنية والبيدا وجية في مجال التعليم اإللكتروني
إحداث جامعة افتراضية وطنية

 مالءمةةةةةةةةةةةةة التكوينةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةع حاجيةةةةةةةةةةةةات
سوق الشغل من الكفاءات واملهن

 املسةةةةةةةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةةةةةةةي تحسةةةةةةةةةةةةةةين املردوديةةةةةةةةةةةةةةة
يم الداخليةةةة والخارجيةةةةة لنظةةةام التعلةةةة

العالي

 إحةةةةةةةداث اليةةةةةةةات علةةةةةةةى صةةةةةةةعيد الجامعةةةةةةةات ومؤسسةةةةةةةات التعلةةةةةةةيم العةةةةةةةالي لتتبةةةةةةةع إدمةةةةةةةاج
الخريجين

ملسةةةةتوى إحةةةداث اليةةةةة علةةةى الصةةةةعيد املركةةةةزي تضةةةطلع بتوطيةةةةد النتةةةةائج ونشةةةرها علةةةةى ا
الوط ي

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

ر املديان القصي
واملتوسط



: املحور الثالث
دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة

تنزيل الخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع. 3
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أهداف املحور الثالث

تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي وتحجيع استعمالها املشترك للرفع من أدائها•

واملنافسة في مجال البحث العلمي واالبتكار املمارسة والتميز الباحثين على تحفيز  وتحجيع •

إصالح التكوين عبر البحث في مراكز الدراسات في الدكتوراهمواصلة •

العلمينظام وط ي معلوماتي مندمج خاص بالبحث وضع •

واالبتكارمصادر تمويل مشاريع البحث التنموي دعم وتنويع •

والتكنولوجيفي مجال البحث العلمي الوط ي والدولي اليات الشراكة والتعاون على املستوى تعزيز •

للبالدالكفاءات املغربية املقيمة بالخارج للمساهمة في جهود التنمية العلمية والتكنولوجية تعبئة وتحجيع •
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دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة: املحور الثالث

:1املشروع 
الوطنيةتحسين حكامة املنظومة 

العلمي واالبتكارللبحث 

:2املشروع 
ثالبحمواصلة إصالح التكوين عبر 

مراكز الدراسات في الدكتوراهفي 

:3املشروع 
مندمجوضع نظام وط ي معلوماتي 

بالبحث العلميخاص 

:4املشروع 
رواالبتكادعم أنشطة البحث العلمي 

طريق طلبات عروضعن 

:5املشروع 
ثللبحتعزيز البنيات التحتية 

استعمالهاوتحجيع العلمي 
املشترك

:6املشروع 
فيز تعزيز وتفعيل اليات النهوض بالتمي

البحث العلمي واالبتكارمجال 

:9املشروع 
البحثتعزيز التعاون الدولي في مجال 

والتكنولوجيالعلمي 

:7املشروع 
ميالعلتعزيز اليات تثمين نتائج البحث 

والتكنولوجي

:8املشروع 
ستوى املتعزيز اليات الشراكة والتعاون على 

الوط ي

:10املشروع 
يمةاملقتعبئة الكفاءات املغربية 

بالخارج

32



33
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:1املشروع 
حكامةتحسين 

يةاملنظومة الوطن
للبحث العلمي
واالبتكار

:2املشروع 
إصالحمواصلة 

التكوين عبر
مراكزفي البحث 

الدراسات في
الدكتوراه

تحسين جودة التكوين في سلك الدكتوراه
الرفةةةةةع مةةةةةن عةةةةةدد الحاصةةةةةلين علةةةةةى شةةةةةهادة الةةةةةدكتوراه

البحةةث سةةنويا لالسةةتجابة لحاجيةةات التعلةةيم العةةالي و 
العلمي

الرفع من اإلنتاج العلمي الوط ي

تقييم أداء مراكز الدراسات في الدكتوراه
إعادة هيكلة وتدبير هذه املراكز
 الدكاترهوضع برنامج وط ي يهدف إلى تطوير تكوين
إصالح نظام منح الدكتوراه
وضع إطار قانوني للطالب الباحث والباحث ما بعد الدكتوراه

ي تفعيةل تعبئة جميع الفاعلين املعنيين وانخةراطهم فة
أهداف االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

ة تحفيةةةةةةةةةز املةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةرية وتحةةةةةةةةةجع ها علةةةةةةةةةى ممارسةةةةةةةةة
أنشطة البحث

ترشيد استعمال املوارد املتاحة
ومةتطوير التنسيق بين مختلا مكونات املنظ
الرفع من أداء مؤسسات وبنيات البحث

ميةةةةةة مواصةةةةةلة تفعيةةةةةل عمةةةةةل اللجنةةةةةة الوزاريةةةةةة الدائمةةةةةة للبحةةةةةث العلمةةةةةي والتن
الوطنيةةةةةة التكنولوجيةةةةةة وتعزيةةةةةز دورهةةةةةا فةةةةةي التنسةةةةةيق بةةةةةين مكونةةةةةات املنظومةةةةةة

للبحث العلمي 
ة التنابعتين إحداث لجنة الحكامنة والتموينل ولجننة االبتكنار والتنمينة التكنولوجين

للجنة الوزارية الدائمة وتفعيل عملهما
ات البحثالرفع من ميزانية التسيير والتجهيز املخصصة ملؤسسات وبني
تعزيز التقائية صناديق ومصادر تمويل البحث العلمي
بحث العلميمواصلة تبسيط املساطر اإلدارية واملالية لتدبير برامج ومشاريع ال
 بإضافة باب خاص بالبحث العلمي01.00مراجعة القانون
مراجعة هيكلة البحث العلمي بناء على معايير وطنية موضوعية
إحداث لجنة وطنية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا وتفعيل عملها
بننننناحثين إرسننننناء نظنننننام للتقينننننيم الجمننننناعي إلنننننى جاننننننب التقينننننيم الفنننننردي ل سننننناتذة ال

يخص البحث العلمي داخل املختبرات الجامعية
لتقننننني وضننننع لليننننات إلعننننداد مؤشننننرات مضننننبوطة لتتبننننع وتقيننننيم البحننننث العلمنننني وا

واالبتكار

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

ر املديان القصي
واملتوسط
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:3املشروع 
وط يوضع نظام 

معلوماتي مندمج
العلميبالبحث خاص 

:4املشروع 
البحثدعم أنشطة 

عنواالبتكار العلمي 
عروضطلبات طريق 

ي ضةةةةةةةةةةمان التنافسةةةةةةةةةةية والشةةةةةةةةةةفافية فةةةةةةةةةة
تمويةةةةةةةةةةةةةةةل أنشةةةةةةةةةةةةةةةطة البحةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةي 

واالبتكار
 الرفةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةودة أنشةةةةةةةةةطة البحةةةةةةةةةث

ومخرجاتها
 توجيةةةةةةةةةةةةةةةه البةةةةةةةةةةةةةةةاحثين نحةةةةةةةةةةةةةةةو امليةةةةةةةةةةةةةةةادين

الواعدة وذات األولوية
تلةةا  تنسةيق البحةث القطةةاعي بةين مخ

الوزارات واملؤسسات املعنية

األولويةتتبع مشاريع البحث العلمي املمولة في إطار طلب العرو  في املجاالت ذات
بالقطةةةةاعين تعبئةةةةة املةةةةوارد املاليةةةةة الضةةةةرورية بتنسةةةةيق مةةةةع مختلةةةةا الشةةةةركاء املعنيةةةةين

العام والخاص لتمويل مشاريع البحث القطاعي
ن ذات اإلعنننالن عنننن طلبنننات عنننرو  جديننندة لتموينننل مشننناريع البحنننث فننني مختلنننف املينننادي

األولوية
وتتبةةةةةع وضةةةةةع نظةةةةةام لتةةةةةدبير طلبةةةةةات العةةةةةروض يرتكةةةةةز علةةةةةى مؤشةةةةةرات مضةةةةةبوطة النتقةةةةةاء

وتقییم املشاريع

اصةةةة تةةةوفير املعطيةةةات واملؤشةةةرات الخ
اربأنشطة البحث العلمي واالبتك

 جعةةةةةةل منظومةةةةةةة البحةةةةةةث أكثةةةةةةر نجاعةةةةةةة
وفعاليةةةةةةةةةةةة وانفتاحةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةى املسةةةةةةةةةةةتوى 

الوط ي والدولي

تقييم تجربة النظام املعلوماتي الخاص بالبحث العلمي
امج عمنل تحديد حاجيات مشروع النظام املعلوماتي الخاص بالبحث العلمي وإعداد برنن

لتفعيله
 مختلةةةةةا للبحةةةةةث العلمةةةةةي واالبتكةةةةةار وتعميمةةةةةه بمنةةةةةذمجتطةةةةةوير نظةةةةةام معلومةةةةةاتي وط ةةةةةي

الجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد
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:5املشروع 
اتالبنيتعزيز 

التحتية
يللبحث العلم
وتحجيع
استعمالها
املشترك

:6املشروع 
لوتفعيتعزيز 

اليات النهوض
بالتميز في

مجال البحث
العلمي
واالبتكار

ى تحةةةةةةةةجيع البةةةةةةةةاحثين علةةةةةةةة
التميةةةةةةةةةةةةةةةز واملنافسةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي
مجةةةةةةةةةال البحةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةي 

واالبتكار
مةع املساهمة في بنةاء مجت

واقتصاد املعرفة

 (  منح التميز)مواصلة وتطوير برنامج منح البحث
 مواصلة برنامج منح سمة وحدات البحث املشاركة مع املركز الوطني للبحث العلمي(URAC)
جةةةالت الدوليةةةة تخصةةيف دعةةةم مةةادي مباشةةةر لفائةةدة بنيةةةات البحةةث التةةةي تنشةةر نتةةةائج أنشةةطتها العلميةةةة فةةي امل

املحكمة
 مواصلة وتطوير برنامج دعم الطبع والنشر والتظاهرات العلمية
ار  بغيةةة مراجعةةة تقيةةيم مختلةةا الجةةوائز  الحاليةةة لتحةةجيع التميةةز  فةةي مجةةاالت العلةةوم والتكنولوجيةةا واالبتكةة

طرق تدبيرها والرفع من فعاليتها
الجامعة واملقاولة مواصلة تنظيم الدورات السنوية لجائزة التنافسية الخاصة بمكافأة الشراكات املتميزة بين
 إحداث نظام لتصنيا الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

تيةةةةةةةة تةةةةةةةوفير البنيةةةةةةةات التح
للبحةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةةةةةى 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعيدين الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوط ي 
والجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي وتيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير 
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتفادة املجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
العلميةةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن 

خدماتها
ات ترشةةةةيد اسةةةةتعمال بنيةةةة

ومعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث 
املتوفرة

تطةةةةةةةةةوير اإلعةةةةةةةةةالم العلمةةةةةةةةةي
والتق ي

تجهيز وتأهيل املختبرات الجامعية وفق معايير الجودة املتعارف عل ها عامليا
ية من خدماتهاتعزيز بنيات ووحدات الدعم التقني للبحث العلمي وتيسير استفادة املجموعة العلمية الوطن
ميةإحداث شبكة وطنية لوحدات الدعم التق ي للبحث العلمي وبنيات ومختبرات التحاليل العل
وضع لليات لالستفادة املشتركة من معدات التحاليل املوجودة بهذه البنيات
 اإلتصالدعم وتطوير البنيات التحتية لوسائل (MARWANوNet. U)
 تعزيز اإلعالم العلمي عن طريق املعهد املغراي لإلعالم العلمي والتقني(IMIST)
توفير الخدمات املتعلقة بالتواصل العلمي والتقني بجميع املؤسسات
تعميم األرشيا املفتوح
توفير طبعة إلكترونية من املجالت املغربية العلمية
الرفع من عدد املنشورات العلمية باملجالت الدولية واملغربية املحكمة
 رصد تطور اإلنتاج العلمي والتقني
االشترال في قواعد بيانات جديدة

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد
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:7املشروع 
الياتتعزيز 

تثمين نتائج
البحث العلمي
والتكنولوجي

:8املشروع 
الياتتعزيز 

الشراكة
والتعاون على
 ياملستوى الوط

 تقويةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةراكة فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةال البحةةةةةةةةةةث
ن التنمةةةةةةةةةةةةوي واالبتكةةةةةةةةةةةةار بةةةةةةةةةةةةين القطةةةةةةةةةةةةاعي
العام والخاص وداخل القطاع العام

مةةةةةي تنويةةةةةع مصةةةةةادر تمويةةةةةل البحةةةةةث العل
واالبتكار

 الرفةةةةةةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةةةةةةةاهمة القطةةةةةةةةةةةةةةةةاعين
الخةةةةةةةةةاص والعةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةي تمويةةةةةةةةةل البحةةةةةةةةةث 

العلمي
ين فةةي تحةجيع حركيةة البةةاحثين والعةامل

املقاولة بين املؤسسات املعنية

ركاء مواصننننننلة وتطننننننوير بننننننرامج تمويننننننل مشنننننناريع البحننننننث علننننننى املسننننننتوى الننننننوطني مننننننع مختلننننننف الشنننننن
العام والخاصبالقطاعين

واالبتكاروضع اليات تحفيزية لتحجيع القطاع الخاص على تمويل مشاريع البحث العلمي
 عبننر " حننث والتنميننةتشننجيع االسننتثمار فنني نقننل التكنولوجيننا والب"املسنناهمة الفاعلننة فنني تفعيننل لليننة

صندوق تشجيع االستثمار 
  مواصلة وتطوير برنامج"INNOV’ACT "لدعم أطروحةات الةدكتوراه املنجةزة فةي إطةار مشةاريع

البحث التنموي واالبتكار املشتركة بين الجامعات واملقاوالت
مويننننننل املسنننننناهمة إلننننننى جانننننننب وزارة الصننننننناعة والتجننننننارة واالسننننننتثمار واالقتصنننننناد الرقمنننننني فنننننني لليننننننة ت

لضنننمان مشننناركة فعالنننة للجامعنننات كمقننندمي مثنننل هنننذه الخننندمات " PTR"الخننندمات التكنولوجينننة 
لفائدة املقاوالت

عام في مجاالت البحث التنموي واالبتكار/خاص وعام/إقامة شراكات جديدة عام

انفتةةاح الجامعةةات ومؤسسةةات البحةةث
العلمةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةى محيطهةةةةةةةةةةا االقتصةةةةةةةةةةادي 

واالجتماعي
 مواكبةةةةةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةةةةةطة البحةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةي

يين ملتطلبةةةةةةةةةةةات التنميةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى املسةةةةةةةةةةةتو 
الجهوي والوط ي

ار مسةةةةةةةةاهمة البحةةةةةةةةث فةةةةةةةةي تنميةةةةةةةةة االبتكةةةةةةةة
وط يوالرفع من تنافسية االقتصاد ال

ائج مواكبةةةةةةةةةةة البةةةةةةةةةةاحثين فةةةةةةةةةةي تثمةةةةةةةةةةين نتةةةةةةةةةة
أبحاثهم وابتكاراتهم

ملغربيننننننة مواصنننننلة وتطننننننوير برننننننامج دعننننننم مشننننناريع إنشنننننناء املقنننننناوالت املبتكنننننرة فنننننني إطنننننار الشننننننبكة ا
(RMIE)للحاضنات واالنتشار 

تطوير الوجيهات بين الجامعة واملقاوالت
 مواصلة إحداث مدن االبتكار(Cités d’innovation )بالجامعات
تحجيع إحداث مراكز أو مختبرات جهوية جامعية للنمذجة(centre de prototypage) 
 دعم انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في األقطاب التكنولوجية(Clusters) 
 الجهوية والوطنيةاملوضوعاتيةإحداث التكتالت واألقطاب
 مواصننننننلة إحنننننننداث مراكننننننز اإلخبنننننننار التكنولننننننوجي(TISC) بتنسنننننننيق مننننننع املكتنننننننب املغرانننننني للملكينننننننة

الصناعية والتجارية
 االبتكارمواصلة املساهمة في دعم املشاريع االستثمارية في ميادين نقل التكنولوجيا و

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد
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دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة: املحور الثالث

:9املشروع 
يالدولتعزيز التعاون 

البحثمجال في 
العلمي والتكنولوجي

:10املشروع 
الكفاءاتتعبئة 

املغربية املقيمة
بالخارج

يمةةةةةةة تحةةةةةةجيع الكفةةةةةةاءات املغربيةةةةةةة املق
ميةةة بالخةةارج للمسةةاهمة فةةي جهةةود التن

العلمية والتكنولوجية للبالد

الخةةارج فةةي إحةةداث لجنةةة وزاريةةة مشةةتركة لتتبةةع مسةةاهمة الكفةةاءات املغربيةةة املقيمةةة ب
التنمية العلمية والتكنولوجية للبالد

 فينكوممواصلة وتطوير برنامج"FINCOME "
سةةةةةات خلةةةةةق مراكةةةةةز وشةةةةةبكات بحةةةةةث وابتكةةةةةار مشةةةةةتركة بةةةةةين الجامعةةةةةات الوطنيةةةةةة واملؤس

األجنبية التي يشتغل بها الباحثون املغاربة

 تعزيةةةةةةةةةةةةةز انفتةةةةةةةةةةةةةاح وإشةةةةةةةةةةةةةعاع منظومةةةةةةةةةةةةةة
يطهةا البحث العلمي واالبتكةار علةى مح

ار اإلقليمةةةةةي والجهةةةةةوي والةةةةةدولي فةةةةةي إطةةةةة
شراكات ذات قيمة مضافة

 الرفةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةودة أنشةةةةةةةةةطة البحةةةةةةةةةث
العلمي ومخرجاتها

فةي الرفع من مساهمة التعاون الدولي
تمويل البحث العلمي

ة فةةةةةةي تحةةةةةةجيع البةةةةةةاحثين علةةةةةةى املشةةةةةةارك
مختلةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةرامج وشةةةةةةةةةةةةبكات البحةةةةةةةةةةةةث 

الدولية
 االسةةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةةن أنشةةةةةةةةةةطة املنظمةةةةةةةةةةات

الجهويةةةةة والدوليةةةةة فةةةةي مجةةةةال البحةةةةث
العلمي واالبتكار

حيةةةةين تقيةةةةيم مختلةةةةا بةةةةرامج التعةةةةاون القائمةةةةة مةةةةن أجةةةةل تحسةةةةين من جيةةةةة تةةةةدبيرها وت
أولوياتها

 (2020برنامج أفق )ضمان مشاركة فعالة في البرامج األوروبية للبحث العلمي...
ي املنطقنننة متوسنننطية للشنننراكة منننن أجنننل البحنننث واالبتكنننار فننن-املسننناهمة فننني املبنننادرة األورو

"PRIMA"املتوسطية 
 إنجاح الوضع املتقدم"تفعيل املشاريع املمولة في إطار برنامج  "
متوسننننننطي فنننننني مجننننننال البحننننننث العلمنننننني -تتبننننننع تنفيننننننذ بننننننرامج التعنننننناون األورو"(ARIMNET  "

"...(ERANETMED"و
مواصلة وتطوير برامج التعاون الثنائي القائمة
 األمريكيةةة تطةةوير وتوسةةيع الشةةراكة والتعةةاون مةةع مختلةةا الةةدول العربيةةة واإلفريقيةةة و

واآلسيوية 
والدوليننة التنني تتبننع وتنسننيق مشنناركة املؤسسننات الوطنيننة فنني أنشننطة املنظمننات الجهويننة

انخرط فيها املغرب
البحنننننث تطنننننوير الشنننننراكة منننننع املنظمنننننات الجهوينننننة والدولينننننة التننننني تعنننننن  ببنننننرامج ومشننننناريع

العلمي واالبتكار من أجل االستفادة من الفرص التي تتيحها

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد



: املحور الرابع
تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها

تنزيل الخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع. 3
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أهداف املحور الرابع

العلميتحيين وتطوير التشريعات املتعلقة بالتعليم العالي والبحث •

وضع نظام وط ي للجودة وفق املعايير املتعارف عل ها دوليا•

ملقاربة تعاقدية جديدة بين الجامعات والدولة التأسيس •

التربويين الفاعلين املستمر لفائدةووضع برامج للتكوين األساتذة الباحثين من خالل مراجعة نظام التقييم والترقية املهنية تحفيز •

العاليواإلداريين بالتعليم 

تكافؤ الفرصتوفير املوارد املالية ملواكبة تطور املنظومة وتنويع مصادر تمويل الجامعات لتحقيق متطلبات الجودة واإلنصاف و •

معطيات ومعلومات موثوقة وانية حول منظومة التعليم العالي والبحث العلميتوفير •

القراروتوفير اليات للقيادة واملساعدة على اتخاذ املالي بالوزارة  التدبير ترشيد •

واالبتكاربين القطاعين العام والخاص في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي تطوير الشراكة •

تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها: املحور الرابع



املحور الرابع 

مشروعا12

تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها: املحور الرابع

:1املشروع 
تعليمبالتحيين وتطوير التشريعات املتعلقة 

والبحث العلميالعالي 

:2املشروع 
ةجودإرساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان 

هامهاالعالي والبحث العلمي وتفعيل مالتعليم 

:3املشروع 
بهيئةمراجعة النظام األساس ي الخاص 

الباحثيناألساتذة 

:4املشروع 
الجهويةتطوير حكامة الجامعات ملواكبة 

املوسعة

:5املشروع 
من، الدولةإرساء نظام مستدام للتعاقد بين 

التابعة لقطاعواملؤسساتوالجامعات،جهة
ى جهة أخر من ، العلميالعالي والبحث التعليم 

:6املشروع 
وضع نظام ملراقبة التدبير بالوزارة

:8املشروع 
الخاصوضع اليات ناجعة لقيادة التعليم العالي 

:7املشروع 
حول إرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج 

املنظومة

:12املشروع 
مراملستوضع وتفعيل برامج التكوين 

ليالعاالفاعلين بمجال التعليم لفائدة 

:9املشروع 
دالصعيمأسسة وتطوير التعاون والشراكة على 

علميالفي مجاالت التعليم العالي والبحث الوط ي 
واالبتكار

:10املشروع 
العاممأسسة وتطوير الشراكة بين القطاعين 

علميالفي مجاالت التعليم العالي والبحث والخاص 
واالبتكار

:11املشروع 
يمالتعلوضع اليات مؤسساتية الستدامة تمويل 

مصادرهالعمومي وتنويع العالي 
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تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها: املحور الرابع

:1املشروع 
وتطويرتحيين 

ةالتشريعات املتعلق
بالتعليم العالي
والبحث العلمي

:2املشروع 
ةالوطنيإرساء الوكالة 

جودةوضمان لتقييم 
حثوالبالعالي التعليم 
هامهاموتفعيل العلمي 

 وضةةةةةةةةةةةع نظةةةةةةةةةةةام وط ةةةةةةةةةةةي للجةةةةةةةةةةةودة وفةةةةةةةةةةةق
املعايير املتعارف عل ها دوليا

 االرتقةةةةةةةةةةةةةةةاء بجةةةةةةةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةالي
م والبحةةةةةث العلمةةةةةي مةةةةةن خةةةةةالل التقيةةةةةي
وين املؤسسةةةةةةةاتي وتقيةةةةةةةيم بةةةةةةةرامج التكةةةةةةة

وأنشةةةةةةةةةةطة البحةةةةةةةةةةث وبةةةةةةةةةةرامج التعةةةةةةةةةةاون 
ومراكز الدراسات في الدكتوراه

إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل القانون املنظم للوكالة
إعداد منظام للوكالة
إعداد الدالئل املرجعية ومساطر التقييم الذاتي والخارجي
 (خبراء وإداريين)تكوين املوارد البشرية
تفعيل مهام الوكالة

 املتعلةةةق 01.00مراجعةةة القةةةانون رقةةةم
بتنظيم التعليم العالي 

مواكبةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةور املنظومةةةةةةةةةة وتحسةةةةةةةةةين
حكامتها

 مسةةةةةةةةةةةةةةةةايرة التطةةةةةةةةةةةةةةةةور امل ةةةةةةةةةةةةةةةةجل علةةةةةةةةةةةةةةةةى
مةةةةةةةةةا املسةةةةةةةةةتويين الةةةةةةةةةوط ي والةةةةةةةةةدولي فةةةةةةةةةي

يخةةةةةةةةةةةةةةف التعلةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةالي والبحةةةةةةةةةةةةةةث 
العلمي

 تمكةةةةةةةةةةةةةين املنظومةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةن االضةةةةةةةةةةةةةطالع
جهباملهام املنوطة بها على أحسن و 

 املتعلةةةةق بتنظةةةةيم التعلةةةةيم 01.00إعةةةةداد مشةةةةروع قةةةةانون بتغييةةةةر وتتمةةةةيم القةةةةانون  رقةةةةم
العالي

 01.00استكمال الترسانة التنظيمية للقانون رقم
سن نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة ملواكبة تطور املنظومة

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد
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تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها: املحور الرابع

:3املشروع 
النظاممراجعة 
ئةبهيالخاص األساس ي 

األساتذة الباحثين

:4املشروع 
حكامةتطوير 

الجامعات ملواكبة
الجهوية املوسعة

 تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق النجاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
وطةةةةةةةةةةة املطلةةةةةةةةةوبتين فةةةةةةةةةةي أداء املهةةةةةةةةةام املن

هابالجامعات واملؤسسات التابعة ل
ود املسةةاهمة الفعالةةة للجامعةةة فةةي جهةة

التنميةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةى الصةةةةةةةةةةةةةةعيد الجهةةةةةةةةةةةةةةوي 
بتنسيق مع مختلا املتدخلين

وضع هيكلة تنظيمية خاصة بالجامعات واملؤسسات الجامعية
مراجعة تركيبة مجالس الجامعات ومجالس املؤسسات الجامعية
 تعزيز حضور ودور الجامعات في محيطها الجهوي
تربيةةةة وضةةةع اليةةةة لتعاضةةةد اإلمكانيةةةات املتاحةةةة بةةةين الجامعةةةات ومختلةةةا مؤسسةةةات ال

والتكوين على الصعيد الترابي
01.00ون تمكين الجامعات من ممتلكاتها العقارية واملنقوالت وفق مقتضيات القان
مراجعة مسطرة تعيين رؤساء الجامعات واملؤسسات الجامعية

الرفع من جودة األداء واملردودية
الل تحفيةةةةز األسةةةةاتذة البةةةةاحثين مةةةةن خةةةة

مراجعةةةةةةةةةةةةة نظةةةةةةةةةةةةام التقيةةةةةةةةةةةةيم والترقيةةةةةةةةةةةةة 
املهنية

مراجعة مسطرة وكيفية توظيا األساتذة الباحثين واملهام املنوطة بهم
هةام اإلداريةة وضع نظام لتقييم األسةاتذة البةاحثين يهةم مجةاالت التةدريس والبحةث وامل

والبيدا وجية
لميةإحداث درجة شرفية لفائدة األساتذة الباحثين املشهود لهم بالكفاءة الع
عةالي والبحةث وضع اليات تحفيزية الستقطاب املغاربة الذين يزاولون مهةام التعلةيم ال

العلمي بالخارج

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

ر املديان القصي
واملتوسط

ر املديان القصي
واملتوسط
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تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها: املحور الرابع

:5املشروع 
مستدامإرساء نظام 
الدولةبين للتعاقد 
والجامعاتمن جهة

واملؤسسات التابعة
يالعالالتعليم لقطاع 

منوالبحث العلمي
جهة أخرى 

:6املشروع 
وضع نظام ملراقبة
التدبير بالوزارة

حدوديةةة ترشةيد التةدبير املةالي فةي ظةل م
املوارد املتاحة

علةةةى تةةةوفير اليةةةات للقيةةةادة واملسةةةاعدة
اتخاذ القرار

تحسين أداء مصالح الوزارة

وضع نظام خاص بمراقبة التدبير بالوزارة باالستعانة بخبرة خارجية
ديرياتإرساء الهياكل الضرورية ملراقبة التدبير على مستوى الكتابة العامة وامل
تكوين املوظفين املكلفين بتتبع وتنسيق النظام
تفعيل النظام بصفة تدريجية بجميع مصالح الوزارة

ة التأسةةةةةةةيس ملقاربةةةةةةةة تعاقديةةةةةةةة جديةةةةةةةد
بةةةةةةةةةةةةةين الجامعةةةةةةةةةةةةةات والدولةةةةةةةةةةةةةة تتجةةةةةةةةةةةةةاوز 
اخةةةةةةةةةةةةةتالالت التجربةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةابقة مةةةةةةةةةةةةةع 
تحيةةةةةةةةةةةةةةةين األهةةةةةةةةةةةةةةةداف ومالءمتهةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةع 

متطلبات تنمية الجامعات
 تعزيةةةةةةةةةز وظيفةةةةةةةةةة القيةةةةةةةةةادة مةةةةةةةةةع ترسةةةةةةةةةي

مفهوم االستقاللية
علةةةةةةةى التقيةةةةةةةد بمبةةةةةةةادي التةةةةةةةدبير املب ةةةةةةةي

اسبةالنتائج وربن املسؤولية باملح

وضع الية تنظيمية لعملية التعاقد بتنسيق مع املصالح املعنية
ابعةةةة إبةةةرام عقةةةود، بصةةةفة منتظمةةةة، بةةةين الدولةةةة وكةةةل مةةةن الجامعةةةات واملؤسسةةةات الت

لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 
تتبع وتقييم تنفيذ العقود املبرمة

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

ر املديان القصي
واملتوسط
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تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها: املحور الرابع

:7املشروع 
معلوماتيإرساء نظام 

حول ومندمج شامل 
املنظومة

:8املشروع 
ناجعةوضع اليات 

يالعالالتعليم لقيادة 
الخاص

 تحسةةةةةةةةةةين حكامةةةةةةةةةةة منظومةةةةةةةةةةة التعلةةةةةةةةةةيم
العالي الخاص

تقريةةةةةةةةةةةب وتيسةةةةةةةةةةةير الخةةةةةةةةةةةدمات لفائةةةةةةةةةةةدة
مؤسسات التعليم العالي الخاص

 تحسةةةةةةةين نجاعةةةةةةةةة  وفاعليةةةةةةةةة منظومةةةةةةةةة
التعليم العالي الخاص

ين إحةةةةةةةةداث شةةةةةةةةةبابيك جهويةةةةةةةةةة تلعةةةةةةةةب دور وج هةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةين الةةةةةةةةوزارة واملمثلةةةةةةةةةين القةةةةةةةةةانوني
ملؤسسات التعليم العالي الخاص

مراجعة وتحيين تشكيلة ومهام لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص
مأسسة املراقبة البيداغوجية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي الخاص
 فيما يتعلق بالتعليم العالي الخاص01.00استكمال الترسانة التنظيمية للقانون
وضع نظام معلوماتي لقيادة التعليم العالي الخاص

ة تةةةةةةوفير معطيةةةةةةات ومعلومةةةةةةات موثوقةةةةةة
وانية للمساعدة على اتخاذ القرار 

ميةةةةةةةةةع تةةةةةةةةةوفير اليةةةةةةةةةات لتتبةةةةةةةةةع وتقيةةةةةةةةةيم ج
مكونةةةةةةةةةات منظومةةةةةةةةةة  التعلةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةالي

والبحث العلمي
 ضةةةةةةةةةةةةةةمان حصةةةةةةةةةةةةةةول املةةةةةةةةةةةةةةرتفقين علةةةةةةةةةةةةةةى

معلومات موثوقة ومحينة
ق مةةةةةةا توحيةةةةةد املعةةةةةايير واملصةةةةةنفات وفةةةةة

يهو معمول به على املستوى الدول

إعداد مخطن مديري للنظام املعلوماتي للمنظومة
 الجامعننننات تطنننوير اللبنننننات الوتيفيننننة، وجيهنننات التواصننننل مننننع)تفعينننل املخطننننط املننننديري

...(وباقي الفاعلين
تعزيز  وتعميم أنظمة التدبير املتعاضدة املتواجدة بالجامعات
إرساء أنظمة تدبير متعاضدة جديدة بالجامعات
تقوية البنیات التحتیة املعلوماتية للوزارة والجامعات
إعداد دليل مرجعي للمصنفات بالتعليم العالي والبحث العلمي
إعداد دليل مرجعي للضوابط اإلحصائية بالتعليم العالي والبحث العلمي

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

ر املديان القصي
واملتوسط
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:9املشروع 
وتطويرمأسسة 

ىعلوالشراكة التعاون 
فيالوط ي الصعيد 
ليالعاالتعليم مجاالت 

والبحث العلمي
واالبتكار

:10املشروع 
وتطويرمأسسة 
ينالقطاعبين الشراكة 
فيوالخاص العام 
ليالعاالتعليم مجاالت 

والبحث العلمي
واالبتكار

ن النهةةةةةةةةوض بالشةةةةةةةةراكة بةةةةةةةةين القطةةةةةةةةةاعي
العام والخاص

تحةةةةةجيع اللجةةةةةةوء إلةةةةةةى الجيةةةةةةل الجديةةةةةةد
مةةةةةةن عقةةةةةةود الشةةةةةةراكة بةةةةةةين القطةةةةةةاعين 

العام والخاص
تةةةةةةةةوفير خةةةةةةةةدمات وبنيةةةةةةةةات تحتيةةةةةةةةة ذات

جودة وبأقل تكلفة

ي مجةةاالت تحةةخيف وتحديةةد وتتبةةع وضةةعية الشةةراكة بةةين القطةةاعين العةةام والخةةاص فةة
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

م والخناص إعداد وإطالق حملة تحسيسية للتعريف بعقود الشراكة بين القطناعين العنا
على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث

علنننى إحنننداث شنننبكة لننننقط االتصنننال الخاصنننة بالشنننراكة بنننين القطننناعين العنننام والخننناص
مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث

شننناريع تنظنننيم دورات تكوينينننة لفائننندة نقنننط االتصنننال حنننول الجينننل الجديننند منننن عقنننود وم
الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ام إرسةةةةةةاء اليةةةةةةة للتحةةةةةةري والرصةةةةةةد واليقظةةةةةةة فةةةةةةي مجةةةةةةال الشةةةةةةراكة بةةةةةةين القطةةةةةةاعين العةةةةةة
والخاص

وإنجةةاز تطةةوير عقةةود الشةةراكة بةةين مكونةةات املنظومةةة والقطةةاع الخةةاص بهةةدف تمويةةل
الخدمات والبنيات التحتية

 تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةز التعةةةةةةةةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةةةةةةةةين الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةات
وتحةةةةةةةةةةةجيع انفتاحهةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةى محيطهةةةةةةةةةةةا 

الجهوي والوط ي 
 تطةةةةةةةةةةةةةةةوير التعةةةةةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةةةةةع القطاعةةةةةةةةةةةةةةةات

الحكوميةةةةةةةةةةة واملؤسسةةةةةةةةةةات العموميةةةةةةةةةةة 
وهيئات املجتمع املدني

تقييم اتفاقيات وبرامج التعاون القائمة بين الجامعات
ات تقينننننننيم اتفاقينننننننات وبنننننننرامج التعننننننناون والشنننننننراكة منننننننع القطاعنننننننات الحكومينننننننة واملؤسسننننننن

العمومية وهيئات املجتمع املدني
اعةات وضةع خرائطيةة للتعةاون علةى الصةعيد الةوط ي بةين الجامعةات، مةن جهةة، والقط

الحكومية واملؤسسات العمومية وهيئات املجتمع املدني، من جهة أخرى 
وضع لليات ونظم  كفيلة بتأطير التعاون والشراكة على الصعيد الوطني

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد
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:11املشروع 
ةمؤسساتيوضع اليات 

الستدامة تمويل
التعليم العالي

وتنويعالعمومي
مصادره

:12املشروع 
برامجوضع وتفعيل 

التكوين املستمر
لفائدة الفاعلين

يالعالالتعليم بمجال 

 يةةةةةةةة تطةةةةةةةوير القةةةةةةةدرات التدبير
للموارد البشرية

عةةةة تحقيةةةق الفعاليةةةة والنجا
املطلوبةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي أداء املهةةةةةةةةةةةةةةةام 

واالنخراط في التغيير

ق مةةةع الجامعةةةات وضةةةع بةةةرامج سةةةنوية للتكةةةوين املسةةةتمر لفائةةةدة األطةةةر اإلداريةةةة والتربويةةةة بتنسةةةي
حسب الحاجيات املعبر عنها

 جدينننندة  إبننننرام شننننراكات بننننين الننننوزارة وجميننننع الفنننناعلين بالقطنننناعين العننننام والخنننناص لتطننننوير صنننني
للتكوين املستمر

وضع برامج لتكوين وتدريب املسؤولين باملؤسسات الجامعية
 ساسنننننن ي سننننننن مقتضننننننيات قانونيننننننة حننننننول التكننننننوين املسننننننتمر ل سنننننناتذة البنننننناحثين ضننننننمن النظننننننام األ

الخاص بهيئة األساتذة الباحثين
تعزيز امليزانية السنوية املخصصة لبرامج التكوين املستمر
 الدوليالبحث عن فرص للتكوين املستمر  بالخارج لفائدة األطر اإلدارية في إطار التعاون

واكبةةة تةةوفير املةةوارد املاليةةة مل
تطور املنظومة

 تنويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر تمويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
الجامعات

طةةةةةةةة ترشةةةةةةةيد النفقةةةةةةةات املرتب
ث بةةةةةةةةةةالتعليم العةةةةةةةةةةالي والبحةةةةةةةةةة

العلمي

 إنجةاز خةدمات بمقابةل، )01.00تفعيل اآلليات املنصوص عل ها في املادة السةابعة مةن القةانون
(املساهمة في مقاوالت عمومية وخاصة وإحداث شركات تابعة للجامعات

الجماعةةةات تنويةةةع مصةةةادر تمويةةةل التعلةةةيم العةةةالي عبةةةر تفعيةةةل التضةةةامن الةةةوط ي والقطةةةاعي مةةةع
الترابية واملؤسسات العمومية والقطاع الخاص

وضع وتعميم نظام املحاسبة العمومية والتحليلية للجامعات
عوزةتفعيل التوجه االستراتيجي القاض ي بإقرار رسوم الت جيل مع إعفاء األسر امل
تيسير وتبسين املساطر املالية بما يتناسب وطبيعة ومهام الجامعات
ينة الهندسنة ومقاولنة تفعيل التزامات الوزارة املنصوص عليها في العقند التطبيقني السنتراتيجية تنم

البناء واألشغال العمومية
تشجيع استعمال الطاقات املتجددة بالجامعات وخصوصا الطاقة الشمسية

اإلجراءات األهداف آجال اإلنجازالمشاريع

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد

املدى القصير
واملتوسط 

والبعيد



األولية للقطاعاملرتكزات األساسية للخطة اإلستراتيجية

املحاور الرئيسية للخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع

1

2

مضامين العرض

تنزيل الخطة اإلستراتيجية األولية للقطاع3
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: املحور األول 
تحسين الولوج والدراسة 
بالتعليم العالي لتحقيق
اإلنصاف وتكافؤ الفرص 

واستدامة التعلم

: املحور الثاني
االرتقاء بالجودة لتحسين

مخرجات التعليم  العالي
ومواءمتها مع متطلبات 
التنمية وسوق الشغل

يعابية  استشراف الحاجيات الجهوية املستقبلية من حيث عر  املؤسسات الجامعية وتحديد الطاقة االست
واملوارد البشرية وتقدير التمويل الالزم

ات املعنيةمراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات االستقطاب املحدود بتنسيق مع شبكات املؤسس
استكمال إنجاز املؤسسات الجديدة املبرمجة
بناء أحياء و مطاعم جامعية جديدة

تفعيل نظام التأمين الصحي اإلجباري الخاص بالطلبة

وضع نظام للوحدات القياسية املنقلة وإعداد نموذج للملف املرفق الخاص بكل شهادة
ات واقتراح وإعداد إرساء للية مستديمة تتيح إشرال املهنيين والقطاعات الحكومية املعنية في عملية تحديد الحاجي

التكوينات املناسبة
تطوير أرضيات  للتعليم عن بعد بالجامعات

إحداث بوابة إلكترونية وطنية لإلعالم واملساعدة على التوجيه
جامعاتتقوية املؤهالت املهنية والوتيفية لطلبة وخريجي الإحداث مراكز ل
 مواصلة تفعيل برنامجيE-SUP وNet-U

مواصلة برنامج إنجاز وتفعيل برنامج لوحتي



اإلجراءات ذات األولوية. 4

: املحور الثالث
دعم البحث العلمي والرفع 
من مردوديته  وربطه 

بأهداف التنمية الشاملة

: املحور الرابع
تطوير حكامة منظومة 
فع التعليم العالي بهدف الر 

من أدائها

ي التنسيق بين مواصلة تفعيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتعزيز دورها ف

مكونات املنظومة الوطنية للبحث العلمي 
 أداء مراكز الدراسات في الدكتوراه وإعادة النظر في هيكلة وتدبير هذه املراكزتقييم
وضع نظام وطني معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي
مويل مشاريع تتبع مشاريع البحث العلمي املمولة في املجاالت ذات األولوية واإلعالن عن طلبات عرو  جديدة لت

البحث القطاعي بتنسيق مع مختلف الشركاء املعنيين بالقطاعين العام والخاص
 ضوعاتية الجهوية إحداث التكتالت واألقطاب املو تعزيز لليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي عن طريق

قطاب إحداث مدن االبتكار بالجامعات وكذا دعم انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في األومواصلةوالوطنية 

التكنولوجية

 املتعلق بتنظيم التعليم العالي01.00إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون  رقم
إرساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل مهامها
ليم العالي وضع للية تنظيمية لعملية التعاقد بين الدولة وكل من الجامعات واملؤسسات التابعة لقطاع التع

والبحث العلمي وتكوين األطر 
 للمنظومةاملعلوماتيإعداد مخطط مديري للنظام
وضع برامج سنوية للتكوين املستمر لفائدة األطر اإلدارية والتربوية بتنسيق مع الجامعات



شكرا

على حسن انتباهكم
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