مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة من مدرجات وقاعات،
بنيات تحتية صباغة وتزيين واجهات الجامعات واملؤسسات التابعة لها
واملمرات املؤدية لها وتوفير لوحات التشوير الضرورية خارج
تجهيزات
املؤسسات وداخلها

توفير الشروط
املالئمة النطالق
الدراسة للموسم
الجامعي الجديد

يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
وحد
الدخول
الجامعي انطالقة تتسم
فغالبا ما كان يعرف
ب:
 ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعية ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم تأخر في انطالق الدراسة عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)

تجهيزات

تأهيل املرافق الصحية ،واملقاصف (لألساتذة وللطلبة)
واملالعب الرياضية والساحات

تجهيزات

استكمال تجهيز قاعات التدريس واملختبرات بالتجهيزات
املكتبية والوسائل التعليمية

تدبيري

تعميم التسجيل إلالكتروني في جميع املؤسسات ابتداء من
فاتح يونيو إلى  31يوليوز 2017؛

تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
 توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيدتدبيري
وبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقتدبيري
إلانصاف وتكافؤ الفرص
 الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبةتدبيري
تدبيري

فتح املطاعم الجامعية :خالل أجل أقصاه  15أكتوبر2017

تدبيري
تجهيزات

تحسين ظروف استقبال الطلبة باألحياء الجامعية وتأهيل
جميع مرافقها وتجديد أفرشتها وتجهيزاتها

مديرية امليزانية
والشؤون العامة
و
الجامعات
واملؤسسات
الجامعية

20172018
20172018
20172018
20172018
20172018
20172018

املكتب الوطني
لألعمال الجامعية
الاجتماعية
والثقافية

20172018
وزارة الصحة

20172018
20172018

بنيات تحتية افتتاح املطاعم الجامعية الجديدة( آسفي ،الجديدة،
الناظور ،سطات )
تجهيزات

20172018

افتتاح  15مركزا طبيا جديدا وإصالح  3مراكز أخرى

20172018

بنيات تحتية
تجهيزات
تعزيز الخدمات  -ضعف التنسيق مع السلطات الوصية في مجال
نقل الطلبة
الاجتماعية من
 نقص في وسائل النقل للوجهات والخطوط التيالنقل الحضري
تهم الطلبة
والسككي والجوي  -ارتفاع ألاعباء املادية للتنقل

-2017
2018

استكمال تسجيل جميع الطلبة انطالقا من ألاسبوع ألاول
إلى حدود  9شتنبر 2017
التسجيل في ألاحياء الجامعية بالنسبة للطلبة الجدد ما بين
فاتح و  9شتنبر 2017
ولوج ألاحياء الجامعية بالنسبة للطلبة الجدد من  11إلى
 17شتنبر 2017

بنيات تحتية افتتاح ألاحياء الجامعية الجديدة ( :الناظور ،أكادير،2
آسفي ،مكناس  6140( )2أسرة)
تجهيزات

 تحسين ظروف تنقل الطلبة خفض تكلفة التنقل للطلبة داخل وخارجالوطن

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

العمل على توفير وسائل النقل الكافية عند الدخول
الجامعي بالتنسيق مع السلطات الوصية
تدبيري

استفادة الطلبة من بطاقة الانخراط بأثمنة تفضيلية
بحث إمكانية منح تذاكر باملجان لبعض الطلبة املتابعين
دراستهم بالخارح

Page 1

الوزارة
الجامعات

املصالح املركزية والجهوية
للسلطات الوصية على
قطاع النقل
شركات قطاع النقل
(املنظمات املهنية لقطاع
النقل)

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة عدد املرافق الصحية والرياضيةاملؤهلة
 عدد املؤسسات التي أهلت القاعاتواملختبرات بالتجهيزات املكتبية
والديداكتيكية
 عدد املؤسسات التي اعتمدتالتسجيل إلالكتروني للطلبة

عدد الطلبة الجدد املسجلين باألحياء -
الجامعية
عدد ألاحياء واملطاعم الجامعية -
املؤهلة
عدد ألاحياء الجامعية الجديدة التي -
تم فتحها
عدد املطاعم الجامعية الجديدة التي -
تم فتحها
عدد املراكز الطبية املحدثة -

2017 - 2018عدد خطوط النقل الجديدة
 2017املوضوعة رهن إشارة الطلبة - 2018عدد الطلبة املستفيدين من بطائق
 2017النقل بأثمنة تفضيلية2018

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

 80مليون درهم
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إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

بنيات تحتية توسيع ألاحياء الجامعية ( الرشيدية ،مكناس ،وجدة)
(3000سرير)
تجهيزات
بنيات تحتية
تجهيزات
رغم املجهودات املبذولة في السنوات ألاخيرة فإن
مواصلةراسة
بانطالق الد
الكفيلة
يتعلق ألامر
يستلزم
التدابيرالعالي
بتوفيرالتعليم
الطلب على
تزايد
ظروف جيدة
في
2018
2017
الجامعي
املوسم
برسم وتعزيز الخدمات الاجتماعية كما وكيفا
تقوية
تعزيز الخدمات وفي تاريخ ُم َّ
وحد
ظروف املساعدة على التحصيل الدراس ي و
لتحسين
الدخول
انطالقة تتسم
الجامعي
كان يعرف
الاجتماعية للطلبة فغالبا
مواجهة
الفرص لولوجه وكذا
تحقيق ماتكافؤ
باألحياءالشروط
توفير
الجامعية ب :
إلاشكاليات املالية والقانونية التي تحول دون الرفع
واملطاعم
املالئمة
الجامعية
والفضاءات
باملرافق
النطالق -منضعف
املجال ودون
املشاريع في
استكمال
العنايةهذا
العرض في
املحددةتسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
ازدحاما عند
الدراسة للموسم -آلاجال
الجامعي الجديد  -تأخر في انطالق الدراسة
 عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)

تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة
عبر :
لألحياء
الاستعابية
الطاقة
من
لرفع
اتحسين الاستقبال
الجامعيةوالدراسة بالتعليم العالي  :بنيات تحتية
وإلاقامات
 توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيدتجهيزات
املقدمة
الوجبات
تحتيةعدد
الرفع من
الجودة والسالمة
ملعايير
تستجيب
وبنيةومالئمتها
اتها
ز
وتجهي
البنيات
جودة
من
الرفع
 -ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقإلاعاقة
حاجيات
مع
بنيات تحتية
ذويالفرص
وتكافؤ
إلانصاف
تجهيزات
 الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبةتنظيمي

بنيات تحتية
تجهيزات

20172018
20172018
20172018
20212022
20212022

 15مليون درهم لكل مشروع
 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة عدد املرافق الصحية والرياضيةاملؤهلة
 عدد املؤسسات التي أهلت القاعات 80مليون درهم
إلايوائية
الزيادة في
الطاقةاملكتبية
بالتجهيزات
نسبةرات
واملختبالجامعية
لألحياء
والديداكتيكية
التي الوجبات
املؤسساتعدد
عدد الزيادة في
-نسبةاعتمدت
الجامعية
التسجيلباملطاعم
املقدمة
للطلبة
إلالكتروني
 نسبة تطور الطاقة إلايوائية لإلقامات 60مليون درهم لكل مشروع
املحدثة بشراكة مع القطاع الخاص
 نسبة البنيات الحالية املتوفرة علىالولوجيات الخاصة بذوي إلاعاقة
 عدد ألاحياء واملطاعم الجامعيةاملؤهلة

20212022

 15مليون درهم لكل مشروع

تجهيزات

الاستمرار في إعادة تأهيل وتجهيز كل ألاحياء الجامعية

20212022

 15مليون درهم لكل مشروع

تجهيزات

إعادة تأهيل وتجهيز كل املطاعم الجامعية

20212022

 15مليون درهم لكل مشروع

تنظيمي
تدبيري

الرفع من عدد
املستفيدين من
نظام التغطية
الصحية

مديرية امليزانية
تأهيل البنيات التحتية الحالية ملالءمتها مع حاجيات ذوي
والشؤون العامة
إلاعاقة والعمل على احترام معايير الولوجيات بالنسبة
و
للبنايات املبرمجة
الجامعاتانية
مديرية امليز
العامة
حل إلاشكاليات املالية والقانونية التي تحول دون فتح أحياء والشؤون
واملؤسسات
جامعية قيد إلانجاز (طنجة ،سطات والرباط موالي
و
الجامعية
إسماعيل  1960 :سرير)
املكتب الوطني
وزارة املالية
بناء أحياء جامعية جديدة بمدن تازة ،القنيطرة ،الحسيمة ،لألعمال الجامعية
الجهات والجماعات املحلية
الاجتماعية
الجديدة ،مراكش ،املحمدية 8200( .سرير)
السلطات املحلية
والثقافية
القطاع الخاص
و
إمكانية بناء  9إقامات طالبية بشراكة مع القطاع الخاص
الجامعات
( إقامتان بالرشيدية والقنيطرة وإقامة بكل من أكادير،
ومؤسسات
فاس ،تطوان ،سطات ،الدار البيضاء 7000( .سرير)
التعليم العالي
بناء املطاعم املبرمجة :الناظور ،سطات ،الجديدة ،طنجة،
آسفي ،تطوان ،تازة.

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

العدد إلاجمالي لطلبات التسجيل لالستفادة من
التغطية الصحية الخاصة بالطلبة متدن جدا و ال
يتعدى نسبة  % 11فقط من العدد املرتقب ،وذلك  -ا لرفع من عدد الطلبة املستفيدين من
لعدة عوامل خاصة منها جانب إلاجراءات التدبيرية التغطية الصحية
تدبيري
 تعديل عدة مواد لجعلها متالئمة مع القانونوالقانونية
 01.00وإلدخال مرونة فيما يتعلق بعملية
 ضعف التعريف بهذه الخدمة لدى الطلبةالتسجيل و الاستفادة من التغطية الصحية
وتحسيسهم بأهميتها
تدبيري
 ارتفاع نسبة املستفيدين من أنظمة التغطيةالصحية ألاخرى

 رئاسة الحكومةاتخاذ إلاجراءات القانونية والتدبيرية الالزمة للرفع من عدد
 وزارة الصحةالطلبة املستفيدين من التغطية الصحية ولتبسيط املسطرة
 الصندوق الوطنياملكتب الوطني
ملنظمات الاحتياط
لألعمال الجامعية
برمجة حمالت تحسيسية بالجامعات وألاحياء الجامعية
الاجتماعي
الاجتماعية
 الوكالة الوطنية للتامينوالثقافية
الصحي
الوزارة
تضمين ملف التسجيل وإعادة التسجيل بالجامعة ملطبوع
 مكتب التكوين املنهيالاشتراك في التأمين إلاجباري عن املرض (مع عدم إلالزام)
وإنعاش الشغل
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20172018
20172018
20172018

 -حصيلة تنفيذ نظام التغطية الصحية
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إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

 إدخال تعديالت في بعض مواد تتعلقتحسين تدبير وصرف  -عدم كفاية املعايير املحددة لالستفادة من املنح
بمرسوم املنح تحقيقا لإلستهداف بإدخال
 تأخير صرف املنح للطلبة في الدخول الجامعيمعايير اجتماعية جديدة
املنح والرفع من
 غياب آليات وتدابير ممؤسسة لعمليتي تدبير وصرف تحسين تدبير و صرف املنحاملستفيدين
عدد
املنح بكل ألاسالك وللدراسة بالخارج
 الرفع من عدد املستفدين من املنحيتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
وحد
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم  -توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيد
توفير الشروط
وبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
ب:
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقاملالئمة النطالق  -ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعية
إلانصاف وتكافؤ الفرص
الدراسة للموسم  -ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
 الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبةالجامعي الجديد  -تأخر في انطالق الدراسة
 عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)
تطوير الخدمات الثقافية والرياضية
دعم وتنويع
رغم املجهودات املبذولة في هذا املجال ال زالت
وإلابداعية من أجل :
الثقافية
ألانشطة
الحاجة ماسة إلى تطوير العرض الثقافي وإلابداعي
 تقوية وتعزيز ألانشطة املوازية للطلبةوالرياض ي املوجه للطلبة والهادف إلى إدماجهم
والرياضية
 ترسيخ قيم املواطنة والتعايش لدى الطلبةالسليم في مجتمعهم
وإلابداعية
 -تقوية الاندماج الاجتماعي والثقافي للطلبة

والاجتماعية للطلبة

إرساء آليات للرفع من املردودية الخارجية
مالءمة التكوينات
للتعليم العالي ومن القابلية للتشغيل :
للحاجيات
صعوبة اندماج الخريجين في سوق الشغل
 وضع آليات تتبع إدماج الخريجينالاقتصادية
عدم التوفر على املعطيات الدقيقة حول حاجيات
 املساهمة في تخفيض البطالة وسط خريجيوالاجتماعية على سوق الشغل قصد املالءمة املستمرة لعرض التكوين
التعليم العالي
الصعيدين الجهوي مع حاجيات النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبالدنا
 تطوير الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديينوالوطني
واملنظمات املهنية

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

20172018

تنظيمي

مراجعة املرسوم املتعلق باملنح

تنظيمي

إصدار املقرر الوزاري املنظم لعمليتي تدبير و صرف املنح

تدبيري

مراجعة مساطر وأساليب تدبير وتخويل املنح باستعمال
التكنولوجيات الرقمية

تنظيمي

تعميم املنحة على طلبة الدكتوراة ( ) %100وطلبة املاستر
(في حدود  ) %90حسب املعايير املحددة في املرسوم

تنظيمي

الاستعانة بموارد الجهات للرفع من استفادة الطلبة
املستحقين للمنحة في سلك إلاجازة

20172018

تدبيري

بلورة وانجاز برنامج سنوي لألنشطة الرياضية والثقافية
باألحياء الجامعية

20172018

تنظيمي

إدماج الخدمة التطوعیة للطلبة في ألانشطة الطالبية

20172018

تدبيري

 عدد الطلبة املشاركين في البرنامجالتنظيم واملشاركة في التظاهرات واملهرجانات الثقافية
 عدد النوادي املحدثة في مجالالجامعات
والرياضية الوطنية والدولية:
الخدمة التطوعية
وزارة الشباب والرياضة
بمعدل عشر  10تظاهرات ثقافية سنوية على ألاقل ،في كل املكتب الوطني
 عدد الطلبة املنخرطين في هذه النواديوزارة الثقافة
لألعمال الجامعية
حي جامعي
 عدد التظاهرات واملهرجانات الثقافيةالجامعات الوطنية ملختلف
الاجتماعية
تنظيم ألاسبوع الوطني الجامعي للثقافة في شهر مارس من
 -2017والرياضية الوطنية والدولية املنظمة
الرياضات
والثقافية
كل سنة
 2018وما واملشارك فيها وفق ألاهداف املسطرة
تنظيم املهرجان الوطني الجامعي للثقافة في شهر ماي من كل
بعدها
سنة
تنظيم  8بطوالت وطنية في الرياضة الجامعية.
املشاركة في بعض البطوالت العاملية الرياضية الجامعية.
فتح مجلة رقمية متعددة التخصصات على شكل بوابة
”“www.takafa.ma

مديرية امليزانية
والشؤونالوطني
املكتب
العامة
لألعمال والجامعية
الاجتماعية
الجامعات
والثقافية
واملؤسسات
الجامعية

إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة (رصد وتقييم
التجارب الحالية بمختلف الجامعات من أجل تعميم
الناجحة منها)
مسطري
وتنظيمي

التنسيق مع املرصد الوطني للتشغيل والوكالة () ANAPEC
من أجل تتبع الخريجين
تعزيز آليات الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين واملنظمات
املهنية
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امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية

وزارة التربية الوطنية
وزارة الداخلية
وزارة املالية

وزارة التشغيل
ANAPEC
الفاعلين الاقتصاديين
واملنظمات املهنية

الفضاءاتاملتعلق
صدور املرسوم
باملنحاملؤهلة
الجامعية
 -- 2017عددافق الوزاري
املقرر
لعمليتي
الصحيةاملنظم
والرياضية
صدوراملر
 -- 2018عدد
املؤهلة صرف املنح
تدبير و
حسب
املنح
طلبات
تغطية
 -- 2017نسبةعدد املؤسسات التي أهلت القاعات
2018
الدراس ي
بالتجهيزات املكتبية
السلكرات
واملختب
املساهمات املالية للجهات في
نسبة
 2017والديداكتيكيةانية املنح
املؤسسات التي اعتمدت
- 2018ميزعدد
املخصصة للمنح
التسجيلتطور امليز
 نسبةانية للطلبة
إلالكتروني

2017عدد الجامعات املتوفرة على آلية2018
مفعلة لتتبع الخريجين
 نسب اندماج الطلبة في سوق الشغل - 2018تقارير املرصد حول مالءمة التكوينات 2019لحاجيات سوق الشغل
 عدد آليات الشراكة املبرمة مع 2018الفاعلين الاقتصاديين واملنظمات املهنية2019

 80مليون درهم

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
بيان إلاجراء

إسم إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

 مواصلة وتقوية مهننة مسالك التكويناملعتمدة ،وال سيما بمؤسسات التعليم العالي
ذات الاستقطاب املفتوح
ضعف حظوظ خريجي التعليم العالي لالندماج في
 توسيع قاعدة الطلبة املسجلين في املسالكالحياة العملية والاستجابة لحاجيات التنمية
مسطري
املمهنة والشعب العلمية والتقنية
تقوية البعد املنهي الاقتصادية والاجتماعية واملقاولة الوطنية من
 تقوية وتحسين التكوين في مجال مهن التربية وتنظيميبالجامعة املغربية املوارد البشرية
والتكوين
يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
 اعتماد مسالك جديدة للتكوين في املجاالتبرسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
الواعدة
وفي تاريخ ُم َّ
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
وحد
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم  -توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيد
توفير الشروط
وبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
ب:
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقاملالئمة النطالق  -ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعية
إلانصاف وتكافؤ الفرص
الدراسة للموسم  -ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
 ارتفاع عدد الطلبة لكل أستاذ ،خاصة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبة تأخر في انطالق الدراسةمسطري ومالي
الجامعي الجديد املؤسسات ذات الاستقطاب املفتوح
 عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدمات صعوبة توفير التأطير الالزم من خالل املناصبتوفير املوارد البشرية الاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية - ،تحسين التأطير البيداغوجي بما يستجيب
املالية السنوية املخولة للقطاع
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)
ملتطلبات الجودة
الضرورية ملواكبة  -ضعف التكوين املستمر للموظفين مما يحول دون
الطلب املتزايد على تطوير قدراتهم املهنية والرفع من مردوديتهم
مسطري ومالي
 تطوير القدرات التدبيرية للموارد البشريةالتعليم العالي  -النقص في الوسائل التحفيزية للموظفين (املادية
واملعنوية وظروف الاشتغال)
-

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

تنسيق برامج تكوين ألاطر إلادارية والتربوية بين املؤسسات
الجامعية واملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين
الرفع من عدد الطلبة الجدد باملؤسسات ذات الاستقطاب
املحدود بنسبة % 20
الرفع من عدد الطلبة الجدد باملؤسسات ذات الاستقطاب
املحدود بنسبة %30

20172018
مديرية امليزانية
والشؤون العامة
مديرية والتعليم
والتنمية
العالي
الجامعات
البيداغوجية
واملؤسسات
الجامعية

الجامعات
قطاع التربية الوطنية
مؤسسات التعليم العالي
غير التابعة للجامعات

الرفع التدريجي من عدد الطلبة املسجلين باملسالك املمهننة
باملؤسسات ذات الاستقطاب املفتوح للوصول إلى نسبة 10
%
تحسين نسبة التأطير البيداغوجي باملؤسسات ذات
الاستقطاب املفتوح لبلوغ معدل  70طالب لكل استاذ

وضع آليات لتنويع أشكال التوظيف لتغطية الخصاص
السنوي من املوارد البشرية

دعم الكفاءات بالتكوين املستمر لألطر البيداغوجية
مسطري ومالي
وإلادارية العاملة بالقطاع

مديرية املوارد
البشرية
و
مديرية
الاستراتيجيات
ونظم املعلومات
و
مديرية امليزانية
والشؤون العامة

الجامعات واملؤسسات
التابعة للقطاع

وضع مساطر التعاقد مع ألاساتذة الباحثين وتفعيلها
الاستفادة من ألاساتذة في وضعية رهن إلاشارة ( 400
أستاذ)
مسطري
وتنظيمي

الاستفادة من ألاساتذة في وضعية رهن إلاشارة ( 400أستاذ)
تثمين مسارات التوظيف بالنسبة للكفاءات املغربية
وألاجنبية من أجل استقطابها

املؤهلة
الفضاءات
الجامعيةاملدارس
للتنسيق بين
عددمرجعي
-إطاروالرياضية
عدد املرافق
ملهن
الصحية الجهوية
لألساتذة واملراكز
العليا2017املؤهلة
التربية والتكوين في مسالك التكوين
2018
القاعات
أهلت
التي
املؤسسات
عدد
 نسبة تطور عدد الطلبة الجددبالتجهيزات
واملختبرات
املكتبيةاملحدود
الاستقطاب
باملؤسسات ذات
2018 نسبة تطوروالديداكتيكيةعدد الطلبة املسجلين
2019
اعتمدت
التي
املؤسسات
عدد
باملسالك املمهننة باملؤسسات ذات
إلالكتروني للطلبة
التسجيل
الاستقطاب املفتوح

مديرية املوارد
البشرية

الجامعات واملؤسسات
التابعة للقطاع
قطاع التربية الوطنية
وزارة املالية
جميع القطاعات املعنية

 9250منصب مالي بمعدل 1850
2021منصب مالي كل سنة تتوزع بين
2022
 1200من ألاساتذة و 650من
 تطور نسب التأطير البيداغوجيإلاداريين
وإلاداري
في انتظار إعداد املخطط املديري
 - 2021طرق متنوعة للتوظيفللمنظومة
 - 2022برامج للتكوين املستمر معدة ومنجزة
 3ماليين درهم للتكوين املستمر
 عدد املستفيدين من التكوينللموارد البشرية لإلدارة املركزية
 600000درهم العتماد إلاطار
2021املرجعي للوظائف والكفاءات
2022
20172018
20172018
- 2017عدد املساطر املدققة - 2018عدد ألاساتذة امللتحقين بالقطاع في
وضعية رهن إلاشارة
2018 عدد الكفاءات املغربية وألاجنبية التي2019
تم استقطابها
 - 2021عدد الطلبة الدكاترة املتعاقد معهم - 2022عدد املناصب املخولة من قطاعات

مواصلة تفعيل التعاقد مع الطلبة الدكاترة (بمعدل 300
سنويا على ألاقل)

20212022

استثمار املناصب املالية املخولة من قطاعات أخرى (على
ألاقل  500سنويا في حدود املمكن )

20212022
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20212022

تدقيق آليات ومساطر التوظيف

 ضمان الشفافية في تدبير مباريات التوظيف تسريع وتيرة التوظيف في املناصب املاليةتعزيز الشفافية  -ارتفاع عدد الشكايات املرتبطة بمباريات التوظيف
الشاغرة
بالجامعات
وتكافؤ الفرص في
 استقطاب الكفاءات املغربية املزاولة ملهام تدبير أفضل للمناصب املالية املخولة للقطاعالتعليم العالي والبحث العلمي بالخارج
بالتعليم
التوظيف
 اقتراح حلول جديدة ملواكبة حاجيات القطاع من دعم التأطير البيداغوجي عبر أشكال متعددةالعالي
التأطير البيداغوجي
للتوظيف

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

أخرى

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

توفير الشروط
املالئمة النطالق
الدراسة للموسم
الجامعي الجديد

يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
وحد
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم
ب:
 ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعية ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم تأخر في انطالق الدراسة عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
املطاعم،
الصحية)تطبيق إلاصالح
اكزسنة على
واملر13
املنح من
مرور أزيد
بعد

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

20172018
20172018

تدقيق معايير الولوج إلى مؤسسات الاستقطاب املحدود
وضع وتطبيق معايير واضحة وشفافة لولوج املسالك
املمهننة وسلكي املاستر والدكتوراه
تتبع تطبيق واحترام دفاتر الضوابط البيداغوجية
تعميم وتفعيل مراكز موارد اللغات ألاجنبية على الجامعات

مواصلة إلاصالح
البيداغوجي

البيداغوجي ،أضحت الحاجة ملحة إلى اعتماد بعض
التعديالت من أجل الرفع من أداء املنظومة وتحسين
مخرجاتها

توسيع تجربة مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
توطيد إلاصالح البيداغوجي ومد الجسور
العالي :
التعليم العالي
منظومةبالتعليم
والدراسة
الاستقبال
تحسين
مكونات
مختلف
بين
توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيد
عبر :والسالمة
الجودة
تستجيب ملعايير
تحتية
وبنيةوتكافؤ
والشفافية
قيم النزاهة
ترسيخ
وتحقيق
الحق في
تدبير
للجميععلى
التمدرس العمل
الجميع وكذا
ضمان أمام
الفرصولوجالفرص
وتكافؤ
إلانصاف
املؤسسات ذات الاستقطاب
لعملية
أمثل
للطلبة
الاجتماعية
بالخدمات
الارتقاءوولوج املسالك املمهننة وسلكي املاستر
املحدودو الدكتوراه
 تعزيز القدرات اللغوية والتواصلية للطلبة انفتاح املنظومة على اللغات ألاكثر تداوال فيالعالم
 تحسين قابلية اندماج الخريجين في سوقالشغل
 تحسين حركية الطلبة على الصعيد الوطنيوالدولي
 تقوية وتفعيل الجسور بين مختلف مكوناتاملنظومة
 تطوير مؤهالت وكفاءات متعلمي مختلفمكونات التربية والتكوين وتمكينهم من متابعة
الدراسة بمختلف أطوار التعليم العالي

مسطري
وتنظيمي

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مديرية امليزانية
والشؤون العامة
و
الجامعات
واملؤسسات
الجامعية

20172018
20182019
20182019

تطوير نظام ملصاحبة الطلبة باملؤسسات ذات الاستقطاب
املفتوح

20182019

مراجعة املقتضيات التنظيمية لتطوير الجسور بين التعليم
العالي وباقي مكونات املنظومة

20182019

إعداد دليل مرجعي وطني للتكوينات بالتعليم العالي

20202021

تفعيل املقتضيات الخاصة بنظام الجسور وإعادة التوجيه
املتضمنة في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ملختلف
الدبلومات الوطنية

السعي مع مختلف الشركاء إلى إرساء وتفعيل إلاطار الوطني
لإلشهاد مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة للمسالك
والتكوينات والبرامج
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مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي

20202021

20212022

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة عدد املرافق الصحية والرياضيةاملؤهلةمعايير جديدة واضحة وشفافة لولوج
القاعات
التي أهلت
املؤسسات
 عدداملحدود وولوج
الاستقطاب
مؤسسات
وسلكياملكتبية
بالتجهيزات
واملختبر
املاستر
املسالكاتاملمهننة
والديداكتيكية
والدكتوراه
املقاعداعتمدت
املؤسسات التي
 عدداملحددة لولوج
نسبة استغالل
إلالكتروني
التسجيل
للطلبة املحدود
الاستقطاب
املؤسسات ذات
 حصيلة تتبع تطبيق واحترام دفاترالضوابط البيداغوجية
 عدد مسالك التكوين املحدثةبخيارات لغوية مختلفة
 عدد الجامعات املتوفرة على مراكزموارد اللغات ألاجنبية
 عدد املراكز املحدثة لتعليم اللغةالعربية للناطقين بغيرها
 عدد الطلبة املستفيدين من نظاماملصاحبة
 صدور الدليل املرجعي للتكويناتبالتعليم العالي
 نسبة الاستجابة لطلبات الاستفادةمن نظام الجسور وإعادة التوجيه
(بلوغ  %20كنسبة استجابة لطلبات
الاستفادة من نظام الجسور وإعادة
التوجيه)
 صدور مقتضيات تنظيمية جديدةلتطوير الجسور بين مكونات منظومة
التربية والتكوين
 صدور دفاتر جديدة للضوابطالبيداغوجية ونصوص تنظيمية مؤطرة
ملواكبة تفغيل إلاطار الوطني لإلشهاد

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

 80مليون درهم

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

مراجعة هيكلة الوزارة في ضوء تفعيل القانون إلاطار
ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

تكييف النصوص
القانونية
والتنظيمية مع
القانون إلاطار
ملنظومة التربية
والتكوين والبحث
العلمي
توفير الشروط
املالئمة النطالق
الدراسة للموسم
الجامعي الجديد

تحيين وتطوير التشريعات املتعلقة بالتعليم
العالي والبحث العلمي عبر :
على ضوء مجموعة من التغيرات واملستجدات التي  -مراجعة هيكلة الوزارة
عرفتها املنظومة باإلضافة إلى املستجدات املتعلقة  -تحقيق استدامة التعليم للجميع وتوحيد
بصدور الرؤية الاستراتيجية لإلصالح  2030-2015إلاجراءات واملساطر املنظمة للتكوين املستمر
إلى الدراسة
بانطالق
التدابير
بتوفير
وإعدادألامر
يتعلق
القانون
املواكبة والتكوين مدى الحياة
الكفيلةضرورة
فإن هناك
إلاطار
 2018في ظروف
-2017
املوسم
برسم
وإلاصالحاتجيدة  -تحسين حكامة ونجاعة أداء املنظومة
ألاوراش
الجامعيلهذه
والتنظيمية
القانونية
وفي تاريخ ُم َّ
العالي :
الباحثيناسة
تحسينوحد
الاستقبال والدر
بالتعليمجودة
والرفع من
تحفيز ألاساتذة
واملردودية متميزة تسمح بتكوين جيد
توفير فضاءات
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم -ألاداء
وبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
ب:
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيق ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعيةإلانصاف وتكافؤ الفرص
 ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبة تأخر في انطالق الدراسة عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)

وضع إطار قانوني خاص بتنظيم التكوين املستمر والتكوين
مدى الحياة
مراجعة وإصدار القانون رقم  01.00لتكييفه مع القانون
إلاطار ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
قانوني

مراجعة وإصدار النصوص التنظيمية في ضوء الصيغة
الجديدة للقانون رقم 01.00
مراجعة النظام ألاساس ي لألساتذة الباحثين
املواكبة القانونية لتفعيل إلاجراءات الواردة في مخطط عمل
الوزارة
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البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

20182019
مديرية امليزانية
والشؤون العامة
مديرية والشؤون
الجامعات
القانونية
واملؤسسات
واملعادالت
الجامعية
واملنازعات

20182019
ألامانة العامة للحكومة
قطاع الوظيفة العمومية
وزارة املالية
جميع القطاعات املعنية
بالتربية والتكوين

20192020
20202021
20202021
20212022

الجديدة
الوزارية
صدور الهيكلة
املؤهلة
الجامعية
الفضاءات
 -عددبتنظيم
الصحية الخاص
الاطار القانوني
والرياضية
صدوراملرافق
 -عددالتكوين املستمر والتكوين مدى الحياة
املؤهلة
للقانون
صدور الصيغة
القاعات
الجديدةأهلت
املؤسسات التي
 -عدد01.00رات بالتجهيزات املكتبية
واملختب
والديداكتيكيةالنصوص التنظيمية
صدور جميع
للقانون 01.00
املؤسسات التي اعتمدت
 عددصدورالجديد
ألاساس ي
التسجيلالنظام
للطلبة
إلالكتروني
لألساتذة الباحثين
صدور النصوص التشريعيةوالتنظيمية املواكبة لإلصالح

 80مليون درهم

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

20172018

تقييم برامج التعاون املمولة في إطار التعاون الثنائي
تقييم برامج التعاون متعدد ألاطراف (Erasmus+ et
)H2020
مسطري
وتنظيمي

توفير الشروط
املالئمة النطالق
الدراسة للموسم
الجامعي الجديد

استراتيجية مندمجة
وواضحة للتعاون
على الصعيدين
الوطني والدولي

يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
وحد
الدخولالتعاون
الجامعيوالشراكة
تقييمية لبرامج
فغالبادرمااسة
غياب
انطالقة تتسم
كان يعرف
القائمة
ب:
التعاون و
لتدبير
منهجيات موحدة
ضعف دالئل
' --غياب
الجامعية
والفضاءات
العنايةو باملرافق
الشراكةازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
غيابفيتصور
ومنسجم حول التوجهات
واضح
الدراسة
انطالق
 -تأخربالتعاون
التعليم العالي
مجالي
في
اكة
ر
الش
و
املتعلقة
 عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتو البحث
العلميانطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
الاجتماعية مع
الصحية)اكة على الصعيدين
التعاون والشر
 يقتض يتطويرواملراكز
املطاعم ،املنح
الوطني والدولي اعتماد منهجية واضحة وناجعة
لتدبير املشاريع القائمة وكذا املشاريع املستقبلية
 نقص في حركية الطلبة وألاساتذة أثناء تنفيذ برامجالتعاون الدولي

تقييم الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين (مع
الوزارة والجامعات)
تقييم برامج التعاون ما بين الجامعات

تطوير التعاون والشراكة على الصعيدين
واضحة
اتيجية
استر
تحسين والدولي
الوطني
عبر:
العالي
بالتعليم
اسة
الاستقبال
وفقوالدر
 :توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيدامج التعاون
ملعاييراكة
تستجيب والشر
تقييم بر
الجودة والسالمة
تحتية
وبنيةامج
ر
وب
الاتفاقيات
مختلف
تدبير
تحسين
-'-ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقالتعاون
إلانصافو الشر
وتكافؤاكةالفرص
بالتعاون
الاجتماعيةيتعلق
املغرب فيما
الارتقاء أولويات
 -تحديدللطلبة
بالخدمات
والشراكة في مجالي التعليم العالي والبحث
مسطري
العلمي
وتنظيمي
 تحسين تتبع مشاريع التعاون الدولي تسهيل الترشيح عن بعد بالنسبة للطلبةاملغاربة
 تمكين أكبر عدد من املترشحين من الاستفادةمن منح التعاون الدولي
 تدبير شفاف و معقلن وخدمة أجود وأكثرفعالية للطلبة و ألاساتذة

مسطري
وتنظيمي

تقييم برامج التعاون مع القطاعات الحكومية والجماعات
الترابية واملجتمع املدني
 تدبير وتطوير التعاون الدولي (التعاون التنائي و التعاونالثالثي والتعاون متعدد ألاطراف)
 تطوير مشاركة القطاع في برامج التعاون مع املنظماتالدولية والجهوية (مواكبة استراتيجية اململكة في الانضمام
لبعض املنظمات الجهوية (الاتحاد إلافريقي ،اتحاد دول
جنوب شرق آسيا)...؛
 تطوير الشراكة مع القطاع الخاص (املنظمات املهنية،املقاوالت الوطنية والدولية)... ،
 وضع استراتيجية للنهوض بالتعاون بين الجامعاتوالقطاعات الحكومية والجماعات الترابية واملجتمع املدني

الوطنية جميع القطاعات الحكومية
الوكالة
مديرية امليزانية
املعنية
والشؤونوضمان
لتقييم
العامة
الجامعات
جودة والتعليم
القطاع الخاص
والبحث
العالي
الجامعات
العلمي
واملؤسسات
الجامعية

تدبير حركية الطلبة وألاساتذة  :منصة الكترونية للتدبير
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20172018
20172018
20172018
20172018

مديرية التعاون
والشراكة

وزارة الاقتصاد و املالية
املقاوالت الوطنية والدولية
املنظمات املهنية
املكاتب الدولية للشراكة
عام خاص
املنظمات والوحدات
املركزية املكلفة بالشراكة
بين القطاعين العام
والخاص بالدول ألاجنبية

مشاريع التعاون الدولي (التعاون التنائي ومتعدد ألاطراف) :
وضع لوحة قيادة املشاريع (مؤشرات ألاداء ،قياس النتائج)...،
تدبير منح التعاون  :الترشيح الالكتروني – التواصل
والتعريف بالبرامج ()communication digitale

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة عدد املرافق الصحية والرياضيةاملؤهلة
أهلتالتعاون
التيبرامج
املؤسساتنتائج
حصيلة تقييم
القاعات
 -عددواملختبرات بالتجهيزات املكتبية
والديداكتيكية
 عدد املؤسسات التي اعتمدتالتسجيل إلالكتروني للطلبة

صدور الوثيقة إلاطار لتدبير التعاون 2018والشراكة في مجال التعليم العالي 2019والبحث العلمي

20182019
مديرية التعاون
والشراكة

وزارة الاقتصاد و املالية
وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي

20182019
20182019

 عدد لوحات قيادة املشاريع املنجزة عدد املترشحين املسجلين عبراملنصات الالكترونية

 80مليون درهم

استراتيجية مندمجة
وواضحة للتعاون
على الصعيدين
الوطني والدولي

إسم إلاجراء

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

تطوير وتعزيز مشاركة القطاع في برامج التعاون مع املنظمات
الدولية والجهوية

توفير الشروط
املالئمة النطالق
الدراسة للموسم
الجامعي الجديد

تعزيز موقع المغرب
كقطب جهوي للتعليم
العالي والبحث العلمي

تطوير التعاون والشراكة على الصعيدين
الوطني والدولي وفق استراتيجية واضحة من
أجل :
 الارتقاء بجودة منظومة التعليم العاليوالبحث العلمي والرفع من إشعاعها وتعزيز
تنافسيتها على املستوى إلاقليمي والجهوي
يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة والدولي
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة  -تقوية مؤهالت الطلبة والباحثين وألاساتذة
وفي تاريخ ُم َّ
الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
تحسين
وحد
الباحثين املغاربة
الدخول
بتكوين جيد
متميزة
الجامعي انطالقة تتسم  --توفير
فغالبا ما كان يعرف
املستوى
تعزيز التعاون
تسمحالوطني
فضاءاتعلى
العاموالسالمة
القطاعينالجودة
تستجيب ملعايير
وبنيةب:
والخاص
تحتيةراكة بين
تطوير الش
وتحقيق
للجميع
التمدرس
مجاليالحق في
فيضمان ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعيةالعلمي
والبحث
التعليم العالي
إلانصاف وتكافؤ الفرص
 ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبة تأخر في انطالق الدراسة عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)

تعزيز وتطوير التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث
العلمي والابتكار
تقوية حركية الطلبة وألاساتذة الباحثين املغاربة
مسطري
وتنظيمي

 تحفيز إلاستثمارات ألاجنبية في مجاالت التعليمالعالي والبحث العلمي
 استقطاب جامعات ومؤسسات أجنبية مشهود لها غياب دراسة تقييمية للتجربة الحالية املتعلقة بإحداثبالتميز على املستوى الدولي
جامعات ومؤسسات التعليم العالي في إطار الشراكة
 الرفع من تنافسية وجودة منظومة التعليم العاليمسطري
 غياب تصور واضح ومندمج حول التوجهات الاستراتيجيةوالبحث العلمي
وتنظيمي
الخاصة باإلحداثات في إطار الشراكة
 مد جسور التعاون وتبادل الخبرات على املستويين غياب استراتيجية خاصة بتعزيز موقع املغرب كقطب جهويالجهوي والدولي
للتعليم العالي والبحث العلمي
 جذب املزيد من الطلبة ألاجانب ،وخاصة من الدولإلافريقية والعربية
 -جعل املغرب وجهة مفضلة لدى الطلبة ألاجانب

تقوية حركية الطلبة وألاساتذة الباحثين ألاجانب
تنويع وتوسيع برامج منح التعاون وتحسين تدبيرها
توسيع انخراط املقاوالت الوطنية والدولية واملنظمات املهنية
قي مبادرات وبرامج وشراكات مؤسساتية مع منظومة التعليم
العالي و البحث العلمي
النهوض بالتعاون بين الجامعات والقطاعات الحكومية
والجماعات الترابية واملجتمع املدني

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي
وزارة الاقتصاد و املالية
مديرية امليزانية
والشؤون العامة املقاوالت الوطنية والدولية
املنظمات املهنية
و
املكاتب الدولية للشراكة
الجامعات
التعاون
عام خاص
مديرية
واملؤسسات
املنظمات والوحدات
اكة
والشر
الجامعية
املركزية املكلفة بالشراكة
بين القطاعين العام
والخاص بالدول ألاجنبية
القطاعات الحكومية
والجماعات الترابية
واملجتمع املدني

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز
20192020
20192020
20192020
20192020
20192020
20192020
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وزارة الاقتصاد و املالية

 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة حصيلة مشاركة القطاع في برامج عدد املرافق الصحية والرياضيةالتعاون مع املنظمات الدولية والجهوية
املؤهلة
 الحصيلة السنوية للتعاون الدولي عدد املؤسسات التي أهلت القاعات عدد الطلبة وألاساتذة املغاربةواملختبرات بالتجهيزات املكتبية
وألاجانب املستفيدين من الحركية
والديداكتيكية
املستفيدين من منح التعاون
 عدد عدد املؤسسات التي اعتمدت حصيلة انخراط املقاوالت الوطنيةالتسجيل إلالكتروني للطلبة
والدولية واملنظمات املهنية
 حصيلة التعاون والشراكة بينالجامعات والقطاعات الحكومية
والجماعات الترابية واملجتمع املدني

20192020

 -1إعتماد استراتيجية وطنية مندمجة لتعزيز موقع املغرب كقطب
جهوي للتعليم العالي والبحث العلمي تحدد التوجهات الرئيسية في
مجال :
 استقطاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ألاجنبية استقبال الطلبة ألاجانب -حركية التكوينات ( الدبلومات املزدوجة ،الدبلومات املشتركة )...

 مديرية التعاونوالشراكة
 مديرية التعليم -2مواكبة املشاريع الحالية إلحداث جامعات ومؤسسات ذات بعد دولي العالي والتنمية
البيداغوجية
في إطار الشراكة
 -3بلورة مشاريع جديدة مع شركاء دوليين في تجانس مع ألاولويات
الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
 -4وضع آلية للتعريف بهذه الجامعات واملؤسسات على املستويين
الجهوي وإلاقليمي بتنسيق مع الشركاء

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

2018-2019

استراتيجية وطنية معتمدة لتعزيز موقع
املغرب كقطب جهوي للتعليم العالي والبحث
العلمي

 80مليون درهم

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

يعرف العرض التربوي بالتعليم العالي الجامعي حاليا:
مراجعة الخريطة  -انعدام التوازن في العرض التربوي بين الجهات
الجامعية في إطار  -تواجد املؤسسات التابعة لجامعة واحدة بعدة
جهات
سياسة القرب
وتكافؤ الفرص  -تفاوت كبير في حجم املؤسسات ذات الاستقطاب
املفتوح

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

تقييم الوضعية الحالية لعرض التعليم العالي على مستوى
الجامعات والجهات
 إعداد وتفعيل خريطة جامعية وطنيةتوقعية متعددة السنوات
 إحداث مزيد من التوازن في العرض التربويبين الجهات

تنظيمي
وتدبيري

يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
وحد
الدخول
الجامعي انطالقة تتسم  -توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيد
فغالبا ما كان يعرف
 تنظيم غير مهيكل للوحدات املكلفة بمنظومة إلاعالمالشروط
توفير نظام
تحسين
والسالمة تنظيمي
املساعدة على
تستجيبإلاعالم
وتطوير نظام
ملعاييروالجودة
هيكلةتحتية
وبنيةإلاعالم ب :
 فعالية محدودة في التخطيط وألاجرأةوتدبيري
املالئمة
والتوجيه
التوجيه الحق في التمدرس للجميع وتحقيق
 ضمانالنطالق  -ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعية
إلانصاف وتكافؤ الفرص
الدراسة للموسم  -ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
 الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبةالجامعي الجديد  -تأخر في انطالق الدراسة
 عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتإعداد املخطط
الاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية - ،إعداد وتفعيل خريطة جامعية وطنية
غياب مخطط مديري للقطاع يحدد بدقة تطور
املديري لعرض
توقعية متعددة السنوات
)
الصحية
اكز
ر
وامل
املنح
املطاعم،
دراسة
املنظومة في أفق  2030وكذا الحاجيات وكيفية
 التوفر على مخطط مديري لعرض التكوينبالتعليم
التكوين
تحقيقها علىاملدى القريب واملتوسط والبعيد
بالتعليم العالي
العالي

تفعيل الخريطة
الجامعية الجديدة

تنزيل املخطط املديري للقطاع

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

إعداد وتفعيل خريطة جامعية وطنية توقعية
متعددة السنوات

وضع معايير تهم البعد الجهوي وحاجيات املحيط والتغطية
املجالية
فتح مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء والفاعلين وطنيا
وجهويا
إعادة تسكين مؤسسات التعليم العالي بالجامعات وفق
الهندسة الجهوية الجديدة

20172018
القطاعات الحكومية
مديريةزانية
مديرية املي
املعنية بالتربية والتكوين
اتيجيات
الاستر
العامة
والشؤون
مختلف الشركاء والفاعلين
املعلومات
ونظم و
وطنيا وجهويا
الجامعات
واملؤسسات
الجامعية

مديرية التعليم
إحداث شبابيك موحدة لإلعالم واملساعدة على التوجيه على
العالي والتنمية
الصعيد الجهوي
البيداغوجية

وضع املحددات املرجعية ( ) termes de références
البدا في إنجاز الدراسة املتعلقة باملخطط املديري

مديرية
الاستراتيجيات
ونظم املعلومات

إتمام الدراسة وتفعيلها
إحداث مؤسسات للتعليم العالي وفق الهندسة الجهوية
الجديدة

تنظيمي
وتدبيري
إحداث مؤسسات جامعية مندمجة في كل جھة
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البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

الجامعات بتنسيق
مع مديرية امليزانية
والشؤون العامة

قطاع التربية الوطنية
قطاع التكوين املنهي
املتدخلون العموميون
والخواص في مجال إلاعالم
واملساعدة على التوجيه

 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة - 2017ورقة تقييمية للوضعية الحالية عدد املرافق الصحية والرياضية 2018لعرض التعليم العالي
املؤهلة
 إطار مرجعي يحدد املعايير املعتمدة - 2017عدد املؤسسات التي أهلت القاعات الخريطة الجامعية الجهوية الجديدة 2018واملختبرات بالتجهيزات املكتبية
والديداكتيكية
2017 عدد املؤسسات التي اعتمدت2018
التسجيل إلالكتروني للطلبة
20182019

 80مليون درهم

 -شباك بكل جهة

20172018
 - 2017مخطط مديري لعرض التكوين 2018بالتعليم العالي
20182019

 5ماليين درهم

 عدد املؤسسات املحدثة وفقايحدده املخطط املديري للمنظومة
2021للهندسة الجديدة
(حسب الدراسات التوقعية
2022
 نسبة الطلبة املتمدرسين خارج الجهةللوزارة ،يقدر الغالف املالي الالزم
يقطنون
بها
التي
للمشاريع في طور إلانجاز واملشاريع
 تكتل واحد بكل جهةاملبرمجة بحوالي  2350مليون
2021 عدد املركبات املحدثةدرهم)
2022

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

تعزيز آليات الحكامة الجامعية لدعم
التنافسية بين الجامعات العمومية من أجل
:
 ترسيخ املقاربة التعاقدية بين الدولةوالجامعات
تعزيز استقاللية ' -ممارسة الجامعة ملهامها بكل استقاللية تتطلب
 توفير آليات للقيادة واملساعدة على اتخاذالتطوير وفقا ملقتضيات القانون 01.00
الجامعات وربط
القرار
 ضعف تفعيل آلاليات الضرورية للمراقبة وباملحاسبة
املسؤولية
 تحقيق النجاعة والفعالية املطلوبتين في أداءاملحاسبة
اسة
الد
بانطالق
الكفيلة
التدابير
بتوفير
ألامر
يتعلق
ر
املهام
برسم
املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة  -تحقيق الاستقاللية الفعلية للجامعات
وفي تاريخ ُم َّ
الوطنية:
بالتعليم العالي
وحد
الاستقبال والدر
اسةاملنظومة
وتنافسية
تحسين من جودة
 الرفعالعلمي بتكوين جيد
متميزة تسمح
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم  -توفير
فضاءاتوالبحث
للتعليم العالي
توفير الشروط
وبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
ب:
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقاملالئمة النطالق  -ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعية
إلانصاف وتكافؤ الفرص
الدراسة للموسم  -ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
 الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبةالجامعي الجديد  -تأخر في انطالق الدراسة
 عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)

نوعية
إلاجراء

إرساء عالقة تعاقدية مع الجامعات بناء على مشاريع محددة
لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي
وضع نظام لتتبع تنفيذ العقود وتطويرها
قانوني
وتدبيري
وتنظيمي

تمكين الجامعات من كامل استقالليتها وفق مقتضيات
القانون 01.00
التطبيق الفعلي ملبادئ التقييم الدوري والتتبع واملحاسبة
عن طريق تفعيل دور الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة
التعليم العالي والبحث العلمي

مسطري
وتنظيمي

تشجيع إحداث
مؤسسات التعليم
العالي الخاص مع عالقة تشجيع إحداث مؤسسات التعليم العالي
الخاص بجودة التكوين
ضمان جودة
التكوين

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

 إحداث مؤسسات للتعليم العالي الخاصحسب معايير جديدة تشجع جودة الخدمات
بهذا القطاع
 تقوية إلاقبال الوطني وألاجنبي على التعليمالعالي الخاص
 تقوية مساهمة التعليم العالي الخاص فيالاستجابة للطلب على التعليم العالي
 تطوير عرض متنوع للتكوين بمؤسساتالتعليم العالي الخاص يستجيب ملعايير الجودة
املعمول بها
مسطري
 الرفع من جودة التكوين بالتعليم العاليوتنظيمي
الخاص

مسطري
وتنظيمي

20172018
مديرية
مديرية امليزانية
الاستراتيجيات
والشؤون العامة
ونظم املعلومات
و
الوكالة الوطنية
الجامعات
لتقييم وضمان
واملؤسسات
جودة التعليم
الجامعية
العالي والبحث
العلمي

مراجعة معايير إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص
مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية
مراجعة دفتر التحمالت الخاص بطلبات الترخيص والتوسيع
و
ونقل مؤسسات التعليم العالي الخاص
الوكالة الوطنية
لتقييم وضمان
مراجعة شروط اعتماد مسالك التكوين بالقطاع الخاص
جودة التعليم
واملسطرة الحالية لتقييم واعتماد هذه املسالك
العالي والبحث
العلمي

املفتشية العامة
الجامعات واملؤسسات
التابعة للقطاع
وزارة املالية

ممثلي قطاع التعليم
العالي الخاص
وزارة الاقتصاد واملالية

مواصلة مراجعة عرض التكوين بمؤسسات التعليم العالي
الخاص لتحقيق تجانسه مع معايير الجودة

التتبع املستمر الحترام معايير التأطير البيداغوجي الالزم

تطوير وتعزيز نظام التقييم البيداغوجي وإلاداري ملؤسسات
التعليم العالي الخاص
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البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية
الوكالة الوطنية
لتقييم وضمان
جودة التعليم
العالي والبحث
العلمي

الجامعات العمومية

 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة2019 عدد املرافق الصحية والرياضية2020
املؤهلةعقود مبرمة مع جميع الجامعات
أهلت القاعات
املؤسسات
 عددتنفيذالتيالعقود
حصيلة تتبع
2019الدورياملكتبية
بالتجهيزات
تقاريررات
واملختبوالتتبع
التقييم
2020
والديداكتيكية
واملحاسبة
 عدد املؤسسات التي اعتمدتالتسجيل إلالكتروني للطلبة
20192020

2017- 2018صدور املرسوم الخاص بمعايير
إحداث مؤسسات التعليم العالي
الخاص
 - 2017صدور دفتر التحمالت الجديد الخاص 2018بطلبات الترخيص والتوسيع ونقل
مؤسسات التعليم العالي الخاص
 - 2017صدور مسطرة وشروط الاعتماد 2018الجديدة ملسالك التكوين بالقطاع
الخاص
 - 2018عدد املسالك املعتمدة2019
  60باملائة من الغالف الزمني إلاجماليمنجز من طرف ألاساتذة القارين
 2020بالنسبة للمؤسسات املعترف بها 30 - 2021باملائة من الغالف الزمني إلاجمالي
منجز من طرف ألاساتذة القارين
بالنسبة للمسالك املعتمدة
 مسطرة املراقبة محددة التقارير السنوية للمراقبة 2020البيداغوجية وإلادارية2021

 80مليون درهم

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

20172018
20172018

إعداد إلاطار املرجعي للتقييم وضمان الجودة

تفعيل مهام الوكالة
الوطنية لتقييم ممارسة الوكالة ملهامها يتطلب توفير املستلزمات
الضرورية واملوارد املادية والبشرية و تقوية إشعاعه
وضمان جودة
جهويا ودوليا
التعليم العالي
والبحث العلمي

إرساء نظام وطني لضمان جودة التعليم
العالي والبحث العلمي من أجل :
 مباشرة الوكالة الوطنية لتقييم وضمانجودة التعليم العالي والبحث العلمي ملهامها
 التوفر على تصنيف سنوي للجامعاتومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
وحد
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم
توفير الشروط
ب:
النطالق
املالئمة
 ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعيةللموسم  -ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
ترسيخ ثقافة
الدراسة
الدراسة
انطالق
الجودة
الجامعي الجديد
ثقافة التقييم الذاتي بالجامعات
انتشار
تأخر فيكفاية
للجامعات  --عدم
الطلبة من الخدمات
ومؤسسات التعليم  -عدم تز
استفادةالعالي
امنالتعليم
ومؤسسات
الاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
العالي
املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)

على بنيات مفعلة لضمان الجودة
 توفير فضاء لتقاسم التجارب و املمارساتالجيدة

 غياب استراتيجية تواصلية واضحة للوزارة نقص على مستوى الكفاءات املتخصصة في مجالالتواصل
تطوير نظام
 غياب هيكلة تنظيمية للبنية املكلفة بالتواصلالتواصل الداخلي بالوزارة
والخارجي للوزارة  -غياب إطار مؤسساتي وتنظيمي لتطوير منظومة
إعالم مندمجة

إرساء املخطط الاستراتيجي الرقمي لقطاع
التعليم العالي والبحث العلمي من أجل :
 تحسين وتطوير التواصل الداخلي والخارجيبالوزارة
 -تقوية حكامة منظومة املعلومات والتواصل

تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
 توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيدوبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
وتحقيق
الحق في
للجميعالتعليم
التمدرس جودة
وطني لضمان
ضماننظام
إرساءإلانصاف
الفرصمن أجل :
وتكافؤالعلمي
والبحث
العالي
للطلبة
الاجتماعية
بالخدمات
الارتقاء
العالي
التعليم
ومؤسسات
الجامعات
--توفر

تكوين الخبراء في مجال التقييم والجودة
مسطري تفعيل مهام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم
وتنظيمي ومالي العالي والبحث العلمي
وضع دليل مرجعي ملعايير تصنيف الجامعات ومؤسسات.
التعليم العالي
إنجاز تصنيف سنوي وطني للجامعات ومؤسسات التعليم
العالي والبحث العلمي وفق معايير الدليل املرجعي
إرساء بنيات ضمان الجودة بالجامعات ومؤسسات التعليم
العالي وتفعيل مهامها
مسطري
وتنظيمي

تنظيم أسبوع وطني للجودة لتقاسم املمارسات الجيدة
وتثمينها

الوكالة الوطنية
مديرية امليزانية
لتقييم وضمان
والشؤون العامة
جودة التعليم
و
العالي والبحث
الجامعات
العلمي
واملؤسسات
الجامعية

مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية
الوكالة الوطنية
لتقييم وضمان
جودة التعليم
العالي والبحث
العلمي

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي

تأهيل وظيفة التواصل بالوزارة
تنظيمي
ومسطري

وضع مخطط استراتيجي للتواصل الداخلي والخارجي

تطوير حكامة منظومة املعلومات والتواصل
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الكتابة العامة
املديرية الوظيفية
لنظم املعلومات

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي

 إطار مرجعي للتفييم وضمان الجودة عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة عدد الخبراء املكونين عدد املرافق الصحية والرياضية - 2019التقرير السنوي للوكالة املوجه لرئيساملؤهلة
الحكومة وللوزارة الوصية
 - 2020عدد املؤسسات التي أهلت القاعات
 دليل مرجعي لتصنيف الجامعات 2019واملختبرات بالتجهيزات املكتبيةومؤسسات التعليم العالي
والديداكتيكية
 - 2020تصنيف سنوي وطني
 عدد املؤسسات التي اعتمدت 2019التسجيل إلالكتروني للطلبة2020

 80مليون درهم

2018 - 2019عدد بنيات ضمان الجودة املحدثة
واملفعلة
 عدد املشاركين في ألاسبوع الوطنيللجودة
 - 2018عدد املمارسات الجيدة املقترحة2019

2017 - 2018بنية للتواصل محدثة
 عدد املساطر املحدثة لتأطير أنشطة 2017التواصل بالوزارة - 2018عدد ألادوات والوسائط للتواصل
املحدثة واملفعلة
الداخلي
للتواصل
اتيجي
 - 2017مخطط استر 15,5مليون درهم لحكامة
 2018والخارجي مفعل
منظومة املعلومات

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

وضع منظومة
املعلومات املوحدة
وتعميم تجارب
التعليم عن بعد

توفير الشروط
املالئمة النطالق
الدراسة للموسم
الجامعي الجديد
إرساء أسس نظام
التعليم الالكتروني

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

إرساء املخطط الاستراتيجي الرقمي لقطاع
 تنظيم غير مهيكل للوحدات املكلفة بمنظومةالتعليم العالي والبحث العلمي من أجل :
املعلومات
 تطوير البنيات التحتية املعلوماتية فعالية محدودة في التخطيط وألاجرأة رصد تجارب التعليم عن بعد وتعميمهانقص في نجاعة ألامن املعلوماتي تنظيم وعقلنة التكوين مدى الحياة غياب إطار تنظيمي للتعليم عن بعد والتعلم مدى دمقرطة الولوج للتعليم العالي بتمكينالحياة
املواطنين من متابعة الدراسات العليا مدى
اسة
الد
بانطالق
الكفيلة
التدابير
بتوفير
ألامر
يتعلق
ر
الحياة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
وحد
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم  -توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيد
وبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
ب:
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيق ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعيةبالرغم من املجهودات التي تبذلها الوزارة
إلانصاف وتكافؤ الفرص
 ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهموالجامعات في مجال توفير بنيات الاستقبال
 الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبة تأخر في انطالق الدراسةالضرورية الستيعاب الزيادة في أعداد التالميذ
 تسهيل نقل املعارف والعلوم عبر الشبكات عدم تزامن استفادة الطلبة من الخدماتالحاصلين على شهادة البكالوريا وتحسين ظروف
الاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية ،واملوارد الرقمية
الدراسة والبحث للرفع من جودتهما وكذا مواجهة
 التخفيف من التعليم الحضوري ومناملطاعم ،املنح واملراكز الصحية)
الاكتظاظ املسجل في بعض املؤسسات الجامعية،
الاكتظاظ عبر استعمال أوسع لتكنولوجيا
فإن استمرار ضغط الطلب الاجتماعي على التعليم
إلاعالم والاتصال في التدريس وفي تطوير
العالي يفرض ضرورة العمل على تعزيز مختلف هذه
املضامين البيداغوجية الرقمية
إلاجراءات من خالل الانفتاح على ما يتيحه تطور
تكنولوجيا إلاعالم في ميدان التربية والتكوين بهدف:

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

إرساء منظومة معلومات شاملة ومندمجة للتعليم العالي
والبحث العلمي
تنظيمي
ومسطري

تعزيز البنيات التحتية لتكنولوجيا املعلومات

رصد وتقييم التجارب في مجال التعليم عن بعد والتعلم
مدى الحياة والسعي الى تقاسمها في أفق تعميمها

20182019
الجامعات
مديرية امليزانية
املؤسسات التابعة للوزارة
والشؤون العامة
الوظيفية
املديرية
قطاع التربية الوطنية
لنظم و
املعلومات
قطاع التكوين املنهي
الجامعات
جميع الشركاء املعنيون
واملؤسسات
الجامعية

وضع مشروع متكامل لنظام التعليم الالكتروني باالستفادة
من التجارب الدولية من هذا امليدان

تنظيمي
ومسطري
وتدبيري

وضع إطار مرجعي للكفايات التكنوبيداغوجية في مجال
إدماج التكنولوجيا في التعليم العالي

مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية
و
املديرية الوظيفية
لنظم املعلومات

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي
الشركاء الوطنيون
والدوليون

تجريب نظام التعليم الالكتروني

مواصلة تفعيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي
والابتكار والتنمية التكنولوجية
 تحسين التنسيق بين مكونات منظومةالتوجيه الاستراتيجي  -ضعف التنسيق بين مختلف املتدخلين
 ضرورة إعادة هيكلة البحث العلمي لتنسيق عمل و البحث العلمي والابتكار وضمان نجاعتهاللبحث العلمي
والابتكار وهيكلته جهود مختلف املتدخلين وفق معايير وطنية مضبوطة  -إرساء منظومة وطنية مؤسساتية مندمجة

تنظيمي
ومسطري

إحداث مجلس وطني للبحث العلمي والابتكار من أجل إرساء
منظومة وطنية مؤسساتية مندمجة
مراجعة هيكلة البحث العلمي الجامعي وفق معايير وطنية
جديدة
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البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مديرية البحث
العلمي والابتكار

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي
اللجنة الوزارية الدائمة
للبحث العلمي والابتكار
والتنمية التكنولوجية

20182019
20182019

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

 33مليون درهم
 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة عدد املرافق الصحية والرياضيةاملؤهلة
 عدد املؤسسات التي أهلت القاعاتواملختبرات بالتجهيزات املكتبية
والديداكتيكية
 عدد املؤسسات التي اعتمدتالتسجيل إلالكتروني للطلبة

2019 - 2020نسبة التقدم في وضع نظام للتعليم
إلالكتروني
 إطار مرجعي للكفاياتالتكنوبيداغوجية في مجال إدماج
 2019التكنولوجيا في التعليم العالي - 2020عدد املستفيدين من التكوين في
مجال التعليم إلالكتروني
 حصيلة تجريب نظام التعليمإلالكتروني
20212022

2017 - 2018عدد قرارات اللجنة التي تم تفعيلها
 إصدار النص التنظيمي للمجلس 2017الوطني للبحث العلمي والابتكار - 2018عدد البنيات املهيكلة حسب املعايير
الوطنية
20172018

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

 22مليون درهم
 80مليون درهم

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
وحد
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم
توفير الشروط
ب:
املالئمة النطالق  -ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعية
الدراسة للموسم  -ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
الشراكة عام/
خاص  -تأخر في انطالق الدراسة
الجامعي الجديد
املركز
مهام
ومراجعة
الخدمات والتقني
للبحث العلمي
استفادةالوطني
مهام املركز
الطلبة من
اجعةزامن
مرعدم تالوسائل
وتعاضد
التنسيق
مجال
في
بدوره
للقيام
للبحث
الوطني
الاجتماعية مع انطالق الدراسة (ألاحياء الجامعية،
العلمي والتقني املطاعم ،املنح واملراكز الصحية)

 الرفع من املوارد املالية املخصصة للبحثالعلمي والابتكار
 تبسيط املساطر لصرف امليزانيات الخاصةبالبحث العلمي
مسطري ومالي
 تحسين شفافية تدبير املشاريع باعتمادطلبات عروض
تحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلميوالابتكار
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
 توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيدوبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقإلانصاف وتكافؤ الفرص
للطلبةالبحث
الاجتماعيةمجال
عام/خاص في
الارتقاءالشراكة
 تعزيزبالخدمات
التنموي
تنظيمي
ومسطري
 تحسين تدبير التمويل املوجه للبحث العلمي -تعزيز تعاضد املوارد والبنيات و التجهيزات

مواصلة إصالح
التكوين عبر البحث
غياب معايير محددة تقنن وضعية الباحثين في
في مراكز الدراسات
عالقتهم بهذه املراكز
في الدكتوراه وتطوير
آليات التميز

مواصلة إصالح التكوين عبر البحث في مراكز
الدراسات في الدكتوراه والنهوض بالتميز :
 تحسين ظروف إعداد البحوث العلمية تحسين الدراسات بسلك الدكتوراه تشجيع الباحثين املتميزين في مجاالت العلوموالتكنولوجيا والابتكار

تنويع مصادر
التمويل وتبسيط
مساطره

نقص في إرساء التدابير الالزمة للرفع من إلامكانيات
املرصودة للبحث العلمي وفي تدبير املشاريع وصرف
امليزانيات املرصودة له وتعزيز التتبع و التقييم

التدابير املكونة لإلجراء

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

تبسيط املساطر إلادارية واملالية لصرف امليزانية بتنسيق مع
وزارة املالية
إلاعالن عن طلبات عروض جديدة لتمويل مشاريع البحث
العلمي

دراسة مع وزارة املالية ،إمكانية وضع إجراءات ضريبية
تحفيزية لتشجيع املقاولة على تمويل املشاريع في البحث

20182019
مديرية امليزانية
والشؤون العامة
مديرية البحث
و
العلمي والابتكار
الجامعات
واملؤسسات
الجامعية

إقامة شراكات عام /خاص جديدة في مجال البحث التنموي

مراجعة مهام املركز الوطني للبحث العلمي والتقني في اتجاه
تركيزها على التمويل والتعاضد

مديرية البحث
العلمي والابتكار
مديرية التعاون
والشراكة

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي
وزارة املالية

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي
املركز الوطني للبحث
العلمي و التقني
القطاع الخاص

وضع إطار قانوني للطالب الباحث والباحث ما بعد الدكتوراه

مراجعة طرق تدبير مختلف الجوائز الحالية لتشجيع التميز
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والابتكار للرفع من فعاليتها

مواصلة وتطوير برنامج تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة
بالخارج -فينكوم-“”FINCOME
تنظيم يوم وطني للبحث العلمي والابتكار
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 عدد الفضاءات الجامعية املؤهلةوالرياضية
الصحية
مساطراملرافق
 عددلصرف امليزانية
مبسطة
2018املؤهلةاملشاريع املمولة في إطار طلبات
 عددالعروضاملؤسسات التي أهلت القاعات
 - 2019عدد
لتشجيعاملكتبية
بالتجهيزات
آلياترات
واملختباملقاولة على
تحفيزية
والديداكتيكية
املشاريع في البحث
تمويل
 - 2018عدد املؤسسات التي اعتمدت 2019التسجيل إلالكتروني للطلبة

 80مليون درهم

20172018
 عدد الشراكات عام/خاص املهام الجديدة للمركز مفعلة20172018
20172018
20172018

تفعيل إصالح مراكز الدراسات في الدكتوراه

تنظيمي
ومسطري
ومالي

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية
و
ومديرية البحث
العلمي والابتكار

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث
العلمي
املركز الوطني للبحث
العلمي و التقني
القطاع الخاص

 حصيلة تفعيل إصالح مراكزالدراسات في الدكتوراه
 تخريج  3000دكتور سنويا في أفق2021
 عدد الطلبة الباحثين والباحثين ما 2017بعد الدكتوراه املتعاقد معهم - 2018عدد الحاصلين على الجوائز
وامليداليات
  100مشروع مدعم سنويا في أفق 2021عبر برنامج تعبئة الكفاءات
املغربية املقيمة بالخارج
 - 2017يوم وطني للبحث العلمي والابتكار2018
20172018

720.000درهم كل سنة موزعة
كالتالي:
 170.000درهم بالنسبة للجائزة
الكبرى لالبتكار والبحث في العلوم
والتكنولوجيا و 250.000درهم
بالنسبة مليدالية العلوم
والتكنولوجيا و 300.000بالنسبة
لجائزة التنافسية

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

مواصلة برنامج "سمة وحدات البحث املشاركة مع املركز
الوطني للبحث العلمي (”)URAC
 مواصلة وتحسين برامج التميز و الجودةمواصلة برامج
الحالية
غياب آليات محفزة للتنافس
 تعبئة املوارد املالية الالزمة لتحسين هذهالجودة والتميز
يتعلق ألامر بتوفير التدابير الكفيلة بانطالق الدراسة البرامج
برسم املوسم الجامعي  2018-2017في ظروف جيدة
وفي تاريخ ُم َّ
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
وحد
فغالبا ما كان يعرف الدخول الجامعي انطالقة تتسم  -توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيد
توفير الشروط
وبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
ب:
النطالق
املالئمة
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيق ضعف العناية باملرافق والفضاءات الجامعيةإلانصاف وتكافؤ الفرص
الدراسة للموسم  -ازدحاما عند تسجيل الطلبة خاصة الجدد منهم
 الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للطلبةالجامعي الجديد  -تأخر في انطالق الدراسة
علوم التربية
يكتسيهامنمجال
لألهمية التي
نظراالخدمات
بات الطلبة
استفادة
عدم تزامن
الجامعية ،في
ألاطر والباحثين
لتوفير
ملحة
أصبحث
الحاجة
فإن
ألاحياء
(
اسة
الد
انطالق
مع
الاجتماعية
ر
 الرفع من عدد ألابحاث والابتكارات في املجالالبشرية ذات كفاءات
املوارد
توفير
قصد
تعزيز البحث التربوي املجال
)
الصحية
اكز
ر
وامل
املنح
املطاعم،
التربوي
والرفع من عدد جيدة لتسهم في ورش إصالح منظومة التربية
 الرفع من عدد الحاصلين على الدكتوراهالطلبة الدكاترة والتكوين بموازاة مع توفير الدكاترة في جل املجاالت
 تحسين منح البحث وجودة البحوثلالستجابة للحاجيات في مجالي التعليم العالي
والبحث العلمي

وضع معايير

غياب معايير موحدة و مضبوطة للجودة باملختبرات
للمختبرات وتشبيك
الجامعية ووحدات الدعم التقني
وحدات الدعم
توفير الظروف املناسبة للبحث والابتكار

التقني

تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي
وتشجيع استعمالها املشترك :
 وضع معايير الجودة املتعلقة باملختبرات تشبيك البنيات التحتية الخاصة بالتحاليلوالقياسات املختبرية
 تطوير البنيات التحتية وترشيد استعمالهاوالرفع من جودة خدماتها

تنظيمي
ومسطري
ومالي
تنظيم دورة جديدة لجائزة التنافسية وجائزة الشراكة بين
الجامعة واملقاولة

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث
العلمي
مديرية امليزانية
املركز الوطني للبحث
العامة
والشؤون
العلمي و التقني
و
السلطة الحكومية املكلفة
البحث
مديرية
الجامعات
بالصناعة والتجارة
والابتكار
العلمي
واملؤسسات
جمعية الدراسات
الجامعية
وألابحاث للتنمية
أكاديمية الحسن الثاني
للعلوم والتقنيات الجمعية
املغربية للبحث التنموي

تنظيمي
ومسطري
ومالي

الرفع من عدد الطلبة املسجلين بسلك الدكتوراه

مواصلة وتطوير برنامج منح البحث (منح التميز)

وضع إطار مرجعي ملعايير الجودة املتعلقة باملختبرات الجامعية
تنظيمي
ومسطري
ومالي

إحداث شبكة وطنية لبنيات التحاليل املماثلة لوحدات
الدعم التقني للبحث العلمي
تعزيز وحدات الدعم التقني للبحث العلمي وتيسير استفادة
املجموعة العلمية الوطنية من خدماتها
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مديرية البحث
العلمي والابتكار

 - 2018عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة - 2019عدد املرافق الصحية والرياضية
املؤهلةوحدات البحث املشاركة مع
 عددوالتقني
العلمي
للبحث
الوطني
املركز
 عدد املؤسسات التي أهلت القاعاتاملكتبيةبشراكة
ات املنجزة
البحث
مشاريع
 عددبالتجهيز
واملختبرات
والديداكتيكية والقطاع الخاص
بين الجامعات
التيالجائزة
املؤسساتعلى
عددالحاصلين
 -عدداعتمدت
 2018التسجيل إلالكتروني للطلبة2019

 7.5مليون درهم كل سنة

 80مليون درهم

قيمة الجائزة 190.000 :درهم

20192020

تعزيز البحث التربوي والابتكار البیداغوجي في الجامعات
مديرية التعليم
العالي والتنمية
البيداغوجية
و
مديرية البحث
العلمي والابتكار

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
الاقتضاء

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث
العلمي
املركز الوطني للبحث
العلمي و التقني

 عدد البحوث التربوية - 2019بلوغ  50000طالب مسجل بسلك 2020الدكتوراه في أفق 2021
 عدد املستفيدين من منح التميز 2019الذين ناقشوا أطروحاتهم2020

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث
العلمي
املركز الوطني للبحث
العلمي و التقني
الوكالة الوطنية لتقييم
وضمان جودة التعليم
العالي والبحث العلمي

2017 - 2018إطار مرجعي محدد
 عدد البنيات املنخرطة في الشبكةالوطنية لبنيات التحاليل املماثلة
 2017لوحدات الدعم التقني للبحث العلمي - 2018عدد التحاليل املنجزة سنويا من
طرف وحدات الدعم التقني للبحث
العلمي
20172018

 32.4مليون درهم كل سنة

 25مليون درهم كل سنة

مصفوفة تنزيل البرنامج الحكومي  : 2022-2017قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
إسم إلاجراء

بيان إلاجراء

أهداف إلاجراء

نوعية
إلاجراء

التدابير املكونة لإلجراء

تجهيز وتأهيل املختبرات الجامعية

تأهيل واعتماد
ضمان استجابة املختبرات الجامعية ملعايير الجودة
املختبرات الجامعية املطلوبة

تثمين
املوجودة حاليا
املجهودات
 رغمبانطالق فيالدراسة
آلالياتالكفيلة
بتوفيروالتدابير
يتعلق ألامر
ظروفالت
والابتكار-فإن
املوسمالعلمي
برسمالبحث
نتائج
النتائج ما ز
جيدة
 2018في
الجامعي 2017
إلى ُم َّ
املستوى املطلوب
الترقى
وحد
تاريخ
وفي
الستمرار
واملحفز
الدخولاملناسب
إلاطار العام
تتسم
انطالقة
الجامعي
وضع يعرف
ضرورةما كان
فغالباتوفير الشروط
عمل شبكة حاضنات املشاريع والرفع من مردوديتها
ب:
الجامعيةهذا
والفضاءاتاملحدثة في
املقاوالت املبتكرة
رمحدودية
عدد باملرافق
العناية
املالئمة النطالق  -ضعف
منهمالعام
إلاطار
مالءمة
الطلبةعدم
تسجيلبسبب
عندمحدودا
ازدحامازال
الدراسة للموسم -إلاطار ال
الجدد
خاصة
الحاضنات ملتطلبات الاحتضان
املنظم
الجامعي الجديد -الحالي
لعملالدراسة
انطالق
تأخر في
الوجود
املشاريع إلى
وإخرمن الخدمات
استفادةحيزالطلبة
عدماجتزامن
ألاحياء من الرباط
الابتكار بكل
مواكبةمعإحداث
 تمتالجامعية،
مدنراسة (
انطالق الد
الاجتماعية
اكة مع وزارتي الاقتصاد
وسطات بشر
وفاس
الصحية)
اكشواملراكز
ومراملنح
املطاعم،
مراجعة آليات
واملالية والتجارة والصناعة .و قد تم لحد أالن
الحالية
التثمين
 التوقيع على الاتفاقيات املتعلقة بإحداث مدنإلابتكار بكل من فاس ومراكش و الرباط وسطات
 برمجة مساهمة الوزارة في تمويل إحداث مدنالابتكار بغالف مالي قدره  50مليون درهم
 صياغة نموذج موحد لإلطار القانوني ملدن الابتكارعلى شكل مؤسسات
 ضرورة إلاسراع في استكمال إحداث مدن الابتكارالجامعية الحالية والتفكير في إحداث مدن ابتكار
أخرى بالجامعات املتبقية

تحسين جودة املختبرات الجامعية

تنظيمي
ومسطري
ومالي

اعتماد املختبرات الجامعية وفق إلاطار املرجعي
دعم وتشجيع مشاريع البحث في مجال العلوم إلانسانية
والاجتماعية
إنجاز تقييم ملختلف آليات تثمين نتائج البحث العلمي
والابتكار

املسؤول
املباشر عن
إلانجاز
مديرية البحث
العلمي والابتكار
مديرية امليزانية
مديرية امليزانية
والشؤون العامة
والشؤون العامة
و
الجامعات
واملؤسسات
الجامعية

القطاعات والجهات
ألاخرى الشريكة

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث
العلمي
املركز الوطني للبحث
العلمي و التقني

مواصلة إحداث مدن الابتكار في الجامعات

20182019
20182019
20182019
20172018
20172018

إحداث آلية لتسجيل براءات الاختراع باملغرب

تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي :
 توفير فضاءات متميزة تسمح بتكوين جيدوبنية تحتية تستجيب ملعايير الجودة والسالمة
مراجعة البرنامج الوطني لوجيهات (  )interfaceاملقاوالت -
 ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيقالجامعة
إلانصاف وتكافؤ الفرص
العلمي
بالخدماتنتائج
آليات تثمين
تعزيزالبحثللطلبة
الاجتماعية
الارتقاء
والابتكار :
 مواكبة أنشطة البحث العلمي ملتطلباتتدبيري
التنمية على املستويين الجهوي والوطني
 مواكبة الباحثين في تثمين نتائج أبحاثهمومسطري وضع برنامج لتشجيع الحاضنات الجامعية وتفعيله
وتنظيمي ومالي
وابتكاراتهم
 تنمية الابتكار والرفع من تنافسية الاقتصادالوطني

البرمجة
الزمنية
لإلنجاز

الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي والبحث
العلمي
املركز الوطني للبحث
مديرية البحث
العلمي والابتكار العلمي و التقني املكتب
املغربي للملكية الصناعية
و
مديرية التعاون
والتجارية
السلطة الحكومية املكلفة
والشراكة
بالصناعة والتجارة
السلطة الحكومية املكلفة
باالقتصاد واملالية

20182019

دعم انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في ألاقطاب
التكنولوجية ()Clusters
تعميم وتفعيل مراكز إلاخبار التكنولوجي املتعلقة ببراءات
الاختراع ()TISC

20182019
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 جميع املختبرات مجهزة ومؤهلة عدد الفضاءات الجامعية املؤهلة عدد املختبرات املعتمدة سنويا عدد املرافق الصحية والرياضيةاملؤهلة
 عدد املؤسسات التي أهلت القاعاتواملختبرات بالتجهيزات املكتبية
والديداكتيكية
 عدد املؤسسات التي اعتمدتالتسجيل إلالكتروني للطلبة
 حصيلة التقييم عدد براءات الاختراع الدولية ذاتالصلة بحفظ سالالت ألاحياء الدقيقة»

 البرنامج الوطني الجديد لوجيهات ( )interfaceاملقاوالت -الجامعة
 حصيلة تفعيل برنامج تشجيعالحاضنات الجامعية
 مدينة لالبتكار بكل جامعة2018 جميع الجامعات منخرطة في ألاقطاب2019
التكنولوجية
 جميع الجامعات تتوفر على مركزواحد على ألاقل
  200براءة اختراع مسجلة سنويالدى املكتب املغربي للملكية الصناعية
 2018والتجارية2019
20182019

(*) تندرج اإلجراءات كلها ضمن المحور الرابع للبرنامج الحكومي" :تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي " النقطة الخامسة" :إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي"

مؤشرات تتبع وقياس ألاداء

امليزانية الالزمة عند
 25مليون درهم كل سنة
الاقتضاء

 80مليون درهم

 4.15مليون درهم سنويا موزعة
كالتالي:
 3.45مليون درهما لدعم 15
مشروعا ( 230.000درهم لكل
مشروع )
 700.000درهما ميزانية التكوين
والتنشيط لشبكة الحاضنات
الجامعية

