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العدد 1:

كلمة العدد
كان التواصل وال يزال وسيظل ،بالنسبة إلينا ،آلية

كما تأيت هذه البادرة يف سياق ما تقوم به الوزارة من

استراتيجية لتفعيل املقاربة التشاركية يف بلورة سياسات

جمهودات على هذا الصعيد ،آخرها تطوير موقعها

الوزارة ولضمان حسن تطبيقها من طرف الفاعلني يف

االلكتروين يف أفق حتويله إىل بوابة متكاملة ومتجددة

القطاع يف جو يسوده احلوار البناء واالصغاء الدائم

ومتفاعلة لتحقيق مزيد من االنفتاح والتواصل.

النتظاراتكم وانشغاالتكم.

جتدون يف هذا العدد:

ويأيت إصدار هذه النشرة الدورية يف إطار هذه الدينامية

إخبارية باألساس ،متدكم باملستجدات ،ووسيلة للتفاعل

وسعيا وراء إطالع التالميذ والطلبة وأوليائهم وجمموع

اإلجيايب حول قضايا القطاع من أجل تطويره واالرتقاء

املهتمني بالقطاع مبا حتفل به منظومة التعليم العايل

جبودة خدماته.

اإلصالح البيداغوجي لدراسات

ببالدنا ،إن على املستوى التربوي والعلمي أو على مستوى

الطب وطب األسنان والصيدلة

اخلدمات االجتماعية املقدمة للطلبة وكذا األنشطة

ولوج السنة األوىل لشعبة
الصيدلة

حلاملي

وتسعى الوزارة إىل جعل هذه النشرة الدورية نافذة

اجلامعية ذات الطابع الثقايف والرياضي.

ويف خضم اإلعداد للدخول اجلامعي  ،5102-5102نضع
بني أيديكم العدد األول من هذه النشرة ،والذي خصصناه
ألهم مستجدات السنة اجلامعية املقبلة,

شهادة

واهلل ويل التوفيق.

الباكالوريا
الشروع يف مراجعة نظام ولوج

مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية

أهم مستجدات الدخول اجلامعي 5102-5102

مؤسسات التعليم العايل ذات
اإلستقطاب احملدود
مسطرة طلب منحة التعليم

سيتميز الدخول اجلامعي  5102-5102بعدة مستجدات

ورغبة يف دمقرطة الولوج ملؤسسات التعليم العالي وترسيخ

تنخرط يف مسار تقوية املكتسبات اليت مت حتقيقها يف جمال

قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام اجلميع وكذا

العايل برسم السنة اجلامعية

اإلصالح البيداغوجي وحكامة املنظومة الوطنية للتعليم

العمل على تدبري أمثل لعملية ولوج املؤسسات ذات

5112-5112

العالي.

االستقطاب احملدود ،تعكف وزارة التعليم العالي والبحث

مشروع قانون التغطية الصحية

وهكذا ،سيشرع خالل السنة اجلامعية املقبلة يف تطبيق

للطلبة بالربملان
اجلامعات واملؤسسات احملدثة يف
إطار الشراكة :دينامية جديدة
يف منظومة التعليم العايل

اإلصالح البيداغوجي يف ختصصات الطب والصيدلة وطب

لتحسني شروط ولوج هذه املؤسسات اجلامعية.

األسنان بغية خلق االنسجام والتكامل الضروريني بني هذه
التخصصات وكذا مواكبة حركية التعليم العالي على
املستوى الدولي من خالل اعتماد نظام ( LMDإجازة -
ماسرت -دكتوراه) على غرار باقي الدبلومات الوطنية.

املصادقة على مرسوم متديد

ومن بني أهم املستجدات اليت أتى بها هذا اإلصالح فتح ولوج

مدة حتضري شهادة الدكتوراه

السنة األوىل لشعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط

مواعيد هامة

العلمي وتكوين األطر حاليا على وضع مسطرة جديدة

حلاملي شهادة الباكالوريا مع االستمرار يف قبول تسجيل
الطلبة احلاصلني على دبلومات وشهادات باكالوريا  5 +يف
ختصصات علوم احلياة واألرض والكون والكيمياء

وسعيا وراء تدويل املنظومة الوطنية للتعليم العالي ،سيشهد
الدخول اجلامعي  5102-5102تعزيز مسار االنفتاح عرب
إحداث جامعات ومؤسسات جديدة يف إطار الشراكة.

والبيولوجيا ،إخل.

مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية
العنوان :زنقة إدريس األكرب ،ص,ب ،0211 ,حسان ،الرباط ،اهلاتف ،05 37 21 75 01/02/03 :الفاكس ،05 37 21 75 47 :املوقع االلكنرونيwww.enssup.gov.ma :
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اإلصالح البيداغوجي لدراسات الطب والصيدلة وطب األسنان
متاشيا مع مسلسل إصالح منظومة التعليم العالي ،وبعد مراجعة

ويرتكز مضمون إصالح الدراسات الطبية على إدماج مواصفات

دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية جملموعة من الشواهد

مهنية جديدة للطبيب العام متكن من تكوين جيل جديد من

الوطنية واعتماد عرض تربوي جديد ،ابتداء من السنة اجلامعية

املمارسني الذين سيتحولون من مهنيني يف التشخيص السريري إىل

 ،5102-5102ستعرف السنة اجلامعية  5102-5102الشروع

فاعلني حقيقيني يف ميدان الصحة العمومية مع توجه واضح

يف تطبيق اإلصالح البيداغوجي املتعلق بالدراسات الطبية

للمقاربة الوقائية.

والصيدلية وطب األسنان.

ومن أهم مرتكزات إصالح طب األسنان متديد مدة التكوين من

ويرتكز هذا اإلصالح على اعتماد اهلندسة البيداغوجية

 2سنوات إىل  2سنوات ،حيث ستخصص السنة اليت متت إضافتها

"إجازة -ماسرت -دكتوراه" على غرار الدبلومات الوطنية

لتداريب ذات طابع مؤسساتي وتأطريي ،الشيء الذي سيمكن

األخرى وذلك يف إطار مالءمة املنظومة الوطنية مع أنظمة

مستقبال طبيب األسنان من التوفر على مهارات مهنية إضافية

التعليم العالي املعتمدة دوليا ،مما سيمكن الطالب املغربي من
االستفادة من ترصيد املكتسبات وتسهيل احلركية على
املستويني الوطين والدولي ،فضال عن تثمني الشهادات الوطنية
واالعرتاف بها على املستوى الدولي.

وجبودة عالية مما سينعك

إجيابا على جمال الصحة العامة.

ويهدف إصالح الدراسات الصيدلية ،من خالل فتح باب الولوج
للسنة األوىل هلذه الشعبة يف وجه حاملي الباكالوريا ،إىل متكني
الطلبة خالل السنتني األوليتني للتكوين من التوفر على املعارف

ويتميز هذا اإلصالح بطابعه الشمولي ،حيث أخذ بعني

الضرورية ملتابعة الدراسات الصيدلية .وقد حددت مدة الدراسة يف

اإلعتبار ،إضافة إىل اجلانب البيداغوجي والتنظيمي ،اجلانب

 2سنوات مع الرتكيز على اجلانب املهين لتخصص الصيدلي ،وال

املتعلق باملواصفات املهنية اليت جيب أن تتوفر مستقبال يف

سيما خالل السنتني األخريتني من التكوين.

ممارسي الطب والصيدلة وطب األسنان من أجل االستجابة
حلاجيات البالد على مدى العقدين القادمني وكذا ملتطلبات
املريض يف الوقت الراهن.

ولوج السنة األوىل لشعبة الصيدلة حلاملي شهادة الباكالوريا
يعترب إصالح الدراسات الصيدلية من بني املستجدات األساسية اليت أتى بها إصالح الدراسات الطبية والصيدلية وطب
األسنان ،حيث تقرر ،وألول مرة ببالدنا وابتداء من املوسم اجلامعي املقبل  ،5102-5102فتح باب الولوج للسنة األوىل لشعبة
الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط ،بعد اجتياز مباراة ،يف وجه التالميذ احلاصلني على شهادة الباكالوريا ،باملوازاة
مع ولوج حاملي شهادة الباكالوريا  +سنتني ملستوى الفصل اخلامس.
و تستغرق مدة الدراسة بشعبة الصيدلة ،بالنسبة للحاصلني على شهادة الباكالوريا ،ست سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتور يف
الصيدلة.
وقد حدد عدد املقاعد املتبارى بشأنها يف  001مقعدا تفتح يف وجه املرشحني:
 املسجلني بالسنة الثانية من سلك الباكالوريا لسنة  5102-5102يف شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبيةأو ما يعادهلا؛
 احلاصلني على شهادة الباكالوريا يف شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو ما يعادهلاويتم ولوج السنة األوىل لشعبة الصيدلة بعد جناح املرتشحني يف مباراة جترى على مرحلتني :انتقاء متهيدي ،ستعلن
نتائجه يوم السبت  52يوليوز  ،5102و اختبار كتابي سينظم يوم األربعاء  59يوليوز .5102وينصب االختبار الكتابي على
برامج الباكالوريا (شعبة العلوم التجريبية).

وللمزيد من املعلومات حول اإلجراءات اخلاصة بالرتشيح ،يرجى اإلطالع على املذكرة الوزارية رقم
10/622بتاريخ  52ماي ( 5102ولوج كليات الطب والصيدلة "شعبة الصيدلة" برسم السنة اجلامعية )5102-5102اليت
ميكن حتميلها على موقع الوزارة على االنرتنت ( )www.enssup.gov.maأو زيارة املوقع االلكرتوني لكلية الطب
والصيدلة بالرباط على العنوان التالي.www.medramo.ac.ma :
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مراجعة نظام ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات اإلستقطاب احملدود
تعكف وزارة التعليم العالي والبحث

ويهدف هذا املشروع إىل دمقرطة

العلمي وتكوين األطر حاليا على

الولوج ملؤسسات التعليم العالي وترسيخ

وضع مسطرة جديدة لتحسني شروط

قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ

ذات

الفرص أمام اجلميع وكذا العمل على

املؤسسات

ولوج

اجلامعية

االستقطاب احملدود.

تدبري أمثل لعملية ولوج املؤسسات ذات

وتقضي هذه املسطرة بوضع نظام

االستقطاب احملدود من خالل:

وطين موحد ينبين على إلغاء مباريات

التخفيف من املصاريف املهمة

الولوج هلذه املؤسسات واالقتصار فقط

اليت

التالميذ

على انتقاء املرتشحني بناء على صيغة

وأولياؤهم ،وال سيما من ذوي

يتحملها

الحتساب املعدل ،خاصة بكل نوع من

الدخل احملدود ،نتيجة التنقالت

هذه املؤسسات (الطب والصيدلة وطب

العديدة الجتياز املباريات املوزعة

األسنان ،املدارس الوطنية للتجارة

على خمتلف جهات اململكة.

والتسيري ،املدارس الوطنية للعلوم

تقليص

التطبيقية ،اخل ،).تعتمد فيها،

بتنظيم ولوج هذه املؤسسات.

متفاوتة،

مبعامالت

نقط

التكاليف

وسيشرع يف تفعيل هذا املشروع برسم
املوسم اجلامعي  5102/5102وسيهم

مواد

اإلمتحان الوطين وبعض مواد اإلمتحان

املقاعد اليت تضعها سنويا

اجلهوي.

مؤسسات التعليم العالي ذات

وهكذا ،سيحدد معدل اإلنتقاء بناء

االستقطاب احملدود رهن إشارة

على طبيعة املؤسسة املراد الولوج إليها

التالميذ احلاصلني على شهادة

ونتائج اإلمتحانني الوطين واجلهوي

الباكالوريا.

مراجعة نظام ولوج

األسنان واملدارس الوطنية للعلوم

مؤسسات التعليم

التطبيقية واملدرستان الوطنيتان للفنون
واملهن واملدارس الوطنية للتجارة

العايل ذات

والتسيري و كليات العلوم والتقنيات
واملدارس العليا للتكنولوجيا.

االستقطاب احملدود

اخلاصة

احلد من هدر عدد مهم من

ولوج كليات الطب والصيدلة وطب

ويقتصر هذا اإلجراء على حاملي

من أجل تكافؤ الفرص

شهادة الباكالوريا فيما سيظل ولوج

والتخفيف من األعباء

هذه املؤسسات وغريها من مؤسسات
التعليم العالي ،بالنسبة لتالميذ

املالية اليت تتحملها

األقسام التحضريية وحاملي دبلوم

األسر املغربية نتيجة

الدراسات اجلامعية العامة والدبلوم
اجلامعي للتكنولوجيا أو ما يعادهلما

تعدد املباريات

وكذا شهادة اإلجازة أو ما يعادهلا

وتوزيعها على كامل

عرب املياريات اخلاصة بهذه العينة من
املرتشحني من قبيل املباراة الوطنية

تراب اململكة

املشرتكة

للمهندسني واملباراة الوطنية املشرتكة

للباكالوريا.

لولوج مدارس التدبري ،اخل.

مسطرة طلب منحة التعليم العالي برسم السنة اجلامعية 5112-5112
ختول حكومة اململكة املغربية ،من خالل امليزانية املخصصة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين
األطر ،منحا لفائدة الطلبة املغاربة الذين يواصلون دراساتهم العليا مبختلف اجلامعات ومؤسسات التعليم
العالي العمومي .ويتم البث يف طلبات املنح من طرف اللجان اإلقليمية اليت يرتأسها السادة الوالة والعمال وتضم
يف عضويتها ممثلني عن قطاعي الرتبية الوطنية واملالية وكذا اجملال

لولوج

املدارس

العليا

املنتخبة.ويتم انتقاء املستفيدين

مشروع قانون التغطية الصحية للطلبة بالربملان
وافق جمل

املستشارين باإلمجاع ،على مشروع القانون رقم -05

 002املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص
بالطلبة.
ويهدف هذا املشروع إىل بلورة نظام تغطية صحية أساسية لفائدة

باالعتماد على الوضعية املادية لوالدي املرتشح والتصريح بالشرف مبا لديهما من ممتلكات.
وخبصوص الدخول اجلامعي  ،5102-5102يتعني على املرتشحات واملرتشحني املغاربة احلاصلني على شهادة
الباكالوريا املغربية أو األجنبية برسم سنة  ،5102الراغبني يف احلصول على منحة التعليم العالي ،اقتناء
ملفات طلب املنحة لدى املكتبات مبختلف عماالت وأقاليم اململكة .ويتضمن هذا امللف جمموعة من اخلانات
اليت يتعني تعبئتها من طرف خمتلف املصاحل اإلدارية املختصة ،باستثناء اخلانة اخلاصة باللجان اإلقليمية.
ويتعني على املرتشحات واملرتشحني الناجحني يف الباكالوريا برسم سنة  5102أن يهيئوا ملفاتهم بكامل
الدقة والعناية وأن يسلموها إىل:

الطلبة مبختلف أسالك التعليم والتكوين يف سياق تنزيل الربنامج
احلكومي الذي يعترب توفري احلماية االجتماعية إحدى أهم
األولويات وأحد األوراش اإلصالحية الكربى اليت جيب تفعيلها بغية
تعميم استفادة كل شرائح اجملتمع منها.
وينص هذا املشروع على توسيع نطاق التغطية الصحية ،لتشمل طلبة
التعليم العالي العام واخلاص وكذا متدربي التكوين املهين الذين
يتابعون دراستهم أو تكوينهم يف أسالك تتطلب التوفر على شهادة

الثانويات التأهيلية اليت تابعوا دراستهم بها؛
النيابات اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين بالنسبة للمرتشحات واملرتشحني األحرار أو
احلاصلني على باكالوريا أجنبية.

الباكالوريا ،كما حيدد القواعد اليت خيضع هلا نظام التأمني
اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بالطلبة مع التنصيص على
استفادة الطلبة من نف

وتتم هذه العملية وفق اجلدولة الزمنية التالية:
من يوم اجلمعة  52يونيو إىل يوم اجلمعة  01يوليوز  :5102بالنسبة للمرتشحات واملرتشحني الناجحني
خالل الدورة العادية للباكالوريا؛
من يوم اإلثنني  51يوليوز إىل يوم اجلمعة  10يوليوز  :5102بالنسبة للمرتشحات واملرتشحني الناجحني
خالل الدورة االستدراكية للباكالوريا.

سلة العالجات ومستويات اخلدمات املمنوحة

ملوظفي القطاع العام وعلى حتمل الدولة جململ تكاليف هذه التغطية
بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين املهين التابعة
للدولة.
وينص مشروع القانون أيضا على إسناد مهمة تدبري هذا النظام
للصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي الذي راكم جتربة
مهمة يف هذا امليدان.
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يوليوز 5112

منارات جامعية * العدد1 :

اجلامعات واملؤسسات احملدثة يف إطار الشراكة :دينامية جديدة يف منظومة التعليم العالي
اخنرط املغرب ،خالل السنوات األخرية ،يف مشاريع

وتتميز عروض التكوين بهذه اجلامعات بالتنوع،

مهيكلة كربى همت مجيع القطاعات وخلقت دينامية

حيث تشمل عدة ختصصات من بينها :علوم املهندس،

ويف إطار وضع الرتسانة القانونية والتنظيمية املنظمة
هلذه

اجلامعات

واملؤسسات،

صادق

جمل

مهمة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي مع ما

علوم الصحة ،التدبري واملالية ،العلوم السياسة

احلكومة ،يف اجتماعه األسبوعي لبوم اخلمي

يتطلب ذلك من إعداد ملوارد بشرية مؤهلة تستجيب

والقانونية ،العلوم االنسانية واالجتماعية ،اهلندسة

يوليوز  ،5102على مشروع مرسوم رقم 5-02-061

ملتطلبات خمتلف الربامج القطاعية.

املعمارية ،صناعة الطريان ،صناعة السيارات،

يتعلق بتحديد قائمة اجلامعات واملؤسسات اليت تربطها

املعلوميات ،اإلدارة واحلكامة ،اخل.

اتفاقية شراكة مع الدولة يف جمال تطوير التعليم

وعليه ،أصبحت منظومة التعليم العالي مدعوة للعب

12

العالي والبحث العلمي.

دور حموري يف هذه التحوالت من خالل العمل على
تكوين الكفاءات املطلوبة وكذا مالءمة خمتلف

وحيدد هذا املشروع قائمة اجلامعات واملؤسسات اليت

االقتصادية

تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة يف جمال تطوير

التكوينات

مع

حاجيات

التنمية

التعليم العالي والبحث العلمي املنصوص عليها يف املادة

واالجتماعية للبالد.

 5من املرسوم  02-02-222الصادر يف  02حمرم

وموازاة مع ذلك ،ترمي إسرتاتيجية التدويل اليت

 01( 0212نونرب .)5102

اعتمدتها الوزارة إىل جعل اململكة قطبا جهويا للتعليم

ويتعلق األمر باجلامعات واملؤسسات التالية:

العالي والبحث العلمي,

اجلامعة الدولية للرباط؛

وقد ساهمت كل هذه املعطيات يف سعي الوزارة إىل

وسيتعزز هذا التوجه ،برسم الدخول اجلامعي -5102

تقوية عرض التكوين يف التعليم العالي كما وكيفا

 ،5102من خالل إحداث مؤسسات جديدة .ويتعلق

جامعة حممد السادس لعلوم الصحة بالدار

عرب إحداث جامعات ومؤسسات يف إطار الشراكة

األمر بكل من:

البيضاء؛

باعتبارها مؤسسات غري رحبية توفر عرضا تكوينيا

املدرسة املركزية بالدار البيضاء بشراكة مع

اجلامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة

يف ختصصات لالمتياز.

املدرسة املركزية بباري ؛

بالرباط؛

املعهد الدولي للعلوم التطبيقية التابع للجامعة

جامعة حممد السادس متعددة التخصصات

األورومتوسطية بفاس؛

التقنية بابن جرير؛

مؤسسات جديدة باجلامعة الدولية للرباط

املدرسة املركزية بالدار البيضاء؛

للتكوين يف ختصصات طب األسنان والقانون

مدرسة اهلندسة املعمارية بالدار البيضاء.

وهكذا وإىل جانب اجلامعات العمومية ومؤسسات
التعليم العالي غري التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم
العالي اخلاص ،تأتي اجلامعات واملؤسسات احملدثة يف
إطار الشراكة لتعزيز وتنويع املنظومة الوطنية للتعليم

واهلندسة امليكانيكية.

العالي.

مواعيد هامة

املصادقة على املرسوم املتعلق بتمديد مدة حتضري شهادة الدكتوراه
صادق اجملل

احلكومي يف اجتماعه األسبوعي ليوم اخلمي

 12يوليوز  5102على املرسوم رقم 5-02-022

بتتميم املرسوم رقم  5-12-62الصادر يف  06من ربيع اآلخر  10( 0252يونيو  )5102بتحديد اختصاص
املؤسسات اجلامعية وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة.

ذات اإلستقطاب احملدود:
املدارس الوطنية للتجارة والتسيري 53 :يوليوز 5102

خاص باألساتذة املؤهلني:

يهم طلبة سلك الدكتوراه:

تواريخ إجراء مباريات ولوج املؤسسات اجلامعية

املدرستان الوطنيتان للفنون واملهن 52 :يوليوز 5102
املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية 52 :يوليوز 5102
كليات الطب والصيدلة (شعبة الطب) 52 :يوليوز 5102

ينص هذا املرسوم الذي تقدم به السيد احلسن

كما ينص هذا املرسوم على متكني األساتذة

الداودي ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي

املؤهلني غري احلاصلني على الدكتوراه من

وتكوين األطر ،على متديد مدة حتضري

مناقشة أطروحاتهم أو أعمال البحث دون التقيد

الدكتوراه لسنة ثالثة وأخرية إضافة إىل الثالث

مبدة الثالث سنوات ،وذلك ألن العديد منهم له

كليتا الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء (شعبة الصيدلة

سنوات املقررة وسنيت التمديد االستثنائية املعمول

أعمال حبث من مقاالت ومنشورات أجنزت بعد

حلاملي الباكالوريا  +سنتان) 13 :شتنرب5102

بها حاليا ،وذلك لتمكينهم من إمتام أعمال

حصوهلم على التأهيل اجلامعي ميكن تقدميها

مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة 13 :و 04شتنرب5102

حبوثهم اليت هي يف مراحل متقدمة وحتى يتسنى

ومناقشتها أمام جلنة املناقشة ،خاصة وأن هذه

هلم إجنازها على الوجه املطلوب ،حيث اتضح أن

الفئة من األساتذة الباحثني تشرف وتؤطر طلبة

العديد من الطلبة املسجلني يف سلك الدكتوراه مل

الدكتوراه ،كما أن حصوهلم على الدكتوراه

يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خالل أجل مخ

سيمكنهم من استيفاء أحد الشروط املتطلبة من

للباكالوريا؛

سنوات.

أجل الرتشح لرتقيهم إىل إطار أستاذ التعليم

من يوم اإلثنني  51يوليوز إىل يوم اجلمعة  30يوليوز :5102

العالي.

كليتا طب األسنان 52 :يوليوز 5102
كلية الطب والصيدلة بالرباط (شعبة الصيدلة حلاملي
الباكالوريا) 52 :يوليوز 5102

آجال إيداع ملفات طلب منحة التعليم العايل:
من يوم اجلمعة  52يونيو إىل يوم اجلمعة  01يوليوز :5102
بالنسبة للمرتشحات واملرتشحني الناجحني خالل الدورة العادية

بالنسبة للمرتشحات واملرتشحني الناجحني خالل الدورة
االستدراكية للباكالوريا.
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