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توصيف املناصب الشاغرة
املديرية

التوصيف

املنصب الشاغر
قسم التعليم العالي العام الجامعي

مديرية التعليم العالي والتنمية
البيداغوجية

مصلحة إلاعالم والتوجيه

-

املساهمة في إعداد إلاستراتيجيات الوطنية للتعليم الجامعي؛
تتبع ألانشطة البيداغوجية والسهر على تنظيم التعليم العالي الجامعي وإصالحه؛
تنمية التعليم العالي الجامعي والسهر على إدماج الجامعات في محيطها الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين
الوطني والجهوي؛
املساهمة في وضع الضوابط البيداغوجية الوطنية وتتبع عملية اعتماد مسالك التكوين الجامعي؛
إعداد ملفات اعتماد مسالك التكوين بالتعليم الجامعي؛
القيام بمهام كتابة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
املساهمة في تقييم التعليم العالي الجامعي واقتراح إلاصالحات الالزمة.
استقبال وإعالم واملساعدة على توجيه التالميذ والطلبة؛
إعداد دعائم متعددة الوسائط حول الدراسات العليا باملغرب والخارج وحول املهن وسوق الشغل؛
تتبع أنشطة إلاعالم واملساعدة على التوجيه بمؤسسات التعليم العالي؛
املشاركة في تظاهرات إلاعالم واملساعدة على التوجيه.

-

مديرية الاستراتيجيات ونظم
املعلومات

قسم البرمجة

-

وضع وتحيين الخريطة الجامعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتبع تنفيذها؛
تحضير الدخول الجامعي وتتبعه وتحديد حاجياته بتعاون مع الجهات املعنية؛
املساهمة في إعداد وبرمجة التكوينات الجديدة وتتبع إنجازها فيما يتعلق بإحداث مؤسسات جديدة وتوسيع
الطاقة الاستيعابية للمؤسسات القائمة؛
توزيع املناصب املالية املخولة للوزارة ما بين الجامعات واملركز الوطني للبحث العلمي والتقني واملكتب الوطني
لألعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وتتبع إنجازها بتعاون مع املصالح املعنية؛
إعداد التقارير السنوية املتعلقة بحصيلة منجزات التعليم العالي والبحث العلمي وألاعمال الجامعية الاجتماعية
والثقافية بتنسيق مع املصالح والقطاعات املعنية؛
املساهمة في عمليات الاستقصاءات املتعلقة بالتقييم الدائم ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد
بيانات بتنسيق مع املصالح املعنية عن أعمال التقييم النوعي املنجزة من لدن الهيئات املتخصصة.

