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فاس)اململكة املغربية( - يعد التعليم بصفة عامة، الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية يف كل بلد وعرب خمتلف املستويات 

وذلك من خالل حماربة اجلهل واألمية ونشر العلم واملعرفة والرفع من مستوى القدرات والكفاءات يف كل أمة ودولة، ولذلك 

ظل النظام التعليمي دوما مقياسا ملدى  تقدم الشعوب واألمم. 

العوملة  العامل يف إطار نظام كوني جديد يؤسس بصفة تدرجيية لشروط ثقافة جديدة تكرس لقيم ومفاهيم  ويعيش  

املغرب  مقتنعا  العامل، ظل  اليت عرفها  التحوالت  والشراكة واالنفتاح واملنافسة. وبهدف حتقيق اخنراط إجيابي يف رهانات 

بأهمية جتديد البنيات واهلياكل واملؤسسات وإصالحها وترشيدها والتسريع بوترية انتقاهلا إىل أزمنة احلداثة والدميقراطية 

والتنمية املستدامة والشاملة. 

 	

ويفرض النظام التعليمي باعتباره القلب النابض للدولة نفسه كأول ما جيب أن ينسجم مع ظروف احلياة اجلديدة،  	

لذلك كان من الطبيعي أن يكون جزء من املنظومة الرتبوية وهو التعليم العالي من بني أوىل األوراش اليت جيب االهتمام بها 

على الدوام.

وقد ظل التعليم العالي  كيانا أساسيا ومهما يف اجملتمع املغربي عامة ويف املنظومة الرتبوية بصفة خاصة واضطلع  	

بأدوار مهمة ساهم من خالهلا يف تلبية احلاجات امللحة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملغرب ما بعد االستقالل 

وشكل عنصرا أساسيا ومهما يف النسيج الوطين مبا له من مقومات .

وتتجلى عناصر اإلشكالية األساسية اليت يطرحها نظام التعليم العالي يف املغرب  يف ما يلي: 	

يف  هويته  مقومات  مع  يتفاعل  املغربي  اجملتمع  وجعل  للمعاصرة  الدائم  والتطلع  لألصالة  الوفاء  بني  اإلجيابي  التوفيق  •    كيفية 
انسجام وتكامل وتفتح على مقومات احلضارة اإلنسانية.؟ 

منطق  من  ويتحول  الفردي  العمل  ونظام  السليب  التلقي  نظام  جتاوز  على  يعمل  باحلياة  مفعم  عالي  تعليم  إىل  نصل  كيف      •
التدريس إىل منطق التكوين والتأطري الذي ينمي الطاقة الذاتية والقدرة على   املشاركة ؟

•    كيف جنعل من التعليم العالي جماال منفتحا ومرصدا للتقدم العلمي والتقين وقبلة للباحثني وخمتربا لالكتشاف واإلبداع … ؟

والثقايف  واجملتمعي  البيئي  فضائه  وبني  بينه  جديدة  عالقات  بنسج  حميطه  على  العالي  التعليم  تفتح  على  نعمل  كيف      •
واالقتصاد ؟
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مراحل تطور التعليم العالي يف املغرب 
انطل��ق التعلي��م العايل باملغ��رب قبل الق��رن الع�رشين مع   
جامع��ة القروي��ن بفا�س  التي تاأ�س�ست �سن��ة  859 ميالدية  ثم بعد 

ذلك مع جامعة بن يو�سف مبدينة  مراك�س .

وعل��ى الرغ��م م��ن اأن التعليم يف هات��ن  اجلامعتن  كان    
اأ�سا�سا دينيا، ف��ان عددا من العلوم كانت تدر�س فيها كالريا�سيات 

والطب والفل�سفة والقانون والآداب  والفلك ...
 

ويف عه��د احلماي��ة اأدخل��ت ال�سلط��ات اإىل املغ��رب نظاما   
تعليميا مطابق للنظام التعليمي الفرن�سي موجه اأ�سا�سا اإىل التكوين 
املهن��ي والتقني . ومع بداية ال�ستقالل فان ع��دد الطلبة والأ�ساتذة 
يف التعليم العايل مل يكن يتجاوز 1700 طالبا و....اأ�ستاذ ، وباعتبار 
اأن املغرب كان يحتاج يف بداية ال�ستقالل اإىل الأطر فانه كان عليه 
اأن ي�سع نظاما للتعليم العايل ي�سعى اإىل حتقيق هذه الأهداف. ولهذا 
الغر���س تاأ�س�س��ت اأول جامع��ة مغربي��ة حديثة وه��ي جامعة حممد 

اخلام�س التي اأن�سئت �سنة 1957 بالرباط.

الطلب��ة اجلامعي��ن 3300  بل��غ ع��دد  �سن��ة 1960  ويف   
طال��ب وعدد الأ�ساتذة 150 اأ�ست��اذا ،ويف هذا ال�سياق اأ�سبح املغرب 
ي�سع��ى اإىل دع��م مكانت��ه يف الن�سي��ج القت�سادي العامل��ي وفر�س 
نف�س��ه ك�رشيك  وله��ذا الغر�س مت الهتم��ام باإن�س��اء �سبكة جامعية 
مغربية ونهج �سيا�سة لمركزية جامعية باإن�ساء عدد من املوؤ�س�سات 
اجلامعي��ة ع��ر  ال��راب الوطني  ان�سجام��ا مع املب��ادئ   الأ�سا�سية 
الت��ي اختاره��ا للتعلي��م  والتي تق��وم  على :  حق جمي��ع املواطنن 
يف التعلي��م ، امل�ساواة بن الرجال والن�ساء ، جمانية التعليم، تعميم 

املنح ، تنمية التعليم الأ�سيل ، و ت�سجيع تدري�س اللغات. 

  وحتقيق��ا له��ذه الغاي��ة ج��اء ظه��ر 1975 وحي��ث متكن 
املغ��رب من خ��الل املجهود الكبر ال��ذي بذل على م�ست��وى التعليم  
الع��ايل من حتقيق   مغرب��ة الإدارة املغربية  وتكوي��ن العدد الكايف 

من الأ�ساتذة .
 

ويف �سن��ة 1980 قفز عدد الطلبة اإىل 74000 طالبا وعدد   
الأ�سات��ذة اجلامعي��ن اإىل 2171 اأ�ستاذا، وم��ع بداية عقد الثمانيات  
ال��ذي  اله��ام  والثق��ايف  والجتماع��ي  القت�س��ادي  التط��ور  وم��ع 

عرف��ه  املغ��رب  كان من ال���رشوري تكييف التعلي��م العايل مع هذا 
الو�س��ع التنموي اجلديد  ولذلك مت اإن�س��اء جامعات جديدة ومدار�س 
للمهند�سن ومدار�س عليا للتكنولوجيا، ويف خ�سم هذا  تطور اأن�سئت 
ع��دد م��ن املدار�س العليا اخلا�س��ة يف مي��دان التكنولوجيا والتدبر 

والتجارة..

  ويف �سن��ة 1990 تطور عدد الطلبة بالتعليم العايل لي�سل 
اإىل 198000 طالب��ا وقفز ع��دد الأ�سات��ذة اإىل 6187 اأ�ستاذا ، ومع  
الزدي��اد الكب��ر يف ع��دد حملة الباكلوري��ا )الثانوي��ة العامة( عمد 
املغ��رب  اإىل نه��ج �سيا�سة تعليمي��ة جديدة تقوم عل��ى تنوع م�سالك 
التكوي��ن  التقليدي��ة  واإح��داث تكوين��ات جدي��دة وتكوي��ن مزيد من 

الأ�ساتذة املخت�سن واإقرار �سيا�سة جديدة للت�ساور والتوا�سل . 

اإ�س��الح  اإق��رار  يف  الب��دء  مت   2000 �سن��ة  حل��ول  وم��ع    
للتعلي��م العايل بهدف معاجلة بع�س الخت��اللت التي كان يعرفها 
النظ��ام التعليمي ال�ساب��ق ليكون منفتحا على املحي��ط القت�سادي 
والجتماعي و الثقايف  وجلعل منظومته تن�سجم   من حيث الهند�سة 

مع النظام ال�سائد يف  الدول احلديثة وخا�سة   يف اأوروبا .

  ومبوازاة ذلك تو�سع عدد اجلامعات املغربية التي اأ�سبحت 
14 جامع��ة   ت�س��م اأكرث م��ن 105 موؤ�س�سة موزعة عل��ى 17 مدينة 
مغربي��ة تق��دم ح��وايل 14 نوعا م��ن التعلي��م والتكوي��ن ومت تق�سيم 

موؤ�س�سات التعليم والتكوين بهذه اجلامعات اإىل:  

موؤ�ض�ضات لال�ضتقطاب املفتوح وت�ضم : 
موؤ�س�سات التعليم الأ�سيل )الإ�سالمي(   •

كليات العلوم القانونية والقت�سادية والجتماعية   •
كليات الآداب والعلوم الإن�سانية   •

كليات العلوم   •

موؤ�ض�ضات لال�ضتقطاب املحدود  وت�ضم :
كليات الطب وال�سيدلة   •

كليات العلوم والتقنيات   •
•  املدار�س العليا للتكنولوجيا 

املدار�س الوطنية للتجارة والت�سير   •

2 الصفحة



أنباء احتاد اجلامعات العربية  -  السنة السابعة والعشرون - العدد الثاني - ذو احلجة 1432 هجرية ، تشرين الثاني/ نوفمرب2011 ميالديةأنباء احتاد اجلامعات العربية  -  السنة السابعة والعشرون - العدد الثاني - ذو احلجة 1432 هجرية ، تشرين الثاني/ نوفمرب2011 ميالدية

املدار�س الوطنية للعلوم التطبيقية   •
•  كليات علوم الربية 
•  مدار�س املهند�سن 

  وان�سجام��ا م��ع ذل��ك تطور ع��دد موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل 
اخلا�س ليتجاوز املائة موؤ�س�سة.

 
وق��د د�سن هذا الإ�سالح الذي جاء به القانون 00-01 ل�سنة   
2000  العم��ل بنظام LMD  الإجازة )اللي�سان�س ، البكالوريو�س( – 

املا�سر )املاج�ستر( – الدكتوراة .

  وم��ن اأجل ت�رشيع وثرة اإ�س��الح منظومة الربية والتكوين 
و�سع��ت الدول��ة برناجم��ا اإ�ستعجالي��ا ميت��د على م��دى اأرب��ع �سنوات 
)2009- 2012(، اعتم��د يف �سياغت��ه  عل��ى التقري��ر الوطن��ي الأول 
ح��ول حالة منظومة الربية والتكوين واآفاقها الذي �سدر �سنة 2008 

من قبل   املجل�س الأعلى للتعليم.

ويق��دم الرنام��ج ال�ستعج��ايل خارط��ة للطري��ق تتوخ��ى   
توفر مقومات تاأهيل وا�ستق��رار منظومة الربية والتكوين، ومعاجلة 

اإ�سكالتها البنيوية وذلك عر: 

الرف��ع م��ن الطاق��ة ال�ستيعابي��ة باجلامع��ات ع��ن طري��ق   •
تو�سي��ع املوؤ�س�سات املوجودة وبناء موؤ�س�سات جامعية جديدة وتر�سيد 

ا�ستعمال املرافق املتوفرة.

املوؤ�س�س��ات  كل  و�سيان��ة  تاأهي��ل  لإع��ادة  برام��ج  و�س��ع   •
اجلامعي��ة املوج��ودة )97 موؤ�س�س��ة(، يتوخ��ى تاأهيل بنيته��ا التحتية 
وجتدي��د معداتها املتقادم��ة، وو�سع برنامج منتظ��م لل�سيانة بهدف 

�سمان ا�ستمرار جودة املرافق والتجهيزات.

مالءم��ة العر�س الرب��وي اجلامعي مع م��ا تتطلبه الرامج   •
التنموية الكرى للمملكة من كفاءات، و�سيتم العمل على ت�رشيع وترة 
تطوي��ر التكوين��ات التقني��ة واملهني��ة املالئمة للرفع من ع��دد الطلبة 
امل�سجل��ن مب�سالك )تخ�س�س��ات( علوم املهند�س والتج��ارة والت�سير 
والتكنولوجي��ا والعل��وم والتقنيات مرتن اإىل ثالث م��رات، كما �سيتم 
توجي��ه ح��وايل خم�س��ة وع�رشي��ن باملائ��ة م��ن طلب��ة �سل��ك الإجازة 

)اللي�سان�س،البكالوريو���س( نح��و الإجازات املهني��ة وخم�سن باملائة 
من طلبة املا�سر )املاج�ستر( نحو املا�سر )املاج�ستر( املتخ�س�س.

الرفع من ن�سبة احل�سول على ال�سهادات، يف اأفق �سنة 2012،   •
اإىل 69 باملائة بدل 45 باملائة �سنة 2008، كما �سيتم تخفي�س ن�سبة 

الهدر اإىل اأقل من 12 باملائة بدل 22 باملائة �سنة 2008.

خل��ق دينامية جديدة للتحفيز عل��ى التفوق باجلامعات، من   •
خالل منح جوائز للتميز

حت�سن حكامة بنيات البحث العلمي والرفع من مردوديتها،   •
بحي��ث �سيتم اعتم��اد 92 باملائة من ه��ذه البنيات داخ��ل اجلامعات 

خالل �سنة 2012 مقابل 69 باملائة �سنة 2008 .

رف��ع الإنت��اج العلم��ي باجلامع��ات اإىل م��ا يق��ارب 3500   •
من�سورا علميا مبجالت دولية م�سنفة خالل �سنة 2012.

مناق�سة حوايل 2300 اأطروحة دكتوراه خالل �سنة 2012.  •

اإجن��از م��ا يزي��د ع��ن 1660 م���رشوع بح��ث ت�سارك��ي م��ع   •
املقاولت خالل �سنوات 2012-2009.

ويف جم��ال حت�س��ن اخلدم��ات الجتماعي��ة للطلب��ة، يهدف    
الرنام��ج اإىل جعل الطال��ب يف �سلب منظومة التعلي��م العايل. وهكذا 
�سيت��م و�سع برنامج للدعم الجتماعي للطلبة وذلك عر تو�سيع �سبكة 
ا�ستقب��ال الأحي��اء اجلامعي��ة ق�س��د بلوغ �سق��ف ثالث��ة وخم�سن األف 
�رشي��ر يف اأفق �سن��ة 2012 اأي بزيادة قدره��ا 41 باملائة مقارنة مع 
�سن��ة 2008، وتعميم املطاعم بكل الأحياء اجلامعية، وتوفر اأزيد من 
ع���رشة مالين وجبة طعام يف اأفق �سن��ة 2012، ف�سال عن تخويل ما 

يقارب من مائة وثمانن األف منحة خالل �سنة 2012 .

ويف مي��دان  تعزي��ز ق��درات الأ�سات��ذة الباحث��ن وموظف��ي   
التعلي��م الع��ايل، يتوخى الرنام��ج ال�ستعجايل، توفر م��وارد ب�رشية 
موؤهل��ة وفق��ا للنظ��م واملعاي��ر الدولي��ة، بحي��ث �سي�ستفي��د جمم��وع 
الأ�ساتذة الباحثن )اأكرث من 12 األفا( من تكوين وتدريب باخلارج ما 

بن 2009-2012 يف حدود خم�سة وع�رشين باملائة �سنويا.

م����ل����ف  ال����ع����ددمراحل تطور التعليم العالي يف املغرب 
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نظام التعليم العالي باملغرب
ين��درج التعلي��م الع��ايل يف املغ��رب  حت��ت م�سوؤولي��ة الدولة الت��ي تتوىل 
التخطي��ط ل��ه وتنظيم��ه وتطوي��ره و�سبط��ه وتوجيه��ه ح�س��ب املتطلبات 
القت�سادي��ة والجتماعية والثقافية التي حتدد ال�سيا�سة الوطنية، يف هذا 

املجال وي�ستمل على التعليم العايل العام والتعليم العايل اخلا�س.
يهدف التعليم العايل يف املغرب ب�سفة عامة اإىل:

تكوي��ن الكفاءات وتطويره��ا وتنمية املعلوم��ات ون�رشها يف   •
جميع ميادين املعرفة.

الإ�سهام يف التطورات العلمية والتقنية واملهنية والقت�سادية   •
والثقافي��ة لالأم��ة مع الأخ��ذ يف العتب��ار الحتياجات اخلا�س��ة للتنمية 

القت�سادية والجتماعية .
التمك��ن م��ن العلوم والتقني��ات واملهارات وتنميته��ا بوا�سطة   •

البحث والبتكار .
الرف��ع من قيم��ة الراث الثقايف املغرب��ي والعمل على اإ�سعاع   •

قيمه العريقة.

يدر���س التعلي��م العايل الع��ام باجلامعات ومبوؤ�س�س��ات التعليم   
العايل غر التابعة للجامعات. وتوزع اأ�سناف التعليم بالكليات ومدار�س 
املهند�س��ن امل�سبوق��ة بالأق�س��ام التح�سرية واملدار���س واملعاهد العليا 
وموؤ�س�س��ات تكوي��ن الأط��ر البيداغوجي��ة )التعليمي��ة( وتكوي��ن التقني��ن 

املتخ�س�سن اأو ما مياثلها.

اجلامعات العمومية )احلكومية(  
عمومي��ة  موؤ�س�س��ة  وتعت��ر  بقان��ون  جامع��ة   كل   وتوؤ�س���س   
)حكومي��ة( تتمت��ع بال�سخ�سية املعنوي��ة وال�ستق��الل الإداري والتعليمي 
والعلم��ي والثقايف مع اخل�سوع لو�ساية الدولة وتكون اجلامعات متعددة 
التخ�س�سات؛ وميكن اإن اقت�سى احلال اأن تكون خمت�سة. وت�سم موؤ�س�سات 
للتعلي��م وموؤ�س�سات للتكوين وموؤ�س�سات للبح��ث. وتخت�س ب�سفة اأ�سا�سية 
بتدري�س جميع اأ�سناف التعليم والتكوينات الأ�سا�سية وبتح�سر ال�سهادات 
املتعلق��ة بذلك وبت�سليمها. ويحق لها اأن تق��دم مبوجب اتفاقيات خدمات 
مبقاب��ل واأن حت��دث حما�س��ن ملق��اولت البت��كار واأن ت�ستغ��ل الراءات 
والراخي���س واأن ت�س��وق منتج��ات اأن�سطتها. كما يحق له��ا امل�ساهمة يف 
مق��اولت عمومية واإحداث �رشكات تابع��ة يكون الغر�س منها اإنتاج �سلع 
اأو خدم��ات وحت�سن قيمتها وت�سويقها يف امليادين القت�سادية والعلمية 

والتكنولوجية والثقافية.

وتت��وزع اجلامع��ات التابعة للقطاع العام عل��ى خمتلف املدن يف املغرب 
كما يلي :  

جامعة حممد اخلام�س اأكدال مبدينة الرباط  .1
جامعة حممد اخلام�س ال�سوي�سي مبدينة الرباط  .2

جامعة ابن زهر مبدينة اأكادير  .3
جامعة ابن طفيل مبدينة القنيطرة  .4

جامعة عبد املالك ال�سعدي مبدينة تطوان  .5
جامعة احل�سن الأول مبدينة �سطات  .6

جامعة احل�سن الثاين )عن ال�سق( مبدينة الدار البي�ساء  .7
جامعة احل�سن الثاين املحمدية مبدينة املحمدية  .8

جامعة القا�سي عيا�س مبدينة مراك�س  .9
جامعة القروين مبدينة فا�س  .10

جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل مبدينة فا�س  .11
جامعة �سعيب الدوكايل مبدينة اجلديدة  .12

جامعة حممد الأول مبدينة وجدة  .13
جامعة مولي اإ�سماعيل مبدينة مكنا�س  .14

جامعة ال�سلطان مولي �سليمان مبدينة بني مالل.  .15
  

موؤ�س�سات التعليم العايل باملغرب التابعة للجامعات العمومية )احلكومية(:
ال�سنة اجلامعية 2010-2009

العددالمؤسسات
04كليات التعليم األصيل )اإلسالمي(
كليات العلوم القانونية االقتصادية 

واالجتماعية
14

14كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية
11كليات العلوم

10الكليات متعددة التخصصات
11كليات العلوم والتقنيات
05كليات الطب والصيدلة

02كليات طب األسنان
15مدارس علوم المهندس

09مدارس التجارة والتسيير
09المدارس العليا  للتكنولوجيا

01المدرسة العليا للترجمة
103العدد اإلجمالي
06معاهد البحث
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م����ل����ف  ال����ع����دد

 اأعداد الطلبة باجلامعات املغربية العمومية )احلكومية( : 
ال�سنة اجلامعية 2010-2009

العدد اإلجمالي للطلبة الجامعة
5237القرويين 

22398محمد الخامس أكدال 
15639محمد الخامس السويسي 
22224الحسن الثاني عين الشق 
20197الحسن الثاني المحمدية 
50670سيدي محمد بن عبد هللا 

28236القاضي عياض
24755موالي إسماعيل 

5967سلطان موالي سليمان 
22516عبد المالك السعدي 

7650شعيب الدوكالي 
7310الحسن األول 

11910ابن طفيل 
36867ابن زهر 

25019محمد األول
306595المجموع

اخلدمات االجتماعية للطلبة 
يت��وىل ه��ذه املهم��ة يف املغ��رب  املكت��ب الوطن��ي لالأعم��ال   
اجلامعية الجتماعية والثقافية وهو موؤ�س�سة عمومية  تتمتع بال�سخ�سية 
املعنوي��ة وال�ستقالل املايل  لو�ساية الدول��ة ، وتناط بهذا  املكتب مهمة 
توف��ر اخلدم��ات الت��ي تق��دم لفائ��دة الطلبة يف نط��اق احلي��اة اجلامعية 

ول�سيما ما يلي:

اإح��داث موؤ�س�س��ات لإيواء واإطعام الطلب��ة وتو�سيعها وتهيئتها   •
وتدبره��ا و�سيانته��ا با�ستثن��اء الداخلي��ات التابع��ة ملدار���س ومعاه��د 

التعليم العايل.

العمل على تطوير وتعميم التغطية ال�سحية للطلبة بتعاون مع   •
ال�سلط��ات املخت�سة يف نطاق الن�سو�س الت�رشيعي��ة والتنظيمية  اجلاري 

بها العمل يف هذا املجال.

القيام ب�رشف املنح الدرا�سية للطلبة التي تو�سع العتمادات   •
املالي��ة املخ�س�س��ة لها ره��ن اإ�سارة املكتب م��ن قبل ال��وزارات املعنية، 

وذلك وفق ال�رشوط التي يحددها الن�س التنظيمي.

الإ�سهام يف النهو�س بالريا�سة اجلامعية الوطنية.  •

العم��ل عل��ى تطوير احلياة الثقافي��ة يف الو�سط اجلامعي   •
بات�سال مع الإدارات وموؤ�س�سات التعليم العايل والهيئات املعنية.

اإجناز جميع الدرا�سات والأبحاث املتعلقة بظروف حياة   •
الطلبة اأو تكليف من يقوم باإجنازها.

امل�ساهم��ة بات�س��ال م��ع اجله��ات املعني��ة يف ا�ستقبال   •
الطلبة الأجانب واإقامتهم يف املغرب.

دع��م مب��ادرات وعمل الهيئ��ات التي ته��دف اإىل حتقيق   •
غر�س مماثل اأو تكميلي لأهداف املكتب.

 االأ�ضاتذة الباحثون باجلامعات املغربية 
ت�ستمل هيئة الأ�ساتذة الباحثن بالتعليم العايل على الأطر التالية:

اأ�ستاذ التعليم العايل.  •
اأ�ستاذ موؤهل )م�سارك(.  •

اأ�ستاذ التعليم العايل م�ساعد.  •

ويج��وز للجامع��ات واملوؤ�س�س��ات اجلامعي��ة اأن ت�ستع��ن   
باأ�ساتذة م�ساركن واأ�ساتذة يتقا�سون تعوي�سات عن الدرو�س.

ويعهد اإىل الأ�ساتذة الباحثن باملهام التالية:

امل�ساهم��ة يف اإع��داد برام��ج التعلي��م والإع��داد وال�سه��ر   •
عل��ى تنفيذه��ا يف �سكل درو���س رئي�سية واأعم��ال توجيهية واأعمال 

تطبيقية.

القيام، متى ا�ستلزمت احلاجة ذلك، وبتعاون مع الأو�ساط   •
املهنية، بتحين م�سامن ومناهج التعليم.

اأو  ع��ب  ال�سُّ داخ��ل  التعلي��م  ح�س���س  وتوزي��ع  تنظي��م   •
املجموعات البيداغوجية )التعليمية(.

نظام التعليم العالي باملغرب
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تقيي��م ومراقبة معلومات وموؤه��الت الطلبة وامل�ساهمة   •
يف احلرا�سة )املراقبة( ويف جلان المتحانات واملباريات.

والتطبيق��ي  الأ�سا�س��ي  البح��ث  تنمي��ة  يف  امل�ساهم��ة   •
والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته.

امل�ساهمة يف التكوين )التعليم( امل�ستمر لأطر القطاعن   •
الع��ام واخلا���س ون���رش الثقاف��ة واملع��ارف العلمي��ة والتقني��ة؛ 
والقي��ام لهذه الغاية بتنظيم تداريب درا�سي��ة وندوات متخ�س�سة 

وحما�رشات عامة ومعار�س لالأ�سغال.

القي��ام بتبادل املعلومات والوثائ��ق والتعاون العلمي   •
م��ع معاهد ومراكز وهيئ��ات البحث املماثل��ة الوطنية والأجنبية 

ومع اجلماعات املحلية والقطاعات القت�سادية والجتماعية.

امل�ساهم��ة يف تاأطر م�ساريع نهاية الدرا�سة والأعمال   •
امليدانية.

وتر�سيمه��م  الباحث��ن  الأ�سات��ذة  تعي��ن  ع��ن  يعل��ن   
)توظيفه��م( وترقيتهم بق��رار لل�سلطة احلكومي��ة املكلفة بالتعليم 
الع��ايل بن��اء على اق��راح من اللج��ان العلمي��ة للموؤ�س�س��ات التي 
ينتم��ون اإليها  وبع��د ا�ستطالع راأي جمل�س اجلامع��ة املعني.على 
اأن التعيين��ات املقررة بع��د النجاح يف مباراة تعلن عنها مبا�رشة 

ال�سلطة احلكومية املكلفة بالتعليم العايل.
ويج��وز ملوؤ�س�سات التعلي��م اجلامعية اأن ت�ستع��ن، متى ا�ستلزمت 
احلاجة ذلك وملدة �سنة قابلة للتجديد، باأ�ساتذة غر دائمن تكون 
لهم �سف��ة اأ�ساتذة م�ساركن اأو اأ�سات��ذة يتقا�سون تعوي�سات عن 
الدرو�س. ويوظف هوؤلء الأ�ساتذة يف حدود عدد املنا�سب املقيدة 
للموؤ�س�س��ة يف امليزانية من بن اأ�ساتذة باحث��ن اأجانب اأو خراء 

اأو مهنين للقيام مبهام تعليمية معينة وحتدد و�سعيتهم بعقد.

الذي��ن يتقا�س��ون تعوي�س��ات ع��ن  الأ�سات��ذة  ويعت��ر   
الدرو�س اأط��را مكملة مبوؤ�س�سات التعليم ويخت��ارون موؤقتا مبقرر 
لرئي�س املوؤ�س�سة من بن الأ�سخا�س املتوفرين على جتربة مهنية 
معت��رة له��ا عالقة مب��ادة التدري���س. ويتقا�سى اأ�سات��ذة التعليم 
الع��ايل الباحثن  ع��الوة على املرتب املنف��ذ لدرجاتهم ورتبتهم 

تعوي�سا عن البحث وتعوي�سا عن التاأطر.

 اأع��داد الأ�سات��ذة باجلامع��ات املغربي��ة العمومي��ة )احلكومية( ، 
ال�سنة اجلامعية 2010-2009

العدد اإلجمالي  لألساتذةالجامعة
124القرويين 

990محمد الخامس أكدال 
1132محمد الخامس السويسي 
1042الحسن الثاني عين الشق 
755الحسن الثاني المحمدية 
1202سيدي محمد بن عبد هللا 

1220القاضي عياض
712موالي إسماعيل 

255سلطان موالي سليمان 
649عبد المالك السعدي 

462شعيب الدوكالي 
286الحسن األول 

412ابن طفيل 
578ابن زهر 

648محمد األول
10467المجموع

موؤ�ض�ض���ات التعلي���م العايل غ���ر التابعة للجامع���ات العمومية  
 )احلكومية(: 

تن��اط به��ذه املوؤ�س�س��ات غ��ر التابع��ة للجامع��ات واملنتمي��ة اإىل   
خمتلف الوزارات اأو اخلا�سعة لو�سايتها املهام الرئي�سية التالية :

التعليم الأ�سا�سي والتعليم امل�ستمر ول�سيما يف امليادين    •
املتعلقة بالقطاع التابعة له.

اإعداد ال�سباب لالندماج يف احلياة العملية.  •
البحث العلمي والتكنولوجي ون�رش املعرفة يف ارتباط بامليادين   •

 الذي تتوىل التكوين فيه.
وت�ساه��م م��ع اجلامع��ات يف املجه��ود الوطن��ي ل�ستقب��ال الطلبة   
وتكوينه��م وجمهود حت�س��ن املردودية يف ا�ستخدام البني��ات التحتية وتعبئة 
موارد التاأطر املتاحة. كما ت�سارك  هذه املوؤ�س�سات يف جمهود اندماج النظام 

الوطني للتعليم العايل وتن�سيقه وعقلنته وذلك عن طريق امل�ساهمة يف :
•  تنمية التكامل مع املوؤ�س�سات اجلامعية.
•  اإقامة اجل�سور مع املوؤ�س�سات اجلامعية.

اإجناز وت�سير برامج م�سركة يف جمال التكوين والبحث.  •
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م����ل����ف  ال����ع����دد

بع�س املعاهد  واملدار�س العليا العمومية )احلكومية( باملغرب 
: املعاهد العليا   •

 املعهد  العايل الدويل لل�سياحة
املعهد العايل لل�سيد البحري بالدار البي�ساء

املعهد العايل للق�ساء بالرباط 
املعهد امللكي لتكوين اأطر ال�سبيبة والريا�سة  بالرباط 

املعهد امللكي لل�رشطة القنيطرة
املعهد الوطني للتهيئة والتعمر بالرباط 

املعهد العايل للفن امل�رشحي والتن�سيط الثقايف بالرباط
املعهد الوطني لعلوم الآثار والراث  بالرباط

املعهد الوطني للفنون اجلميلة  بتطوان
املعهد العايل لالإعالم والت�سال  بالرباط

معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة  بالرباط
املعهد العايل للدرا�سات البحرية  بالدار البي�ساء

املعهد العايل للتجارة واإدارة املقاولت  بالدار البي�ساء
املعهد الوطني للريد واملوا�سالت  بالرباط

بع�س املدار�س العليا :   •  
مدر�سة علوم الإعالم  بالرباط

املدر�سة الوطنية للهند�سة املعمارية بالرباط
املدر�سة الوطنية الفالحية مبكنا�س

املدر�سة احل�سنية لالأ�سغال العمومية بالدار البي�ساء
املدر�سة الوطنية لل�سناعة املعدنية بالرباط

املدر�سة الوطنية العليا للكهرباء وامليكانيك بالدار البي�ساء
املدر�سة العليا ل�سناعات الن�سيج بالدار البي�ساء

املدر�سة الوطنية العليا للمعلوميات والتحليل النظم  بالرباط

 التعليم العايل اخلا�س
يق��وم التعلي��م الع��ايل اخلا�س - حت��ت مراقبة الدول��ة - اإىل جان��ب التعليم 
الع��ايل العام مبهمة التكوين )التعلي��م( والنفتاح على الثقافة والتكنولوجيا 
وت�سجي��ع التق��دم والبحث العلمي ،وي�ساهم يف تنوي��ع التعليم العايل الوطني 

بتحديد برامج التكوين والبحث.
و ميك��ن اأن يطل��ق عل��ى موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل اخلا���س ا�س��م مدار�س اأو 
معاه��د اأو مراكز.كما ميكن اإطالق ا�سم��ي "كلية خا�سة" اأو "جامعة خا�سة" 

برخي�س.

اأعداد موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�س باملغرب مبختلف املدن املغربية:
العددالمدينة

79الدار البيضاء 
35الرباط 
16 فاس 

12مراكش 
3 مكناس 
7أكادير 
4وجدة 

4تطوان 
9طنجة 

1الناظور 
4القنيطرة 
2سطات 

3المحمدية 
1خريبكة 
4الجديدة 

2أسفي 
1 تمارة 

2 العيون 
192المجموع

اأعداد الطلبة امل�سجلن مبوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�س باملغرب 
مبختلف املدن املغربية:  

العددالمدينة
15694الدار البيضاء 

7775الرباط 
2753 فاس 

5106مراكش 
287 مكناس 
1344أكادير 
316وجدة 

131تطوان 
902طنجة 

51الناظور 
119 القنيطرة 

90سطات 
238المحمدية 

141الجديدة 
166اسفي 

12 تمارة 
5 العيون 

35130المجموع
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�رشوط ولوج )دخول( الدرا�ضات اجلامعية
يل��ج الدرا�س��ات اجلامعي��ة يف املغ��رب  الطلبة احلا�سل��ون على   
الباكلوري��ا )الثانوية العام��ة( وامل�ستجيبون ملعاي��ر القبول التي حتددها 

كل جامعة للموؤ�س�سات التابعة لها.

ال�ضوابط اخلا�ضة بامل�ضالك )التخ�ض�ضات( اجلامعية
تنظ��م الدرا�س��ة يف اجلامعات املغربي��ة على �س��كل م�سالك ت�سم   
وح��دات )مق��ررات( وف�سول )ف�س��ول درا�سية( ، ويعد امل�سل��ك )التخ�س�س( 
م�س��ارا تدريجي��ا للتكوي��ن )التعلي��م(، ويت�سم��ن جمموع��ة متجان�س��ة م��ن 
الوحدات تنتمي اإىل حقل معريف واحد اأو عدة حقول معرفية؛ ويرمي امل�سلك 
اإىل متك��ن الطالب من اكت�س��اب معارف وموؤهالت وكف��اءات.  ويتكون كل 
م�سل��ك م��ن م�سالك الإجازة م��ن �ستة ف�س��ول: اأربعة ف�س��ول للح�سول على 
دبل��وم الدرا�س��ات اجلامعية العام��ة اأو دبلوم الدرا�س��ات اجلامعية املهنية، 
يليها ف�سل للدرا�سات الأ�سا�سية وف�سل للتخ�س�س. وتتكون الف�سول الأربعة 
لدبلوم الدرا�سات اجلامعية العامة اأو دبلوم الدرا�سات اجلامعية املهنية من 
ف�س��ل متهيدي، وف�سل لتحديد التوجه، وف�سل��ن للتعمق بالن�سبة للم�سالك 
ذات الطابع العام، اأو ف�سلن مهنين بالن�سبة للم�سالك ذات الطابع املهني.

 
اأم��ا بالن�سب��ة للماج�ست��ر فيتك��ون كل م�سل��ك م��ن م�سالكه، من   
اأربع��ة ف�سول بعد الإجازة: ف�سلن للدرا�س��ات الأ�سا�سية وف�سلن للتعمق ، 
ويراع��ي كل م�سلك مد ج�س��ور مع م�سالك اأخرى ق�سد من��ح الطالب اإمكانية 
اإع��ادة التوجيه داخل نف�س املوؤ�س�سة اأو من موؤ�س�سة اإىل اأخرى مع الحتفاظ 

مبكت�سباته.

ال�ضوابط اخلا�ضة بنظام الدرا�ضات والتقييم
تت��م عملي��ة تقيي��م املع��ارف واملوؤه��الت والكفاءات ع��ن طريق   
املراقب��ة امل�ستم��رة التي ق��د تاأخذ طاب��ع امتحانات اأو روائ��ز اأو فرو�س اأو 
عرو���س اأو تقاري��ر تدريب اأو اأي و�سيل��ة اأخرى للمراقب��ة، وبالإ�سافة لذلك 

ميكن اإجراء امتحان نهائي عند القت�ساء.

�رشوط احل�ضول على الدبلوم
يعتر امل�سلك م�ستوفى بال�ستجابة لإحدى ال�رشطن التالين:  

1.     ا�ستيفاء جميع وحدات امل�سلك.
2.      ا�ستيف��اء الوح��دات الأ�سا�سية مبع��دل عام ي�ساوي اأو يزيد عن 10 على 
20 يف جمي��ع وح��دات امل�سلك ودون احل�سول عل��ى نقطة تقل عن 05 على 

20   يف باقي الوحدات.

ت�ضمية الدبلومات الوطنية
تتوج م�سال��ك الإجازة )تخ�س�س��ات ال�سه��ادة اجلامعية(، ح�سب   
كل حال��ة، اإم��ا بدبل��وم الإجازة يف الدرا�س��ات الأ�سا�سية اأو دبل��وم الإجازة 
املهني��ة، وتت��وج الدبلومات الو�سيطة: "دبلوم الدرا�س��ات اجلامعية العامة" 
و"بدبل��وم الدرا�س��ات اجلامعية املهنية" على الت��وايل م�سالك )تخ�س�سات( 
الدرا�س��ات العام��ة وم�سال��ك )تخ�س�س��ات( الدرا�س��ات املهنية.اأم��ا م�سالك 
)تخ�س�س��ات( املاج�ست��ر فتت��وج، ح�س��ب كل حال��ة، اإم��ا باملاج�ست��ر اأو 
باملاج�ست��ر املتخ�س�س.وبخ�سو���س الدرا�س��ات ب�سلك الدكت��وراة، فتتوج 

بدبلوم الدكتوراه.  

النظام البيداغوجي »التعليمي« يف اجلامعات املغربية

الهندسة البيداغوجية*1 العامة-رسم بياني في حقل معرفي معين
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*1   التعليمية
*2   الثانوية العامة

*3   اإلجازة الجامعية )الليسانس،البكالوريوس(
*4   دبلوم الدراسات الجامعية العامة

*5   دبلوم الدراسات الجامعية المهنية
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م����ل����ف  ال����ع����دد

يرتب��ط  البحث العلمي ع�سويا م��ع التعليم العايل والوظيفة   
البيداغوجية )التعليمية( للجامعة يف املغرب  ، وي�سمل  خمتلف املواد 
املدر�س��ة يف اجلامع��ة، ويف كل جمالت العلوم البحث��ة اأو الإن�سانية، 
و�سواء كان هذا البحث نظريا اأو ميدانيا اأو تطبيقيا تاأكيدا لكون املادة 

اجلامعية والبحث العلمي تواأمان ل ينف�سالن.

واإذ يع��د البحث العلم��ي رافعا مل�سعل التق��دم والتطور،و اأحد   
املقومات الأ�سا�سية للح�سارة، ورافعة اأ�سا�سية للتنمية، فهو ل ي�ستقيم 

اإل بتوفر �رشوط واآليات مو�سوعية لذلك.

هيكلة البحث العلمي

يتهيكل البحث العلمي يف اإطار موؤ�س�سات جامعية )كليات اأو   
مدار�س اأو معاهد( ، كما ميكن للبحث اأن يوؤطر �سمن مراكز وموؤ�س�سات 
للبح��ث وجمموعات للدرا�سات وخمترات، وعر اإحداث حما�سن بذلك 
داخل املوؤ�س�سات اجلامعية، بهدف احلد من العوائق التنظيمية للبحث.

وتت�سمن هيكلة البحث العلمي عادة يف املوؤ�س�سات اجلامعية   
ما يلي: 

فريق البحث : وه��و البني��ة الأ�سا�سية للبح��ث، ويجب اأن   •
يتك��ون على الأقل من ث��الث اأ�ساتذة باحثن ينتم��ون لنف�س املوؤ�س�سة 

ولنف�س التخ�س�س.
خمت���ر البحث : ال��ذي يتكون عل��ى الأقل م��ن ثالث فرق   •
للبح��ث يف اجلامع��ة ي�ستغلون على نف���س حمور البح��ث. وبالإ�سافة 
اإىل اأعم��ال البحث الأ�سا�سي��ة اأو التطبيقية الت��ي تنجزها فرق البحث، 
فاملخت��ر علي��ه اأن يقدم اأبحاث��ا لفائدة تنمية املحي��ط الجتماعي- 

القت�سادي.
مركز البحث : وهو عبارة عن بنية للبحث متعدد التخ�س�سات   •
ي�ستغل على مو�سوع اأو مو�سوعات متعددة ويتكون على الأقل من خمترين 
اثن��ن ينتميان لتخ�س�س��ات و�سعب خمتلفة .  ويحدث مركز البحث  بغر�س 
تطوي��ر الدرا�س��ة والبحث على نط��اق وا�سع يف اإط��ار اإ�سراتيجي��ة تنهجها 

اجلامعة. وتاأ�سي�س اأي مركز بحث يقرره جمل�س اجلامعة.
واملطل��وب  من كل جامعة اأن ت�سع م���رشوع موؤ�س�سة يتعلق   
باأن�سطتها يف جمال البحث العلمي، مع الأخذ بعن العتبار اإمكانياتها 
الب�رشي��ة واملادية؛ اختياراتها الإ�سراتيجية املرتبطة بخ�سو�سياتها 
اجلهوية، ومبحيطها الجتماعي- القت�سادي  وكذا طموحها لتحقيق 
الإ�سع��اع العلمي والثقايف. كما اأن م�رشوع هيكلة البحث العلمي يجب 
اأن يط��ال بنياته��ا التنظيمي��ة وبنياتها العملية، وك��ذا بنيات التثمن 

والتحويل.   

ا�ضرتاتيجية البحث

وتنبني اإ�سراتيجية البحث العلمي يف اجلامعات على ما يلي:  

تاأ�سي�س البنيات التنظيمية للبحث.   •
العمل على هيكلة الوحدات العملية للبحث.  •

تنظيم البحث حول املحاور الأ�سا�سية.  •
تطوي��ر اأقط��اب اجل��ودة املرتبط��ة بحاجي��ات اجله��ة وذلك   •

ل�سمان الإ�سعاع العلمي والثقايف للجامعة.
ت�سجيع البحث العلمي الأ�سا�سي.  •

امل�ساعدة على تقومي الأبح��اث املنجزة، وا�ستغاللها لفائدة   •
تنمية املحيط الجتماعي والقت�سادي.

كما تعم���ل اجلامع���ات على تطوي���ر التوا�ض���ل الداخلي   
واخلارجي من اأجل حتقيق  االأهداف  التالية :

هيكل��ة وتطوي��ر ق��درات البح��ث العلمي يف خمتل��ف بنيات   •
البحث.

خلق اأقطاب اجلودة.  •
اإحداث مراكز للدرا�سات والأبحاث.  •

حمط��ة  اإح��داث  ع��ر  خا�س��ة  التقني��ة  الو�سائ��ل  جتمي��ع   •
تكنولوجية.

تفعيل ال�رشاكة بن اجلامعة واملقاولة.  •
تفعيل وت�سجيع التعاون الوطني والدويل.  •

 البحث العلمي  يف اجلامعات املغربية 


