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 2018حصيلة تقييم مسالك التكوين لدورة 

 

، و حرصا منها على  الخاص  لتقييم مسالك التعليم العالي العام و  2017سنة  األولىبعد انطالق دورتها 
لدورة    الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي و البحث العلميعملت الوكالة    التطوير المستمر لخدماتها،

عليم العالي  التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلى ضبط اآلجال المتفق عليها بتنسيق مع وزارة  2018
، وذلك من خالل ضمان تحسين إجراءات دراسة و تقييم مسالك التكوين قصد االعتماد أو والبحث العلمي

تجديده بغية تمكين جميع مؤسسات التعليم العالي نشر عرضها التربوي في الوقت المناسب وبالتالي تزويد  
 ذه األخيرة في أجالها.الطلبة بالمعلومات الضرورية من أجل انطالق الموسم الدراسي به

، قامت الوكالة بتنسيق عدة 2018وفي هذا اإلطار، ومن أجل انطالقة جيدة لعملية تقييم المسالك لدورة 
 (.1لو لقاءات تشاوريه و تشاركيه مع المتدخلين في قطاع التعليم العالي )الجد 

 

 2018 لقاءات تنسيقية وتشاورية استعدادا لدورة: 1الجدول 

 مع المتدخلين في قطاع التعليم العالي  لقاءات ال تاريخ 

 نواب رؤساء الجامعات المكلفين بالشؤون األكاديمية بمقر الوكالة 2017نونبر   16

المديرون التربويين للتعليم العالي الخاص بمقر المركز الوطني للبحث  2017دجنبر   8
 العلمي والتقني 

العالي غير التابعة الجامعات بمقر المعهد الوطني مديرو مؤسسات التعليم   2017دجنبر   12
 للتهيئة والتعمير 
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لقاء تواصلي تكويني مع خبراء الوكالة من أجل التحضير لعملية تقييم   2018يناير    18
 بمقر المدرسة المحمدية للمهندسين  2018مسالك التكوين برسم دورة 

 

الموجهة للجامعات و مؤسسات التعليم   2017فبراير  13 بتاريخ  01/00339وتفعيال للمذكرة الوزارية رقم

الموجهة  2017أكتوبر  31بتاريخ  01/00950العالي غير التابعة للجامعات، و المذكرة الوزارية رقم 

لمؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعات الخاصة، اللتين أكدتا على االلتزام بآجال إيداع طلبات االعتماد 

مبكرا لتمكين الطلبة من   2018/2017ه لضمان اإلعالن عن العرض التربوي للموسم الجامعي أو تجديد 

يناير    5االستفادة بالكامل من الزمن المخصص للتحصيل العلمي و االكاديمين، شرعت الوكالة ابتداءا من  

 في معالجة طلبات االعتماد أو تجديده كما توضحه الخطاطة التالية: 
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 إحصائيات حول عملية تقييم مسالك التعليم العالي العام  (1
 : توزيع المسالك حسب الجامعات و مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات  ❖

 النسبة  عدد المسالك الجامعات 

 12.91% 39 جامعة ابن زهر أكادير 

 11.92% 36 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس 

 10.92% 33 للجامعات المؤسسات غير التابعة 

 %10.92 33 جامعة محمد الخامس الرباط 

 %10.26 31 جامعة موالي اسماعبل مكناس

 %9.27 28 جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء

جامعة السلطان موالي سليمان بني  
 مالل

23 7.61% 

 %6.95 21 جامعة عبد المالك السعدي تطوان

 %5.62 17 جامعة القاضي عياض مراكش

 %5.30 16 جامعة محمد األول وجدة

 %3.64 11 جامعة الحسن األول سطات 

 %3.31 10 جامعة شعيب الدكالي الجديدة

 %1.32 4 جامعة ابن طفيل القنيطرة 

 %100 302 المجموع
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 توزيع المسالك حسب الحقول المعرفية : ❖

 النسبة  عدد المسالك الحقول المعرفية

اإلنسانية  اآلداب و العلوم 
 والفنون 

88 29.13% 

 %19.53 59 علوم االقتصاد و التدبير 

فيزياء كيمياء رياضيات 
 إعالميات 

52 17.21% 

 %13.24 40 القانون  

 %8.60 26 علو الحياة واالرض 

 %7.61 23 علوم المهندس 

 %4.63 14 علوم الصحة 

 %100 302 المجموع

 

 خاص التعليم العالي الإحصائيات حول عملية تقييم مسالك  (1
 :مؤسسات التوزيع المسالك حسب الجامعات و  ❖

 النسبة  عدد المسالك المؤسسات /الجامعات 

 %5.77 18 الرباط  -الجامعة الدولية

 %5.16 17 الدار البيضاء -الجامعة الدولية

 %4.55 15 الجامعة الخاصة مراكش 
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 %4.55 15 جامعة مونديابوليس 

 %3.95 13 للبوليتكنيك جامعة محمد السادس 

 %3.64 12 اكادير  -الجامعة الدولية 

 %3.03 10 فاس -الجامعة االورومتوسطية  

 %2.12 7 جامعة محمد السادس لعلوم الصحة 

 %2.12 7 الجامعة الخاصة فاس 

الجامعة الدولية ابو القاسم الزهراوي  
 لعلوم الصحة

6 1.82% 

 %63.52 209 المؤسساسات 

 %100 329 المجموع

 

 توزيع المسالك حسب الحقول المعرفية : ❖

 النسبة  عدد المسالك الحقول المعرفية

 %43.76 144 علوم االقتصاد و التدبير 

 %28.26 93 العلوم و التقنيات 

 %13.37 44 علوم الصحة 

 %10.94 36 اآلداب و العلوم اإلنسانية والفنون 

 %3.64 12 القانون  

 100% 329 المجموع
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 نتائج عملية الخبرة  (2
 مسالك التعليم العالي العام  ❖

  بصفةمسالك تم البت فيها 
 نهائية 

 72.84% 220 مقبول 

غير  
 مقبول 

37 12.25% 

 %8.94 27 أجوبة مسالك دون 

لم يؤدى عنها أو ال تتوفر على   مسالك
 دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بها 

18 5.96% 

 %100 302 المجموع

 
 خاص مسالك التعليم العالي ال ❖

  بصفةمسالك تم البت فيها 
 نهائية 

 %70.82 233 مقبول 

غير  
 مقبول 

59 17.93% 

 %8.21 27 أجوبة مسالك دون 

 %3.04 10 لم يؤدى عنها  مسالك

 %100 329 المجموع
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 التعليم العالي العام و الخاص  الموجهة لمؤسسات أهم المالحظات  (3
بعض المؤسسات لم تحترم اآلجال القانونية لوضع طلبات االعتماد، وكذا األجوبة على   -

 ؛المالحظات 
 نسبة كبيرة من المؤسسات ال تلتزم بوضع طلبات اعتماد المسالك مستوفية الشروط؛ -
 المسالك من طرف أساتذة ال يتوفرون على الشهادة المطلوبة؛تنسيق  -
 نقص في الموارد البشرية المؤهلة و المتخصصة لفتح بعض التكوينات؛  -
 اقتراح بعض المسالك تجمع بين عدة تخصصات غير متجانسة.   -

 

 


