


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. إىل املدرسة واجلامعة جلميع أبنائنا ٬القائم على املساواة ٬ال ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل واملنصف...”

ومالئم للحياة اليت  ٬يف االستفادة من تعليم موفور اجلدوى واجلاذبية احلقوإمنا يتعني أن ختوهلم أيضا 

 “....تنتظرهم

 0200غشت  02، خطاب  صاحب اجلاللة حممد السادس نصره اهلل
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ANEAQ 5151خالل دورة عتمدة امل ذات الولوج املحدود تقرير حول عملية تقييم وتتبع عينة من املسالك 

 

 (السياق العام)العام للمهمة إلاطار -1

 اهلادفة إىل تفعيل مبادئ احلكامة اجليدة؛ 0200يف إطار تطبيق مقتضيات دستور 

 :التني تقضيان مبا يلي 77و 77وال سيما املادتني املتعلق بالتعليم العالي  20-22وطبقا للقانون رقم 

خيضع نظام التعليم العالي يف جممله لتقييم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية واخلارجية  : "77املادة 

 ..."ويشمل مجيع اجلوانب البيداغوجية واإلدارية والبحث

حتدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع بقدر كاف من االستقالل الذاتي وحرية التصرف من : " 77املادة 

أعاله، منها بصفة خاصة هيأة وطنية  77يم املنصوص عليهما يف املادة اجل إجناز عمليت التدقيق والتقي

 ..."للتقييم 

تبعا لذلك، مت إحداث الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك مبوجب 

 ؛(0201يوليو  30) 0131شوال  3صادر يف  032.01.0ظهري شريف رقم ) 02-00القانون رقم 

حلساب الدولة بعمليات تقييم التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الوكالة مهمة القيام تناط ب

  :اجلودة، وهلذه الغاية تضطلع الوكالة مبا يلي

تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والتعليم العالي اخلاص ومؤسسات البحث العلمي، مع األخذ بعني  -

 سيما مشاريعها البيداغوجية والعلمية ؛االعتبار خصوصية كل مؤسسة، وال 

 دراسة وتقييم مسالك التكوين قصد احلصول على االعتماد أو جتديده؛ -

 تقييم أنشطة مراكز الدراسات يف الدكتوراه وإعداد حصيلة تكوينات وأعمال البحث املنجزة بها ؛ -

 تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته ؛ -

 ؛عي يف ميدان التكوين والبحث العلميتقييم برامج ومشاريع التعاون اجلام -

  .التعليم العالي شهاداتطلبات معادلة  القيام بأعمال اخلربة مللفات -

بأحباث املتعلق بالوكالة  ينص على امكانية قيام الوكالة  02-00القانون رقم املادة اخلامسة من 

 : ميدانية وزيارة مؤسسات موضوع التقييم
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ANEAQ 5151خالل دورة عتمدة امل ذات الولوج املحدود تقرير حول عملية تقييم وتتبع عينة من املسالك 

تقوم الوكالة بأحباث ميدانية وزيارة مؤسسات موضوع التقييم كما ميكنها  وفق املهام املنوطة بها "

علومات الالزمة ودراستها والتداول مع املسؤولني ومع أطر التدري  وكذلك مع واملاالطالع على مجيع الوثائق 

  ."ييمالعاملني باإلدارة والطلبة وبعض الفاعلني االقتصاديني الذين هلم عالقة باملؤسسات موضوع التق

وهلذه الغاية، تضع كل املؤسسات املعنية بالتقييم رهن إشارة الوكالة مجيع الوثائق واملعلومات السالفة 

  .الذكر

مسالك التعليم العالي العملية األوىل لتقييم  0207،عرفت سنة ويف سياق تفعيل إحدى مهام الوكالة

توصل رؤساء اجلامعات  التحضري للزيارات امليدانيةاجل و من ،  من أجل االعتماد او جتديده العام واخلاص

 :لسيد كاتب الدولة املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ل تنيذكرمب العمومية

، جاءت 0207شتنرب  0مذكرة السيد كاتب الدولة املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 

ودعم سياسة الشفافية وتكافؤ الفرص بالتسبة للطلبة الراغبني يف ولوج  لتؤكد رغبة الوزارة لتفعيل

فقد طلب من املؤسسات (. أسالك املاسرت واملاسرت املتخصص واإلجازة املهنية) املسالك ذات الولوج احملدود 

ديهها اجلامعية احرتام مساطر الولوج والسهر على مسك كل الوثائق و املستندات املتعلقة بهذه العملية وحت

 .وحفظها

دجنرب  07بتاريخ  20010/20مذكرة السيد كاتب الدولة املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

، بشأن عملية تقييم السري الدراسي لعينة من مسالك العمومية املوجهة إىل السادة رؤساء اجلامعات 0207

، 0207دة أو اليت مت جتديد اعتمادها خالل دورة واملاسرت املتخصص ومسالك اإلجازة املهنية، املعتم  املاسرت

  .واليت مت تقييمها كأول جتربة من قبل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

والبحث العلمي، وعلى  التعليم العالي قطاع تندرج هذه املبادرة يف سياق يتسم بتقدم ملحوظ على مستوى 

 :اخلصوص

اليت اعدها اجملل  األعلى للرتبية والتكوين  0232-0201لرؤية االسرتاتيجية لإلصالح تبين ا -

 والبحث العلمي؛

 ؛0200-0207خمطط عمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي  -

 .تفعيل دور الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي -

الضوابط ، بيداغوجيةدفاتر الضوابط ال(ة الوثائق البيداغوجية مطابقه املهمة يف دراسة و احنصرت هذ

، حماضرات املداوالت الوصفية للمسالك، استعماالت الزمنموضوع الزيارات، امللفات اخلاصة باملؤسسات 

 .)، مساطر االنتقاء 
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ANEAQ 5151خالل دورة عتمدة امل ذات الولوج املحدود تقرير حول عملية تقييم وتتبع عينة من املسالك 

حظروا الذين  ، احنصرت يف املنسقنيان مشاركة منسقي الوحدات موضوع التقييم وجتدر اإلشارة إىل 

 .بشكل طوعي 

 

 الاهداف-2

 0207مسالك التكوين املعتمدة أو اليت مت جتديد اعتمادها خالل دورة  ة منعينة معربمواكبة وتتبع  -

مراقبة وتتبع سري الدراسة بالتكوينات، سواء اثناء عملية الرتشيح لولوجها أو )من أجل ضمان جودتها 

  ؛( وكذا طيلة فرتة التكوين بهذه املسالك عند خضوع املرتشحني الختبارات انتقائية،

تهمني مكامن القوة والعمل على تعميمها وذلك بهدف الرقي بهذه التكوينات والرفع من فاعليتها  -

 وجناعتها؛ 

 . الوقوف عند مكامن اخللل واقرتاح حلول من أجل تداركها مستقبال -

 املنهجية املتبعة-3

 . عينات تناسبية طبقية حسب اجلامعة واملؤسسة بإختيارإلجناز مهمة التقييم ، قامت الوكالة 

مسلك والعينة  173كانت يف حدود  0207اليت مت اعتمادها يف عام  املسالك ذات اإلستقطاب احملدود

مسلك  10، و مسلك يف املاسرت 73: موزعة على النحو التالي( ٪ 30أي حوالي ) مسلك 010املختارة ضمت 

مشلت الزيارة . قنياتالعلوم والت لكني يف ماسرتمسلك يف اإلجازة املهنية ومس 01، و يف املاسرت املتخصص

مت اختيار األقطاب على أساس عدد املسالك يف  ،مؤسسة جامعية موزعة على مثانية أقطاب 10امليدانية 

 :اجلدول التاليكما هو مبني يف ت جلامعابني االقرب اجلغرايف  وكذا كل جامعة

  



 

 

8 

ANEAQ 5151خالل دورة عتمدة امل ذات الولوج املحدود تقرير حول عملية تقييم وتتبع عينة من املسالك 

 القطب الجامعة الخبراء لجنة اءر بالخ تخصص

 العلوم الاقتصادية

 العلوم القانونية

 الاداب والعلوم الانسانية

 العلوم

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)محمد لكصير

 (عضوا)عبد الكريم الطالب 

 (عضوا)أحمد صابر 

 (عضوا)جمال الدين الدرقاوي 

 (عضوا)ابتسام العماري 

 جامعة محمد الخامس

 جامعة ابن طفيل
 1القطب 

 العلوم القانونية

 الاداب والعلوم الانسانية

 العلوم الاقتصادية

 العلوم

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)ألامين املزوري 

 (عضوا)سميرة حاجي  

 ( عضوا)محمد النميلي 

 (عضوا)محمد الديوري 

 ( عضوا)فؤاد الشافعي 

 2القطب  جامعة الحسن الثاني

 العلوم

 العلوم الاقتصادية

 العلوم القانونية

 الاداب والعلوم الانسانية

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)محسن الزواق 

 (عضوا)رشيد شعبيطة 

 (عضوا)رقية مصدق 

 (عضوا)مليكة باحماد 

 (عضوا)عمر أستوس 

 3 القطب  عبد املالك السعدي  جامعة

 العلوم

 العلوم الاقتصادية

 العلوم القانونية

 الاداب والعلوم الانسانية

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)أحمد العراقي موالي 

 (عضوا)توفيق الدغري 

 (عضوا)عبد الحميد أخريف 

 (عضوا)عبد السالم بن ميس 

 (عضوا)محمد تزكي 

 4 القطب  محمد ألاول  جامعة

 الاداب والعلوم الانسانية

 العلوم القانونية

 العلوم الاقتصادية

 العلوم

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)مصطفى حدية 

 (عضوا)محمد ملياني 

 (عضوا)اللطيف شكور  عبد

 (عضوا)زين العابدين كنون 

 (عضوا)يوسف املحداد 

 موالي اسماعيل  جامعة

 محمد بن عبد هللا جامعة
 5 القطب 

 العلوم الاقتصادية

 العلوم القانونية

 العلوم

 الاداب والعلوم الانسانية

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)محمد أبدوح 

 (عضوا)عبد الرحمان حداد 

 (عضوا) عبد هللا شيش ي

 (عضوا)محمد الراض ي 

 (عضوا)نبيل الغربي 

 شعيب الدكالي جامعة

 الحسن ألاول  جامعة
 6 القطب 

 العلوم القانونية

 الاداب والعلوم الانسانية

 العلوم الاقتصادية

 العلوم

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)أحمد التهامي 

 (عضوا)إدريس مسكين 

 (عضوا)إدريس عباس ي 

 (عضوا)أحمد مزرد 

 (عضوا)إحيشر عادل 

 القاض ي عياض جامعة

 السلطان موالي سليمان جامعة
 7  القطب

 العلوم الاقتصادية

 العلوم القانونية

 الاداب والعلوم الانسانية

 العلوم

 ممثال للوكالة

 (رئيسا)توفيق يحياوي 

 (عضوا)عبد الرحمان الشرقاوي 

 (عضوا)محمد حساوي 

 (عضوا)شرف بنسودة 

 (عضوا)محمد العروس ي 

 8 القطب  ابن زهر جامعة
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من أجل إجناز مهمة تقييم املسالك املنتقاة، فقد اعتمد اخلرباء على الشبكة املعدة هلذا الغرض من 

 (. راجع الشبكة يف امللحق)طرف الوكالة 

العناصر احملددة يف امللفات الوصفية املعتمدة مع ما  بعض املعطيات مت استنتاجها من التحقق من مالءمة

 : متت معاينته يف الواقع

 ؛...(انطالقا من اإلعالنات واملوقع االلكرتوني)شروط الولوج  -

انطالقا من األمساء احملددة يف استعماالت الزمن للسداسي ) منسقي املسالك واملتدخلني يف التكوين -

 ؛(األول عند توفرها

 ؛(مضمون االتفاقيات)الشراكات  -

 ؛(والسجالت الئحة احلضور)تتبع ومراقبة احلضور ووضعية تقدم التكوينات  -

 (. احملاضر واملراسالت)التعديالت اليت حصلت منذ تاريخ االعتماد  -

املباريات  هناك معطيات أخرى مت جتميعها انطالقا من خمتلف الوثائق اخلاصة بعمليات التسجيل، وسري

وقد كانت لقاءات اخلرباء مع بعض . لي املؤسسات إىل الفرق البيداغوجيةواليت سلمت من طرف مسؤ

 .منسقي املسالك ذات اهمية بالغة للقيام بهذه املهمة

 :على مستوى كل مؤسسة متت زيارتها، فإن منهجية العمل متت على الشكل التالي

قصد ( نائب العميد أو املدير املساعد والكاتب العام)اجتماع عمل مع رئي  املؤسسة ومساعديه  -

بصفة عامة )التذكريبالغاية من هذه املهمة، وحتديد الوثائق اليت يتعني االطالع عليها وتعيني خماطب 

 ؛(كان نائب العميد أو املدير املساعد املكلف بالشؤون األكادميية
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فقد حصل أن . اللجنة والتداول بشأنها االطالع على الوثائق، وملء شبكة التقييم من طرف أعضاء -

 ؛اقصةنن أجل موافاة اللجنة بالوثائق الاستمر التواصل مع مسؤولي املؤسسة م

املسالك موضوع التقييم وإنهاء ببعض التوضيحات احملتملة اخلاصة  نأؤسسة بشاجتماع ثاني مع رئي  امل -

 .املهمة

 سير املهمة-4

 إن مهمة اللجان الهمانية خلرباء الوكالة انطلقت برئاسة اجلامعة، باجتماع مع مسؤولي اجلامعات املعنية

اهلدف من هذا االجتماع (. الرؤساء، نواب الرؤساء، رؤساء املؤسسات اجلامعية ونوابهم والكتاب العامني) 

 .وجهات النظر دور وأهمية تنظيم هذه املهمة هو التذكري بالغاية احملددة لعملية التتبع والتقييم هاته، وتبادل

 

فقد قام منسق هذه اللجنة بعرض تفصيلي ألهداف هذه . كانت ايضا مناسبة لتقديم اعضاء جلنة

املهمة، واليت تسعى حصريا إىل جتميع أكرب كمية من املعلومات حول سري املسالك موضوع التقييم، 

التنظيمي واملادي أو على املستوى البداغوجي بغرض املواكبة والتجويد سواء على املستوى 

ى األساتذة أو الطلبة وال التدخل يف الشؤون أاملهمة ليست بتفتيش أو استطالع رإن . والديداكتيكي

 .الداخلية اخلاصة مبسالك التكوين

لقد أشادت كل األطراف املعنية بنوعية التتبع والتقييم الذي دشنته الوكالة والذي لقي جتاوبا من 

ذلك ان هناك قناعة بأنه على املدى القصري، فإن التقييم سيلعب دورا مهما يف حتسني عرض . طرف اجلميع

التكوينات، وسيمكن من مواكبة أفضل لألساتذة يف تصور وتركيبة وقيادة املسالك والتحسني املستمر 
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تعليم العالي والبحث كل هذا سيساهم بشكل ملموس يف جتذر ثقافة التقييم واجلودة يف منظومة ال. هلا

 .العلمي

مل يفت جلان اخلرباء يف الهناء على التعاون اإلجيابي للمسؤولني الذين متت مقابلتهم، كما يتأكد ذلك 

 .من خالل كمية الوثائق املتوفرة واملقدمة

 :أكهر يسرا بفضل كانتكذلك، جتدر اإلشارة أيضا إىل أن املهمة  

 للوكالة؛ الدعم اإلداري واللوجستيكي -

 دعم رؤساء اجلامعات ومسؤولي املؤسسات؛ -

 الصفات اإلنسانية واملهنية ألعضاء جلان اخلرباء؛ -

 التآزر والتعاون واالحرتام املتبادل ما بني أعضاء جلان اخلرباء؛ -

 .االلتزام والتفاني لكل األطراف املعنية بعملية التتبع والتقييم -

 :مع ذلك مت تسجيل جمموعة من الصعوبات

 ؛...(امللفات، تصرحيات املشاركني)بعض النواقص على مستوى طريقة التقييم املعتمدة  -

 .(....حماضر، ملفات، كشوف النقط، لوائح الطلبة املرشحني) نقص يف الوثائق البيداغوجية املتاحة  -
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 املعاينة-5

 مطابقة املسالك للضوابط البيداغوجية 1.5

 :البيداغوجية مكنت من املعاينة التاليةإن دراسة مطابقة املسالك للضوابط 

 اخنراط كل املتحاورين يف مسلسل التتبع والتقييم ومساهمتهم الفعالة؛  -

 الرغبة األكيدة من أجل حسن تدبري املسالك  واليت متت معاينتها لدى املتحاورين؛ -

 تتم بشكل مستمر؛إعطاء االنطالقة لدينامكية انعكاسية وتفاعلية بشأن حتسني اجلودة اليت يتعني ان  -

دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية وامللفات  ،ملقتضياتعلى العموم ، اليت مت تقييمهااملسالك مطابقة  -

بعض االستهناءات اليت متت معاينتها ال تعك  بشكل متعمد عدم احرتام هذه . الوصفية املعتمدة

 ؛أفضل املسالك املؤسسات هو تدبريالضوابط بقدر ما كان اهلاج  املربر من قبل 

دليل املساطر، لوحة القيادة، ) عجز واضح  يف توحيد وإضفاء الطابع الرمسي ألدوات تدبري املسالك  -

 ...(.النظام املعلوماتي، نشر الوثائق املوقعة، استعماالت الزمن، للوائح الطلبة املقبولني بصفة نهائية

مع ما هو مطبق على ارض الواقع قد أفرز  إن تقييم مدى مطابقة امللفات الوصفية للمسالك املعتمدة

 :تسجيل الفوارق التالية

 بشكل مستقل دون تشاور مع إدارة املؤسسة؛مسالك  ريتدب -

 شروط الولوج كما هي حمددة يف امللفات الوصفية املعتمدة؛بعض املسالك م احرتعدم ا -

هرت يف العديد من احلاالت  إن دراسة مطابقة استعماالت الزمن للسداسي األول مع امللفات الوصفية أظ -

أن بعض األساتذة منسقي املسالك املعلن عنهم يف استعماالت الزمن ليسوا هم احملددين يف امللفات 

 الوصفية املعتمدة؛

كما أن دراسة استعماالت الزمن للسداسي األول أظهرت ايضا ويف العديد من احلاالت أن بعض  -

 ددة يف امللفات الوصفية املعتمدة؛الوحدات املدرسة ليست هي تلك الوحدات احمل

التوجيهية أو التطبيقية، حتتوي األشغال باستهناء مسالك كليات العلوم، فإن املسالك اليت مت تقييمها ال  -

 مع  أنها منصوص عليها يف امللفات الوصفية املعتمدة؛ 

هناك إمجاع بالنسبة ملنسقي املسالك الذين متت مقابلتهم بشأن وجود صعوبات على مستوى تأطري  -

 املسالك؛

مل يتم فتحها حبجة كون االعتماد ورد بشكل متأخر، أو  0207هناك مسالك مت اعتمادها يف دورة  -

 بسبب عدم وجود العدد الكايف من املرتشحني؛
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 غياب مكاتب خاصة بتنسيق املسالك داخل مؤسساتهم؛هناك بعض منسقي املسالك ممن أثاروا  -

 هناك ايضا بعض منسقي املسالك اشتكوا من صعوبة إجياد تداريب لطلبتهم، ومتويل الزيارات امليدانية؛ -

طر بيداغوجية كافية لضمان تأطري مقبول أكما اثار بعض منسقي مسالك املاسرت صعوبة وجود  -

هذا اخلصاص يرجع  حسب تصرحيهم إىل املغادرة . البحثللوحدات خاصة على مستوى تأكري رسائل 

 الطوعية من جهة وإىل اإلحالة على التقاعد من جهة اخرى؛

 عدم تطابق ختصص بعض املنسقني مع الوحدات اليت يتولون تنسيقها؛ -

 يف بعض احلاالت هناك عدم تطابق الغالف الزمين املنجز فعليا مع ماهو حمدد يف امللف الوصفي املعتمد؛ -

شغال فعليا لوحظ بالنسبة لبعض املسالك املعتمدة عدم حتديد الغالف الزمين لألشغال التوجيهية واأل -

 التطبيقية؛

 بالنسبة لبعض املسالك، فإن الغالف الزمين لألنشطة التطبيقية وتقييم املعلومات غري حمدد؛ -

 ؛(غري مناسب/ مناسب )اختالف طرق التقييم احيانا من مسلك آلخر  -

 إجراءات استيفاء الوحدات؛اختالف  -

 :يف بعض احلاالت مت رصد جوانب إجيابية وهي على اخلصوص

وجود حماضر خاصة بتعديالت تهم منسقي املسالك او بعض املتدخلني وغري واردة يف امللفات الوصفية  -

 املعتمدة؛

 اكتوبر؛ 32قرار عدم فتح املسلك املعتمد بعد  -

 .املسالك بهدف تهيل عملية تدبريهإقرار نظام داخلي بالنسبة لبعض  -

 مطابقة تدبير املسالك للملفات الوصفية 2.5

على مستوى كل مرحلة من مراحل  بصفة عامة يتم تدبري املسالك طبقا ملقتضيات امللفات الوصفية

 .املسلسل، رغم بعض التفاوتات اليت يتعني تصحيحها

  الولوج للمسلك  1.2.5

هناك بعض املؤسسات تبنت شروط الولوج غري مطابقة للملفات الوصفية املعتمدة، مهل وضع نظام  -

مهال هناك عدد . الذي ال يراعي بعض املعايري اخلاصة ببعض الوحدات( الشباك الوحيد) ممركز للولوج 

 بعني االعتبار؛ امليزات احملصل عليها والواردة ضمن املعايري احملددة يف امللف الوصفي ولكن ال تؤخذ

بصة امجالية، إن كل املسالك مطابقة للملفات الوصفية ودفاتر الضوابط البيداغوجية فيما خيص  -

 شروط الولوج؛
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 إن اإلعالن عن شروط الولوج تتم على األقل بطريقة إلكرتونية؛ -

 تتكون اللجنة اخلاصة باالنتقاء من الفريق البيداغوجي للمسلك؛ -

لكن بالنسبة لبعض املسالك يتم بصفة عامة يتم اللجوء إىل االختبار الكتابي،  بالنسبة ملباراة الولوج ، -

 إضافة اختبار شفوي؛

بصفة عامة يتم توقيع الالئحة من طرف رئي  . اإلعالن عن نتائج االنتقاء يف املباراة يتم حسب االستحقاق -

 .املؤسسة

 الطلبة املسجلون  2.2.5

لني مطابق للملف الوصفي املعتمد، لكن سجل يف بعض احلاالت جبصفة عامة، فإن عدد الطلبة املس -

 مغادرة بعض الطلبة خالل السداسي األول؛

توفر املؤسسات ذات االستقطاب احلدود على معلومات بشأن الطلبة املمنوحني باملقارنة مع جل املؤسسات  -

 األخرى؛

 .جات اخلاصةعدم توفر أي مسلك على أية آلية خاصة ملصاحبة الطلبة ذوي االحتيا -

 التواصل مع الطلبة  3.2.5

...( اإلعالنات، شبكات التواصل االجتماعي، الربيد اإللكرتوني) أهم الدعامات وقنوات التواصل 

هناك بعض املؤسسات تفضل اللجوء إىل التواصل املباشر ما بني . كلها معبأة ولكن مبستويات متفاوتة

 .منسقي املسالك واألساتذة والطلبة

 مراقبة وتتبع مواظبة الطلبة  4.2.5

لكنها ال تتبنى بنف  الصرامة املقتضيات احملددة يف . كل املسالك تتوفر على وسائل املراقبة والتتبع

 .امللفات الوصفية املعتمدة

 التقييم الذاتي للمسلك 5.2.5

لب جتديد تتم عملية التقييم الذاتي للمسالك تتم بشكل غري منهجي وغري منتظم، ما عدا يف حاالت ط

 .االعتماد

 الوسائل اللوجستيكية وألادوات املتوفرة  6.2.5

ضاهم بشأن الإلمكانيات املوضوعة رهن رإن املسؤولني الذين متت مقابلتهم، بصفة عامة عربوا عن 

جتدر اإلشارة أنه حتى يف حالة عدم كفاية اإلمكانيات اخلاصة املسندة للمسالك، .إشارة املسالك املعتمدة
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حبيث . أن هذه التكوينات تنتمي إىل شعب أو خمتربات، فإنها تستفيد من إمكانيات هذه األخرية باعتبار

 .أن التعاضد يتم بشكل تلقائي

إن البنيات األساسية الضرورية حلسن سري تدري  وحدات املسالك املعتمدة تعترب مرضية، سواء فيما 

دم توفر املعطيات الكافية إلمكانية تقييم درجة لكن هناك ع. يتعلق بالقاعات أو التجهيزات البيداغوجية

الرضى بشأن جتهيزات املختربات للقيام باألشغال النطبيقية احملددة يف امللفات الوصفية لبعض املسالك 

 .املعتمدة

 الشراكة والتعاون -6

متت مالحظة . إن تقييم خمتلف املسالك افرز أجوبة غري متجانسة بالنسبة للصنفني املعنيني بهذا احملور

 .ضعف بنيوي على مستوى الشراكة السوسيو اقتصادية

ل غري متطورة بالنسبة لتكوينات املسالك ظاجلامعية أو السوسيو اقتصادية ت إن الشراكة والتعاون سواء

ع العامل العديد من املؤسسات اليت تتوفر على اتفاقيات موقعة مع جامعات وم مع ذلك هناك. املعتمدة

ل هذه االتفاقيات قدمية ومل ترتجم يف شكل اتفاقات خاصة وفعالة لفائدة ظلكن ت. السوسيو اقتصادي

 .املسالك املعنية

لطلبة يف يف هذا الصدد، جيب التأكيد على ان التكوينات باملسالك املمهننة هي موجهة إلدماج ا

كما أن هذه . بالتالي، يتعني إبرام شراكات مع العامل السوسيومهين وتنويعها وتقويتها. الوسط املهين

 . املسالك املمهننة جيب أن تشرك الفاعلني السوسيواقتصاديني بدءا من تصور املسالك وحتى إدماج اخلرجيني

 استنتاجات وتوصيات-7

 التقييمتوصيات من أجل تحسين مهمة  1.7

 على مستوى ممارسة التقييم: 

وثيقة توضع من طرف )دفاتر التحمالت / تأطري مهمة التقييم عن طريق تنقيح اكهر للدالئل املرجعية -

األخالقيات الطرق والوسائل الواجب استعماهلا ،الوكالة تذكر بأهداف املهمة وحتدد املتطلبات الالزمة 

 ؛...(وتدبري الوثائق واملعطيات اةونوعية النتائج املتوخ
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التأكد من تواجد امللفات الوصفية ملسالك التكوين يف صيغها النهائية، موقعة ومرفوقة بنسخ من  -

والطلبة وحتى ؛ و منسقي املسالك الوكالة واجلامعات واملؤسسات: رسائل االعتماد على مجيع املستويات

 ؛العموم

اجلدولة الرمسية للدروس حسب كل سداسي واستعماالت ) التأكد من توفر الوثائق الضرورية للتقييم  -

 ؛...(واحملاضر واملرتشحون  الزمن الرمسية وامللفات البداغوجية  والالئحة الرمسية للطلبة املسجلني

 االطالع على امللفات اإلدارية لألساتذة واملتدخلني  خاصة الزائرين؛ -

 ة والتطبيقية وكذا الغالف الزمين؛يالفعلي للدروس النظرية والتوجيه ن الإلجنازمالتحقق  -

 زيارة املختربات وقاعات الدروس ومدى توفر الوسائل البيداغوجية الضرورية؛ -

 إشراك أكهر لألساتذة واملتدخلني وطلبة املسلك يف عملية التقييم؛ -

 .تنقيح استمارة التقييم  خاصة إلضافة معطيات متعلقة باملوارد البشرية البيداغوجية واإلدارية والتقنية -

 

 ملؤسساتعلى مستوى ا: 

 البيداغوجية؛ ةضمان، وبصرامة أكهر،التدبري اإلداري للمسالك من طرف اإلدار -

منوذجية حتدد الوحدات الزمن  تاقرتاح استعماالومع الطلبة تعزيز التواصل بشأن استعماالت الزمن  -

واملتدخلني وصفاتهم وتاريخ  نشر ( شغال التوجيهية والتطبيقيةالدروس النظرية واأل)يل التكوينات وتفاص

 ؛....استعماالت الزمن هذه

( عناصر الوحدات واألشغال التوجيهية والتطبيقية)يداغوجي جملموع مكونات الوحدات التتبع البحتسني  -

 ؛ئ النقطة النهائية للوحداتوص جتزوعلى اخلص

اقرتاح منوذج حملاضر املداوالت بشأن بالوحدات والسداسيات : حتسني التتبع البيداغوجي للوحدات  -

 ؛(لتواصل ونشر النتائج ل Apogéeالنمذجة واستعمال ) والسنة اخلاصة باملسلك

 ؛بالنسبة لكل سداسينهاية الدراسة بداية و: حتديد برنامج الدراسة والتواصل بشأنه مع اجلمهور -

التوصيف والغالف الزمين ) ز التواصل الشفاف مع الطلبة بشأن االنتظارات البيداغوجية واملسالك يفحت -

 ؛...(وتركيبة النقط ونوعية املتدخلني

 رصد موارد بشرية وجتهيزات أكرب؛ -

 وضع برنامج للتكوين املستمر بالنسبة لألساتذة خاصة يف بعص حقول التخصص؛ -

التأكد عند دراسة ملفات اعتماد املسالك فيما إذا كانت هذه املسالك فعال معنية مباشرة باتفاقيات  -

جل االتفاقيات املقدمة مع امللفات الوصفية هي ذات ألن . الشراكة والتعاون اجلامعي والسوسيومهين

 طابع عام وهي يف الواقع شكلية؛
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عند دراسة املسالك قصد االعتماد داغوجية الوطنية التأكد من احرتام مقتضيات دفاتر الضوابط البي -

 خاصة الشق املتعلق بتوصيف الوحدات؛

 لتقييممن طرف الوكالة الوطنية  تقييم وتتبع املسالك املنجزة بتجويد شبكةتنظيم يوم دراسي خاص  -

 وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛

 ،سالك عن طريق تهي  مسبق للملفات حسب كل مسلكل الدورات املقبلة لعمليات تقييم وتتبع املتسهي -

 وإجراءاتواستعماالت الزمن   للطلية،بالنسبة  والنهائيولي ثائق اخلاصة بإجراءات االنتقاء األتتضمن الو

وطرق  (شغال التوجيهية والتطبيقيةمبا يف ذلك األ) ة تقدم التكوينات تتبع مواظبة الطلبة ووضعي

 ؛...التحضري لسري االمتحانات

من هام التقييم والتتبع املقبلة مب عند القيام مع منسقي املسالك  ورؤساء الشعب والطلبةلقاءات  برجمة -

 ؛إن الطريقة ميكن ان تكون تدرجيية. أجل حتسني نتائج هذا النوع من التقييم

ود هي مسالك افضل وأكهر جاذبية مت الوقوف على كون املسالك باملؤسسات ذات االستقطاب احملد -

 ؛باملؤسسات ذات االستقطاب املفتوحن االمكانيات  مرضية باملقارنة مع املسالك وأ

 .هي اكهر جاذبية للطلبة من مسالك املاسرت املتخصصت اإن مسالك املاسرت  املفتوحة بالكلي -

 يات من اجل تحسين جودة التكويناتتوص 2.7

 ذات طابع عام توصيات: 

 :يليميكن تلخيص خمتلف االقرتاحات فيما 

إعادة النظر يف دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية و كذا امللفات الوصفية إلعطاء تدقيقات أكهر  -

 للتعاريف املتعلقة بقواعد تنظيم وتدبري املسالك؛

ومطابقة امللفات الوصفية لدفاتر ( مضمون الوحدات) التأكد من جودة التقييم العلمي للمسالك  -

 الوطنية؛ الضوابط البيداغوجية

مالءمة امللفات الوصفية ودفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية و واألعراف والظروف احلقيقية للموارد  -

 البشرية باجلامعات؛

التخصص، مؤسسة االنتماء،  اإلطار،) اقرتاح حلول من أجل ضمان جودة وعدد املتدحلني يف الوحدات  -

 ؛...(طرق توزيع املواد بالشعب، تغيري املتدخلني

إعادة االعتبار لالختبار الشفوي كأداة تقييم مهمة، خاصة عند انتقاء املرتشحني لولوج مسالك املاسرت  -

 وكذا حتفيز أكهر لألساتذة ملهل هذه املمارسة؛

 املمارسة من طرف بعض اجلامعات؛" الشباك الوحيد"ملسألة الدراسة عن قرب  -
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تعترب  للطالب (soft skills & soft employment" بالتطوير الذاتي" ة إدخال وحدات مرتبط -

 فهي يف شكلها احلالي تشوبها جمموعة من النواقص، ولكن ميكن تطويرها؛. مبادرة مهمرة

 إن الوحدات اخلاصة باللغات يتعني التعمق فيها جلعلها رافعة حقيقية لتيسري التعلم؛ -

 من الضروري اعتماد مؤشرات قياس مالئمة لألداء؛ بهدف امتالك أكهر ألدوات قيادة اجلودة، -

 على مستوى كل مؤسسة وكل جامعة مع توحيدها على املستوى الوطين؛وضع خريطة التكوينات  -

 واملؤسساتي،( املنهجية،اإلبيستمولوجيا: مهال) تعدد التخصصات كضمان الزدواجية التفتح العلمي  -

 ؛...(دليل املساطر، دالئل)ومضمونا  شكالوضع قائمة الوثائق اليت يتعني توحيدها  -

الطلبة والفاعلني السوسيواقتصاديني ) انفتاح التفييم على شركاء آخرين كقوة اقرتاحية حمتملة  -

 ؛...(والشركاء اجلامعيني

التداريب، مشاريع نهاية الدراسة، )ني الوطين والدولي يط االنفتاح  اخلارجي، على املستوضمان شرو -

 ؛(التطوير املقاوالتي

 وآلية للتقييم املستمر؛تصور برنامج تواصلي خاص بالتكوينات : جاذبية التكوينات -

 تتبع االندماج املهين للخرجيني يف سوق الشغل؛ -

 ؛...(نسب النجاح والرسوب واهلدر) تتبع تدفقات الطلبة  -

 تعميم املنح الدراسية من اجل حترير الطالب من الفاقة كضمان للجودة؛ -

 لالستعمال األمهل والناجع؛: للوسائلالتعاضد بالنسبة  -

 اجلذوع املشرتكة ومسألة اجلسور؛ -

األحياء اجلامعية، قاعات الدراسة، النقل، قاعات التمريض، مقاصف، )  حتسني فضاءات الطالب -

 ....(رياضية، أنشطة ثقافية وفنية مالعب

 

 توصيات ذات طابع خاص: 

 عمله؛ توفري إمكانيات حمفزة لتشجيع منسق املسلك وتهمني -

سهام املهنيني يف التكوين أساليب التدبري املالي، ذلك أن إ إن مسالك املاسرت واإلجازة املهنية تشكو من -

 الشروط املالية ملنح التعويضات ؛ يتطلب تبسيط

فقد لوحظ خالل هذه . وضع آلية بيداغوجية لتتبع ومراقبة حضور الطلبة والغالف الزمين الفعلي املنجز -

مارسات اجليدة فيما خيص مسك سجالت مواظبة الطلبة ووضعية تقدم التكوين يف املهمة ضعف امل

ية بتنسيق هذه اآللية جيب أن تقاد من قبل املصلحة املكلفة بتكوينات املاسرت أو اإلجازة املهن. الوحدات

 مع  منسقي هذه املسالك؛
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للوائح النهائية للناجحني جيب أن يتعني ترتيبهم حسب االستحقاق، وأن اعند نهاية مسلسل انتقاء الطلبة،  -

 يتم توقيعها من طرف رئي  املؤسسة؛ 

 تنويع قنوات التواصل مع الطلبة، واحلرص على حتيني املوقع اإللكرتوني للمؤسسة؛ -

توزيع املهام  فيما يتعلق بتدبري املسالك ما بني املصاحل اإلدارية ومنسقي املسالك ورؤساء الشعب، حبيث  -

إنه من الضروري أن تتوىل املصاحل . يحها وتنظيمها يف  إطار نوع من النظام الداخليجيب حتديد ها وتوض

توثيق كل عمليات قيادة ( املدير املساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية/ نائب العميد)البيداغوجية 

ت قصوى فقد الحظ اخلرباء حاال. وتدبري  املسالك مبا يف ذلك اجلوانب ذات الصبغة البيداغوجية الصرفة

 حبيث أن كل العمليات متمركزة يف يد منسق املسلك أو رئي  الشعبة؛

ة للمسالك ،بتشاور مع إدارة املؤسسة، اقرتاح  وتنفيذ كل ما هو ضروري  و ق البيداغوجييتعني على الفر -

للمتطلبات  وبديهي أن يتم ذلك يف احرتام تام  . من شأنه حتسني  تنظيم سري التكوينات باملسالك

 ؛ةنظيمية احلددة يف امللفات الوصفية للمسالك املعتمدالت

كل أعضاء الفريق إن عملية التقييم الذاتي للمسالك املقدمة قصد جتديد اعتمادها جيب لي  فقط  -

 ؛يداغوجي للملك ولكن  أيضا الطلبةالب

تصورها إىل  يوصى بأن على املؤسسات اعتماد نظام ضمان اجلودة من أجل تتبع وقيادة املسالك منذ منذ -

نظام ضمان اجلودة هذا جيب أن يتم وضعه وصياغته واملصادقة عليه من قبل . غاية وضعها موضع التنفيذ

العمليات الرئيسية هياكل املؤسسة، والذي يتعني تدبريه من طرف موظفني خمتصني، يتولون حتديد 

يراسها العميد أو املدير يتعني عليها إن جلنة القيادة االسرتاتيجية للمؤسسة اليت . واملساطر املرتبطة بها

السهر على تنفيذ هذه العمليات وماملساطر املرتبطة بها والقيام بكل التعديالت الضرورية بشأن بعض 

 .االختالالت املسجلة
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  ملحقات-8

 

 مطبوع التقييم  1.8

 تعريف املسلك

 
 رمز املسلك

 
 اجلامعة

 
 املؤسسة اليت يتبع هلا املسلك

 
 اليت ينتمي إليها املسلك الشعبة

 
 الدبلوم

 
 عنوان املسلك

 
 ختصصات التكوين، عند االقتضاء

 
 (اول مرة)تاريخ االعتماد 

 

 جلنة التقييم

 اخلبري التوقيع

  

  

  

  

  

 

:التاريخ
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 مطابقة املسلك للضوابط البيداغوجية ذات الطابع املؤسساتي

  نعم ال

 مع اختصاصاتها ومهامها املسلك يتبع ملؤسسة ويتطابق  

 املسلك يتمي لشعبة تتطابق مع ختصص التكوين  

 : تعليالت

 

 
 

 للمسلك املنسق البيداغوجي

 نعم ال

 أستاذ التعليم العالي  

 أستاذ مؤهل  

 أستاذ مساعد  

 املؤسسة اليت يتبع هلا املسلك؟/ ينتمي للشعبة   

 ختصص املنسق مطابق للمسلك؟  

 التدري  باملسلك؟ متدخل يف  

 : تعليالت

 

 

 

 

 للمسلكالفريق البيداغوجي 

  العدد كايف غري كايف زيادة مرتقبة

 أساتذة التعليم العالي     

 أساتذة مؤهلني    

 أساتذة مساعدين    

 املؤسسة اليت ينتمي هلا املسلك/األساتذة املنتني للشعبة    

 يف التدري  باملسلك؟ متدخلني من القطاع السوسيومهين    

 : تعليالت
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 ...(عدد الوحدات، الغالف الزمين،)مطابقة الوحدات للضوابط البيداغوجية الوطنية 
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 خاصة مبطابقة الوحدات مع الضوابط البيداغوجية الوطنية : تعليالت 

 

 

  العدد كايف غري كايف

 العدد االمجالي للوحدات    

 الوحدات الرئيسية   

 "األدواتية"الوحدات    

 الوحدات التكميلية   

 (STAGE/PFE)مشروع نهاية الدراسة / الوحدات املخصصة التدريب    

 :تعليالت
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  (STAGE/PFE)مشروع نهاية الدراسة /  التدريب وجيهة غري وجيهة

 األهداف  

 املدة الزمنية  

 املكان  

 األنشطة املرتقبة  

 التأطري  

 طرق التقييم  

 ءاالستيفاإجراءات   

 : تعليالت

 

 

 

 ولوج املسلك

  نعم ال

 (CNPN)مطابقة شروط الولوج مع للضوابط البيداغوجية الوطنية   

 مطابقة شروط الولوج مع امللف الوصفي املعتمد  

 (إن وجدت)مطابقة شروط الولوج مع مقتضيات اجلامعة   

 االعالن عن شروط القبول  

 ملصقات اعالن عرب  اعالن إلكرتوني  :وسيلة االعالن 
 

 جلنة انتقاء معينة؟  

 انتقاء قبلي  

 حسب التخصص  حسب  املعدل  حسب امليزات 
 

 اختبار كتابي  

 اختبار شفوي  

 االعالن عن نتائج االنتقاء ونتائج املباريات حسب االستحقاق  

 توقيع االعالن عن النتائج من طرف رئي  املؤسسة  

 املؤسسة على كل الوثائق ذات الصلة مبجريات املباراة واالنتقاء توفر  

 : تعليالت
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 الطلبة املسجلني باملسلك

 العدد مطابق للملف الوصفي املعتمد غري مطابق للملف الوصفي املعتمد

 الطلبة املسجلني   

 الطلبة املمنوحني   

 الطلبة ذوي احتياجات خاصة   

 : تعليالت

 

 

 تواصل مع الطلبةال

  نعم ال

 ملصقات  

 االنرتنيت   

  موقعWEB  بريد إلكرتوني  مواقع التواصل االجتماعي 
 

 : تعليالت

 

 

 
 

 ةمراقبة حضور الطلب

  نعم ال

 ةوجود وسيلة مراقبة وتتبع حضور وغياب الطلب  

 وجود اجراءات متخذة يف حق الطلبة املتغيبني  

 : تعليالت
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 الوسائل اللوجيستيكية واملادية املتوفرة

  العدد مقنع *متوسط غري كايف

 املدرجات    

 القاعات    

 املختربات    

 التجهيزات البيداغوجية    

 : تعليالت

 

 

 الشراكة والتعاون

  مقنع متوسط غري كايف

 اجلامعي الشراكة والتعاون   

 الشراكة والتعاون السوسيو اقتصادي   

 : تعليالت

 

 

 التقييم الذاتي للمسلك

  نعم ال

 من طرف منسق املسلك  

 من طرف جلنة خاصة  

 مشاركة الطلبة يف عملية التقييم  

 متدخلني من القطاع السوسيومهين  

 تقييم سنوي  

 عند جتديد االعتماد  

 : تعليالت
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 ورقة مقتضبةة 

 رآخ  م.ع.ت.أ  م.أ  ع.ت.أ  منسق املسلك 

 ال  نعم   عدد وحدات الفصول مطابق للضوابط البيداغوجية الوطنية؟

 ال  نعم   الغالف الزمين للوحدات مطابق للحد األدنى املطلوب؟

 ال  نعم   الغالف الزمين للفصول مطابق للحد األدنى املطلوب؟

 ال  نعم  مطابقة  الوحدات للضوابط البيداغوجية الوطنية؟

 البيداغوجية الوطنية؟  مطابقة املسلك للضوابط 

 ال  نعم  الوحدات األساسية

 ال  نعم  الوحدات االختيارية

 ال  نعم  "األدواتية"الوحدات 

 ال  نعم  التدريب

 التأطري البيداغوجي

اجلوانب 

 الكمية
 جيد  مقنع  ينبغي تطويره 

اجلوانب 

 الكيفية
 جيد  مقنع  ينبغي تطويره 

  الوسائل اللوجستيكية واملادية املتوفرة
 جيد  مقنع  ينبغي تطويره 

  الشراكة والتعاون اجلامعي
 جيد  مقنع  ينبغي تطويره 

  الشراكة والتعاون السوسيو اقتصادية
 جيد  مقنع  ينبغي تطويره 

  التواصل
 جيد  مقنع  ينبغي تطويره 

  التقييــم العـــــــام
 جيد  مقنع  ينبغي تطويره 

 : تعليالت
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 التقييم حسب الجامعات الئحة املسالك موضوع 2.8
 

القنيطرة -جامعة ابن طفيل    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية)  

 املسارات

 (ابلفرنس ية)
 (ابلعربية) عنوان املسكل

املدرسة الوطنية للتجارة 

   والتس يري

 املاسرت املتخصص
Finances, Audit et 

Contrôle de Gestion 
 ومراقبة التس يري املالية،التدقيق  

 املاسرت املتخصص

Management des 

organisations financières et 

bancaires 

دارة    املؤسسات املالية والبنكية ا 

آداب والعلوم ال نسانية  لكية ال

 الاجازة املهنية
Teaching English as a 

Foreign Language (TEFL) 

 

 

تدريس اللغة الاجنلزيية لكغة 

 أ جنبية

 املاسرت
Histoire du Maghreb et du 

Monde Méditerranéen 
 اترخي املغارب والعامل املتوسطي  

 املاسرت

Changements Climatiques, 

Ressource en Eau et 

développement durable au 

Maroc gestion- 

développement- simulation 

    

 لكية العلوم

 املاسرت
Analyse , géométrie et 

probabilités 
    

 املاسرت

Analyse mathématique, 

stochastique, géométrie et 

applications 

    

 املاسرت
Sciences et techniques 

nucléaires 
 علوم والتكنولوجيا النووية  

 املاسرت املتخصص
Génie des procédés 

industriels 
 هندسة الطرائق الصناعية  

 املاسرت املتخصص

Nutrition humaine, 

Sécurité alimentaire et 

Management de la qualité 

    

لكية العلوم القانونية و 

 ال قتصادية و ال جامتعية

 بنك   Banque et Assurance املاسرت

 املاسرت املتخصص
Management, Audit et 

Contrôle 
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ادلار البيضاء –جامعة احلسن الثاين    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية)  

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

املدرسة الوطنية للتجارة 

  والتس يري

 حتيني اخملاطر واملالية   Actuariat et Finance (AF) املاسرت املتخصص

 املاسرت املتخصص
Management Logistique et 

Transports 
  

تس يري اللوجستيك 

 والنقل

آداب والعلوم  لكية ال

 بمنس يك -ة ال نساني

 Accompagnateurs sociaux الاجازة املهنية
Handicap et 

gérontologie 
 املرافقون الاجامتعيون

 املاسرت املتخصص
Communication des 

organisations 
 التواصل املؤسسايت  

آداب والعلوم  لكية ال

 احملمدية -ة ال نساني

 املاسرت

Sig, Télédétection et 

cartographie appliqués à 

l'aménagement du 

territoire 

    

 املاسرت
Sciences du langage et 

traduction 
 علوم اللسان والرتمجة  

آداب والعلوم  لكية ال

 عني الشق – ال نسانية
 املاسرت

Doctrine et religions et 

leur importance dans le 

dialogue 

  

عمل العقائد وال داين يف 

تراث علامء الغرب 

ال ساليم وأ مهيته يف 

 احلوار

 عني الشق – لكية العلوم

 

 المكياء   Chimie املاسرت

 Biologie - Santé املاسرت

Biologie Cellulaire 

et Moléculaire, 

Physiopathologie 

 الصحة-البيولوجيا 

 املتخصص املاسرت
Gestion et Valorisation des 

Géoressources 
  

عداد وتمثني املوارد  ا 

 اجليوطبيعية

 بمنس يك - لكية العلوم

 

 املاسرت

Varenape: Valorisations 

des ressources Naturelles, 

Procédés Chimiques et 

Développement Durable 

Option1: 

Valorisation des 

Agro-ressources et 

Procédés 

catalytiques 

Option 2: 

Dessalement de 

l'eau de mer et 

Procédés de 

traitements 

تمثني املوارد الطبيعية، 

العمليات الكمييائية 

 والتمنية املس تدامة

 معاجلة املعلومات   Traitement de املاسرت
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 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية)  

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

l'Information 

 املاسرت املتخصص

Contrôle qualité dans les 

Industries 

Pharmaceutique, 

Alimentaire et Cosmétique 

  

مراقبة اجلودة يف جمال 

الصناعات الصيدلنية، 

 الغذائية والتجميلية

 املاسرت املتخصص

(FUE) 

Ingénierie et Technologies 

pour l'Education et de la 

formation 

  

هندسة وتكنولوجيات 

من اجل الرتبية 

 والتكوين

لكية العلوم القانونية و 

 ال قتصادية و ال جامتعية

 عني الشق –

 

 Droit de l'homme املاسرت

Droits de l'homme 

approfondis 

Les actions 

humanitaires 

  

 املاسرت املتخصص

Détection et prévention de 

la criminalité financière 

organisée 

  
من  كشف ووقاية

 اجلرمية املالية املنظمة

 املاسرت املتخصص
Banque et marchés 

financiers 
    

لكية العلوم القانونية و 

 ال قتصادية و ال جامتعية

 عني الس بع –

     Droit des affaires املاسرت

 املاسرت املتخصص
Management de la chaîne 

logistique 
    

لكية العلوم القانونية و 

 - ال قتصادية و ال جامتعية

 احملمدية

 

 املالية العامة والرضائب     املاسرت

 املاسرت
Communication politique 

et publique 
    

 املاسرت
Sciences criminelles et 

droits de l'homme 
    

 املاسرت
Ingénierie comptable et 

financière 
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تطوان –جامعة عبد املاكل السعدي    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية)  

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية ) 

املدرسة الوطنية للتجارة 

 طنجة - والتس يري
 املاسرت املتخصص

Conseil et Audit des 

organisations 
 استشارة وتدقيق املنظامت  

آداب والعلوم ال نسانية  لكية ال

 تطوان -

     املاسرت
ال صول : ال دب العريب يف املغرب العلوي 

 والامتدادات

 -التارخي واجملمتع -شامل املغرب املتوسطي      املاسرت

 لكية العلوم

 

 املاسرت
Physique de la 

Matière 
 فزيايء املادة  

 املاسرت
Biotechnologie, 

alimentation et santé 
 ـ التغذية والصحة البيوتكنولوجيا  

 الكميياء الصناعية   Chimie Industrielle املاسرت املتخصص

 املاسرت املتخصص
Génie Energétique et 

Environnement 
    

 - لكية العلوم والتقنيات

 طنجة

MST  
Mobiquité et Big 

Data 
  

احلركية املعلوماتية املنترشة والبياانت 

 الضخمة

MST  

Bases Cellulaires et 

Moléculaire en 

Biotechnologie 

Biotechnologie 

Végétale 

Biotechnologie 

Animale  

أ سس اخللوية واجلزيئية يف التكنولوجيا 

 اخللوية

لكية العلوم القانونية 

 - وال قتصادية وال جامتعية

 طنجة

 

 املهن القانونية والقضائية     املاسرت

 الانسانحقوق      املاسرت

 القانون والعلوم ال دارية للتمنية     املاسرت

 املاسرت املتخصص

Logistique Portuaire 

et Transport 

International (LPTI) 

 لوجستيك املوائن والنقل ادلويل  

 املاسرت املتخصص

Entreprenariat et 

économie de 

développement 

    

 لكية اصول ادلين

     املاسرت
آليات  العلوم ال سالمية مناجه الاس متداد وأ

 التجديد

     املاسرت
أ صول ادلين وادلراسات الرشعية فـي 

 الـغرب ال سـالمـي
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 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية)  

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية ) 

 - اللكية متعددة التخصصات

 العرائش

 املاسرت
Management et 

Finance 

- Finance 

- Management 
 التدبري واملالية

 املاسرت
Mathématiques 

Appliquées 
 الرايضيات التطبيقية  

 - اللكية متعددة التخصصات

 تطوان

 

 القانون ال داري وتدبري التمنية     املاسرت

 املاسرت
Finance islamique 

(MFIS) 
 املالية ال سالمية  

 املهن القانونية والقضائية     املاسرت املتخصص

 

وجدة –جامعة محمد ال ول    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية)  

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية) ) 

آداب والعلوم  لكية ال

 ال نسانية

     املاسرت
اخلصائص : املذهب املاليك 

 ال صول الامتداد الافريقي

 املاسرت
Linguistique générale et 

didactique du FLE 

Linguistique général 

 Didactique du FLE 

اللسانيات العامة وديداكتيك 

 اللغة الفرنس ية

     املاسرت
التعدد االغوي والتالحق الثقايف يف 

 املغرب

 لكية العلوم

 

 املاسرت
Physique de la Matière et 

de Rayonnement 
 فزيايء املادة وال شعاعات  

 املاسرت املتخصص

Géosciences de 

l’Environnement et Génie 

Civil 

  
اجليولوجيا : املاجسرت املهين

 البيئية و الهندسة املدنية

 هندسة ال عالميات   Ingénierie informatique املاسرت املتخصص

لكية العلوم القانونية و 

 ال قتصادية و ال جامتعية

 ال من القانوين للمقاولت والعقود     املاسرت

 املاسرت
Informatique appliquée à 

l'économie et la gestion 
    

 اللكية متعددة التخصصات

 الناضور -

     املاسرت
آنية ابلغرب  ادلراسات القرأ

 قضااي ومناجه: ال ساليم

 قانون العقار والتعمري     املاسرت املتخصص
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سامعيل   مكناس –جامعة مولي ا   

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية ) 

آداب والعلوم ال نسانية  لكية ال

 املدرسة والتغري الاجامتعي     املاسرت

 املاسرت املتخصص
Communication des 

organisations 
 التواصل يف التنظاميت  

 لكية العلوم

 املاسرت

Mathématiques et 

applications pour les 

sciences de l'ingénieur 

  
الرايضيات وتطبيقاهتا لعلوم 

 املهندس

 املاسرت
Réseaux informatiques et 

systèmes embarqués 
  

الش باكت املعلوماتية وال نظمة 

 املندجمة

لكية العلوم القانونية و 

 ال قتصادية و ال جامتعية

 املاسرت
Evaluation des politiques 

publiques 
 تقيمي الس ياسات العمومية  

 ادلراسات الس ياس ية وادلينية     املاسرت

 املالية و الرضيبة   FINANCE ET FISCALITE املاسرت

 املاسرت املتخصص
Droit Foncier et 

Management des affaires 
 القانون العقاري وتدبري ال عامل  

 قانون ومعليات البنوك التشاركية     املاسرت املتخصص

 العقار والتعمري     املاسرت املتخصص

 -اللكية متعددة التخصصات 

 *الراش يدية 

 اتدبري الرتايب والتمنية اجملالية     الاجازة املهنية

 قانون املنازعات     املاسرت

 املالية ال سالمية ومقاصد الرشيعة     املاسرت

 

 .ابلراش يدية، وستمت برجمهتا مس تقبال التخصصاتاللكية متعددة نظرا لضيق الوقت، مل تمتكن جلنة اخلرباء من زايرة  *:
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فاس –جامعة س يدي محمد بن عبد هللا    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية ) 

 الوساطة ال رسية والاجامتعية     املاسرت فاس - لكية الرشيعة

آداب والعلوم  ظهر  - ال نسانيةلكية ال

  املهراز

     املاسرت

حتالف احلضارات وحوار 

بني الفكر الغريب )ادلايانت 

 (والفكر العريب ال ساليم

 املاسرت
Villes Patrimoniales et 

Développement (VPD) 
 املدن الرتاثية والتمنية  

آداب والعلوم ال نسانية  - لكية ال

 سايس
 املاسرت

Littérature Comparée, 

Imaginaire et Visions du 

Monde 

  
أ ل دب املقارن، املتخيل 

ىل العامل  والرؤى ا 

 ظهر املهراز – لكية العلوم

 املاسرت

Informatique 

Décisionnelle et Vision 

Intelligente (MIDVI) 

  
معلوميات ذاكء ال عامل 

 والرؤية اذلكية

 املاسرت
Systèmes Intelligents et 

Décisionnels (MSID) 
 الانظمة اذلكية واختاذ الفرار  

 املاسرت

Ecologie et Préservation 

de l'environnement pour 

un Développement 

Durable 

  

الايكولوجيا واحلفاظ عىل 

البيئة من أ جل تمنية 

 مس تدامة

 لكية العلوم والتقنيات

 املاسرت

Mathématiques et 

Applications au Calcul 

Scientifique (MACS) 

  
الرايضيات وتطبيقاهتا يف 

 احلساب العلمي

 املاسرت
Chimie des Molécules 

Bio Actives (CMBA) 
  

مكياء اجلزيئات العضوية 

 النشطة

لكية العلوم القانونية و ال قتصادية و 

  ال جامتعية

 الاجازة املهنية
Droit et Management du 

développement durable 
  

قانون وتدبري التمنية 

 املس تدامة

     املاسرت
الوسائل البديةل لفض 

 املنازعات

 املاسرت
Finance, Contrôle et 

Audit 
 املالية والرقابة والتدقيق  

 اتزة - اللكية متعددة التخصصات
 املعامالت العقارية     املاسرت

 اسرتاتيجية صنع القرار     املاسرت
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اجلديدة –ادلاكيل جامعة شعيب    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية)  

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

آداب والعلوم ال نسانية  لكية ال

 املاسرت
Media, Discourse and 

Literature 

Media, 

Discourse and 

Literature 

 ال عالم واخلطاب وال دب

     املاسرت
ادليين وحوار  التواصل

 احلضارات

 لكية العلوم

 الاجازة املهنية
Administrateur de Bases de 

Données 
 مدير قاعدة بياانت  

 املاسرت املتخصص

Biotechnologie Appliquée à 

la Production Végétale et 

Industrie Agroalimentaire 

  

التكنولوجيا احليوية 

نتاج النبايت  املطبقة يف ال 

 والصناعات الغذائية

  اللكية متعددة التخصصات

 الاجازة املهنية

Entrepreneuriat et 

Management des 

Organisations 

Gestion 
دارة  نشاء املشاريع و ا  ا 

 املؤسسات

 املاسرت
Etudes Internationales & 

Droit International 
  

ادلراسات ادلولية 

 والقانون ادلويل

 

سطات –جامعة احلسن ال ول    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

 املدرسة الوطنية للتجارة والتس يري

     Sciences de Gestion املاسرت

 املاسرت املتخصص
Sciences et Techniques 

Comptables et Financières 
    

لكية العلوم القانونية و ال قتصادية 

 و ال جامتعية

 الاجازة املهنية
JURISTE DU 

NUMERIQUE 
    

 املاسرت
DROIT DU 

NUMERIQUE 
    

 املاسرت
Logistique et commerce 

international 
 اللوجيستيك والتجارة ادلولية  

 القرار هندسة           Ingénierie de la décision املاسرت

     املاسرت
اجملمتع املدين وادلميقراطية 

 التشاركية
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 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

 املاسرت املتخصص

MARKETING ET 

ACTION 

COMMERCIALE 

    

 - اللكية متعددة التخصصات

 خريبكة

     الاجازة املهنية
التواصل الرتبوي وتدريس 

 اللغة العربية

 املاسرت
Chimie Analytique et 

Environnement 
 المكياء التحليلية و البيئة  

 

مراكش –جامعة القايض عياض    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

آداب والعلوم ال نسانية  لكية ال

 املاسرت املتخصص

Dynamique des milieux et 

gestion intégrée des 

ressources naturelles au 

Maroc 

  

دينامية ال وساط 

والتدبري املندمج للموارد 

 الطبيعية ابملغرب

 املاسرت املتخصص
Culture, Patrimoine et 

Tourisme durable 
    

 املاسرت املتخصص

(FUE) 

Master professionnel de 

l’enseignement du français 
  

ماسرت همين لتدريس 

 الفرنس ية

لكية العلوم القانونية وال قتصادية 

 وال جامتعية

     الاجازة املهنية
قانون الشغل و امحلاية 

 الاجامتعية 

 املاسرت
Economie de l’Energie et de 

la Finance (MEEF) 
 اقتصاد الطاقة واملالية  

     املاسرت
القانون العام ادلاخيل 

 وتنظمي امجلاعات الرتابية

 املاسرت
Droit administratif et science 

administrative 
  

القانون ال داري وعمل 

 ال دارة 

 السماللية - لكية العلوم

 املاسرت

CHIMIE ORGANIQUE AU 

SERVICE DE L’INDUSTRIE 

ET DE LA SANTE 

  
الكميياء العضوية يف 

 خدمة الصناعة والصحة 

 املاسرت

GEOSCIENCES 

APPLIQUEES AUX 

RESSOURCES MINERALES 

(GARMINE) 

  
علوم ال رض وتطبيقها 

 عىل املوارد املعدنية
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 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

 علوم البياانت   Sciences de Données املاسرت املتخصص

 أ سفي - اللكية متعددة التخصصات

 املاسرت
Langage, Société et 

Représentations 
    

 املاسرت
Mathématiques et 

Modélisation(MatMod) 
 الرايضيات والمنذجة  

 

بين مالل –جامعة السلطان مولي سلامين    

 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

آداب والعلوم ال نسانية  لكية ال

 املاسرت
Migration internationale 

espace et société 
  

ادلولية اجملال  الهجرة

 واجملمتع

     Littérature et cinéma املاسرت املتخصص

  لكية العلوم والتقنيات

 املاسرت

Management de la qualité 

dans les industries 

agroalimentaires (MQIAA) 

  
دارة اجلودة يف  ا 

 الصناعات الغذائية

 املاسرت
Génie Mathématique et 

application 

Mathématiques 

appliqués 
  

  اللكية متعددة التخصصات

 املاسرت

Ingénierie des énergies 

renouvelables et efficacité 

énergétique 

    

 املاسرت
Chimie de formulation 

industrielle 
 كميياء الصياغة الصناعية  

 

  



 

 

37 

ANEAQ 5151خالل دورة عتمدة امل ذات الولوج املحدود تقرير حول عملية تقييم وتتبع عينة من املسالك 

أ اكدير –جامعة ابن زهر    
 

 الشهادة املؤسسة
 عنوان املسكل

(ابلفرنس ية ) 

 املسارات

 (ابلفرنس ية)

 عنوان املسكل

(ابلعربية)  

 أ يت ملول -لكية الرشيعة  
     املاسرت

املذهب املاليك و املالية ال سالمية 

 املعارصة

 فقه املعامالت و قضااي العرص     املاسرت

 املدرسة الوطنية للتجارة والتس يري

 التدبري الس يايح   Management du tourisme الاجازة املهنية

 املاسرت املتخصص

Finance des marchés et 

management des risques 

(F2MMR) 

 مالية ال سواق و تدبري اخملاطر  

آداب والعلوم ال نسانية  لكية ال

 الاجازة املهنية

English language 

teaching and the global 

market 

  
تدريس اللغة ال جنلزيية وسوق 

 الشغل

 الاجازة املهنية
Information 

communication 
    

 املاسرت املتخصص
Tourisme communication 

et développement 
 الس ياحة و التواصل و التمنية  

 لكية العلوم

 املاسرت
Systèmes et 

télécommunications  
    

 املاسرت املتخصص

Offshoring des 

technologies de 

l'information (O.T.I) 

    

لكية العلوم القانونية و ال قتصادية 

  و ال جامتعية

 املالية و الابناك و التأ مينات   Finance banque assurance الاجازة املهنية

 القانون املدين املعمق   Droit civil approfondi املاسرت

 ادلس توري و علوم الس ياسةالقانون      املاسرت

     املاسرت املتخصص
القانون والبنوك التشاركية والتأ مينات 

 التاكفلية

 -اللكية متعددة التخصصات

 اترودانت

 املاسرت املتخصص
Procédés d'analyse et 

contrôle qualité (PACQ) 
آليات حتليل ومراقبة اجلودة    أ

 املاسرت املتخصص

Sciences géomantiques 

appliquées à la gestion 

des ressources naturelles 

et environnementales 

(SGARNE) 

  
علوم اجليومتك املطبقة عىل تدبري 

 املوارد الطبيعية و البيئة

 




