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إحداث الوكالة
بتنظمي  املتعلق   01.00 رمق  القانون  مبوجب 
نظام  مبدأ خضوع  إقرار  العايل مت  التعلمي 
منتظم  لتقيمي  مجمله  يف  العايل  التعلمي 
واخلارجية،  الداخلية  مردوديته  ينصب عىل 
ويمشل مجيع اجلوانب البيداغوجية واإلدارية 

والبحث. 
وجتسيدا ألحاكم الدستور الرامية إىل ترسيخ 
املسؤولية  وربط  اجليدة  احلاكمة  مبادئ 
املادة  مقتضيات  لبلورة  وسعيا  باحملاسبة، 
الذكر،  السالف   01.00 القانون رمق  من   79
واملتعلقة بإحداث اهليئة الوطنية للتقيمي، يف 
إصالح  إىل  الرامية  الوطنية  السياسة  إطا 
استعادة  خالل  من  العايل،  التعلمي  منظومة 
ريادة اجلامعة املغربية يف التكوين واإلشعاع 
الالزمة  الرشوط  وتوفري  العيمل،  والبحث 

املجاالت  يف  التكوين  وتجشيع  جلودته 
صادق  الشغل،  سوق  عىل  أكرث  املنفتحة 
يريم  الذي  القانون  عىل  بغرفتيه  الربملان 
ومضان  لتقيمي  الوطنية  الواكلة  إحداث  إىل 
جودة التعلمي العايل والبحث العيمل وحتديد 
سريها  وكيفيات  واختصاصاهتا  مهامها 
وتنظميها  الداخيل  ونظامها  وتسيريها 
املايل، مقرها بالرباط، وتضم أجهزة لإلدارة 
والتسيري وجملس اإلدارة وجلنة تقنية وجلن 

موضوعاتية.
تضم  هبا  املنوطة  باملهام  القيام  أجل  من 
انتقاؤمه  يمت  وخمتصني  خرباء  الواكلة 
بالكفاءة  هلم  ومهشود  مؤهالهتم،  عىل  بناء 
وجماالت  والتقيمي  اخلربة  جماالت  يف 
التكوين  هتم  اليت  والسميا  ختصصاهتم 

والبحث العيمل والتقين.

خلق  أجل  من  الواكلة  هذه  إحداث  ويأيت 
للتعلمي  نظام  وضع  هبدف  مالمئة  بيئة 
العايل والبحث يتصف باجلودة ويرتكز عىل 
التنافسية والتنوع والضبط، واليت تعترب آلية 
فعالة تسامه يف حتسني اجلودة والرفع من 

أمهية التعلمي العايل والبحث العيمل.

مهام الوكالة
الدولة  حلساب  القيام  مهمة  بالواكلة  تناط 
بعمليات تقيمي التعلمي العايل والبحث العيمل 
من أجل مضان اجلودة. وهلذه الغاية تضطلع 

الواكلة مبا ييل:
تقيمي مؤسسات التعلمي العايل العام والتعلمي 
العايل اخلاص ومؤسسات البحث العيمل، مع 
األخذ بعني االعتبار خصوصية لك مؤسسة، 

وال سميا مشاريعها البيداغوجية والعملية؛
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قصد  التكوين  مسالك  وتقيمي  دراسة 
احلصول عىل االعمتاد أو جتديده؛

تقيمي أنشطة مراكز الدراسات يف الدكتوراه 
البحث  وأمعال  تكوينات  حصيلة  وإعداد 

املنجزة هبا؛
تقيمي البحث العيمل وفعالية بنياته؛

تقيمي براجم ومشاريع التعاون اجلاميع يف 
ميدان التكوين والبحث العيمل.

حدود  يف  الواكلة،  تقوم  أن  ميكن  مكا 
اختصاصاهتا، بإجناز التقيمي بطلب من: 

الوزارية اليت من بني اهمتاماهتا  القطاعات 
تكوين  أو  العيمل  البحث  أو  العايل  التعلمي 

األطر؛
والبحث  والتكوين  للرتبية  األعىل  املجلس 

العيمل؛
أاكدميية احلسن الثاين للعلوم والتقنيات؛

املركز الوطين للبحث العيمل والتقين؛
اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل والبحث 

العيمل.
عىل املستوى الدويل:

جيوز للواكلة، يف حدود اختصاصاهتا، أن 
املربمة من  التعاون  اتفاقيات  إطار  تقوم يف 
طرف اململكة املغربية بأمعال تقيمي مؤسسات 

التكوين والبحث العيمل األجنبية؛
ميكن للواكلة برتخيص من اإلدارة أن تقوم، 

تقيمي  بأمعال  اختصاصاهتا،  حدود  ويف 
التكوين والبحث العيمل األجنبية  مؤسسات 
بطلب مهنا، وذلك يف إطار اتفاقيات تربمها 

هلذا الغرض.

إدارة وتسيير الوكالة
يدير الواكلة جملس إدارة ويسريها مدير.

جملس اإلدارة:
رئيس  يرأسه  الذي  اإلدارة  جملس  يتألف 
هلا  املخول  احلكومية  السلطة  أو  احلكومة 

ذلك، باإلضافة إىل ممثيل الدولة من: 
الثاين  احلسن  ألاكدميية  الدامئ  الرس  أمني 

للعلوم والتقنيات أو من ينوب عنه،
رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق التعلمي العايل 

أو من ينوب عنه،
والتكوين  للرتبية  األعىل  املجلس  رئيس 

والبحث العيمل أو من ينوب عنه،
ممثل املؤسسات التعلمي العايل غري التابعة 

للجامعات،
ممثل التعلمي العايل اخلاص،

للتعلمي  تابعتان  جلامعتان  سابقان  رئيسان 
العايل،

العملية  بكفاءهتم  أربعة أعضاء مهشود هلم 
والتقنية،

ممثل ينتخب من بني مستخديم الواكلة،
إىل  الدعوة  اإلدارة  جملس  لرئيس  ميكن 
أي  استشارية،  بصفة  املجلس،  اجمتاعات 
القطاعني  من  اعتباري  أو  طبييع  خشص 
رضوريا  حضوره  يعترب  اخلاص،  أو  العام 

ولكام اقتىض األمر ذلك.
الصالحيات  بلك  اإلدارة  جملس  يمتتع 
الواكلة.  إلدارة  الرضورية  واملسؤوليات 

وهيلع، فإنه ميارس الصالحيات التالية:
وبرناجم  للواكلة  الكربى  التوجهات  حيدد 

معلها،
حيدد املزيانية السنوية للواكلة وطريقة متويل 
وجدولة  اسهتالك  ونظام  أنشطهتا  براجمها 

يمكن لرئيس مجلس اإلدارة 
الدعوة إلى اجتماعات 

المجلس، بصفة استشارية، 
أي شخص طبيعي أو 

اعتباري من القطاعين العام 
أو الخاص، يعتبر حضوره 

ضروريا وكلما اقتضى األمر 
ذلك.
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املزيانية،
توزيع  ويقرر  الواكلة  حسابات  إصدار 

النتاجئ،
يقرتح عىل اإلدارة معايري التقيمي،

حيدد  حبيث  الواكلة  منظام  بصياغة  يقوم 
اهليالك التنظميية وصالحياهتم،

صياغة النظام األسايس ملستخديم الواكلة 
ونظام تعويضاهتم،

صياغة قانونه الداخيل وكذا القانون الداخيل 
للواكلة،

صياغة النظام احملدد لرشوط وصيغ تفويت 
الصفقات،

تقدمها  اخلدمات  أسعار  جدول  حتديد 

الواكلة،
والتعاون  الرشاكة  اتفاقيات  عىل  املصادقة 

املربمة مع املنمظات الوطنية واألجنبية،
اختاذ قرار حيازة املمتلاكت العقارية ونقلها 

وتأجريها من لدن الواكلة،
قبول اهلبات والتربعات،

ميكن ملجلس اإلدارة تفويت تسوية القضايا 
أعاله إىل مدير الواكلة. ويقوم جملس اإلدارة 
ألنشطة  السنوي  التقرير  عىل  باالطالع 

الواكلة الذي يعده املدير.
املدير

من   92 الفصل  ملقتضيات  طبقا  املدير  يعني 
الدستور. يمتتع مدير الواكلة جبميع السلط 

والصالحيات الالزمة لتسيري الواكلة. وهلذه 
الغاية:

بامسها  ويعمل  الواكلة  تسيري  عىل  يهسر 
ويبارش أو يأذن يف مبارشة مجيع األمعال 

أو العمليات املتعلقة بالواكلة؛
إدارة معومية  وأمام لك  الدولة  أمام  ميثلها 
أو خاصة وإزاء الغري. ويقوم جبميع األمعال 

التحفظية؛
ينفذ قرارات جملس اإلدارة، وعند االقتضاء، 
من  احملدثة  اللجان  عن  الصادرة  املقررات 

طر املجلس؛
يقوم بتسيري مجموع مصاحل الواكلة ويعني 
األسايس  للنظام  وفقا  الواكلة  مناصب  يف 

ملستخدمهيا؛
ميثل الواكلة أمام القضاء، وجيوز له أن يرفع 
مجيع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصاحل 
بإشعار  الفور  عىل  يقوم  أن  عىل  الواكلة، 

جملس اإلدارة بذلك.
حيرض بصفة استشارية اجمتاعات جملس 
اإلدارة واجمتاعات اللجان احملدثة من طرف 

املجلس.
يقرتح عىل السلطة احلكومية امللكفة بالتعلمي 
بالكفاءة  هلم  مهشود  أعضاء  أربعة  العايل 
إدارة  مبجلس  لتعييهنم  والتقنية  العملية 

الواكلة.
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اللجان المختصة
باملهام  القيام  من  الواكلة  متكني  أجل  من 
جلانا  اإلدارة  جملس  حيدث  هبا،  املنوطة 
خمتصة وجلانا خاصة لدراسة مسألة معينة 

ويتعلق األمر باللجان اآلتية:
جلنة تقيمي املؤسسات؛
جلنة تقيمي التكوينات؛

   جلنة تقيمي البحث العيمل.
حيدث جملس اإلدارة جلانا خاصة لدراسة 
 )commissions ad hoc( معينة  مسألة 
من  بطلب  ذلك  إىل  الرضورة  دعت  لكام 
رئيس جملس اإلدارة أو املدير أو من نصف 

عدد أعضاء جملس اإلدارة عىل األقل.

تقييم مسالك التكوين 
لك سنة تقوم الواكلة الوطنية لتقيمي ومضان 
جودة التعلمي العايل والبحث العيمل بتقيمي 
أجل  من  التكوين  مسالك  من  مجموعة 
طرف  من  واملقدمة  جتديده  أو  االعمتاد 
الرشيكة  واجلامعات  العمومية  اجلامعات 
العايل  التعلمي  مؤسسات  وكذا  واخلاصة 
التعلمي  ومؤسسات  للجامعات  التابعة  غري 
مسالك  عدد  بلغ  وقد  اخلاص.  العايل 
منذ سنة  التقيمي  لعملية  اخلاضعة  التكوين 
هو  مكا  مسلاك   2481 مجموعه  ما   2017

مفصل يف اجلدول أسفله.
يتوىل معلية تقيمي املسالك خرباء متعاقدين 
املعرفية  احلقول  خمتلف  يف  الواكلة  مع 
الضوابط  دفاتر  عىل  اعمتادا  خبري(   344(

البيداغوجية الوطنية حسب خمتلف اسالك 
التكوين.

حقول  أربعة  إىل  املسالك  هذه  وتنقسم 
معرفية حسب اجلدول اآليت:

تقييم المؤسسات
ينص القانون رمق 80.12 عىل أن تقيمي مؤسسات 
التعلمي العايل العام واخلاص يدخل مضن مهام 
الواكلة  أعدت  فقد  الصدد  هذا  ويف  الواكلة، 
تقيمي  مضان  أجل  من  اسرتاتيجيا  خمططا 
مخس  عىل  املخطط  هذا  وميتد  املؤسسات  لك 
سنوات ويسىع إىل تقيمي لك مؤسسات التعلمي 

العايل العام واخلاص يف أفق سنة 2024.
الواكلة  قامت  الرؤية،  هذه  حتقيق  أجل  ومن 
معلية  لتهسيل  وتقنية  مهنجية  ألية  بإعداد 
الدليل  إعداد  مت  حيث  املؤسسايت.  التقيمي 
املرجيع الوطين لتقيمي ومضان جودة التعلمي 
الوضع  إجناح  برناجم  إطار  يف  العايل، 
وقد  األورويب.  االحتاد  من  بدمع  املتقدم 

التقين  الدمع  تقدمي  من  الربناجم  هذا  مكن 
تقيمي  ومؤرشات  معايري  صياغة  يف  للواكلة 
ويف  كذلك  مت  مكا  العايل،  التعلمي  مؤسسات 
وورشات  وندوات  لقاءات  تنظمي  الصدد،  هذا 

قطاع  يف  املتدخلني  وخمتلف  الفاعلني  مع 
املؤسسات  ورؤساء  )أساتذة  العايل  التعلمي 
إعداد هذا  خبصوص   )... ورؤساء اجلامعات 
الدليل املرجيع. وقد صدر مبرسوم بتارخي 23 
يوليوز 2019. بعد ذلك مت حتديد برناجم للقيام 
بعملية تقيمي املؤسسات والتواصل مع رؤساء 
الرشيكة، من  العمومية واجلامعات  اجلامعات 
أجل اقرتاح املؤسسات اليت سيمت تقيميها يف 
هذه التجربة األوىل من نوعها. ووقع االختيار 
مؤسسات  فهيا  مبا  متنوعة  مؤسسات  عىل 
ذات  ومؤسسات  احملدود  االستقطاب  ذات 
االستقطاب املفتوح ومن حقول معرفية خمتلفة 
وذلك لتغطية خمتلف مؤسسات التعلمي العايل 

العام. 
 

المجموع التعليم العالي الخاص التعليم العالي العام الدورة

1011 255 756 2017

631 329 302 2018

514 199 315 2019

325 116 209 2020

2481 899 1582 المجموع العام

عدد المسالك الحقول المعرفية
844  العلوم والتقنيات
527  اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون
934  العلوم القانونية واالقتصادية واالجمتاعية
176  علوم الصحة

2481 المجموع



 / العدد 130 أبريل 362021

مؤسسات وطنية

 / العدد 130 أبريل 362021

خبصوص مؤسسات التعلمي العايل التابعة 
املؤسسات  تقيمي  مت  الرشيكة،  للجامعات 

التالية:

الشراكة والتعاون
خمتلف  مع  والرشاكة  التعاون  إطار  يف 
التعلمي  وجودة  التقيمي  الفاعلني يف جمال 
إنشاهئا  منذ  الواكلة  قامت  العايل، 
باحلضور واملشاركة يف عدة أنشطة وطنيا 
ودوليا، وكذلك االخنراط يف عدة مشاريع 
 + EQUAM MERASMUS أمهها مرشوع

 .+ AMEL ERASMUS ومرشوع

ويف نفس اإلطار، مت تنظمي املؤمتر اإلقليمي 
العربية لضامن اجلودة يف  للشبكة  الرابع 
التعلمي العايل، واليت يعترب املغرب عضوا 

نشيطا هبا وعضوا مبجلهسا اإلداري منذ 
سنة 2016. 

وتبادل  الدولية  العالقات  تعزيز  إطار  يف 
لضامن  االفريقية  الواكالت  مع  اخلربات 
اجلودة، اخنرطت الواكلة خالل سنة 2020 
واملامرسات  اخلربات  لتبادل  دينامية  يف 
جودة  ومضان  تقيمي  جمال  يف  اجليدة 
التعلمي العايل. وهلذا فقد استقبلت الواكلة 

دول  وفودا من واكالت مضان اجلودة من 
املالية لضامن  الواكلة  افريقية مبا يف ذلك 
العيمل،  والبحث  العايل  التعلمي  جودة 
التعلمي  جودة  لضامن  الوطنية  واهليأة 
السنيغال،  بدولة  واالبتاكر  والبحث  العايل 
اجلودة  لضامن  الوطنية  اهليئة  عن  ووفد 

بدولة غينيا. 
ويف هذا الصدد، سامهت الواكلة يف تطوير 
اإلطار القاري االفرييق لإلهشاد، من خالل 
املشاركة يف العديد من الندوات واللقاءات 
والرباجم يف عدد من الدول االفريقية. وقد 
مكنت هذه التظاهرات من حتقيق تقدم يف 
إرساء إطار مشرتك بني البلدان االفريقية. 
مكا مت إبرام اتفاقيتني للرشاكة والتعاون مع 
لك من الواكلة املالية لضامن جودة التعلمي 
يناير   13 بتارخي  العيمل  والبحث  العايل 
2020 وكذا اهليئة الوطنية لضامن اجلودة 
يف   )ANAQ( يف التعلمي والتكوين والبحث

مجهورية غينيا بتارخي 03 أكتوبر 2019. 
وتعترب الواكلة عضوا منخرطا يف الشباكت 
اجلهوية والدولية اليت تعىن بضامن اجلودة 

يف مؤسسات التعلمي العايل ويه:
اجلودة  مضان  هليائت  العربية  الشبكة 

)ANQAHEA( سنة 2016.
الشبكة الفرنكوفونية هليائت مضان اجلودة 

)FrAQ-Sup( سنة 2017.
اجلودة  مضان  هليائت  اإلفريقية  الشبكة 

)RAFANAQ( سنة 2020.

تقييم الوكالة
اإلفرييق  املرجيع  الدليل  تفعيل  إطار  يف 
خاريج  لتقيمي  الواكلة  خضعت  للجودة 
من طرف املبادرة اإلفريقية لتنسيق مضان 
اإلفرييق  املستوى  عىل  واإلهشاد  اجلودة 
 22 بني  ما  األورويب  االحتاد  مع  بتنسيق 
و23 نونرب 2018، حيث مت يف هذا اإلطار 
والذي  للواكلة  الذايت  التقيمي  تقرير  إعداد 
املعنية  اخلرباء  للجنة  مسبقا  إرساله  مت 
الفاعلني  مبختلف  التقت  بالزيارة واليت 
الواكلة  )مدير  العايل  التعلمي  منظومة  يف 
ورؤساء  الوصية  الوزارة  ومسؤولو 
والفاعلني  والطلبة  واألساتذة  اجلامعات 
ذلك  بعد  الواكلة  وتوصلت  االقتصاديني(. 
ميكن  العملية  هذه  حول  مفصل  بتقرير 

االطالع هيلع عىل موقع الواكلة.

الجامعةالمؤسسة

جامعة ابن زهر - أاكديرلكية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أاكدير

جامعة احلسن األول - سطاتاملدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، سطات

جامعة احلسن الثاين – الدار البيضاءلكية العلوم، بن مسيك

جامعة السلطان موالي سلميان – بين مالللكية العلوم والتقنيات، بين مالل

جامعة موالي إمساعيل - مكناساملدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن، مكناس

جامعة دمحم اخلامس - الرباطاملدرسة العليا للتكنولوجيا، سال

جامعة عبد املالك السعدي - تطواناللكية املتعددة التخصصات، العرائش

جامعة شعيب الداكيل - اجلديدةاملدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، اجلديدة

جامعة دمحم األول - وجدةاملدرسة العليا للتكنولوجيا، وجدة

جامعة ابن طفيل - القنيطرةاملدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، القنيطرة

جدول مؤسسات التعلمي العايل العام اليت مت تقيميها: 

المؤسسةالجامعة

ECOLE EUROMED D’ARCHITECTURE DE اجلامعة األورومتوسطية بفاس
 )DESIGN ET D’URBANISME )EMADU

RABAT BUSINESS SCHOOLاجلامعة الدولية بالرباط
جامعة دمحم السادس متعددة 

التخصصات
 SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT
))EMINES
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التعليم العايل والبحث العلمي

التقييم من أجل التقويم


