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أرقام محورية: التعليم العالي 



التعليم العالي الخاص
املؤسسات غير التابعة 

للجامعات

املؤسسات الجامعية

5,3% 3,7%

91%

توزيع الطلبة املسجلين
بالتعليم العالي

طالب1.009.678

أرقام محورية: التعليم العالي 



أرقام محورية: التعليم العالي 

% 5

الماستر
4%

الدكتوراه

ن توزيع الطلبة املسجلي

باملؤسسات الجامعية

% 91

اإلجازة 

طالب 919.210



% 2

إجازة مهنية

%98

إجازة في الدراسات

األساسية

ن توزيع الطلبة املسجلي

باملؤسسات الجامعية

سلك اإلجازة

أرقام محورية: التعليم العالي 

طالب834.124

باإلجازة األساسية 10طلبة من 8حوالي 



"البكالوريوس" دواعي االنتقال إلى النظام البيداغوجي الجديد 



نضعف انخراط الشركاء االقتصاديي
ةفي تحديد الحاجيات واملساهم

ات في بلورة وتأطير التكوين

، الضغط املتزايد على التعليم العالي
خصوصا باملؤسسات  ذات الولوج

املفتوح 

ضعف املستوى املعرفي 
واللغوي 

هيمنة الطابع األكاديمي 
وتقادم العديد من املسالك 

بسلك اإلجازة 

عدم موائمة التكوينات 

مع متطلبات سوق الشغل 
غياب نظام ناجع للتوجيه

مردودية 
داخلية 
وخارجية 
ضعيفة

"البكالوريوس" دواعي االنتقال إلى النظام البيداغوجي الجديد 



3.746

د.م
يةتكلفة تسيير إضاف

47,2% نسبة الهدر جد مرتفعة

متوسط عدد سنوات 
الحصول على االجازة 5 - 4,5

سنة

25%
نسبة بطالة خريجي املؤسسات 

ذات الولوج املفتوح 

ضعف املردودية

املردودية الداخلية

املردودية الخارجية



؛الساميةامللكيةالخطب

2030-2015لإلصالحاالستراتيجيةالرؤية

؛"واالرتقاءوالجودةاإلنصافمدرسةأجلمن"

؛51-17يالعلموالبحثوالتكوينللتربيةاإلطار لقانون ا

 للتربيةىاألعلواملجلسللحساباتاألعلىاملجلستقارير
العلمي؛والبحثوالتكوين

نيالوطالبيداغوجيلإلصالحالوطنياليومخالصات
اجتماعات.2018أكتوبر3و2يوميبمراكشاملنعقد

املؤسساتورؤساءالجامعاترؤساءضمتلجانعدة
.التخصصاتمختلفمنوأساتذةالجامعية

املشغلينتشخيص(CGEM)

ضرورة إرساء نظام 
بيداغوجي جديد

إرساء نظام جديد



األهداف والمميزات : نظام البكالوريوس 
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لرقمية؛تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية وتطوير القدرات ا

 لوج تجويد املردودية الداخلية والحد من الهدر الجامعي، خاصة بمؤسسات الو

املفتوح؛

ية؛تمكين الطلبة من اللغات والثقافة العامة واملهارات الحياتية والذات

انفتاح منظومة التربية والتكوين باملغرب على النماذج الدولية؛

ارج تحسين الحركية الدولية للطلبة ومنحهم إمكانية إتمام الدراسة بالخ

باعتبار البكالوريوس الدبلوم األكثر تداوال بالعالم ؛

 ؛تعلماتهمتشجيع انفتاح واستقاللية الطلبة بجعلهم فاعلين في

األهداف: البكالوريوس نظام 



أهم 
مستجدات 

نظام 
البكالوريوس

ية ، برمجة باإلضافة إلى الوحدات املعرف
ات وحدات في اللغات ووحدات في الكفاي

الحياتية والذاتية ووحدات لالنفتاح

تعزيز استعمال الرقمنة كوسيلة 
للتعلم 

اعتماد  طرق بيداغوجية متنوعة

نظام األرصدة القياسية لالستفادة من 
املكتسبات

برمجة سنة تأسيسية من أجل ضمان 
انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم 

الثانوي إلى مرحلة التعليم الجامعي

ملحق البكالوريوس، رؤية واضحة 
للشهادة

إدراج نظام اإلشهاد في اللغات 
واملعلوميات

املميزات:   نظام البكالوريوس 

منح فرص للطلبة للتوجيه 
وإعادة التوجيه 



نظام البكالوريوساآلليات المواكبة لتنزيل



سدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية كأداة لتنزيل نظام البكالوريو 

رصيد قياس ي لكل فصل30
رصيد قياس ي لكل سنة 60

يوسرصيد قياس ي لسلك البكالور 240

اعتماد نظام األرصدة القياسية الذي 
يمكن من ترصيد الوحدات املكتسبة 

تعلم حضوري، عن بعد، 
... بالتناوب، الحركية

لتجويد ومهننة مسالك 
التكوين

اعتماد طرق تدريس جديدة 
ومتنوعة

االعتماد على التدريس 
بالكفايات

تعزيز دور الشعب في إعداد 
ينوتأطير وتدبير مسالك التكو 

توفير معلومات مفصلة حول 
تكوين الطالب،  تعزيز حركية 
الطالب على املستوى الوطني 
ين والدولي، تسهيل الفهم واملقارنة ب
الدبلوم املحصل عليه وباقي 

الدبلومات  بالبلدان األجنبية ، 
جين تثمين املهارات املكتسبة للخري

من أجل إدماجهم في سوق الشغل

إرساء ملحق الدبلوم من أجل رؤية 
واضحة للتكوين

تشجيع العمل الشخص ي 
للطالب

استثنائيةدورات
السنةنهايةاستدراكيةدورات
إضافيةقياسيةأرصدة

دفتر 
الضوابط 

البيداغوجية 
الوطنية 

إمكانية الحصول على البكالوريوس في 
سنوات 4مدة تقل عن 

املحافظة على مكتسبات سلك 
اإلجازة



المجاالت/ الحقول المعرفية 

 املسلكعنوان(يتكون(Intitulé de la filièreالتخصصاسم(من(Spécialitéالفصلمنانطالقااختيارهتمالذي

.االقتضاءعندالسابع،الفصلمنانطالقاتحديدهايتمالتيoptions)االختيارات(أسماءوالخامس

املعرفيالحقل(تحديديجبمسلك،لكلبالنسبة(Champs disciplinaireالوحداتجلإليهتنتميالذياألساس ي

.املسلكDomaine)مجال(واملعرفية،

كبرى معرفيةحقول (3)ثالثةتحديدتم:

والتقنيات؛العلوم

والتدبير؛واالقتصاديةالقانونيةالعلوم

اإلنسانية؛والعلوموالفنون واآلداباللغات

الرياضيات،:مجاالتنجداملثال،سبيلعلىوالتقنياتالعلوملحقلبالنسبة،املجاالتمنمجموعةمعرفيحقلكليضم

...والجيولوجيا،والبيولوجيا،والكيمياء،والفيزياء،

سدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية كأداة لتنزيل نظام البكالوريو 



الهندسة البيداغوجية العامة

Study SK لغات لغات انفتاح معرفية معرفية الفصل األول  السنة األولى

السنة التأسيسية
Study SK لغات لغات انفتاح معرفية معرفية الفصل الثاني

Life SK لغات انفتاح معرفية معرفية معرفية الفصل الثالث
السنة الثانية

Life SKالجذع املشترك لغات انفتاح معرفية معرفية معرفية الفصل الرابع

Civic SK انفتاح معرفية معرفية معرفية معرفية الفصل الخامس
السنة الثالثة

التخصص
Civic SK انفتاح معرفية معرفية معرفية معرفية الفصل السادس

Professional SK PFE معرفية معرفية معرفية معرفية الفصل السابع السنة الرابعة

Professional SKتعميق التخصص PFE معرفية معرفية معرفية معرفية الفصل الثامن
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سدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية كأداة لتنزيل نظام البكالوريو 



السنة الرابعة السنة الثالثة
ن السنة الثانية م

الجذع املشترك

السنة األولى

(ةسنة تأسيسي)

الحقل املعرفي

1املجال 

1التخصص 

3التخصص 

2التخصص 

2املجال 

:1توجيه 
فياختيار الحقل املعر

:2توجيه 
اختيار املجال

:3توجيه 
اختيار التخصص
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الجذع املشترك

نظام توجيه نشيط

التخصص

سدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية كأداة لتنزيل نظام البكالوريو 



توزيع األرصدة القياسية

مجموع األرصدة
عدد األرصدة القياسية 
املخصص لكل وحدة

عدد الوحدات الوحدات

156 6 26 عرفيةموحدات

36 6 6 للغاتوحدات

6 3 2 PFEاملؤطروحدتي املشروع 

18 3 6 وحدات االنفتاح

24 3 8 ةالحياتية والذاتيوحدات الكفايات

240 48 املجموع

منإنجازهثبتنشاطلكلبالنسبةواحدإضافيقياس يرصيدعلىالحصول للطالبيمكنالتكوين،مدةخالل

إشرافتحتني،املعباملسلكبيداغوجيفريقطرفمنتقييمهبعدوذلكاألكاديمي،تكوينهمعموازاةالطالبطرف

.الجامعيةالسنةفيأقص ىكحدقياسيةأرصدة(3)ثالثةفياإلطار،هذافياملكتسبةاألرصدةعددويحددمنسقه،

ريوسنظام البكالوكأداة لتنزيل دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 



تجربة التعليم عن بعد كمكمل للتعليم الحضوري خالل فترة الحجر الصحي

بعدعنالتعليمعلىاالعتماد:املستجد19كورونافيروسجائحةلخطرللتصديالوقائيةواإلجراءاتالتدابير•

بعد؛عنبالتعليموتعويضهاحضورياالدراسةتعليقعرفتالتيالصحيالحجرفترةخاللخصوصا

وجية؛البيداغاالستمراريةضمانأجلمنالصحيالحجرفترةخاللبعدعنالتعليمتجربةمنالجامعاتاستفادة•

يمي؛األكادالتحصيلفياالستمرارمنالطلبةلتمكينالرقميةالبيداغوجيةاملواردمنمهمةترسانةتوفير•

:الطلبةمعأكبرتفاعللضماناألساتذةطرفمنبعدعنمنصاتاستخدام•

Google classroom, Moodle, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, …

؛(...سويسرا،فرنسا،بريطانيا،)الشريكةاألجنبيةالدول منلعددرقميةمواردلعدةالولوجتوفير•

بينلشراكةلاتفاقيةإطارفيوذلكالرقمية،الدروسلتسجيلالجامعاتمستوى علىاستوديوهاتإحداثفيالشروع•

.التقنياتدةمتعدالسادسمحمدوجامعةللفوسفاط،الشريفاملكتبومؤسسةالعلمي،والبحثالعاليالتعليمقطاع
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إعداد موارد بيداغوجية رقمية تخص الوحدات املعرفية املبرمجة بالسنة التأسيسية

للتعليممكملكبعدعنالتدريسإمكانيةالبكالوريوسلسلكالوطنيةالبيداغوجيةالضوابطدفتريتيح•

الحضوري؛

عنالتعليمةعمليفياستخدامهايمكنالرقميةواملنصاتالتقنياتمنالعديدعلىحالياالجامعاتتتوفر•

البكالوريوس؛سلكفيبعد

كنيمالبيداغوجيةالدعاماتمنوالعديدالبصريةالسمعيةاملواردمنمهمةترسانةالجامعاتأنتجت•

البكالوريوس؛سلكفيمنهااالستفادة

يداغوجيةبمضامينإعدادعلىاملفتوحاالستقطابذاتالعاليالتعليممؤسساتشبكاتحالياتشتغل•

التأسيسية؛بالسنةاملبرمجةاملعرفيةالوحداتتخصرقمية

املحتوى يثحمنالجودةعاليةرقميةمواردبتطويرتعنىالوطنيالصعيدعلىبيداغوجيةفرق تشكيلتم•

.املعرفيةالوحداتبمختلفالنصيةوالكتابة



اإلسبانية،اإلنجليزية،الفرنسية،العربية،:املقترحةاللغات...

اجتيازبعدهافيجيدمستوى يثبتأناستطاعإذالغةوحدةفيالدراسةمنيعفىأنللطالبيمكن:اللغوي التموقعاختبارات

.أخرى لغةوحدةفيالتسجيلفرصةلهيتيحمماالغرض،لهذاالجامعةتنظمهاللغوي للتموقعاختبار

غويةاللمهاراتهلتحسينللطالبالذاتيالتكوينعلىالنظامهذايشجع:اللغاتفيالذاتيللتكوينأولويةإعطاء:

1/3اللغاتفيمتخصصينأساتذةمنبتأطيرحضوريتكوين:للوحدةاملخصصالزمنيالغالفمن.

2/3دريسلتالجامعةتختارهاالكترونيةمنصةطريقعنبعدعنتكوين:للوحدةاملخصصالزمنيالغالفمن

Rosetta:اللغات Stone, Altissia ….))

اللغويةالكفاءةإشهادنظام( مستوىB2)خارجيمركزأوللجامعةالتابعاللغاتمركزطرفمن،أجنبيةلغةفياألقلعلى

جميعيفالبكالوريوسدبلومعلىللحصول أساس يشرطدوليا،بهاملعمول اإلشهادنظامحسبوذلكالغرض،لهذامعتمد

.املسالك

مجالفيذةاألساتمواكبةأجلمنوالدوليالوطنيالصعيدينعلىوالشراكةللتعاون برامجالجامعةتطلق:األساتذةمواكبة

.اللغاتتدريس

اللغاتتدريس



تدريس الكفايات الحياتية والذاتية 

وتقوية فصول لتيسير اندماج الطالب في املحيط الجامعي وتنمية شخصيته8وحدات موزعة على 8
مهاراته املجتمعية واملهنية

الوريوسالكفايات الحياتية والذاتية في الهندسة البيداغوجية لسلك البك 

(  Life Skills)الكفايات الحياتية : 4و3الفصلين 

ى لتمكين الطالب من مهارات ذاتية تساعده عل

ين تسهيل تواصله وتعامله اإليجابي مع اآلخر 

دي باإلضافة إلى مهارات أخرى تنمية الحس النق

.وحل املشاكل املعقدة والقيادة، الخ

Study)كفايات التعلم : 2و1الفصلين  Skills  )

يةلتمكين الطالب من التأقلم مع الحياة الجامع

 Professional)الكفايات املهنية : 8و7الفصلين 

Skills)من أجل تمكين الطالب مهارات تساعده

على الولوج إلى سوق الشغل واالندماج فيه

(  Civic Skills)كفايات املواطنة : 6و5الفصيلين

سؤولية لتطوير املهارات املرتبطة بحس املواطنة وامل

ن حول املجتمعية للطالب عبر تدريب مجتمعي وتكوي

أساليب العيش املشترك

ع الوحدات  ع  ت  وز  لى ت 

ن   كوي 
مساز الت 

وس كالوزت  الب  ب 



تدريس الكفايات الحياتية والذاتية 

1/3 ية لكفايات تكوين حضوري بتأطير من أساتذة  باحثين ، ال سيما بالنس: من الغالف الزمني املخصص لكل وحدة
الحياتية واملهنية؛بالنسبة للكفايات التعلم، وبمساهمة من مهنيين من شركاء الجامعة 

2/3 دة لهذا تكوين ذاتي للطالب عن طريق املنصات االلكترونية املع: من الغالف الزمني املخصص لكل وحدة
.الغرض

 مساهمة أطقم مراكز املسارات املهنية(Career Centers )عبر التكوينات والورشات في التكوين الحضوري للطلبة
. املنظمة في هذه املراكز

نمط تعلم الكفايات الحياتية والذاتية بسلك البكالوريوس

املوارد الرقمية املتوفرة لتطوير الكفايات الحياتية والذاتية

املنصات الدولية *املنصة الوطنية ملراكز املسارات املهنية

منصة مؤدى عنها 

"مجانية"منصة  من برنامج مضامين خاصة بالكفايات الحياتية واملهنية، تم تطوير ض" نجاحي"تتضمن منصة *
« USAID-Career Center لتعلم التي ويتم حاليا تزويد هذه املنصة باملضامين الخاصة بكفايات ا. «

(  AUF)الجامعية للفرنكوفونية تم إعدادها بتعاون مع الوكالة 



املسالكاعتمادطلباتعلىالخبرةإجراءوتتبعالستقبالالكترونيةمنصةإعدادتم:

www.accreditation.enssup.gov.ma

واالعتماد؛التقييممسطرةعلىعرضهاأجلمنبكالوريوسمسلكمشروع300يفوق بماالتوصلتم

مقبل؛عاجتماخاللالعاليالتعليملتنسيقالوطنيةاللجنةأنظارعلىالتقييمنتائجعرضسيتم

2022-2021املقبلةالجامعيةالسنةاملعتمدةاملسالكفتح.

اعتماد المسالك




