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 تقدٌم الوزارة: الجزء األول. 1

 

 تقدٌم موجز الستراتٌجٌة الوزارة. 1

 تقدٌم موجز الستراتٌجٌة القطاع   .1

تناط بقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً  (2013فبراٌر  19 )1434ربٌع اآلخر 8الصادر فً  2.12.790 وفقا للمرسوم رقم 

وتكوٌن األطر مهام إعداد وتتبع تنفٌذ السٌاسة الحكومٌة فً مٌدان التعلٌم العالً والبحث العلمً وفق ما تنص علٌه النصوص 

. لتنظٌمٌة الجاري بها العملاالتشرٌعٌة و

وقد حظً نظام التعلٌم العالً والبحث العلمً خالل العقود األخٌرة بعناٌة خاصة من طرؾ الدولة، بحٌث استفاد من إصالحات 

عمٌقة مست مختلؾ جوانبه بؽٌة مالءمته  مع التطورات التً عرفها المحٌط العام للمجتمع المؽربً ولتطلعاته المستقبلٌة وقناعته 

. بمجتمع المعرفة

ٌواجه القطاع العدٌد من التحدٌات والرهانات، سواء بالنسبة للتعلٌم العالً أو البحث العلمً، وهً تحدٌات جسٌمة  تفرض 

: وٌمكن إجمال تلك التحدٌات فً النقط التالٌة. االنخراط فً مقاربات جدٌدة لإلصالح بمقومات متجددة

 بالنسبة للتعلٌم العالً، ٌتعلق األمر ب: 

  تزاٌد ضؽط الطلب االجتماعً على التعلٌم العالً؛

  تموٌل التعلٌم العالً وضمان استمرارٌته وتنوع مصادره؛

  اإلشكالٌة اللؽوٌة؛

  التنافس الدولً؛

  التمهٌن والتشؽٌل؛

 متطلبات الجودة .

 بالنسبة للبحث العلمً واالبتكار، ٌتعلق األمر ب: 

  ربط البحث العلمً بالتنمٌة وجعله رافعة أساسٌة للتنافسٌة والتطور التكنولوجً؛

  تعبئة وتحفٌز وتكوٌن الخلؾ من الباحثٌن؛

  تأهٌل بنٌات البحث؛

  تعدد المتدخلٌن وضعؾ التنسٌق؛

  استدامة تموٌل البحث العلمً؛

 ًانفتاح واندماج المنظومة فً محٌطها الجهوي والوطنً والدول. 

ولالستجابة لهذه الرهانات والتحدٌات المطروحة على الصعٌدٌن الوطنً والدولً لتأهٌل الرأسمال البشري وتطوٌر مجتمع 

من أجل مدرسة : 2030-2015 لإلصالح اإلستراتٌجٌةالرؤٌة "المعرفة،أصدر المجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً

 األولٌة لقطاع  التعلٌم العالً والبحث العلمً وتكوٌن اإلستراتٌجٌة، وقد قام القطاع بإعداد الخطة "اإلنصاؾ والجودة واالرتقاء

: ، وذلك من أجل تنزٌل مضامٌن هذه الرؤٌة وبلوغ مجموعة من األهداؾ تتلخص فٌما ٌل2030ًاألطر فً أفق 

  االستجابة للطلب المتزاٌد على التعلٌم العالً بشكل ٌضمن تكافؤ الفرص فً ولوج التعلٌم العالً بجمٌع مكوناته وٌحقق

التوازن فً توزٌع العرض التربوي ما بٌن الجهات؛ 

  توفٌر التأطٌر التربوي واإلداري المالئم لمواكبة تزاٌد الطلب حسب الحاجٌات الحقٌقٌة لكل جهة؛

  ترسٌخ نموذج بٌداؼوجً ٌستجٌب لمستلزمات الجودة؛

  ضبط وتحسٌن جودة التكوٌنات للرفع من تنافسٌة المنظومة على المستوٌٌن الجهوي والدولً؛

  تحسٌن مخرجات التعلٌم العالً ومواءمتها مع متطلبات التنمٌة وسوق الشؽل؛

  االرتقاء بمنظومة البحث العلمً والتقنً واالبتكار؛

   رصد التموٌل الالزم وتنوٌع مصادره من أجل تحقٌق متطلبات الجودة واإلنصاؾ وتكافؤ الفرص؛

 تحقٌق النجاعة والفاعلٌة فً األداء وفق مقومات الحكامة الجٌدة .
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 للقطاع وتحقٌق أهدافها وفق اإلستراتٌجٌةمن أجل تفعٌل مضامٌن الخطة  2021-2017وقد تم إعداد مخطط عمل قطاعً للفترة 

، وعلى "تعزٌز  التنمٌة البشرٌة والتماسك االجتماعً والمجالً"، 2021-2016توجهات المحور الرابع من البرنامج الحكومً 

وتصب أهم اإلجراءات المتضمنة فً هذا . الخصوص النقطة الخامسة منه ، المتعلقة  بإرساء منظومة متمٌزة للتعلٌم العالً

: المخطط فً أربعة محاور رئٌسٌة، وهً 

 من خاللتحسٌن الولوج والدراسة بالتعلٌم العالً لتحقٌق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم : المحور األول: 

 ؛مراجعة التؽطٌة الجهوٌة للجامعات لتحقٌق التوازن فً العرض التربوي 

 تطوٌرالخدمات االجتماعٌة لفائدة الطلبة .

 ًعبراالرتقاء بالجودة لتحسٌن مخرجات التعلٌم العالً ومواءمتها مع متطلبات التنمٌة : المحور الثان :

 ؛الرفع من المردودٌة الخارجٌة للتعلٌم العالً ومن القابلٌة للتشؽٌل 

 ً؛توطٌد اإلصالح البٌداؼوجً ومد الجسور بٌن مختلؾ مكونات منظومة التعلٌم العال 

 ً؛إرساء نظام وطنً لضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلم 

 ًإطالق ورش لتقٌٌم وتطوٌر النظام البٌداؼوجً بالتعلٌم العال. 

 من خاللتطوٌر حكامة منظومة التعلٌم العالً بهدف الرفع من أدائها: المحور الثالث :

  تعزٌز استقاللٌة الجامعات وربط المسؤولٌة بالمحاسبة؛

  تشجٌع إحداث مؤسسات التعلٌم العالً الخاص مع ضمان جودة التكوٌن؛

  إرساء منظومة المعلومات والتواصل؛

 ًتكٌٌؾ النصوص القانونٌة والتنظٌمٌة مع القانون اإلطار لمنظومة التربٌة والتكوٌن والبحث العلم .

  من خاللدعم البحث العلمً والرفع من مردودٌته وربطه بأهداف التنمٌة الشاملة : المحور الرابع: 

  التوجٌه االستراتٌجً للبحث العلمً واالبتكار وهٌكلته؛

  تنوٌع مصادر تموٌل البحث العلمً واالبتكار وتبسٌط مساطره؛

 خاص فً مجال البحث التنموي؛ /تعزٌز الشراكة عام

  مواصلة إصالح التكوٌن عبرالبحث فً مراكزالدراسات فً الدكتوراه وتطوٌرآلٌات التمٌز؛

  مواصلة برامج الجودة والتمٌز؛

  تعزٌز البحث التربوي والرفع من عدد الطلبة الدكاترة؛

  وضع معاٌٌر للمختبرات وتشبٌك وحدات الدعم التقنً؛

  تأهٌل واعتماد المختبرات الجامعٌة؛

 مراجعة آلٌات التثمٌن الحالٌة .

. 2021-2017 مع تفعٌل إجراءات السنة األولى من المخطط القطاعً 2018وٌتزامن إعداد مشروع قانون المالٌة لسنة 

: وتركزت أهم توجهاته فٌما ٌخص قطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً على ضرورة العمل على

  تحسٌن وتوسٌع العرض التربوي بالتعلٌم العالً والرفع من مردودٌته وقابلٌته للتشؽٌل، من خالل زٌادة عدد الطلبة

المسجلٌن بالمسالك المهنٌة وتحسٌن نسبة التأطٌر البٌداؼوجً وجودته؛ 

  ،ًتحقٌق التكامل بٌن مختلؾ مكونات المنظومة التعلٌمٌة، السٌما عبر تحسٌن التنسٌق بٌن التعلٌم العالً والبحث العلم

؛ .وخلق شروط التكامل بٌن توجهات التعلٌم العالً والتكوٌن المهنً

  تعمٌم إحداث المسارات المهنٌة ومالءمتها مع سوق الشؽل؛

 مواكبة المجهودات المبذولة لتوسٌع وتنوٌع عرض التعلٌم العالً؛ 

 البحث العلمً والرفع من مستوى إنتاجه وإشعاعه الدولًالنهوض ب، 

 ًتثمٌن نتائج البحث العلمً والتقن، 

  العلمً واالبتكارلبنٌات التحتٌة للبحثاتعزٌز . 

 ضرورة األخذ بعٌن االعتبار التحسٌس بمقاربة النوع فً عملٌات التخطٌط والبرمجة الموازناتٌة . 
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 2018تقدٌم االعتمادات المتوقعة برسم سنة . 2

 ملخص اعتمادات المٌزانٌة العامة المتوقعة حسب الفصول  :1جدول

 مشروع قانون المالٌة

/  2018لسنة  (المٌزانٌة العامة)
 (المٌزانٌة العامة) قانون المالٌة

 2017لسنة

المٌزانٌة  (2018مشروع قانون المالٌة لسنة )
 العامة

قانون المالٌة  )
( 2017لسنة 

 المٌزانٌة العامة
 الفصل

 الموظفون 0 000 000 200 6 0

0 3 372 800 000 0 
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار 0 000 180 160 1 0

 المجموع 0 000 980 732 10 0

ملخص اعتمادات المٌزانٌة العامة و مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة  :2جدول
 المتوقعة حسب الفصول 

مجموع مشروع 
قانون المالٌة 

 2018للسنة

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصٌة

مرافق الدولة المسٌرة 
 بصورة مستقلة

 المٌزانٌة العامة

 الفصل
تحوٌالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالٌة للسنة 
2018 

تحوٌالت 
أو 

 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالٌة 
للسنة 
2018 

مشروع قانون المالٌة للسنة 
2018 

 الموظفون 000 000 200 6          

      0 0 3 372 800 000 
      المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

 االستثمار 000 180 160 1 0 0      

 المجموع 000 980 732 10 0 0 000 500 22 000 500 22 000 980 732 10

 

 إدراج أسماء مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة

، يقوم 2001تم إحداث الصندوق الوطنً لدعم البحث العلمً والتنمٌة التكنولوجٌة بموجب قانون المالٌة لسنة 
. الصندوق أساسا بضبط حسابات العمليات المتعلقة بتمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية
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  حسب البرامج2018ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة . 3

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج: 3جدول 

% 

مشروع 
قانون المالٌة 

لسنة 
%2018 /

قانون المالٌة 
 2017لسنة 

 ( 2018 لسنة المالٌة قانون مشروع)المٌزانٌة العامة

قانون )المٌزانٌة العامة 
 (2017المالٌة لسنة

 البرامج
 فصل االستثمار

فصل المعدات 
 والنفقات المختلفة

 فصل الموظفٌن

 قٌادة وحكمة 0 000 000 200 6 000 441 171 000 000 24 0

 التعلٌم العالً  0  000 610 049 1 000 939 968 0

 البحت العلمً والتكنولوجً  0  000 618 93 000 241 87 0

الدعم االجتماعً لفائدة  0  000 131 058 2 000 000 80 0
 الطلبة 

 المجموع 0 000 000 200 6 000 800 372 3 000 180 160 1 0

 ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات المٌزانٌاتٌة: 4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالٌة للسنة 

2018 

حسابات المرصدة ألمور 
  2018خصوصٌة

مرافق الدولة المسٌرة 
  2018بصورة 

المٌزانٌة 
 2018العامة

 البرامج 
تحوٌالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالٌة للسنة 
2018 

تحوٌالت 
أو 

 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالٌة 
للسنة 
2018 

مشروع قانون 
 2018المالٌة للسنة 

 مةاوحك قٌادة 000 441 395 6     000 441 395 6

 العالً التعلٌم 000 549 018 2     000 549 018 2

 والتكنولوجً العلمً البحت 000 859 180   000 500 22 000 500 22 000 859 180

2 138 131 000     2 138 131 000 
 لفائدة االجتماعً الدعم

 الطلبة

 المجموع 000 980 732 10   000 500 22 000 500 22 000 980 732 10
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 تقدٌم االعتمادات حسب المشارٌع أو العملٌات. 4

 

 التعلٌم العالً : 907برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للمٌزانٌة العامة حسب المشروع أو العملٌة المتعلقة بالبرنامج  :5  جدول

 المجموع

 المٌزانٌة العامة

المشارٌع أو العملٌات 
 فصل االستثمار

فصل المعدات والنفقات 
 المختلفة

 بناء وتجهٌز مؤسسة جامعٌة بالسمارة 0 000 000 10 000 000 10

 بناء مقرات بٌداؼوجٌة 0 000 000 60 000 000 60

 بناء وتجهٌز الكلٌة المتعددة التخصصات للحسٌمة 0 000 000 30 000 000 30

 بناء وتجهٌز المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر للحسٌمة 0 000 000 25 000 000 25

 بناء وتجهٌز الكلٌة المتعددة التخصصات بتاونات 0 000 000 20 000 000 20

 بناء وتجهٌز المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر للجدٌدة 0 000 000 8 000 000 8

 بناء وتجهٌز المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا بزناتة 0 000 000 5 000 000 5

 بناء وتجهٌز الكلٌة المتعددة التخصصات بالقصر الكبٌر 0 000 000 5 000 000 5

 أشؽال توسعة الكلٌة متعددة التخصصات بالناضور 0 000 000 10 000 000 10

 برنامج صٌانة وتأهٌل المبانً الجامعٌة 0 000 000 50 000 000 50

 بناء و تهٌئة و تجهٌز المؤسسات الجامعٌة 0 000 000 40 000 000 40

 بناء وتجهٌز كلٌة الطب والصٌدلة بطنجة 0 000 000 50 000 000 50

 بناء وتجهٌز كلٌة الطب والصٌدلة باكادٌر 0 000 000 50 000 000 50

 بناء وتجهٌز المدرسة الوطنٌة للتجارة والتدبٌر بالداخلة 0 000 000 10 000 000 10

 بناء وتجهٌز المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا ببنً مالل  0 000 000 10 000 000 10

 بناء وتجهٌز المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا بقلعة السراؼنة 0 000 000 10 000 000 10

 برنامج تجهٌز مدارس المهندسٌن 0 000 000 20 000 000 20

1 000 000 1 000 000 0 
المساهمة فً نفقات االستثمار لفائدة الوكالة الوطنٌة لتقٌٌم 

 وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 تطوٌر عرض التكوٌن الجامعً وتحسٌن جودته 000 610 044 1 0 000 610 044 1

 تقٌٌم منظومة التعلٌم العالً 000 000 5 0 000 000 5

 تحسٌن وتعزٌز الطاقة االستٌعابٌة للمؤسسات الجامعٌة 0 000 939 324 000 939 324

20 000 000 20 000 000 0 
بناء وتجهٌز مشروع المركب الجامعً بالقطب التكنولوجً 

 لوجدة

 بناء وتجهٌز المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا بخنٌفرة 0 000 000 10 000 000 10

 بناء وتجهٌز المركب الجامعً لتامسنا  0 000 000 20 000 000 20

 بناء وتجهٌز معهد علوم الرٌاضة بسطات  0 000 000 20 000 000 20

 بناء وتجهٌز المركب الجامعً لتامنصورت 0 000 000 60 000 000 60

 بناء وتجهٌز كلٌة الطب والصٌدلة بالعٌون 0 000 000 40 000 000 40

 شراكة 0 000 000 60 000 000 60
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  العلمً والتكنولوجًثالبح : 908برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للمٌزانٌة العامة حسب المشروع أو العملٌة المتعلقة بالبرنامج  :6 جدول

 المجموع
 المٌزانٌة العامة

 المشارٌع أو العملٌات
 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تطوٌر البحث العلمً 000 948 70 000 241 87 000 189 158

 إنعاش البحث التقنً واالبتكار 000 670 22 0 000 670 22

 ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة حسب المشروع أو العملٌة المتعلقة بالبرنامج 7:جدول

   لحسابات المرصدة ألمور خصوصٌةا

 مساهمة فً الهٌئات العمومٌة والخاصة فً تقوٌة أنشطة البحث والتنمٌة التكنولوجٌة  000 000 12

 االتصاالتبرامج البحث فً مٌدان  000 700 6

 إنعاش مشارٌع الدعم للبحث العلمً والتقدم التكنولوجً 000 250

 تقٌٌم أنشطة البحث العلمً 000 000 2

 تنظٌم التظاهرات العلمٌة 000 550 1

 

 الدعم االجتماعً لفائدة الطلبة : 909برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للمٌزانٌة العامة حسب المشروع أو العملٌة المتعلقة بالبرنامج  8: جدول

 المجموع
 المٌزانٌة العامة

 المشارٌع أو العملٌات
 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تحسٌن وتعزٌز األحٌاء والمطاعم الجامعٌة 000 131 430 000 000 80 000 131 510

 اعطاء المنح وتعوٌضات جزافٌة 000 000 628 1 0 000 000 628 1

 مةاقٌادة وحك : 920برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للمٌزانٌة العامة حسب المشروع أو العملٌة المتعلقة بالبرنامج 9: جدول

 المجموع

 المٌزانٌة العامة

 المشارٌع أو العملٌات
 فصل االستثمار

فصل المعدات والنفقات 
 المختلفة

 دعم المهام 000 586 36 0 000 586 36

 ادخال المعلومٌات بالمصالح المركزٌة 0 000 880 13 000 880 13

 المبارات المشتركة 000 155 0 000 155

 تسٌٌر المفتشٌة العامة 000 930 0 000 930

3 810 000 0 3 810 000 
تدارٌب وندوات وتكوٌن مستمر وتعزٌز كفاءات 

 األطر التربوٌة لموظفً التعلٌم العالً

 إعانات لفائدة هٌئات وطنٌة ودولٌة 000 660 12 0 000 660 12

 االجتماعٌةمساعدة لألعمال  000 300 117 0 000 300 117

 تشٌٌد البناٌات 0 000 500 5 000 500 5

 التجهٌز 0 000 620 4 000 620 4
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 توزٌع جهوي العتمادات برامج. 5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات:10جدول 

 

 تعلٌق
 

 برمجة مٌزانٌاتٌة لثالث سنوات. 6

 العتمادات المٌزانٌة العامة حسب طبٌعة النفقة 2020-2018البرمجة المٌزانٌاتٌة لثالث سنوات : 11جدول 

العتمادات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة و الحسابات  2020-2018البرمجة المٌزانٌاتٌة لثالث سنوات : 12جدول 
 المرصدة ألمور خصوصٌة 

 المجموع
 المٌزانٌة العامة

 الجهات
 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 جهة الشرق 000 500 74 000 828 60 000 328 135

 الساقٌة الحمراء-جهة العٌون   000 000 50 000 000 50

 خنٌفرة- جهة بنً مالل  000 500 26 000 033 34 000 533 60

 سطات- جهة الدار البٌضاء 000 310 207 000 751 126 000 061 334

 المصالح المشتركة 000 190 348 2 000 000 370 000 190 718 2

 ماسة- جهة سوس  000 600 94 200 149 86 200 749 180

 مكناس- جهة فاس  000 700 209 600 505 85 600 205 295

 واد الذهب- جهة الداخلة   000 000 10 000 000 10

 القنٌطرة- سال- جهة الرباط  000 500 237 000 664 94 000 164 332

 الحسٌمة-تطوان-جهة طنجة 000 300 76 600 527 139 600 827 215

 آسفً- جهة مراكش  000 200 98 600 721 102 600 921 200

 المجموع 000 800 372 3 000 180 160 1 000 980 532 4

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالٌة 
 2018 للسنة

 قانون المالٌة للسنة
2017 

  

 نفقات الموظفٌن 0 000 000 200 6 000 000 510 6 000 500 835 6

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة  0 000 800 372 3 000 190 623 3 000 190 623 3

 نفقات االستثمار 0 000 180 160 1 000 180 160 1 000 180 160 1

 المجموع 0 000 980 732 10 000 370 293 11 000 870 618 11

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالٌة 
 2018 للسنة

 قانون المالٌة للسنة
2017 

  

0 0 0 0 
مرافق الدولة المسٌرة بصورة 

 مستقلة

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة 0 000 500 22 000 500 22 000 500 22
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 حسب طبٌعة النفقة 2020-2018البرمجة المٌزانٌاتٌة لثالث سنوات : 13جدول

 

 البرمجة المٌزانٌاتٌة لثالث سنوات للمؤسسات العمومٌة. 7

 للمؤسسات العمومٌة 2020-2018البرمجة المٌزانٌاتٌة لثالث سنوات : 14جدول 

 اإلسقاطات 
2020 

 اإلسقاطات 

2019 
 2018 مشروع قانون المالٌة للسنة

 قانون المالٌة للسنة

2017 
  

 البحت العلمً والتكنولوجً         

 المٌزانٌة العامة  0 000 859 180 000 679 180 000 679 180

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 0    

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة  0   

 التعلٌم العالً         

 المٌزانٌة العامة  0 000 549 018 2 000 939 068 2 000 939 068 2

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 0    

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة  0   

 الدعم االجتماعً لفائدة الطلبة         

 المٌزانٌة العامة  0 000 131 138 2 000 131 338 2 000 131 338 2

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 0    

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة  0   

 قٌادة وحكمة         

 المٌزانٌة العامة  0 000 441 195 000 621 195 000 621 195

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 0    

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة  0   

 اإلسقاطات 
2020 

 اإلسقاطات 
2019 

مشروع قانون 
 المالٌة للسنة

2018 

اإلسقاطات 
 األولٌة
2018 

قانون المالٌة 
 2017 للسنة

  

 المركز الوطنً للبحث العلمً و التقنً      

 المداخٌل اإلجمالٌة 0 0 0 0 0

 نفقات التسٌٌر أو االستغالل     

0 0 0 0 0  الموظفٌن نفقات 

18,000,000 18,000,000 18,000,000 0 0  األخرى التسٌٌرأواالستغالل نفقات 

 نفقات االستثمار أو التجهٌز 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000

 المكتب الوطنً للخدمات الجامعٌة االجتماعٌة والثقافٌة      

 المداخٌل اإلجمالٌة 0 0 0 0 0

 نفقات التسٌٌر أو االستغالل     

0 0 0 0 0  الموظفٌن نفقات 

420,000,000 420,000,000 420,000,000 0 0  األخرى أواالستغالل التسٌٌر نفقات 

 نفقات االستثمار أو التجهٌز 0 0 80,000,000 80,000,000 80,000,000

 الجامعات      

 المداخٌل اإلجمالٌة 0 0 0 0 0

 نفقات التسٌٌر أو االستغالل     

0 0 0 0 0  الموظفٌن نفقات 

1,000,000,000 1,000,000,000 967,655,000 0 0  األخرى التسٌٌرأواالستغالل نفقات 

 نفقات االستثمار أو التجهٌز 0 0 377,180,000 377,180,000 377,180,000

     
الوكالة الوطنٌة لتقٌٌم و ضمان جودة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً 

 المداخٌل اإلجمالٌة 0 0 0 0 0

 نفقات التسٌٌر أو االستغالل     

0 0 0 0 0  الموظفٌن نفقات 

6,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0  األخرى التسٌٌرأواالستغالل نفقات 

 نفقات االستثمار أو التجهٌز 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000

 الوكالة الوطنٌة للنباتات الطبٌة والعطرٌة     

 المداخٌل اإلجمالٌة 0 0 0 0 0

 نفقات التسٌٌر أو االستغالل     

0 0 0 0 0  الموظفٌن نفقات 

6,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0  األخرى التسٌٌرأواالستغالل نفقات 

 نفقات االستثمار أو التجهٌز 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000
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 تقدٌم برامج الوزارة: الجزء الثانً. 2

 

 التعلٌم العالً : 907برنامج 

 

 ملخص استراتٌجٌة البرنامج وغاٌاتها العامة. 1

ٌهدؾ هذا البرنامج توسٌع وتحسٌن العرض التربوي على مستوى الجامعات من أجل مواجهة الطلب الكبٌر والمتزاٌد ألعداد الطلبة 

وتحسٌن المردودٌة الداخلٌة والخارجٌة للمنظومة، وكذا تطوٌر جودة التعلٌم العالً وتعزٌز انفتاح المنظومة وربطها بمحٌطها 

. االقتصادي واالجتماعً

 من الخطة االستراتٌجٌة لقطاع 2 و 1وهكذا، سٌتم تركٌز الجهود فً هذا البرنامج على  التحقٌق التدرٌجً ألهداؾ المحورٌن  

: التعلٌم العالً والبحث العلمً والتً ٌمكن تلخٌصها فً ما ٌلً

  مواكبة الطلب المتزاٌد على التعلٌم العالً مع مراعاة تحقٌق تكافؤ الفرص وتعزٌز الشفافٌة ومقاربة النوع فً ولوج التعلٌم

 ؛العالً العمومً بجمٌع ربوع المملكة

 ؛تٌسٌر حق الولوج وضمان االندماج والنجاح لألشخاص فً وضعٌة إعاقة أو فً وضعٌات خاصة 

  توفٌر الظروؾ المالئمة وتحسٌن الحٌاة الجامعٌة لتمكٌن جمٌع الطلبة من مواصلة الدراسة بالتعلٌم العالً وبناء المشروع

 ؛الشخصً وتقوٌة االندماج االجتماعً والثقافً

 ؛ترشٌد استعمال الموارد المتاحة وتخوٌل  مؤسسات التعلٌم العالً الجامعً التأطٌر والتجهٌز والدعم الالزم 

 ؛جعل التعلٌم العالً الخاص شرٌكا للتعلٌم العالً العمومً فً االستجابة للطلب وفً تنوٌع وتوسٌع العرض التربوي 

  مواصلة مسلسل اإلصالح البٌداؼوجً وتحسٌن جودة التكوٌنات ومالءمتها للحاجٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة على

 ؛الصعٌدٌن الجهوي والوطنً

 ؛تحدٌث وتطوٌر برامج التكوٌن وإشراك المحٌط االجتماعً واالقتصادي فً عملٌة التكوٌن 

 ً؛تعمٌم استعمال التكنولوجٌات الحدٌثة فً مجال التعلٌم العال 

 ؛تعزٌز القدرات اللؽوٌة والتواصلٌة للطلبة وانفتاح المنظومة على اللؽات األكثر تداوال فً العالم 

 ً؛مأسسة نظام الجسور لتمكٌن متعلمً جمٌع مكونات التربٌة والتكوٌن من متابعة الدراسة بمختلؾ أطوار التكوٌن العال 

 ؛تحسٌن التنظٌم والتدبٌر البٌداؼوجً لمؤسسات التعلٌم العالً الخاص 

  تعزٌز موقع المؽرب كقطب جهوي للتعلٌم العالً والبحث العلمً وتعزٌز حركٌة الطلبة المؽاربة فً إطار برامج التعاون

 ؛الدولً

 ؛وضع إطار تنظٌمً للتكوٌن المستمر والتكوٌن مدى الحٌاة 

 مسؤول البرنامج. 2

 السٌد مدٌر التعلٌم العالً والتنمٌة البٌداؼوجٌة

 المتدخلٌن فً القٌادة. 3

  مدٌرٌة التعلٌم العالً والتنمٌة البٌداؼوجٌة؛

  مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات؛

  مدٌرٌة المٌزانٌة والشؤون العامة؛

   رؤساء الجامعات وعمداء الكلٌاتومدٌرو المؤسسات الجامعٌة؛

  المصالح المكلفة بالحٌاة الطالبٌة

 أهداف و مؤشرات قٌاس أداء البرنامج. 4

: تتمثل أهم أهداؾ هذا البرنامج فٌما ٌلً

  االستجابة للطلب المتزاٌد على التعلٌم العالً؛

  تنوٌع عرض التكوٌن وضمان جودته؛

 ًتحسٌن المردودٌة الداخلٌة والخارجٌة لمنظومة التعلٌم العال .
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 االستجابة للطلب المتزاٌد على التعلٌم العالً  : 1.907الهدف 
 

 تطور عدد الطلبة المسجلٌن حسب الجنس  : 1.1.907المؤشر 

التغٌر 
التغٌر  2020/2021 %

التغٌر  2019/2020 %
التغٌر  2018/2019 %

التغٌر  2017/2018 %
% 

2016-
2017 

2015-
   الوحدة 2016

10,8% 276001 10,8% 249191 10,8% 224985 10,8% 203131 -5,9% 183399 194825 
مجموع 

االستقطاب 
 المفتوح

الطلبة 
 الجدد

10,8% 132559 10,8% 119683 10,8% 108057 10,8% 97561 -4,3% 88084 91994 
االستقطاب 
المفتوح 
 اإلناث

10,8% 143442 10,8% 129508 10,8% 116928 10,8% 105570 -7,3% 95315 102831 
االستقطاب 
المفتوح 

 ذكور

12,2% 32335 11,0% 28830 12,0% 25964 20,7% 23182 3,2% 19214 18624 
مجموع 

االستقطاب 
 المحدود

12,2% 18293 11,0% 16310 12,0% 14689 20,7% 13115 7,7% 10870 10095 
االستقطاب 
المحدود 
 اإلناث

12,2% 14042 11,0% 12520 12,0% 11275 20,6% 10067 -2,2% 8344 8529 
االستقطاب 
المحدود 

 ذكور

المجموع  213449 202613 5,1%- 226313 11,7% 250949 10,9% 278021 10,8% 308336 10,9%
 العام

اإلناث  102089 98954 3,1%- 110676 11,8% 122746 10,9% 135993 10,8% 150852 10,9%
 منهم

الذكور  111360 103659 6,9%- 115637 11,6% 128203 10,9% 142028 10,8% 157484 10,9%
 منهم

6,4% 873349 6,0% 821010 6,3% 774776 6,4% 728726 3,4% 684718 662253 
مجموع 

االستقطاب 
 المفتوح

العدد 
 اإلجمالً

6,4% 414750 6,0% 389895 6,3% 367938 6,4% 346069 4,2% 325170 312190 
االستقطاب 
المفتوح 
 اإلناث

6,4% 458599 6,0% 431115 6,3% 406838 6,4% 382657 2,7% 359548 350063 
االستقطاب 
المفتوح 

 ذكور

8,2% 146838 12,9% 135751 11,3% 120262 11,7% 108084 10,1% 96787 87877 
مجموع 

االستقطاب 
 المحدود

8,2% 78197 12,9% 72293 11,3% 64044 11,7% 57559 11,0% 51543 46433 
االستقطاب 
المفتوح 
 اإلناث

8,2% 68641 12,9% 63458 11,3% 56218 11,7% 50525 9,2% 45244 41444 
االستقطاب 
المفتوح 

 ذكور

المجموع  750130 781505 4,2% 836810 7,1% 895038 7,0% 956761 6,9% 1020187 6,6%
 العام

اإلناث  358623 376713 5,0% 403628 7,1% 431982 7,0% 462188 7,0% 492947 6,7%
 منهم

الذكور  391507 404792 3,4% 433182 7,0% 463056 6,9% 494573 6,8% 527240 6,6%
 منهم
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 توضٌحات منهجٌة . 1

 عدد الطلبة المسجلٌن إدارٌا فً مؤسسة جامعٌة حسب الجنس ونوع الولوج:تعرٌف المؤشر. 
  2015-2014ٌحتسب التطور بناء على عدد طلبة السنة المرجعٌة:طرٌقة حساب المؤشر. 

 مصادر المعطٌات . 2

 . الجامعات، مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

. واللجوء إلى تقدٌر المعطٌات ؼٌر المتوفرة ٌؤثر على دقة المعطٌات (المؤسسة  )توفر المعلومات من المصدر 

 تعلٌق . 4

 

 نسبة استعمال الطاقة االستٌعابٌة  : 2.1.907المؤشر 

 القٌمة المستهدفة 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

مشروع قانون 

 المالٌة

2017 

 اإلنجاز
 الوحدة

 االستقطاب المفتوح 199 208 206 203 200

 االستقطاب المحدود 69 67 73 81 86

 المجموع 161 163 171 181 191

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

مدرج، قاعة التدرٌس، )تتمثل الطاقة االستٌعابٌة فً عدد المقاعد المتوفرة بالبناٌات التربوٌة والبناٌات الخاصة بالبحث العلمً 
. فً مؤسسة جامعٌة معٌنة (قاعة األعمال التوجٌهٌة، قاعة األعمال التطبٌقٌة، مختبر للبحوث

 نسبة استعمال الطاقة االستٌعابٌة هً النسبة بٌن عدد الطلبة وعدد المقاعد المتوفرة المخصصة :تعرٌف المؤشر 
 .للتعلٌم والبحث العلمً

 طرٌقة الحساب: 

  100 ×(الطاقة االستٌعابٌة/ العدد اإلجمالً للطلبة )= نسبة استعمال الطاقة االستٌعابٌة 

 المعطٌات األساسٌة للمؤشر: 
 العدد اإلجمالً للطلبة -
 الطاقة االستٌعابٌة -

 

 مصادر المعطٌات . 2

. الجامعات، مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

. واللجوء إلى تقدٌر المعطٌات ؼٌر المتوفرة ٌؤثر على دقة المعطٌات (المؤسسة )توفر المعلومات من المصدر 

 تعلٌق . 4
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 تنوٌع عرض التكوٌن وضمان جودته  : 2.907الهدف 

 

 نسبة المسالك الممهننة فً المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح  : 1.2.907المؤشر 

 الوحدة
 االنجاز

2016-2017 

 قانون المالٌة

2017 

مشروع قانون 
 2018 المالٌة

 التوقع

2019 

 القٌمة المستهدفة

2020 

 45 43,5 42 36,76 40,1 النسبة المئوٌة

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

عدد المسالك الممهننة فً المؤسسات ذات االستقطاب 
 المفتوح مقارنة مع مجموع المسالك 

 :تعرٌف المؤشر      - 

تنوٌع عرض التكوٌن ومالءمته مع حاجٌات المحٌط 
 .االقتصادي واالجتماعً

 :الهدف       -

 :طرٌقة الحساب      - x   100 (الماستر/اإلجازة  )عدد المسالك الممهننة 

 (والماستر/اإلجازة  )مجموع المسالك المعتمدة 
 

 مصادر المعطٌات . 2

. مدٌرٌة التعلٌم العالً والتنمٌة البٌداؼوجٌة، الجامعات
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعلٌق . 4

 

نسبة الطلبة المسجلٌن حسب الجنس فً المسالك الممهننة فً المؤسسات ذات  : 2.2.907المؤشر 
 االستقطاب المفتوح 

 السلك

 االنجاز

2016-2017 

 قانون المالٌة

2017 

مشروع  قانون 
 2018 المالٌة

 التوقع

2019 

القٌمة 
 2020المستهدفة

 اإلجازة المهنٌة

  

 8 7 5 4 1,45 النسبة العامة

 8,5 7,5 5,2 4,2 1,66 نسبة اإلناث

 7,5 6,5 4,8 3,8 1,27 نسبة الذكور

 الماستر المتخصص

  

 37 36 35 34 28,7 النسبة العامة

 93 83 37 36 32,4 نسبة اإلناث

 35 34 33 32 26 نسبة الذكور
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 توضٌحات منهجٌة . 1

اإلجازة المهنٌة )عدد الطلبة المسجلٌن فً المسالك الممهننة فً المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح : تعرٌف المؤشر -

 .مقارنة مع مجموع الطلبة (والماستر المتخصص

 .مالءمة التكوٌنات مع احتٌاجات سوق الشؽل: الهدف   -

      : طرٌق الحساب  -

                                  
 

 

 مصادر المعطٌات . 2

 .مدٌرٌة التعلٌم العالً والتنمٌة البٌداؼوجٌة، مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات، الجامعات
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

. التوفر على معلومات ؼٌر كافٌة وعدم التطابق بٌن المسالك المفتوحة والمسالك المعتمدة ٌؤثر أحٌانا على دقة المعطٌات
 

 تعلٌق. 4

 

 نسبة الطلبة المسجلٌن حسب الجنس فً المسالك الممهننة فً المؤسسات الجامعٌة  : 3.2.907المؤشر 

 الوحدة

 االنجاز

2016-2017 

 قانون المالٌة

2017 

 مشروع  قانون المالٌة

2018 

 التوقع

2019 

 القٌمة المستهدفة

2020 

 20 18 16 15 14,1 النسبة المئوٌة

 12 18 17 15,7 15,5 نسبة اإلناث

 19 17 15 14,3 12,8 نسبة الذكور

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

طلبة اإلجازة المهنٌة، الماستر )عدد الطلبة المسجلٌن فً المسالك الممهننة فً  المؤسسات الجامعٌة :تعرٌف المؤشر  -
مقارنة مع مجموع طلبة السلك العادي  (المتخصص، وطلبة المؤسسات ذات االستقطاب المحدود السلك العادي والماستر

 .والماستر
 .مالءمة التكوٌنات مع احتٌاجات سوق الشؽل:الهدف   -

 x100  بالتعلٌم العالً الجامعًالمسالك الممهننةالطلبة المسجلٌن فً كل عدد                     :طرٌق الحساب-
 .                                         مجموع طلبة السلك العادي والماستر

 

 مصادر المعطٌات . 2

. مدٌرٌة التعلٌم العالً والتنمٌة البٌداؼوجٌة، مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات، الجامعات
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 تكوٌن األطر ، التعلٌم العالً )ٌؤدي أحٌانا إلى ضم أو استبعاد  بعض مسالك القطاعات األخرى تحدٌد المسالك الممهننة
 (الخاص

 عدم تطابق المسالك المفتوحة والمسالك المعتمدة ٌؤثر على دقة المعطٌات. 

 تعلٌق . 4

 
 
 

 x    100( عدد الطلبة المسجلٌن فً المسالك الممهننة)

 (اإلجازة والماستر )مجموع الطلبة 
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 نسبة الطلبة المسجلٌن حسب الجنس فً المسالك الممهننة بالتعلٌم العالً العمومً  : 4.2.907المؤشر 

 الوحدة
 االنجاز

2016-2017 
  

 قانون المالٌة
2017 

 مشروع  قانون المالٌة
2018 

 التوقع
2019 

 القٌمة المستهدفة
2020 

 22 21 20 19 17,3 النسبة المئوٌة

 32 22 12 19,5 18,9 نسبة اإلناث

 21 20 19 18,5 15,8 نسبة الذكور

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

تكوٌن  )عدد الطلبة المسجلٌن فً المسالك الممهننة فً المؤسسات العمومٌة الجامعٌة وؼٌرالجامعٌة :تعرٌف المؤشر  -
طلبة اإلجازة المهنٌة، الماستر المتخصص، وطلبة المؤسسات ذات االستقطاب  )(األطر

مقارنة مع مجموع طلبة السلك العادي  (المحدود السلك العادي والماستر وطلبة تكوٌن االطر
 .والماستر لكل هاته المؤسسات

 .مالءمة التكوٌنات مع احتٌاجات سوق الشؽل:الهدف   -
:   طرٌق الحساب  - 
 
 

 

 مصادر المعطٌات . 2

. مدٌرٌة التعلٌم العالً والتنمٌة البٌداؼوجٌة، مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات، الجامعات، مؤسسات تكوٌن األطر
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

عدم تطابق المسالك المفتوحة والمسالك المعتمدة ٌؤثر على دقة المعطٌات 
 

 تعلٌق . 4

 

 تحسٌن المردودٌة الداخلٌة والخارجٌة لمنظومة التعلٌم العالً  : 3.907الهدف 

 

 أعداد الخرٌجٌن حسب الجنس  : 1.3.907المؤشر 

 الوحدة 2014-2015 2015/2016 2016/2017

 مجموع االستقطاب المفتوح 58093 67435  

 (*)السلك العادي

 االستقطاب المفتوح اإلناث 28635 33596  

 االستقطاب المفتوح الذكور 29458 33839  

 مجموع االستقطاب المحدود 17316 17136  

 االستقطاب المحدود اإلناث 9049 8559  

 االستقطاب المحدود الذكور 8267 8577  

 المجموع العام 75409 84571  

 مجموع اإلناث 37684 42155  

 مجموع الذكور 37725 42416  

 مجموع االستقطاب المفتوح 8441 7054  

 الماستر

 االستقطاب المفتوح اإلناث 3618 3093  

 االستقطاب المفتوح الذكور 4823 3961  

 مجموع االستقطاب المحدود 1698 1641  

 االستقطاب المحدود اإلناث 827 710  

 االستقطاب المحدود الذكور 871 931  

 المجموع العام 10139 8695  

 مجموع اإلناث 4445 3803  

 مجموع الذكور 5694 4892  

 .اإلجازة ، اإلجازة التقنٌة، الطب، الصٌدلة، طب األسنان، مهندس دولة ، المدارس الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر، الدبلوم الجامعً للتكنولوجٌا والترجمة: السلك العادي)*(  

 
 x    100(  لطلبة المسجلٌن فً كل المسالك الممهننة بالتعلٌم العالً العمومً ا عدد)

 السلك العادي واملاسرتجمموع طلبة 
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 توضٌحات منهجٌة . 1

 اإلجازة، اإلجازة التقنٌة، )العدد اإلجمالً للطلبة الحاصلٌن على دبلوم فً سنة معٌنة فً السلك العادي :تعرٌف المؤشر
الطب، الصٌدلة، طب األسنان، مهندس دولة، المدارس الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر، الدبلوم الجامعً للتكنولوجٌا 

. التسجٌل اإلداري ٌكون سنوٌا وبداٌة كل سنة جامعٌة. والماستر (والترجمة

 العدد اإلجمالً للمتخرجٌن موزع حسب المؤسسة وحسب الدبلوم : معطٌات رئٌسٌة للمؤشر
 

 مصادر المعطٌات . 2

. الجامعات، مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

. واللجوء إلى تقدٌر المعطٌات ؼٌر المتوفرة تؤثر على دقة المعطٌات (المؤسسة  )توفر المعلومات من المصدر
 

 تعلٌق . 4

 

 نسبة المتخرجٌن حسب الجنس وحسب مدة تخرجهم  : 2.3.907المؤشر 

القٌمة 
 المستهدفة

2020 

 
 التوقع

2019 

 التوقع

2019 

 التوقع 

2017 

  

  قانون المالٌة

2016 

 المنجز

2015 

  

 المنجز- 

2014 

 مدة 

 التخرج

 الوحدة

 سنوات 3بعد  41 ,32 37,8%          

 اإلجازة

اإلناث    39,5%          

الذكور    36,2%          

 سنوات 4بعد  22,79 34,7%         

اإلناث    35,7%          

الذكور    37,7%          

 سنوات 5بعد  15,94 13,7%          

اإلناث    14,5%          

الذكور    12,9%          

          13,8% 28,86 
 سنوات 6بعد 

فما فوق 

اإلناث    10,3%          

الذكور    17,2%          

 المجموع 100 %100 100 100 100 100 100

  اإلناثمجموع   100%          

 الذكور   100%          

: مالحظة

  ؼٌر متوفرة2016-2015المعطٌات الخاصة بسنة  .

 بالنسبة للتوقعات فمن الصعب توقع هذا المؤشر. 
 



19 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 عدد متخرجً سلك اإلجازة حسب الجنس الحاصلٌن على شهاداتهم فً سنة : المؤشرتعرٌؾ"t "بعد" y  " عدد سنوات

 "t"نفس السنة  (اإلناث، والذكور )التكوٌن ،المتمثل فً النسبة المئوٌة لمجموع متخرجً 

 تقٌٌم مردودٌة نظام التعلٌم العالً: الهدؾ 

 قائمة أسماء المتخرجٌن فً سنة معٌنة مع السنة األولى لتسجٌلهم:معطٌات أساسٌة. 

 وٌتم حسابه عن طرٌق . ٌتم احتساب هذا المؤشر على أساس تحلٌل رجعً لفئة من المتخرجٌن لسنة معٌنة :طرٌقة الحساب

على مجموع المتخرجٌن  (Dty)عدد سنوات التكوٌن"  y"بعد" t"قسمة عدد المتخرجٌن الحاصلٌن على شهاداتهم فً سنة 

 ".t"من نفس الفئة  لنفس السنة 

𝑋𝑡
𝑦
=
𝐷𝑡
𝑦

𝐷𝑡
× 100 =

𝐷𝑡
𝑦

 𝐷𝑡
𝑦𝑗

𝑦=𝑖

× 100 

- 𝑋𝑡
𝑦

 عدد سنوات التكوين "  y "بعد" t"النسبة املئوية للمتخرجني احلاصلني على شهاداتهم يف سنة : 
- Dty : عدد املتخرجني احلاصلني على شهاداتهم يف سنة"t "بعد" y  " عدد سنوات التكوين 
- i و  jهم على التوالي املدة األدنى واألقصى للتكوين  

 

 

 مصادر المعطٌات . 2

. مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات، الجامعات

 تتأثر جودة هذا المؤشر بجودة البٌانات المتوفرة وعدم التوفر على السنة األولى للتسجٌل لبعض :جودة المؤشر
. المتخرجٌن، أو تداخل عدة نظم التكوٌنات المسٌرة بطرٌقة مختلفة

 الجنس، الجامعة، المؤسسة، المٌدان: التوزٌع .

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

فتسجٌل الطلبة ٌتم فً فترات مختلفة، وسنة التسجٌل . هذا المؤشر ٌأخذ بعٌن االعتبار المدة الزمنٌة التً ٌقضٌها المتخرجون
. حسب الجامعات ال تسمح بتعمٌق التحلٌل باإلضافة إلى ذلك فإن تحدٌد سنة التسجٌل ٌختلؾ بٌن الجامعات

 عدم توفر المعطٌات لدى بعض المؤسسات ٌؤثر على حجم الحصٌص ومصداقٌة المؤشر. 

 تعلٌق . 4

 البحت العلمً والتكنولوجً : 908برنامج 

 

 ملخص استراتٌجٌة البرنامج وغاٌاتها العامة. 1

بالنظر إلى دوره االستراتٌجً كرافعة للتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة وبناء مجتمع المعرفة، فإن تنمٌة وتطوٌر البحث العلمً 
 لقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً المعدة فً إطار تنزٌل الرؤٌة االستراتٌجٌةوالتكنولوجً ٌشكل أحد المحاور األربعة للخطة 

.  التً جاء بها المجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلم2030ً-2015 لإلصالح االستراتٌجٌة
 : فً شقها المتعلق بالبحث العلمً والتكنولوجً على المشارٌع التالٌةاالستراتٌجٌةوترتكز هذه الخطة 

 ؛تحسٌن حكامة المنظومة الوطنٌة للبحث العلمً واالبتكار 

 ؛مواصلة إصالح التكوٌن عبر البحث فً مراكز الدراسات فً الدكتوراه والنهوض بالتمٌز 

 ؛تعزٌز البنٌات التحتٌة للبحث العلمً وتشجٌع استعمالها المشترك 

 ؛وضع نظام وطنً مندمج للمعلومات خاص بالبحث العلمً واالبتكار 

 ؛تعزٌز آلٌات تثمٌن نتائج البحث العلمً واالبتكار 

 ًوالتكنولوجً وتعبئة الكفاءات  تعزٌز آلٌات الشراكة والتعاون على المستوى الوطنً والدولً فً مجال البحث العلم
. المؽربٌة المقٌمة بالخارج
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 مسؤول البرنامج. 2

 مدٌر البحث العلمً واالبتكار         -

 المتدخلٌن فً القٌادة. 3

 واالبتكار؛ مدٌر البحث العلمً         -
 مدٌر المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً؛         -
 مدٌر المٌزانٌة والشؤون العامة؛         -
 مدٌر التعاون والشراكة؛         -
 مدٌر االستراتٌجٌات ونظم المعلومات؛         -
 مدٌر الوكالة الوطنٌة للتقٌٌم وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلمً؛         -
 رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعٌة؛          -
 أو البحث العلمً ؼٌر التابعة للجامعات/مدٌرو مؤسسات التعلٌم العالً و         -

 أهداف و مؤشرات قٌاس أداء البرنامج. 4

 

 دعم البحث العلمً لتحسٌن إنتاجه وإشعاعه الدولً  : 1.908الهدف 

 

 عدد أطروحات الدكتوراه التً تمت مناقشتها  : 1.1.908المؤشر 

  

 

10 %معطٌات مبنٌة على تقدٌر زٌادة سنوٌة بنسبة  (*)
 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 عدد أطروحات الدكتوراه التً تمت مناقشتها : تعرٌف المؤشر. 

 ٌمكن هذا المؤشر من تقٌٌم مردودٌة التكوٌن عن طرٌق البحث: الهدف. 

  تحدد هذه األعداد سنوٌا حسب المؤسسة والجامعة:طرٌقة الحساب. 
 

 مصادر المعطٌات . 2

. (مدٌرٌة االستراتٌجٌات نظم المعلومات)قاعدة معطٌات قطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً 
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

ٌتوقؾ عدد أطروحات الدكتوراه التً تتم مناقشتها كل سنة على مجموعة من العوامل أهمها جودة التأطٌر داخل بنٌات البحث 
والتجهٌزات واإلمكانٌات المادٌة المتوفرة لدى األساتذة الباحثٌن والطلبة وكذا شروط مناقشة األطروحات، وبالتالً من الصعب 

. ربط اإلنجازات المتعلقة بهذا المؤشر بالمٌزانٌة المخصصة للبحث العلمً
 

 تعلٌق . 4

 

 السنة

 المرجعٌة

 القٌمةالمستهدفة

2019 

التوقع
)*(

 

2018 

التوقع
)*(

 

2017 

قانونالمالٌة
)*(

 

2016 

قانونالمالٌة
)*(

 

2015 

 اإلنجاز

 الوحدة

 العدد اإلجمالً 1787 1966 2162 2378 2616 3000 2021

2021 1500 1312 1193 1084 986 896 
عدد األطروحات الخاصة 

 بالعلوم والتقنٌات

2021 570 488 443 403 366 333 
عدد األطروحات الخاصة 

بالعلوم القانونٌة واالقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

2021 930 817 743 675 614 558 
عدد األطروحات الخاصة 
 باآلداب والعلوم اإلنسانٌة 
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 عدد المنشورات العلمٌة فً المجالت الدولٌة المصنفة  : 2.1.908المؤشر 

 ٌشمل المؤشر المنشورات العلمٌة، مقاالت المؤتمرات المتخصصة، مراجعات المقاالت العلمٌة، فصول الكتب العلمٌة والكتب العلمٌة،(*) 

  2017 أكتوبر 16بتارٌخ  SCOPUS  معلومات مستخرجة من قاعدة البٌانات(**)

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 ٌتعلق األمر بالمقاالت العلمٌة التً ٌنشرها الباحثون الجامعٌون بالمجالت والجرائد الدولٌة المحكمة : تعرٌف المؤشر
 .SCOPUS بقاعدة البٌانات

 عرفة اإلنتاج العلمً على صعٌد الجامعات كما وكٌفا م:الهدف .

 ستعطى هذه األرقام على المستوى الوطنً، أي عندما ٌتعلق األمر بالمنشورات المشتركة التً تنتجها : طرٌقة الحساب
عدة فرق ومختبرات تنتمً إلى جامعة واحدة أو عدة جامعات، ستعطى هذه األرقام على أساس موحد على المستوى 

. الوطنً

 مصادر المعطٌات . 2

 SCOPUS.باستعمال قاعدة البٌانات (المعهد المؽربً لإلعالم العلمً والتقنً)المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً 
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

اإلنتاج العلمً مرتبط بمجموعة من العوامل أبرزها توفر الموارد المالٌة والمادٌة فً الوقت المناسب وكون نشر نتائج األبحاث ال 
ٌتم إال بعد سنة أو سنتٌن على األقل من انطالق مشروع البحث الممول وٌتواصل بعد نهاٌة هذا المشروع، وعلٌه ؼالبا ما ٌكون 

. من الصعب تقٌٌم اإلنتاج العلمً المترتب عن تموٌل مشارٌع البحث العلمً
 

 تعلٌق . 4

 عدد المنشورات المفهرسة المشتركة بٌن الجامعات المغربٌة ونظٌراتها األجنبٌة  : 3.1.908المؤشر 

  

 2017  أكتوبر16بتارٌخ  SCOPUSمعلومات مستخرجة من قاعدة البٌانات(*)
 

 توضٌحات منهجٌة . 1

ٌتعلق األمر بالمقاالت العلمٌة المنشورة من طرؾ الباحثٌن المؽاربة بشراكة مع نظرائهم األجانب، فً المجالت : تعرٌف المؤشر
. SCOPUSالدولٌة المحكمة والمصنفة بقاعدة البٌانات 

 معرفة اإلنتاج العلمً المشترك بٌن الجامعات الوطنٌة ونظٌراتها بالخارج وتقٌٌم أثر برامج ومشارٌع التعاون الدولً على :الهدف
. هذا اإلنتاج وكذا معرفة مدى انخراط الباحثٌن المؽاربة فً الشبكات والمشارٌع الدولٌة

 متوفرة بقاعدة البٌانات :طرٌقة الحساب
 

 السنة

 المرجعٌة

القٌمة 
 المستهدفة

2019 

 التوقع

2018 

 التوقع

2017 

 قانونالمالٌة

2016 

 قانونالمالٌة

2015 

 اإلنجاز
 الوحدة

2021 6400 6000 5800 4837** 5664 4483 

عدد المنشورات 
العلمٌة فً 

المجالت الدولٌة 
المحكمة بقاعدة 
 SCOPUS * 

 السنة
 المرجعٌة

 المستهدفة القٌمة
2019 
 التوقع

2018 
 التوقع

2017 
 قانونالمالٌة

2016 
 قانونالمالٌة

2015 
 اإلنجاز

 الوحدة

 العدد 1935 2143 *1720 2300 2500 2900 2021



22 

 مصادر المعطٌات . 2

 SCOPUS. باستعمال قاعدة البٌانات (المعهد المؽربً لإلعالم العلمً والتقنً)المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً 
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

كما . اإلنتاج العلمً مرتبط بمجموعة من العوامل أبرزها توفر الموارد المالٌة والمادٌة فً الوقت المناسب وسهولة استعمالها
ٌنبؽً األخذ بعٌن االعتبار كون نشر نتائج األبحاث ال ٌتم إال بعد سنة أو سنتٌن على األقل من انطالق مشروع البحث الممول 

وٌتواصل بعد نهاٌة هذا المشروع، وعلٌه ؼالبا ما ٌكون من الصعب تقٌٌم أثر المٌزانٌة المخولة من حٌث اإلنتاج العلمً المترتب 
 .عنها

 تعلٌق . 4

 تثمٌن نتائج البحث العلمً والتكنولوجً  : 2.908الهدف 

عدد مشارٌع البحث واالبتكار التً أنجزت بشراكة مع المقاوالت فً إطار طلبات  : 1.2.908المؤشر 
 العروض الوطنٌة

  سنوات فً إطار برنامج البحث فً المشارٌع ذات أولوٌة؛4مشارٌع بحث مدعمة لمدة  (*) 
 ؛2015نفس مشارٌع البحث لسنة (**)
 ؛2015 مشروعا لسنة 17من بٌنها (***)

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

أو البحث العلمً بشراكة مع /  عدد مشارٌع البحث واالبتكار المنجزة من طرؾ مؤسسات التعلٌم العالً و:تعرٌف المؤشر
. المقاوالت فً إطار طلبات العروض الممولة على الصعٌد الوطنً

أو البحث العلمً على محٌطها ومساهمتها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة من / تعزٌز انفتاح مؤسسات التعلٌم العالً و:الهدف
 .خالل مشارٌع مشتركة فً مختلؾ مجاالت البحث واالبتكار

 

 مصادر المعطٌات . 2

. قواعد معطٌات المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً والجامعات
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

طلبات عروض لتموٌل  تتوقؾ اإلنجازات الخاصة بهذا المؤشر على توفر الموارد المالٌة الضرورٌة لإلعالن بانتظام عن
. مشارٌع البحث العلمً واالبتكار على الصعٌد الوطنً

 تعلٌق . 4

 

عدد المشارٌع المدعمة فً إطار الشبكة المغربٌة الحتضان مشارٌع إحداث المقاوالت  : 2.2.908المؤشر 
 المبتكرة والتً استكملت مرحلة االحتضان

  
 .2017 أكتوبر 16مشارٌع توصل بها المركز و هً فً طور التقٌٌم فً حدود  (*) 

 السنة
 المرجعٌة

القٌمة 
 المستهدفة

2019 
 التوقع

2018 
 التوقع

2017 
قانون 
 المالٌة

2016 
قانون 
 المالٌة

2015 
 اإلنجاز

 الوحدة

 عدد المشارٌع 17* 17** 21*** 35 50 60 2021

 السنة
 المرجعٌة

القٌمة 
 المستهدفة

2019 
 التوقع

2018 
 التوقع

2017 
 قانون المالٌة

2016 
قانون 
 المالٌة

2015 
 اإلنجاز

 الوحدة

 العدد  8 7 *5 10 15 20 2021
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 توضٌحات منهجٌة . 1

ٌتعلق األمر بالمشارٌع المستفٌدة من الدعم فً إطار الشبكة المؽربٌة الحتضان مشارٌع إحداث المقاوالت : تعرٌف المؤشر
 .المبتكرة والتً استكملت مرحلة االحتضان

ٌمكن هذا المؤشر من قٌاس مدى مواكبة حاملً المشارٌع المبتكرة إلخراجها إلى حٌز الوجود وتشجٌع التشؽٌل الذاتً : الهدف
 .وخلق فرص الشؽل

 

 مصادر المعطٌات . 2

  ًالمركز الوطنً للبحث العلمً والتقن

  الجامعات ومؤسسات التعلٌم العالً ؼٌر التابعة للجامعات

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعلٌق . 4

تقدم الشبكة الدعم المالً والتقنً وكذا خدمات اإلخبار والتواصل لفائدة حاملً مشارٌع إحداث المقاوالت المبتكرة وللحاضنات مع 
االستعانة بشبكة واسعة من الخبراء والشركاء والمستثمرٌن، إال أن اإلحداث الفعلً لهذا النوع من المقاوالت ٌتوقؾ على عوامل 

أخرى ال تدخل ضمن اختصاصات ال الحاضنات نفسها وال الجامعات وال المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً وال الوزارة 
. الوصٌة

 

 عدد براءات االختراع المسجلة باسم الجامعات  : 3.2.908المؤشر 

  
 (2017 أكتوبر 16) ؼٌر متوفرة لحد اآلن 2017عدد مقدر ألن معطٌات سنة *  

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

.  عدد براءات االختراع المسجلة باسم الجامعات بالمكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة:تعرٌف المؤشر
.  تقٌٌم تأثٌر البحث التنموي على النشاط االبتكاري بالجامعات:الهدف

 مصادر المعطٌات . 2

 .قاعدة معطٌات المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعلٌق . 4

 

 السنة
 المرجعٌة

القٌمة 
 المستهدفة

2019 
 التوقع

2018 
 التوقع

2017 
قانون 
 المالٌة

2016 
قانون 
 المالٌة

2015 
 اإلنجاز

 الوحدة

2021 170 160 150 140 * 131 109 
عدد براءات 

االختراع المسجلة 
 باسم الجامعات

- - - - - 
55,27 

% 
48,66 

% 

نسبة براءات 
االختراع المسجلة 
باسم الجامعات 
ضمن العدد 

اإلجمالٌمن أصل 
مؽربً المسجل 
على المستوى 

 (%)الوطنً 
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 تعزٌز االستعمال المشترك للبنٌات التحتٌة للبحث  : 3.908الهدف 

عدد التحلٌالت والقٌاسات المختبرٌة فً مجال األبحاث واالبتكار التً أجرٌت بوحدات  : 1.3.908المؤشر 
 الدعم التقنً للبحث العلمً 

  2017 إلى ؼاٌة أكتوبر (*)
 

 توضٌحات منهجٌة . 1

تعتبر وحدات الدعم التقنً للبحث العلمً والتقنً بنٌات تحتٌة تتوفر على تجهٌزات ومعدات حدٌثة ومتطورة وضعت رهن إشارة 
 .المجموعة العلمٌة والقطاعات الصناعٌة الوطنٌة إلنجاز التحلٌالت والقٌاسات المطلوبة لمشارٌع أبحاثها فً ظروؾ مناسبة

تعزٌز االستعمال المشترك للبنٌات التحتٌة وتجهٌزات البحث على المستوى الوطنً والجهوي وتحقٌق االستعمال األمثل : الهدف
للموارد المتوفرة 

 

 مصادر المعطٌات . 2

. المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 تعلٌق . 4

 

عدد المنشورات العلمٌة المحملة من قواعد المعطٌات اإللكترونٌة التً ٌوفرها المعهد  : 2.3.908المؤشر 
 المغربً لإلعالم العلمً والتقنً 

 ٌشمل المؤشر المقاالت العلمٌة و فصول الكتب العلمٌة االلكترونٌة المحملة، (*) 
  2017إلى ؼاٌة أكتوبر )**(

 

 السنة
 المرجعٌة

القٌمة 
 المستهدفة

2019 
 التوقع

2018 
 التوقع

2017 
مشروع 

 قانون المالٌة

2016 
قانون 
 المالٌة

2015 
 اإلنجاز

 الوحدة

2021 25 000 25 000 22 000 17525* 19003 20775 

عدد التحلٌالت 
المنجزة بوحدات 

الدعم التقنً للبحث 
العلمً لفائدة 

 المؤسسات العمومٌة

2021 5 000 5 000 3 000 517* 2296 1263 

عدد التحلٌالت 
المنجزة بوحدات 

الدعم التقنً للبحث 
العلمً لفائدة 

 المؤسسات الخاصة

2021 30 000 30 000 25 000 18042* 21299 22038 

العدد اإلجمالً 
للتحلٌالت المنجزة 

بوحدات الدعم التقنً 
 للبحث العلمً

 السنة
 المرجعٌة

القٌمةالمستهد
 فة

2019 
 التوقع

2018 
 التوقع

2017 
 قانونالمالٌة

2016 
 قانونالمالٌة

2015 
 اإلنجاز

 الوحدة

2021 1000000 950000 900000 
479 

906** 
851 
693 

969 
671 

عدد المنشورات العلمٌة 
المحملة من قواعد 

 *البٌانات
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 توضٌحات منهجٌة . 1

 عدد المنشورات العلمٌة المحملة من قواعد المعطٌات اإللكترونٌة للمعهد المؽربً لإلعالم العلمً والتقنً من :تعرٌف المؤشر
طرؾ الباحثٌن المؽاربة بؽٌة إنجاز أعمال البحث و التدرٌس  

 ٌمكن هذا المؤشر من تقٌٌم مدى استعمال الموارد اإللكترونٌة الدولٌة التً ٌوفرها المعهد المؽربً لإلعالم العلمً والتقنً :الهدف
وتحدٌد حاجٌات الباحثٌن فً أفق تحسٌن الخدمة المقدمة من لدن المعهد المؽربً لإلعالم العلمً والتقنً لفائدة المجموعة العلمٌة 

المؽربٌة  
 

 مصادر المعطٌات . 2

المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً  

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 تعلٌق . 4

 

 الدعم االجتماعً لفائدة الطلبة : 909برنامج 

 

 ملخص استراتٌجٌة البرنامج وغاٌاتها العامة. 1

تهدؾ استراتٌجٌة المكتب الوطنً لألعمال االجتماعٌة والثقافٌة إلى اإلنجاز الفعال لجمٌع المهام المنوطة للمكتب  واألهداؾ 
: المحددة له

 80 %أداء المنح للطلبة فً اآلجال المحددة مع معدل رضا الطلبات بنسبة. 

  بناء أحٌاء جدٌدة، توسٌع و بناء ملحقات ألحٌاء قائمة، تجدٌد :  إجراءات3الرفع من الطاقة االستٌعابٌة للطلبة من خالل
. 2017 خالل سنة 75 %ٌجب أن ٌصل معدل رضا طلبات اإلٌواء إلى. أحٌاء قائمة

  وجبة ٌومٌا      واالستعانة بالمناولة فً تسٌٌر جمٌع 18000 مطاعم جدٌدة بطاقة استٌعابٌة إجمالٌة تصل إلى 4بناء 
. 2017المطاعم خالل سنة 

  داخل األحٌاء الجامعٌة الستقبال   مكتب18وضع .  آخرٌن قائمٌن ومنحهم األدوٌة3 مركز صحً، وتجدٌد 15بناء وتجهٌز
. ملفات عالجات الطلبة فً إطار التامٌن الصحً اإلجباري

  تظاهرات دولٌة3 بطوالت وطنٌة فً مختلؾ األلعاب الرٌاضٌة والمشاركة فً 8تحقٌق  .

 تنظٌم أٌضا األسبوع والمهرجان . تنظٌم تظاهرات ثقافٌة من أهمها األسبوع و المهرجان الوطنٌٌن للثقافة فً دورتهما الثانٌة
.  الوطنٌٌن لالبتكار فً دورتهما األولى

 

 مسؤول البرنامج. 2

مدٌر المكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة االجتماعٌة والثقافٌة 

 المتدخلٌن فً القٌادة. 3

 مسؤولو المكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة االجتماعٌة والثقافٌة .

  مدٌرو األحٌاء والمطاعم الجامعٌة .

 رؤساء الجامعات وعمداء الكلٌات ومدٌرو المؤسسات الجامعٌة .

  مسؤولو وزارة الشباب و الرٌاضة .

 مسؤولو وزارة الصحة .

 مسؤولو وزارة الثقافة. 
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 أهداف ومؤشرات قٌاس أداء البرنامج. 4

 

 تعزٌز اإلنصاف فً الولوج للتعلٌم العالً  : 1.909الهدف 

 

  وحسب الجنستطور عدد الطلبة الممنوحٌن حسب األسالك : 1.1.909المؤشر 

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 الوحدة
2018 
 التوقع

2020 
القٌمة 

 المستهدفة

305 193 657 300 787 266 164 235 اإلجازة  337 000 - 

153 030       اإلجازة اإلناث   730 169    

151 480        اإلجازة الذكور   270 167    

15 030 417 13 584 12 411 11 الماستر  18 000 - 

6 454        الماستر اإلناث  730 7    

8 576        الماستر الذكور  270 10    

6 826 6460 5644 4508 الدكتوراه  9 000 - 

3 518        الدكتوراه اإلناث   640 4    

3 308        الدكتوراه الذكور   360 4     

عدد الطلبة 
 الممنوحٌن 

251 083 285 015 320 534 049 327  364 000 - 

عدد الطلبة اإلناث 
 الممنوحٌن 

       685 163   100 182    

عدد الطلبة الذكور 
 الممنوحٌن

       364 163   900 181    

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

. عدد الطلبة الممنوحٌن: تعرٌف المؤشر
. االستجابة لطلبات أكبر عدد من  الطلبة المعوزٌن :الهدف

 .عدد الطلبة الممنوحٌن: طرٌقة الحساب

 مصادر المعطٌات . 2

. المكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة االجتماعٌة و الثقافٌة

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعلٌق . 4

 

 االستجابة لطلبات اإلٌواء للطلبة  : 2.909الهدف 

 

 تطور عدد األسرة  : 1.2.909المؤشر 

 الوحدة
2014 
 المنجز

2015 
 المنجز

2016 
 المنجز

2017  
2018 
 التوقع

2020 
 القٌمة المستهدفة

 241 64 321 54 949 47 776 45 211 44 665 43 عدد األسرة

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

. عدد األسرة المخصصة إلٌواء الطلبة: تعرٌف المؤشر
. إٌواء أكبر عدد ممكن من الطلبة المعوزٌن :الهدف

. عدد األسرة إلٌواء الطلبة: طرٌقة الحساب
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 مصادر المعطٌات . 2

. األحٌاء و اإلقامات الجامعٌة والطالبٌة

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعلٌق . 4

 

 حسب الجنسنسبة االستجابة لطلبات اإلٌواء الجدٌدة  : 2.2.909المؤشر 

 الوحدة
2014 
 المنجز

2015 
 المنجز

2016 
 المنجز

2017 
  

2018 
 التوقع

2020 
 القٌمة المستهدفة

 - - %55 %49 %55 %57 نسبة االستجابة 

     %61 %42 %44 %57 نسبة االستجابة إناث

     %49 %56 %65 %57 نسبة االستجابة ذكور

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 .نسبة االستجابة لطلبات اإلٌواء الجدٌدة:  تعرٌف المؤشر
. إٌواء أكبر عدد ممكن من الطلبة الجدد بالتعلٌم الجامعً: الهدف

 100*(عدد طلبات اإلٌواء الجدٌدة/عدد األسرة المخولة للطلبة الجدد): طرٌقة الحساب
 

 مصادر المعطٌات . 2

. األحٌاء واإلقامات الجامعٌة
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعلٌق . 4

 

 توفٌر الولوج لخدمات إطعام اقتصادٌة للطلبة  : 3.909الهدف 

 

 حسب الجنسعدد الوجبات المقدمة سنوٌا : : 1.3.909المؤشر 

 لوحدةا
2014 

 المنجز

2015 

 المنجز

2016 

 المنجز

2017 
2018 

 التوقع

2020 

 القٌمة المستهدفة

 000 000 12 000 500 11 000 500 10 000 500 9 000 500 8 370 569 7 عدد الوجبات السنوٌة

عدد الوجبات السنوٌة 
 المقدمة لإلناث

            

 عدد الوجبات السنوٌة
 المقدمة للذكور

            

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 .عدد الوجبات المقدمة للطلبة سنوٌا:  تعرٌف المؤشر
. الرفع من عدد المستفٌدٌن من اإلطعام:  الهدف 

. عدد الوجبات المقدمة سنوٌا:طرٌقة الحساب 
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 مصادر المعطٌات . 2

. المكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة االجتماعٌة و الثقافٌة
 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعلٌق . 4

 

 قٌادة وحكمة : 920برنامج 

 

 ملخص استراتٌجٌة البرنامج وغاٌاتها العامة. 1

ٌساهم هذا البرنامج بشكل أفقً فً أجرأة البرامج األخرى التً تدخل فً صلب مهام واختصاصات القطاع كما ٌنظم وظائؾ 
. الدعم

وٌروم هذا البرنامج تحسٌن الحكامة على مستوى القطاع من أجل ترشٌد الموارد البشرٌة والمالٌة وتحسٌن التدبٌر المؤسساتً  
لإلدارة المركزٌة والمؤسسات التابعة للقطاع وكذا تطوٌر التعاون والشراكة على الصعٌدٌن الوطنً والدولً للنهوض بمنظومة 

. التعلٌم العالً والبحث العلمً
: ولهذا سٌتم تركٌز الجهود فً هذا البرنامج على ما ٌلً 

 ً؛تحٌٌن وتطوٌر التشرٌعات المتعلقة بالتعلٌم العالً والبحث العلم 

 ؛وضع نظام وطنً للجودة وفق المعاٌٌر المتعارؾ علٌها دولٌا 

 ؛التأسٌس لمقاربة تعاقدٌة جدٌدة بٌن الجامعات والدولة 

  تحفٌز األساتذة الباحثٌن من خالل مراجعة نظام التقٌٌم والترقٌة المهنٌة ووضع برامج للتكوٌن المستمر لفائدة الفاعلٌن
 ؛التربوٌٌن واإلدارٌٌن بالتعلٌم العالً

 الجودة واإلنصاؾ وتكافؤ  توفٌر الموارد المالٌة لمواكبة تطور المنظومة وتنوٌع مصادر تموٌل الجامعات لتحقٌق متطلبات
 ؛الفرص

 ً؛توفٌر معطٌات ومعلومات موثوقة وآنٌة وحسب النوع حول منظومة التعلٌم العالً والبحث العلم 

 ؛ترشٌد التدبٌر المالً بالوزارة وتوفٌر آلٌات للقٌادة والمساعدة على اتخاذ القرار 

 تطوٌر الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجاالت التعلٌم العالً والبحث العلمً واالبتكار. 
 

 مسؤول البرنامج. 2

 .       السٌد الكاتب العام لقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً

 المتدخلٌن فً القٌادة. 3

  مدٌرو ومسؤولو المصالح المركزٌة؛

 ؛مدٌري المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً والمكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة االجتماعٌة والثقافٌة 

  ؛رؤساء الجامعات وعمداء الكلٌات ومدٌرو المؤسسات الجامعٌة 

 ً؛مدٌر الوكالة الوطنٌة لتقٌٌم وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلم 

 مدٌر الوكالة الوطنٌة للنباتات الطبٌة والعطرٌة. 
 

 أهداف و مؤشرات قٌاس أداء البرنامج. 4

: تتمثل أهم أهداؾ هذا البرنامج فٌما ٌلً

  تعبئة الموارد البشرٌة الضرورٌة لمصاحبة ارتفاع عدد طلبة التعلٌم العالً وتحسٌن أنماط التدبٌر اإلداري والمالً وفقا
لقواعد النجاعة؛ 

 ؛إرساء منظومة إعالم مندمجة 

 إنجاز تقٌٌمات لنظام التعلٌم العالً والبحث العلمً من أجل ضمان جودته .
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 تحسٌن تدبٌر الموارد البشرٌة  : 1.920الهدف 

 

 نسبة التأطٌر البٌداغوجً  : 1.1.920المؤشر 

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 عدد الطلبة لكل أستاذ :تعرٌف المؤشر
تحسٌن نسبة التأطٌر فً المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح التً تعرؾ طلبا متزاٌدا وعقلنته فً المؤسسات ذات : الهدف

. االستقطاب المحدود
.  العدد اإلجمالً للطلبة، وعدد األساتذة المداومٌن:المعطٌات األساسٌة للمؤشر

. عدد الطلبة مقسوم على عدد األساتذة المداومٌن: طرٌقة الحساب
 

 مصادر المعطٌات . 2

. الجامعات ومدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات ومدٌرٌة الموارد البشرٌة

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

هذا المؤشر كثٌرا ما ٌخفً تفاوتات كبٌرة بٌن الجهات والجامعات والمٌادٌن الدراسٌة وبٌن مختلؾ المؤسسات التابعة لنفس 
. المٌدان الدراسً

 تعلٌق . 4

 .كلما ارتفعت قٌمة هذا المؤشر، كلما قل مستوى التأطٌر التربوي
عند حساب قٌمة هذا المؤشر ٌجب األخذ بعٌن االعتبار وجود المؤسسات الجدٌدة والمؤسسات التً لم تستكمل بعد بنٌتها 

. البٌداؼوجٌة والجامعات التً تعرؾ اكتظاظا متزاٌدا سنة بعد سنة وتعوٌض المحالٌن على التقاعد
 

 نسبة التأطٌر اإلداري  : 2.1.920المؤشر 

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 ؛ عدد الطلبة لكل إداري:تعرٌف المؤشر
.  العدد اإلجمالً للطلبة، عدد اإلدارٌٌن والتقنٌٌن:المعطٌات األساسٌة للمؤشر

. عدد الطلبة مقسوم على عدد اإلدارٌٌن والتقنٌٌن: طرٌقة الحساب

 مصادر المعطٌات . 2

. الجامعات، مدٌرٌة االستراتٌجٌات ونظم المعلومات ومدٌرٌة الموارد البشرٌة

2020 
 القٌمة المستهدفة

2019/2020 
 التوقع

2018/2019 
 مشروع قانون المالٌة

2017/2018 
 قانون المالٌة

2016 
 اإلنجاز

 الوحدة

85 86 86 87 82 
المؤسسات ذات 
 االستقطاب المفتوح

19 20 20 20 18 
المؤسسات ذات 

 االستقطاب المحدود

 المجموع 57 60 59 58 57

2020 
 القٌمة المستهدفة

2019/2020 
 التوقع

2018/2019 
 مشروع قانون المالٌة

2017/2018 
 قانون المالٌة

2016 
 اإلنجاز

 الوحدة

200 206 213 212 196 
المؤسسات ذات 
 االستقطاب المفتوح

45 44 44 43 39 
المؤسسات ذات 

 االستقطاب المحدود

 المجموع 130 141 140 135 135
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

هذا المؤشر كثٌرا ما ٌخفً تفاوتات كبٌرة بٌن الجهات، والجامعات والمٌادٌن الدراسٌة وبٌن مختلؾ المؤسسات التابعة لنفس 
. المٌدان الدراسً

 تعلٌق . 4

. كلما ارتفعت قٌمة هذا المؤشر، كلما قل مستوى التأطٌر اإلداري

 إرساء منظومة إعالم مندمجة  : 2.920الهدف 

: تتمثل المحاور االستراتٌجٌة لهذا المشروع فً
 .تطوٌر اإلدارة اإللكترونٌة وتوفٌر الخدمات للمواطنٌن-         
 .تسهٌل الولوج للمعلومة والتواصل ودعم العمل التشاركً-         
 .تطوٌر منظومة للتخطٌط والقٌادة وتقٌٌم األداء-         
 .تطوٌر البنٌة التحتٌة وتعزٌز األمن المعلوماتً-         
 .تطوٌر حكامة منظومة اإلعالم-         
. تطوٌر الجامعة الرقمٌة-         

 

 عدد الخدمات اإللكترونٌة المتوفرة لفائدة المستعملٌن  : 1.2.920المؤشر 

 الوحدة
2015 
 المنجز

2016 
قانون 
 المالٌة

2017 
مشروع قانون 

 المالٌة

2018 
 التوقع

2019 
 التوقع

2020 
 التوقع

2021 
القٌمة 

 المستهدفة

 15 3 5 5 2     المواطن

 25 5 8 10 2     المدبر

 40 8 13 15 4     المجموع 

 

 توضٌحات منهجٌة . 1

 .عدد الخدمات اإللكترونٌة المفعلة لفائدة المستعملٌن خالل السنة:تعرٌف المؤشر
 .قٌاس مدى فعالٌة الوزارة فً تطوٌر الخدمات للمواطنٌن من خالل احتساب عدد الخدمات اإللكترونٌة المفعلة: الهدف

: المعطٌات األساسٌة للمؤشر
 ...طلبة، أساتذة، باحثٌن: عدد الخدمات اإللكترونٌة لفائدة المواطن          -
 فً مختلؾ المجاالتالمدبرٌن عدد الخدمات اإللكترونٌة لفائدة           -

 .عددالخدمات اإللكترونٌة المفعلة: طرٌقة الحساب

 مصادر المعطٌات . 2

. مدٌرٌة منظومة اإلعالم

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 .ٌوفر هذا المؤشر معلومات عن الخدمات المفعلة لكنه ال ٌعطٌنا فكرة عن مدى استعمالها من طرؾ المستخدمٌن

 تعلٌق . 4

. 2017  مجموع الخدمات المفعلة ابتداء من سنة2021تعتبر القٌمة المستهدفة 
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 محددات النفقات: الجزء الثالث . 3

 

 محددات نفقات الموظفٌن و األعوان. 1

 

 بنٌة أعداد الموظفٌن للسنة الجارٌة. أ

 
 الرتب وحسب الجنس/التوزٌع حسب الدرجات: 15جدول 

 

 الرتب/الدرجات
 % األعداد

اإلجمالً  الذكور اإلناثاإلجمالً  الذكور اإلناث

 موظفً التنفٌذ
 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )

1364 2455 3819 35,72 64,28 100 

موظفً اإلشراؾ 
 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )

856 790 1646 52 48 100 

األطر واألطر العلٌا 
 (و ما فوق و الساللم المطابقة 10السلم ) 

5457 11619 17076 31,96 68,04 100 

 100 65,94 34,06 22541 14864 7677 المجموع

 
 التوزٌع حسب المصالح وحسب الجنس: 16جدول 

 

 المصالح

 % األعداد

اإلجمالً  الذكور اإلناثاإلجمالً  الذكور اإلناث

 100 48,44 54,29 735 356 399 المصالح المركزٌة

 100 66,62 33,38 21806 14528 7278 المصالح الالممركزة  

 100 65,94 34,06 22541 14864 7677 المجموع

 
 التوزٌع حسب الجهات وحسب الجنس: 17جدول 

 

 % األعداد المصالح

اإلجمالً  الذكور اإلناثاإلجمالً  الذكور اإلناث 

 100 69,19 30,81 1720 1190 530 الحسٌمة-تطوان-جهة طنجة

 100 73,14 26,86 1411 1032 379 جهة الشرق

 100 70,33 29,67 3835 2697 1138 مكناس- جهة فاس 

 100 58,92 41,08 5642 3324 2318 القنٌطرة- سال- جهة الرباط 

 100 74,03 25,97 774 573 201 خنٌفرة- جهة بنً مالل 

 100 62,97 37,03 4683 2949 1734 سطات- جهة الدار البٌضاء

 100 68,28 31,72 2390 1632 758 آسفً- جهة مراكش 

 100 81,13 18,87 477 387 90 تافٌاللت- جهة درعة 

 100 71,39 28,61 1531 1093 438 ماسة- جهة سوس 

 100 89,29 10,71 28 25 3 واد نون- جهة كلمٌم 

 100 86,05 13,95 43 37 6 الساقٌة الحمراء-جهة العٌون 

 100 71,43 28,57 7 5 2 واد الذهب- جهة الداخلة 

 100 66,30 33,70 22541 14944 7597 المجموع
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 توزٌع نفقات الموظفٌن و األعوان. ب

 (مشروع قانون المالٌة )2018توقع نفقات الموظفٌن للسنة : 18جدول 
 العدد النفقة  

 22663 014 940 752 5الدائمة   النفقات

 226 840 429 3المحذوفة   المناصب

 382 974 194 17 ( تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)عملٌات التوظٌؾ

 46 130 066 5عملٌات اإلدماج 

المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة  تتضمن)مقتضٌات أخرى تتعلق بمراجعات األجور
 (بها

14 448 222   

الترقٌات فً الدرجة والرتبة
3

   193 196 76 (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها )

 Direction de Paierie)من طرؾ  المؤدٌة الرئٌسٌة للرواتب المؤداة الموظفٌن نفقات
Principale) 

5 862 415 693 0 

   0نفقات الموظفٌن  األخرى  المؤداةمن طرؾ محاسبً الخزٌنة العامة للمملكة 

   693 415 862 5نفقات الموظفٌن المتوقعة  

  

 تعلٌق

 

 محددات نفقات المعدات والنفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملٌة. 2

 

 التعلٌم العالً : 907برنامج 

 

 تطوٌر عرض التكوٌن الجامعً وتحسٌن جودته  : 1مشروع 

 المشروع البرنامج هدف
 األهداف الفرعٌة

 للمشروع
 العملٌات

تنوٌع عرض التكوٌن 
 الجامعً وضمان جودته

ثقافة  ترسٌخ
الجودة للجامعات 
ومؤسسات التعلٌم 
 العالً

توفر الجامعات ومؤسسات التعلٌم 
العالً على بنٌات مفعلة لضمان 

  الجودة
توفٌر فضاء لتقاسم التجارب 

 والممارسات الجٌدة

  إرساء بنٌات ضمان الجودة بالجامعات ومؤسسات
التعلٌم العالً وتفعٌل مهامها 

  تنظٌم أسبوع وطنً للجودة لتقاسم الممارسات
 الجٌدة وتثمٌنها

مواصلة اإلصالح 
 البٌداغوجً

 مواصلة اإلصالح البٌداؼوجً

  تدقٌق معاٌٌر الولوج إلى مؤسسات االستقطاب
المحدود 

  وضع وتطبٌق معاٌٌر واضحة وشفافة لولوج
المسالك الممهننة وسلكً الماستر والدكتوراه 

  تتبع تطبٌق واحترام دفاتر الضوابط البٌداؼوجٌة

  تعمٌم وتفعٌل مراكز موارد اللؽات األجنبٌة على
الجامعات 

  تطوٌر نظام لمصاحبة الطلبة بالمؤسسات ذات
االستقطاب المفتوح 

  مراجعة المقتضٌات التنظٌمٌة لتطوٌر الجسور
بٌن التعلٌم العالً وباقً مكونات المنظومة 

  إعداد دلٌل مرجعً وطنً للتكوٌنات بالتعلٌم
العالً 

  تفعٌل المقتضٌات الخاصة بنظام الجسور وإعادة
التوجٌه المتضمنة فً دفاتر الضوابط البٌداؼوجٌة 
الوطنٌة لمختلؾ الدبلومات الوطنٌة 

  السعً مع مختلؾ الشركاء إلى إرساء وتفعٌل
اإلطار الوطنً لإلشهاد مع ما ٌتطلبه ذلك من 
 مراجعة للمسالك والتكوٌنات والبرامج



33 

 

 تقٌٌم منظومة التعلٌم العالً  : 2مشروع 

 

 تحسٌن وتعزٌز الطاقة االستٌعابٌة للمؤسسات الجامعٌة  : 3مشروع 

 
 
 
 
 

 المشروع هدف البرنامج
 للمشروع األهداف الفرعٌة

 العملٌات

تقٌٌم منظومة 
 التعلٌم العالً

تفعٌل مهام الوكالة 
الوطنٌة لتقٌٌم 
وضمان جودة 
التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً

إرساء نظام وطنً لضمان جودة 
التعلٌم العالً والبحث العلمً من 

 :أجل 
مباشرة الوكالة الوطنٌة لتقٌٌم - 

وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً لمهامها

التوفر على تصنٌؾ سنوي - 
للجامعات ومؤسسات التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً

   إعداد اإلطار المرجعً للتقٌٌم وضمان الجودة

  تكوٌن الخبراء فً مجال التقٌٌم والجودة

  تفعٌل مهام الوكالة الوطنٌة لتقٌٌم وضمان جودة التعلٌم
العالً والبحث العلمً 

  وضع دلٌل مرجعً لمعاٌٌر تصنٌؾ الجامعات
ومؤسسات التعلٌم العالً 

  انجاز تصنٌؾ سنوي وطنً للجامعات ومؤسسات
التعلٌم العالً والبحث العلمً وفق معاٌٌر الدلٌل 

 .المرجعً

 المشروع هدف البرنامج

األهداف 
 الفرعٌة

 للمشروع

 العملٌات

االستجابة للطلب المتزاٌد على 
التعلٌم العالً وتحقٌق تكافؤ 
الفرص وتعزٌز الشفافٌة فً 
ولوج التعلٌم العالً العمومً 

 بجمٌع ربوع المملكة

توسعة وتجهٌز 
وتأهٌل البنٌة 

التحتٌة 
للمؤسسات 

 الجامعٌة

تقوٌة وتطوٌر 
الطاقة 

االستٌعابٌة 
للمؤسسات 

 الجامعٌة

 100 مقعد لكل 163تحسٌن معدل استعمال الطاقة االستٌعابٌة لٌصل إلى 

 طالب 

   توسعة وتجهٌز المؤسسات المتوفرة

  إنشاء بناٌات تربوٌة

  صٌانة وتأهٌل البناٌات الجامعٌة

  تجهٌز مدارس المهندسٌن بالمعدات العلمٌة والتعلٌمٌة

 تأهٌل مختبرات البحث 

استكمال 
والمساهمة فً 
بناء مؤسسات 
 جامعٌة جدٌدة

تعزٌز الطاقة 
االستٌعابٌة 
للمؤسسات 

 الجامعٌة

  كلٌة الطب والصٌدلة بأكادٌر

  كلٌة الطب والصٌدلة بطنجة

  المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا ببنً مالل

 بالداخلة   (المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا+)المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر

  مؤسسة جامعٌة  بالسمارة

  المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا بقلعة السراؼنة

  المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا بخنٌفرة

  المعهد العالً لعلوم الرٌاضة سطات

  القطب التكنولوجً بتامسنا

  المركب التكنولوجً الجامعً بوجدة

  المركب الجامعً تامنصورت بمراكش

  الكلٌة متعددة التخصصات بالحسٌمة

  المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر بالحسٌمة

  توسعة الكلٌة متعددة التخصصات بالناضور

  الكلٌة متعددة التخصصات بتاونات

   المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر بالجدٌدة

  المدرسة العلٌا للتكنولوجٌا بزناتة

  كلٌة الطب والصٌدلة بالعٌون

 الكلٌة متعددة التخصصات بالقصر  الكبٌر 
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 شرح اإلعانة المدفوعة  للمؤسسة العمومٌة

 

تقدم ) المؤسسة العمومٌة 
 ( حسب وظائف تدخل الدولة

 الجامعات

اإلعانات أو التحوٌالت   
 للمؤسسة العمومٌة

 إطار فً التجهٌز درهم؛إعانة 967.655.000: العالً التعلٌم برنامج إطار ي التسٌٌر ؾإعانة
  .درهم 324.939.000: العالً التعلٌم برنامج

مهام المؤسسة العمومٌة 
الرئٌسٌة المتصلة ببرنامج 

 االرتباط

 :  التالٌة الرئٌسٌة المهام بالجامعات تناط
  والوطنٌة؛ اإلسالمٌة الهوٌة تعمٌق فً المساهمة- 
  المستمر؛ والتكوٌن األساسً التكوٌن- 
  والثقافة؛ والمعرفة العلم ونشر تنمٌة- 
  المهارات؛ تنمٌة بواسطة خاصة العملٌة الحٌاة فً لالندماج الشباب إعداد- 
  والتكنولوجً؛ العلمً البحث- 
  الخبرة؛ أعمال بمهام القٌام- 
  للبالد؛ الشاملة التنمٌة فً المساهمة- 
  . اإلنسانٌة تطوٌرالحضارة فً المساهمة- 

 األنشطة
 وبتحضٌر األساسٌة والتكوٌنات التعلٌم أصناؾ جمٌع بتدرٌس أساسٌة بصفة الجامعات وتختص

 ؼٌر أو المندمجٌن األشخاص ة المستمر لفائدالتكوٌن وتنظم . وبتسلٌمها بذلك المتعلقة تالشهادا
 . جماعٌة أو فردٌة حاجات تلبٌة قصد العملٌة الحٌاة فً المندمجٌن

 
 

تقدم ) المؤسسة العمومٌة 
 ( حسب وظائف تدخل الدولة

 العلمً والبحث العالً التعلٌم جودة وضمان لتقٌٌم الوطنٌة الوكالة

اإلعانات أو التحوٌالت   
 للمؤسسة العمومٌة

درهم؛  5.000.000: العالً التعلٌم برنامج إطار فً التسٌٌر إعانة
 .درهم 1.000.000: العالً التعلٌم برنامج إطار فً التجهٌز إعانة

مهام المؤسسة العمومٌة 
الرئٌسٌة المتصلة ببرنامج 

 االرتباط

 ومؤسسات الخاص العالً والتعلٌم العام العالً التعلٌم مؤسسات تقٌٌم : ٌلً بما الوكالة تضطلع
 البٌداؼوجٌة مشارٌعها والسٌما مؤسسة، كل خصوصٌة االعتبار بعٌن األخذ العلمً،مع البحث

  ؛ تجدٌده أو االعتماد على الحصول قصد التكوٌن مسالك وتقٌٌم دراسة والعلمٌة؛
 بها المنجزة البحث وأعمال تكوٌنات حصٌلة إعداد و الدكتوراه فً الدراسات مراكز أنشطة تقٌم

 التكوٌن مٌدان فً الجامعً التعاون ومشارٌع برامج تقٌٌم ؛ بنٌاته وفعالٌة العلمً البحث تقٌٌم ؛
 العلمً والبحث

 األنشطة

 معاٌٌر إلى استنادا والمؤسساتً األكادٌمً األداء تدقٌق فً الوكالة به تقوم الذي التقٌٌم ٌتمثل
  بها المنوطة المهام وفق  .الوكالة من باقتراح ٌصدر تنظٌمً بنص المحددة الجودة

 جمٌع على االطالع ٌمكنها كما التقٌٌم موضوع مؤسسات وزٌارة مٌدانٌة بأبحاث الوكالة تقوم
 مع وكذلك التدرٌس أطر ومع المسؤولٌن مع والتداول ودراستها الالزمة والمعلومات الوثائق
 موضوع بالمؤسسات عالقة لهم الذٌن االقتصادٌٌن الفاعلٌن وبعض والطلبة باإلدارة العاملٌن

  .التقٌٌم
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 البحت العلمً والتكنولوجً : 908برنامج 

 

  البحث العلمي والحقني وإلابحكارالنهىض ب : 1مشروع 

 
 
 
 
 

 املشروع هدف البرهامج
 ألاهداف الفرعية

 للمشروع
 العمليات

دعم أوشطة 

البحث العلمي 

والرفع مً 

مصحىي إهحاجه 

 وإشعاعه الدولي

ثمىيل أوشطة 

البحث والابحكار 

على أشاس 

 طلبات املشاريع 

اسخذامت جمويل البدث العلمي عً طشيم طلباث عشوض  -

دوسيت 

جشسيخ مبذأ الخىافسيت وملاسبت العمل في إطاس مشاسيع  -

 لذى املجموعت العلميت الوطىيت؛

الزيادة في املواسد املاليت املخأجيت مً مشاسيع البدث في  -

 .إطاس الخعاون والششاهت على املسخويين الوطني والذولي

إلاعالن املىخظم عً طلباث عشوض لخمويل  -

. (ول سىت أو سيخين)مشاسيع البدث 

 

دعم وشر هحائج 

 البحث العلمي
حشجيع الباخثين على طبع ووشش أبداثهم العلميت  -

 ومؤلفاتهم؛

 حشجيع الباخثين على املشاسهت في الخظاهشاث العلميت ؛ -

جدفيز الباخثين على وشش هخائج أبداثهم في املجالث  -

 الذوليت املدىمت ؛

جيسير اسخفادة الباخثين مً املجالث العلميت الذوليت  -

التي جوفشها كواعذ املعطياث إلاليىتروهيت الذوليت ، 

 مواصلت دعم املجالث العلميت إلالىتروهيت املغشبيت ؛ -

دعم طبع أعماٌ البدث والخظاهشاث العلميت؛   -

جوفير الذعم املالي لبيياث البدث التي جلوم  -

بيشش هخائج أعمالها في املجالث املدىمت بلاعذة 

البياهاث الذوليت؛  

 دعم املجالث الالىتروهيت العلميت الوطىيت -

جشجيع الحميز 

في مجال البحث 

 العلمي والابحكار

-  ً جشسيخ سوح املىافست لذى الباخثين وميافأة املخميًز

 منهم،

ً على جدضير الذهخوساه في  - حشجيع الطلبت املخميًز

 ،مجاالث البدث راث ألاولويت

حشجيع ألابداث املخميزة والجودة ببيياث البدث بمخخلف  -

 .املؤسساث املعىيت

للطلبت  (مىذ الخميز )جخويل مىذ البدث  -

الذواجشة املسخدلين؛ 

دعم وخذاث البدث املشاسهت مع املشهز الوطني  -

؛ (URAC)للبدث العلمي والخىىولوجي 

إلاعالن عً طلباث الترشيذ ملىذ مخخلف  -

 .الجوائز 

النهىض 

بالحعاون الدولي 

في مجال البحث 

 العلمي

جلويت وجىويع بشامج الششاهت الثىائيت واملخعذدة ألاطشاف  -

 واسدثماسها لخطويش مىظومت البدث العلمي والابخياس؛

جوسيع وجىويع الششاواث مع الجامعاث ومؤسساث  -

 البدث إلاكليميت والذوليت،

جطويش الخعاون مع الهيئاث الذوليت في مجالي البدث  -

 العلمي والابخياس؛

حشجيع الباخثين املغاسبت على املشاسهت في بشامج البدث  -

 2020الذوليت وخاصت البرهامج ألاوسوبي أفم 

 

جفعيل بشامج الخعاون الثىائيت اللائمت مع ول  -

مً فشوسا وأملاهيا وبلجييا وجووس ومصش وغيرها 

إلاعالن عً طلباث العشوض السىويت لخمويل : 

مشاسيع البدث املشترهت؛ 

-ألاوسو/ جفعيل بشامج الخعاون الجهوي  -

 مخوسطي؛

مواصلت الخعاون مع الهيئاث واملىظماث  -

الجهويت والذوليت التي حعنى بالبدث العلمي 

 والابخياس،

 الباخثين على  املشاسهت في بشامج مواهبت ودعم -

البدث الذوليت وخاصت البرهامج ألاوسوبي أفم 

 عً طشيم هلطت إلاخباس الوطىيت الخاصت 2020

 .بزلً
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 والابحكارالبحث العلمي عزيز آليات ثثمين هحائج ت : 2مشروع 

 

 

 جعزيز البييات الحححية الخاصة بالبحث العلمي والابحكار  : 3مشروع 

 
 

هدف 

 البرهامج
 املشروع

 ألاهداف الفرعية

 للمشروع
 العمليات

ثثمين 

هحائج 

 البحث 

العلمي 

 والحقني

ثمىيل مشاريع البحث 

والابحكار بشراكة مع 

 املقاوالت

حعزيز اهفخاح الجامعاث ومؤسساث البدث على مديطها  -

ومساهمتها في الخىميت الاكخصادًت والاحخماعيت مً خالٌ مشاسيع 

مشترهت في مخخلف مجاالث البدث والابخياس، 

جثمين هخائج البدث لذى امللاوالث ومواهبتها إلًجاد خلٌو  -

 .للمشاول التي جواحهها

جمويل مشاسيع البدث والابخياس بششاهت مع امللاوالث  -

 عً طشيم طلباث العشوض،

العمل على اجخار الخذابير املدفزة لدشجيع امللاوالث  -

الصغشى واملخوسطت على الاسدثماس في أوشطت 

  .البدث

اححضان املشاريع الرامية 

 إلحداث املقاوالت املبحكرة
جثمين هخائج البدث والاختراعاث والابخياساث التي ًخوصل إليها  -

 .الباخثون في إطاس الشبىت املغشبيت لحاضىاث امللاوالث املبخىشة 

مواهبت خاملي مشاسيع إخذاث ملاوالث لخيسير إخشاحها إلى خيز  -

 الوحود،

 .حشجيع الدشغيل الزاحي وخلم فشص الشغل -

دعم املشاسيع املدخضىت في إطاس الشبىت املغشبيت  -

لحاضىاث امللاوالث املبخىشة 

 

جسجيل براءات الاختراع 

 مً طرف الجامعات
  خالٌمًوخماًتها حشجيع الباخثين على جثمين هخائج أبداثهم  -

ًخم حسجيلها لذى باملىخب املغشبي للملىيت التي بشاءاث الاختراع 

 .الصىاعيت والخجاسيت

  جخويل الجامعاث دعم مالي لدسجيل بشاءاث

الاختراع باملىخب املغشبي للملىيت الصىاعيت 

 والخجاسيت

  العمل على حعميم إخذاث مشاهز إلاعالم

الخىىولوجي املشجبط ببراءاث الاختراع بجميع 

أو /الجامعاث ومؤسساث الخعليم العالي و

 .البدث العلمي 

 املشروع هدف البرهامج
 ألاهداف الفرعية

 للمشروع
 العمليات

جعزيز الاشحعمال 

املشترك للبييات 

الحححية للبحث 

 والابحكار

 

دعم الححليالت 

العلمية املىجزة 

بىحدات الدعم 

الحقني للبحث 

 العلمي والحقني

 معذاث والخجهيزاث املخوفشةجيسير الاسخعماٌ املشترن لل 

 بوخذاث الذعم الخلني للبدث العلمي والخلني ؛

  جششيذ هفلاث الاسدثماس والاسخغالٌ املخعللت بالبيياث

إسساء دعائم خيامت  والخدخيت الخاصت بالبدث العلمي

حيذة ملىظومت البدث العلمي والابخياس؛ 

  مىذ إعاهاث للجامعاث لخمىين فشق أبداثها

مً الاسخفادة مجاها مً الخذماث التي 

جلذمها وخذاث الذعم الخلني للبدث العلمي 

 .والخلني

الاشتراك والاشحفادة 

مً املىارد 

إلالكتروهية الدولية 

املجالت العلمية )

 (املحكمة

  جيسير الاسخعماٌ املشترن لإلمياهياث املخوفشة باملعهذ

 لعلمي والخلني، ااملغشبي لإلعالم

  جيسير ولوج املجموعت العلميت الوطىيت إلى املواسد

إلالىتروهيت الذوليت، 

 

  مىذ إعاهاث للمشهز الوطني البدث العلمي

املعهذ املغشبي لإلعالم العلمي والخلني /والخلني

لخغطيت جياليف الاشتران والاسخفادة مً 

املجالث العلميت )املواسد إلالىتروهيت الذوليت 

 (املدىمت

مىاصلة دعم 

الشبكة املعلىماثية 

 ألاكاديمية مروان

 جلويت البيياث الخدخيت املعلوماجيت وجدذًث وسائل العمل؛ 

  املساهمت في سكمىت العلوم والخىىولوحيا والاهخشاط في

مجخمع املعشفت 

  مىذ إعاهاث للمشهز الوطني البدث العلمي

والخلني لخغطيت جياليف حسيير وجطويش شبىت 

 ،مشوان

  مواصلت جفعيل بشهامجE-Supوبشهامج  NET-

U  
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 شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومٌة

 

تقدم حسب ) المؤسسة العمومٌة 
 ( وظائف تدخل الدولة

 والعطرٌة الطبٌة للنباتات الوطنٌة الوكالة

اإلعانات أو التحوٌالت   للمؤسسة 
 العمومٌة

درهم؛  5.000.000: العلمً البحث برنامج إطار فً التسٌٌر إعانة
 .درهم 5.000.000: العلمً البحث برنامج إطار فً التجهٌز إعانة

مهام المؤسسة العمومٌة الرئٌسٌة 
 المتصلة ببرنامج االرتباط

 والمنتجات والعطرٌة الطبٌة النباتات جال فٌم واالبتكار والتنموي العلمً البحث المهمة بالوكالة تناط
 .المعنٌة األخرى والهٌئات المؤسسات بٌن بدورالتنسٌق تقوم كما وتثمٌنها الطبٌعٌة

 األنشطة
 والدارسة البحث بأعمال القٌام. والطبٌة العطرٌة بالنباتات المرتبطة واالبتكار البحث برامج وضع

 .والطبٌة العطرٌة بالنباتات المتعلقة واألشؽال والتجارب

 

 

تقدم حسب ) المؤسسة العمومٌة 
 (وظائف تدخل الدولة

 والتقنً العلمً للبحث الوطنً المركز

اإلعانات أو التحوٌالت   للمؤسسة 
 العمومٌة

  درهم؛ 18.000.000: العلمً البحث برنامج إطار فً التسٌٌر إعانة
 .درهم 10.000.000: العلمً البحث برنامج إطار فً التجهٌز إعانة

مهام المؤسسة العمومٌة الرئٌسٌة 
 المتصلة ببرنامج االرتباط

 إحداث: إلٌه المناطة الجدٌدة بالتوجٌهات وثٌقا ارتباطا والتقنً العلمً للبحث المركزالوطنً مهام ترتبط
 السلطة تحددها التً واألولوٌات االختٌارات إطار فً وذلك التكنولوجٌة، والتنمٌة للبحث برامج

 تنفٌذ وضمان البحث أعمال ونشر والتقنٌة العلمٌة المعلومات تعمٌم فً المساهمة. الوصٌة الحكومٌة
  التكنلوجٌة الٌقظة استراتٌجٌة

 البحث جال فٌم الفاعلٌن لفائدة خدمات تقدٌم. العلمً للبحث الوطنٌة التحتٌة البنٌة تعزٌز فً اإلسهام
 .ونشرنتائجها األبحاث قٌمة تحسٌن فً والمساهمة العلمً

 األنشطة

 البحث ومنظمات مؤسسات مع الخدمات أو البحث أنشطة إطار فً شراكة عقود أو اتفاقٌات إبرام
 أولوٌة ذات مواضٌع على تشتؽل التً البحث فرق مختلؾ بٌن تداؤب خلق. الخاصة أو العامة العلمً

 ٌشارك التً والخدمات البحث أنشطة لجمٌع والتتبع التقٌٌم بأعمال القٌام( الكفاءات وأقطاب الشبكات)
 .المركز فٌها

 
 

 الجامعات ( تقدم حسب وظائف تدخل الدولة) المؤسسة العمومٌة 

 .درهم 52.241.000: العلمً البحث برنامج إطار فً التجهٌز إعانة اإلعانات أو التحوٌالت   للمؤسسة العمومٌة

 مهام المؤسسة العمومٌة الرئٌسٌة المتصلة ببرنامج االرتباط
 البحــــــث بواسطة وتنمٌتها والمهارات والتقنٌات العلوم من التمكن -

 واالبتكار؛

 األنشطة
للبحث؛  التحتٌة للبنٌات المشترك االستعمال تعزٌز

الدولً؛  وإشعاعه إنتاجه مستوى من والرفع العلمً البحث أنشطة دعم
 . االبتكاروتشجٌع العلمً حثبال تطوٌر
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 الدعم االجتماعً لفائدة الطلبة : 909برنامج 

 

 تحسٌن وتعزٌز األحٌاء والمطاعم الجامعٌة  : 1مشروع 

    بناء أحٌاء جامعٌة جدٌدة وتوسعة األحٌاء القائمة 

 الطاقة االستٌعابٌة األحٌاء
 *مٌزانٌة التسٌٌر الالزمة

 بمالٌٌن  الدراهم

  4  400 1 الناضور

  6  880 2 2أكادٌر

    4  400 1 أسفً

5   100 2 تطوان  

1   464  ملحقة مكناس  

 3  200 1 1توسٌع الرباط سوٌسً 

 3  230 1 توسٌع الدار البٌضاء

 2  000 1 توسٌع فاس

 3  200 1 توسٌع ملحقة فاس ساٌس

 31  874 12 المجموع

 تم تقدٌر هذه المٌزانٌة استنادا على المٌزانٌة الالزمة لألحٌاء القائمة* 

  مناولة المطاعم الجدٌدة 

 عدد الوجبات المقدمة ٌومٌا األحٌاء 
 المبلغ 

 بمالٌٌن  الدراهم

 14 000 4 الجدٌدة

 14 000 4 الناضور

 14 000 4 أسفً

 21.6 000 6 تطوان

 63.6 000 18 المجموع

  ًتجهٌز األحٌاء الجدٌدة وتوسعة األحٌاء القائمة وه 

     مشاري: درهم000 000 197مشارٌع االستثمار بمبلػ إجمالً قدره 

 
 
 

 المبلغ سعر الوحدة بالدرهم العدد المادة

 000 100 9 700 000 13 األسرة

 000 800 7 600 000 13 المراتب

 000 040 1 80 000 13 االؼطٌة

 000 170 1 90 000 13 الوسادات

 000 950 1 150 000 13 أؼطٌة األسرة

 000 170 1 90 000 13 بطانٌات

 000 850 3 550 000 7 مناضد

 000 840 1200 00 7 طاوالت كبٌرة

 000 000 29 المجموع

 المبلغ بالدرهماألحٌاء 

 000 000 72 ) سرٌر (2000حً جامعً بالقنٌطرة 

 000 000 60 ) سرٌر(1400حً جامعً بالحسٌمة  

 000 000 50 )سرٌر(1400حً جامعً بالمحمدٌة 

 000 000 15 )سرٌر(600توسعة سطات  

 000 000 197 المجموع
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 شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومٌة

 

تقدم ) المؤسسة العمومٌة 
 ( حسب وظائف تدخل الدولة

 والثقافية االجتماعية الجامعية لألعمال الوطني المكتب

اإلعانات أو التحوٌالت   
 للمؤسسة العمومٌة

 منح فً اطار المكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة االجتماعٌة والثقافٌة لفائدة التسٌٌر إعانة
درهم؛  1.620.000.000:  بالمؽرب الدراسة

درهم؛  420.000.000 : الطلبة لفائدة االجتماعً الدعم برنامج إطار فً التسٌٌر إعانة
 درهم؛ 80.000.000 : الطلبة لفائدة االجتماعً الدعم برنامج إطار فً التجهٌز إعانة

مهام المؤسسة العمومٌة 
الرئٌسٌة المتصلة ببرنامج 

 االرتباط

 الجامعٌة الحٌاة نطاق فً الطلبة لفائدة تقدم التً ت توفٌرا لخدمامهمة بالمكتب تناط
 .والرٌاضٌة الثقافٌة واألنشطة والمنح الصحٌة والتؽطٌة واإلطعام باإلٌواء والمتعلقة

 األنشطة
 باإلٌواء والمتعلقة الجامعٌة الحٌاة نطاق فً الطلبة لفائدة تقدم التً توفٌرالخدمات

 .والرٌاضٌة الثقافٌة واألنشطة والمنح الصحٌة والتؽطٌة واإلطعام
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 مةاقٌادة وحك : 920برنامج  
 

 دعم المهام  : 1مشروع 

 إعالم مندمجة منظومة إرساء

 األهداف توصٌف العملٌات العملٌات المحور
  

  

تطوٌر اإلدارة 
اإللكترونٌة 

وتوفٌر الخدمات 
 للمواطنٌن

 منظومة تدبٌر تمدرس الطلبة
  تطوٌر النظام الحالً فً صٌؽة جدٌدة

 الخاص بالطلبة   إرساء المرجع

  التوفر على معلومة موثوقة وآنٌة حول تمدرس الطلبة

  تكوٌن قاعدة معطٌات وطنٌة للطلبة  

 منظومة التدبٌر المالً
  إرساء نظام التدبٌر المالً على صعٌد الجامعات

   تطوٌر لوحات ومؤشرات لتتبع وقٌادة المنظومة

  توفٌر رؤٌة شاملة للنفقات وااللتزامات على مستوى الجامعات
  

طلبات تسجٌل الطلبة   تدبٌر
 األجانب

 طلبات تسجٌل الطلبة األجانب توفٌر خدمة إلكترونٌة إلٌداع 
وتتبعها 

  تقلٌص مدة االستجابة لطلبات التسجٌل
  

 تدبٌر اعتماد المسالك
  تطوٌرنظام إلٌداع طلبات اعتماد المسالك لفائدة الجامعات

والمصادقة علٌها من طرؾ الوزارة 
  سرعة معالجة طلبات اعتماد المسالك

 لمرجع الوطنً للمسالك  ا إرساء
  

 تدبٌر الموارد البشرٌة
 - تطوٌر نظام لتدبٌر الموارد البشرٌة

 - تطوٌر خدمات لفائدة الموارد البشرٌة

   النجاعة فً لتدبٌر الموارد البشرٌة
  

  تسهٌل التواصل  مكننة       تدبٌر المراسالت    تدبٌر المراسالت

  النجاعة فً تدبٌر المخزون  مكننة عملٌة تدبٌر المخزون    تدبٌر المشترٌات والمخزون

تسٌٌر مؤسسات التعلٌم العالً 
 الخاص

  خدمات إلكترونٌة إلٌداع طلبات الرخص، وترخٌص
واعتماد المسالك وإٌداع طلبات اعتراؾ الدولة بمؤسسات 

التعلٌم العالً الخاص 

  إرساء مرجع لمؤسسات التعلٌم العالً الخاص

 مرجع لطلبة التعلٌم العالً الخاص  إرساء

  توفٌر معطٌات دقٌقة حول القطاع الخاص

  توفٌر مرجع لمؤسسات التعلٌم العالً الخاص

   تكوٌن قاعدة معطٌات وطنٌة للطلبة  

تسهٌل الولوج 
للمعلومة 

والتواصل ودعم 
 العمل التشاركً

 البوابة الوطنٌة للبحث العلمً

  تطوٌر فضاء خاص بالبحث العلمً وخدمات إلكترونٌة
لفائدة الباحثٌن  

  تطوٌر خدمات إلكترونٌة إلٌداع طلبات تموٌل مشارٌع
البحث واعتماد وتجدٌد بنٌات البحث 

  ًتطوٌر لوحات قٌادة للبحث العلم

  ًتحسٌن مراتب الجامعات المؽربٌة فً البحث العلم

  تطوٌر خبرات الباحثٌن وتجمٌع األبحاث

  ًتكوٌن قاعدة وطنٌة لإلنتاج العلم  

 البوابة اإللكترونٌة للوزارة
 

  تطوٌر البوابة المؤسساتٌة للوزارة  تجمٌع الخدمات تحت بوابة وحٌدة

  تعزٌز التواصل
  

 بوابة الشبكة الداخلٌة للوزارة
  تطوٌر خدمات الشبكة الداخلٌة للوزارة وخدمات التواصل

مع الجامعات 
  تسهٌل وتأمٌن التواصل بٌن مختلؾ الوحدات

  ًتطوٌر العمل التشارك
  

 بوابة اإلعالم والتوجٌه
  تطوٌر فضاء إعالمً للطلبة وتوفٌر خدمة للمساعدة على

توجٌه الطلبة 
  توفٌر المعلومات حول المسارات الجامعٌة

  ًمساعدة الطلبة فً اختٌار مسارهم الدراس
  

 إدارة العالقة مع المرتفقٌن
  تطوٌر منظومة إلدارة العالقة مع المرتفقٌن  تحسن التواصل وتوفٌر المساعدة للمرتفقٌن

  

تطوٌر منظومة 
للتخطٌط والقٌادة 

 وتقٌٌم األداء

منظومة القٌادة وتسهٌل اتخاذ 
 القرار

  تطوٌر منظومة لتجمٌع المعطٌات

  إعداد لوحات القٌادة والتقارٌر والمؤشرات المناسبة

  توفٌر المعلومة فً أحسن اآلجال

 ًوالبحث العلمً  المساعدة على اتخاذ القرار وقٌادة نظام التعلٌم العال
  

  الكفاءات والمهنمرجعتدبٌر 

  برمجة الحاجٌات من الموارد البشرٌة

  إعداد مخططات التكوٌن

  االستعمال األمثل للموارد البشرٌة

  تحدٌد التكوٌنات

  المالئمة بٌن التكوٌن والتوظٌؾ

  

 التخطٌط االستشرافً
  تطوٌر نظام التخطٌط االستشرافً للمساعدة على اتخاذ

القرار 

   

  التخطٌط الجٌد للحاجٌات من الموارد المالٌة والبشرٌة

  وضع محاكاة لتطور العرض والطلب
  

تطوٌر البنٌة 
التحتٌة واألمن 

 المعلوماتً

اقتناء برمجٌات ماٌكروسوفت 
 وخدمات الدعم

  اقتناء تراخٌص برمجٌاتMicrosoft: Windows, Ms 
Office, SQL Server, 

   الدعم والمساعدة

  اقتناء البرمجٌات الالزمة إلرساء منظومة اإلعالم

   تسوٌة وضعٌة الوزارة
  

 إرساء منظومة األمن المعلوماتً
  اقتناء نظام للحفظ واالسترداد

  اقتناء معدات وبرمجٌات لتعزٌز األمن الخاص بالتراسل
اإللكترونً وتتبع الولوج وحماٌة الخدمات  

  ضمان استمرارٌة الخدمة والتوفر على المعطٌات

  تأمٌن منظومة اإلعالم  

تهٌئة القاعة المعلوماتٌة لمركز 
 بٌانات االسترداد

 التزوٌد بالكهرباء والتكٌٌؾ : إعادة تهٌئة القاعة فٌما ٌخص
واألمن  

  ًإعداد مركز البٌانات لتولً مهمة الدعم للمركز الرئٌس
  

تعزٌز بنٌة مركز البٌانات 
 الرئٌسً

  وضع آلٌات مراقبة الولوج، كامٌرات المراقبةIP نظام ،
كشؾ الحرٌق والتكٌٌؾ اآللً 

  تحسٌن مستوى مركز البٌانات الرئٌسً وفق معاٌٌرTIA   

  الخوادم وتقوٌة أمن النظامحفظ
 للحفظ : اقتناء نظام(hyper convergence) والتعرٌؾ ،

بالشبكة، وتدبٌر أمن نظم المعلومات 
  ًضمان استمرارٌة الخدمات عبر الحفظ التلقائ

  تقوٌة أمن منظومة اإلعالم
  

تطوٌر حكامة 
 منظومة اإلعالم

المخطط االستراتٌجً الرقمً 
لقطاع التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

  إعداد الخطة االستراتٌجٌة الرقمٌة

   إعداد المخططات المدٌرٌة

  توفٌر استراتٌجٌة رقمٌة

  إرساء اآللٌات لتطوٌر الحكامة الرقمٌة

  وضع خارطة طرٌق للمشارٌع الرقمٌة

  

وضع تصامٌم للمساطر التدبٌرٌة 
مخطط التعمٌر لمنظومة و

 اإلعالم

  إعداد خرائطٌة لمساطرالتدبٌرٌة

  إعداد الهندسة الوظٌفٌة، والتطبٌقٌة والتقنٌة لمنظومة اإلعالم

  ضبط المساطر بهدؾ تحسٌنها

   تعمٌر منظومة اإلعالم

  تسهٌل إدماج منظومة اإلعالم

  

إرساء سٌاسة أمن منظومة 
 اإلعالم

  إعداد ووضع سٌاسة أمن منظومة اإلعالم

  إعداد دلٌل مرجعً ألمن منظومة اإلعالم الخاص بالجامعات

  وضع قواعد األمن لمنظومة اإلعالم

  دعم الجامعات فً وضع سٌاسة أمن منظومة اإلعالم الخاصة بها
  

إرساء منظومة إدارة المشارٌع 
 المعلوماتٌة

  إعداد مساطر إدارة المشارٌع المعلوماتٌة

  إرساء آلٌات تدبٌر المشارٌع ولوحات التتبع

  قٌادة حافظة مشارٌع منظومة اإلعالم

  مواكبة الجامعات فً إدارة المشارٌع المعلوماتٌة
  

 تدبٌر الخدمات إرساء مساطر
 المعلوماتٌة

 الدعم والتزوٌد : إعدادمساطر لتدبٌر خدمات تقنٌات اإلعالم   تنظٌم مساطر تدبٌر مركز البٌانات

  ضمان جودة خدمات تقنٌات اإلعالم
  

إرساء منظومة لتقٌٌم أداء 
 منظومة اإلعالم

  إعداد مؤشرات لتقٌٌم األداء

   إرساء اآللٌات لتتبع أداء منظومة اإلعالم

  تتبع أداء منظومة اإلعالم

  دعم ومصاحبة الجامعات فً تقٌٌم أداء منظومتها
  

تطوٌر الجامعة 
 الرقمٌة

تطوٌر الشباك الرقمً الوحٌد 
 للطالب

  تطوٌر خدمات لفائدة الطلبة

  تجمٌع الخدمات تحت شباك وحٌد

  تسهٌل الولوج للخدمات لفائدة الطلبة

  تحسٌن التواصل مع الطلبة وتسهٌل الوصول إلى المعلومة
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