
جل طالب متفتح 
 
جامعة متجددة من أ
تعلماتهوفاعل في 



ألعرض مضامين 

رقام:ألعاليألتعليم
 
محوريةأ

لىأالنتقالدوأعي "سألبكالوريو"ألجديدألبيدأغوجيألنظامأ 

هدأف:ألبكالوريوسنظام
 
لياتالمميزاتوأال

آ
نزيللتألموأكبةأال

.ألبكالوريوسنظام



رقام محورية: ألتعليم ألعالي 
 
أ



ألخاصألتعليم ألعالي 
عاتللجامألمؤسسات غير ألتابعة 

ألجامعيةألمؤسسات 

5,3% 3,7%

91%

ألمسجلين توزيع ألطلبة 
بالتعليم ألعالي

طالب1.009.678

رقام محورية: ألتعليم ألعالي 
 
أ



رقام محورية: ألتعليم ألعالي 
 
أ

% 5

الماستر
4%

الدكتوراه

توزيع ألطلبة ألمسجلين 

ألجامعيةبالمؤسسات 

% 91

اإلجازة 

طالب 919.210



% 2

إجازة مهنية

%98

إجازة في الدراسات

األساسية

توزيع ألطلبة ألمسجلين 

بالمؤسسات ألجامعية

جازة سلك أال 

رقام محورية: ألتعليم ألعالي 
 
أ

طالب834.124

باإلجازة األساسية 10طلبة من 8حوالي 



"البكالوريوس" دواعي االنتقال إلى النظام البيداغوجي الجديد 



أالقتصاديينأنخرأط ألشركاء ضعف 
وألمساهمةتحديد ألحاجيات في 

طير 
 
ألتكوينات في بلورة وتا

وصا ألضغط ألمتزأيد على ألتعليم ألعالي، خص
بالمؤسسات  ذأت ألولوج 

ألمفتوح 

ألمعرفي وأللغوي ضعف ألمستوى 
كاديمي وتقادم 

 
هيمنة ألطابع أال

جازة ألعديد من ألمسالك بسلك أال 

عدم موأئمة ألتكوينات 

مع متطلبات سوق ألشغل 
للتوجيهناجع غياب نظام 

مردودية 
دأخلية 
وخارجية 
ضعيفة

لى ألنظام ألبيدأغوجي ألجديد  "ألبكالوريوس " دوأعي أالنتقال أ 



3.746

د.م
ضافية تكلفة تسيير أ 

47,2% نسبة ألهدر جد مرتفعة

متوسط عدد سنوأت 
ألحصول على أالجازة

5 - 4,5

سنة

25%
نسبة بطالة خريجي ألمؤسسات ذأت 

ألولوج ألمفتوح 

ضعف ألمردودية

 ألمردودية ألدأخلية

 ألمردودية ألخارجية



؛ألساميةألملكيةألخطب

صلحأالسترأتيجيةألرؤية 2030-2015لل 

جلمن"
 
نصافمدرسةأ ؛"وأالرتقاءوألجودةأال 

طارلقانونا ؛51-17ألعلميوألبحثوألتكوينللتربيةأال 

علىألمجلستقارير
 
علىوألمجلسللحساباتأال

 
تربيةللأال

ألعلمي؛وألبحثوألتكوين

صلحألوطنيأليومخلصات منعقدألألوطنيألبيدأغوجيلل 
ك توبر3و2يوميبمرأكش

 
ضمتلجانعدةأجتماعات.2018أ

ساتذةألجامعيةألمؤسساتورؤساءألجامعاترؤساء
 
منوأ

.ألتخصصاتمختلف

ألمشغلينتشخيص(CGEM)

رساء نظام  ضرورة أ 
جديدبيدأغوجي 

جديدإرساء نظام 



والمميزات األهداف : البكالوريوس نظام 
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تحسين قابلية ألتشغيل وتطوير روح ألتنافسية وتطوير ألقدرأت ألرقمية؛

فتوح؛تجويد ألمردودية ألدأخلية وألحد من ألهدر ألجامعي، خاصة بمؤسسات ألولوج ألم

 ألعامة وألمهارأت ألحياتية وألذأتية؛تمكين ألطلبة من أللغات وألثقافة

أنفتاح منظومة ألتربية وألتكوين بالمغرب على ألنماذج ألدولية؛

تمام ألدرأسة بالخارج باعت مكانية أ  بار ألبكالوريوس تحسين ألحركية ألدولية للطلبة ومنحهم أ 

ك ثر تدأوال 
 
بالعالم ؛ألدبلوم أال

 ؛تعلماتهمتشجيع أنفتاح وأستقللية ألطلبة بجعلهم فاعلين في

األهداف: البكالوريوس نظام 



هم مستجدأت 
 
أ

نظام 
ألبكالوريوس

لى ألوحدأت ألمعرفية ، وب ضافة أ  حدأت رمجة باال 
ة في أللغات ووحدأت في ألك فايات ألحياتي

وألذأتية ووحدأت للنفتاح

تعزيز أستعمال ألرقمنة كوسيلة للتعلم 

أعتماد  طرق بيدأغوجية متنوعة

رصدة ألقياسية للستفادة من 
 
نظام أال

ألمك تسبات

جل ضمان أنتقال سلس
 
سيسية من أ

 
برمجة سنة تا

لى مرحلة  للطلبة من مرحلة ألتعليم ألثانوي أ 
ألتعليم ألجامعي

ةملحق ألبكالوريوس، رؤية وأضحة للشهاد

شهاد في أللغات  درأج نظام أال  أ 
وألمعلوميات

ألمميزأت:   ألبكالوريوس نظام 

عادة  منح فرص للطلبة للتوجيه وأ 
ألتوجيه 



نظام البكالوريوسلتنزيلاآلليات المواكبة 



دأة لتنزيل نظام ألبكالوريوس
 
دفتر ألضوأبط ألبيدأغوجية ألوطنية كا

رصيد قياسي لكل فصل30
رصيد قياسي لكل سنة 60

رصيد قياسي لسلك ألبكالوريوس240

رصدة ألقياسية ألذي يمكن من
 
أعتماد نظام أال

ترصيد ألوحدأت ألمك تسبة 

تعلم حضوري، عن بعد، 
... بالتناوب، ألحركية

ينلتجويد ومهننة مسالك ألتكو

أعتماد طرق تدريس جديدة 
ومتنوعة

أالعتماد على ألتدريس بالك فايات
طير 

 
عدأد وتا تعزيز دور ألشعب في أ 
وتدبير مسالك ألتكوين

معلومات مفصلة حول تكوين توفير 
ألطالب،  تعزيز حركية ألطالب على 
هم ألمستوى ألوطني وألدولي، تسهيل ألف
وألمقارنة بين ألدبلوم ألمحصل عليه 
جنبية ،

 
وباقي ألدبلومات  بالبلدأن أال

من تثمين ألمهارأت ألمك تسبة للخريجين
دماجهم في سوق ألشغل جل أ 

 
أ

جل رؤية 
 
رساء ملحق ألدبلوم من أ أ 
وأضحة للتكوين

تشجيع ألعمل ألشخصي للطالب
أستثنائيةدورأت
ألسنةنهايةأستدرأكيةدورأت
رصدة

 
ضافيةقياسيةأ أ 

دفتر ألضوأبط 
ألبيدأغوجية 
ألوطنية 

مكانية ألحصول على ألبكالوريوس في مدة تق ل أ 
سنوأت 4عن 

ألمحافظة على مك تسبات سلك 
جازة أال 



المجاالت/ الحقول المعرفية 

ألمسلكعنوأن(يتكون(Intitulé de la filièreألتخصصأسم(من(Spécialitéسماءوالخامسالفصلمنانطالقااختيارهتمالذي
 
أ

.االقتضاءعندالسابع،الفصلمنانطالقاتحديدهايتمالتيoptions)أالختيارأت(

ألمعرفيألحقل(تحديديجبمسلك،لكلبالنسبة(Champs disciplinaireساسي
أ

مجال(والمعرفية،الوحداتجلإليهتنتميالذياال

(Domaineالمسلك.

كبرى معرفيةحقول(3)ثالثةتحديدتم:

والتقنيات؛العلوم

والتدبير؛واالقتصاديةالقانونيةالعلوم

داباللغات
آ

اإلنسانية؛والعلوموالفنونواال

وألكيمياء،وألفيزياء،،ألرياضيات:مجاالتنجدألمثال،سبيلعلىوألتقنياتألعلوملحقلبالنسبة،ألمجاالتمنمجموعةمعرفيحقلكليضم

...وألجيولوجيا،وألبيولوجيا،

دأة لتنزيل نظام ألبكالوريوس
 
دفتر ألضوأبط ألبيدأغوجية ألوطنية كا



الهندسة البيداغوجية العامة

Study SK لغات لغات أنفتاح معرفية معرفية ول
 
ألفصل أال ولى

 
ألسنة أال

سيسية
 
ألسنة ألتا

Study SK لغات لغات أنفتاح معرفية معرفية ألفصل ألثاني

Life SK لغات أنفتاح معرفية معرفية معرفية ألفصل ألثالث
ألسنة ألثانية

Life SKألجذع ألمشترك لغات أنفتاح معرفية معرفية معرفية ألفصل ألرأبع

Civic SK أنفتاح معرفية معرفية معرفية معرفية ألفصل ألخامس
ألسنة ألثالثة

ألتخصص
Civic SK أنفتاح معرفية معرفية معرفية معرفية ألفصل ألسادس

Professional SK PFE معرفية معرفية معرفية معرفية ألفصل ألسابع ألسنة ألرأبعة

Professional SKتعميق ألتخصص PFE معرفية معرفية معرفية معرفية ألفصل ألثامن

رك
شت
ألم
ع 
جذ
أل

ص
ص
تخ
أل

دأة لتنزيل نظام ألبكالوريوس
 
دفتر ألضوأبط ألبيدأغوجية ألوطنية كا



ألسنة ألرأبعة ألسنة ألثالثة
ألسنة ألثانية من

ألجذع ألمشترك

ولى
 
ألسنة أال

سيسية)
 
(سنة تا

ألحقل ألمعرفي

1ألمجال 

1ألتخصص 

3ألتخصص 

2ألتخصص 

2ألمجال 

:1توجيه 
ياختيار الحقل المعرف

:2توجيه 
اختيار المجال

:3توجيه 
اختيار التخصص

ريا
الو
بك
ة أل
اد
شه

س
ريو
الو
بك
م أل

لو
دب

ألجذع ألمشترك

نشيطنظام توجيه 

ألتخصص

دأة لتنزيل نظام ألبكالوريوس
 
دفتر ألضوأبط ألبيدأغوجية ألوطنية كا



توزيع األرصدة القياسية

رصدة
 
مجموع أال

رصدة ألقياسية 
 
عدد أال

ألمخصص لكل وحدة
عدد ألوحدأت ألوحدأت

156 6 26 عرفيةموحدأت

36 6 6 للغاتوحدأت

6 3 2 PFEألمؤطروحدتي ألمشروع 

18 3 6 وحدأت أالنفتاح

24 3 8 ألحياتية وألذأتيةوحدأت ألك فايات

240 48 ألمجموع 

ل ضافيقياسيرصيدعلىالحصولللطالبيمكنالتكوين،مدةخال معموازاةالطالبرفطمنإنجازهثبتنشاطلكلبالنسبةوأحدأ 

كاديمي،تكوينه
أ

رصدةددعويحددمنسقه،إشرافتحتالمعني،بالمسلكبيداغوجيفريقطرفمنتقييمهبعدوذلكاال
أ

المك تسبةاال

رصدة(3)ثلثةفياإلطار،هذافي
 
قصىكحدقياسيةأ

 
.ألجامعيةألسنةفيأ

ريوسنظام البكالوكأداة لتنزيل دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 



تجربة ألتعليم عن بعد كمكمل للتعليم ألحضوري خلل فترة ألحجر ألصحي

لخصوصابعدعنالتعليمعلىاالعتماد:المستجد19كورونافيروسجائحةلخطرللتصديالوقائيةواإلجراءاتالتدابير• رالحجفترةخال

بعد؛عنبالتعليموتعويضهاحضورياالدراسةتعليقعرفتالتيالصحي

لبعدعنالتعليمتجربةمنالجامعاتاستفادة• جلمنالصحيالحجرفترةخال
أ

البيداغوجية؛االستمراريةضمانا

كاديمي؛التحصيلفياالستمرارمنالطلبةلتمكينالرقميةالبيداغوجيةالمواردمنمهمةترسانةتوفير•
أ

اال

ساتذةطرفمنبعدعنمنصاتاستخدام•
أ

كبرتفاعللضماناال :الطلبةمعاأ

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

جنبيةالدولمنلعددرقميةمواردلعدةالولوجتوفير•
أ

؛(...سويسرا،فرنسا،بريطانيا،)الشريكةاال

العاليالتعليمطاعقبينللشراكةاتفاقيةإطارفيوذلكالرقمية،الدروسلتسجيلالجامعاتمستوىعلىاستوديوهاتإحداثفيالشروع•

.التقنياتمتعددةالسادسمحمدوجامعةللفوسفاط،الشريفالمك تبومؤسسةالعلمي،والبحث
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سيسية
 
عدأد موأرد بيدأغوجية رقمية تخص ألوحدأت ألمعرفية ألمبرمجة بالسنة ألتا أ 

الحضوري؛يمللتعلكمكملبعدعنالتدريسإمكانيةالبكالوريوسلسلكالوطنيةالبيداغوجيةالضوابطدفتريتيح•

سلكفيبعدنعالتعليمعمليةفياستخدامهايمكنالرقميةوالمنصاتالتقنياتمنالعديدعلىحالياالجامعاتتتوفر•

البكالوريوس؛

نتجت•
أ

سلكفيمنهاادةاالستفيمكنالبيداغوجيةالدعاماتمنوالعديدالبصريةالسمعيةالمواردمنمهمةترسانةالجامعاتا

البكالوريوس؛

الوحداتتخصقميةر بيداغوجيةمضامينإعدادعلىالمفتوحاالستقطابذاتالعاليالتعليممؤسساتشبكاتحالياتشتغل•

سيسية؛بالسنةالمبرمجةالمعرفية
أ

التا

النصيةوالك تابةىالمحتوحيثمنالجودةعاليةرقميةمواردبتطويرتعنىالوطنيالصعيدعلىبيداغوجيةفرق تشكيلتم•

.المعرفيةالوحداتبمختلف



اإلسبانية،اإلنجليزية،الفرنسية،العربية،:ألمقترحةأللغات...

نللطالبيمكن:أللغويألتموقعأختبارأت
أ

ناستطاعإذالغةوحدةفيالدراسةمنيعفىا
أ

اللغويللتموقعاختبارازاجتيبعدفيهاجيدمستوىيثبتا

خرى لغةوحدةفيالتسجيلفرصةلهيتيحمماالغرض،لهذاالجامعةتنظمه
أ

.ا

عطاء ولويةأ 
 
:اللغويةمهاراتهلتحسينللطالبالذاتيالتكوينعلىالنظامهذايشجع:أللغاتفيألذأتيللتكوينأ

1/3طيرحضوري تكوين:للوحدةالمخصصالزمنيالغالفمن
أ

ساتذةمنبتا
أ

.اللغاتفيمتخصصينا

2/3اتاللغلتدريسالجامعةتختارهاالك ترونيةمنصةطريقعنبعدعنتكوين:للوحدةالمخصصالزمنيالغالفمن:Rosetta

Stone, Altissia ….))

شهادنظام قلعلى(B2مستوى)أللغويةألك فاءةأ 
 
جنبيةلغةفيأال

 
وللجامعةالتابعاللغاتمركزطرفمن،أ

أ
غرض،اللهذامعتمدخارجيمركزا

ساسيشرطدوليا،بهالمعمولاإلشهادنظامحسبوذلك
أ

.المسالكجميعفيالبكالوريوسدبلومعلىللحصولا

ساتذةموأكبة
 
جلمنوالدوليالوطنيالصعيدينعلىوالشراكةللتعاونبرامجالجامعةتطلق:أال

أ
ساتذةمواكبةا

أ
.اللغاتريستدمجالفياال

اللغاتتدريس



تدريس الكفايات الحياتية والذاتية 

ته المجتمعية فصول لتيسير اندماج الطالب في المحيط الجامعي وتنمية شخصيته وتقوية مهارا8وحدات موزعة على 8
والمهنية

ألك فايات ألحياتية وألذأتية في ألهندسة ألبيدأغوجية لسلك ألبكالوريوس

لتمكين ( Life Skills)ألك فايات ألحياتية : 4و3ألفصلين 
له الطالب من مهارات ذاتية تساعده على تسهيل تواص

خرين باإلضافة إلى مهارات
آ

خرى وتعامله اإليجابي مع اال
أ

ا
.ادة، الختنمية الحس النقدي وحل المشاكل المعقدة والقي

Study)ك فايات ألتعلم : 2و1ألفصلين  Skills ) لتمكين
قلم مع الحياة الجامعية

أ
الطالب من التا

 Professional)ألك فايات ألمهنية : 8و7ألفصلين 
Skills) جل تمكين الطالب مهارات تساعده على

أ
من ا

الولوج إلى سوق الشغل واالندماج فيه

لتطوير ( Civic Skills)ك فايات ألموأطنة : 6و5ألفصيلين
ية المهارات المرتبطة بحس المواطنة والمسؤولية المجتمع

ساليب الع
أ

يش للطالب عبر تدريب مجتمعي وتكوين حول ا
المشترك

لى توزيع ألوحدأت ع
مسار ألتكوين 
بالبكالوريوس



تدريس الكفايات الحياتية والذاتية 

1/3 ساتذة  : لكل وحدة من ألغلف ألزمني ألمخصص
أ

طير من ا
أ

التعلم، وبمساهمة باحثين ، ال سيما بالنسية لك فاياتتكوين حضوري بتا
الحياتية والمهنية؛بالنسبة للك فايات من مهنيين من شركاء الجامعة 

2/3 لك ترونية المعدة لهذا الغرضعن طريق تكوين ذاتي للطالب : من ألغلف ألزمني ألمخصص لكل وحدة .المنصات اال
 طقم مراكز المسارات المهنية

أ
Career)مساهمة ا Centers )عبر التكوينات والورشات المنظمة في هذه في التكوين الحضوري للطلبة

.  المراكز

نمط تعلم ألك فايات ألحياتية وألذأتية بسلك ألبكالوريوس

ألموأرد ألرقمية ألمتوفرة لتطوير ألك فايات ألحياتية وألذأتية

ألمنصات ألدولية *ألمنصة ألوطنية لمرأكز ألمسارأت ألمهنية

منصة مؤدى عنها 

"مجانية"منصة  »مضامين خاصة بالك فايات الحياتية والمهنية، تم تطوير ضمن برنامج" نجاحي"تتضمن منصة * USAID-
Career Center دادها بتعاون مع ويتم حاليا تزويد هذه المنصة بالمضامين الخاصة بك فايات التعلم التي تم إع. «

(AUF)الجامعية للفرنكوفونية الوكالة 



المسالكاعتمادطلباتعلىالخبرةإجراءوتتبعالستقبالالك ترونيةمنصةإعدادتم:

www.accreditation.enssup.gov.ma

جلمنبكالوريوسمسلكمشروع300يفوقبماالتوصلتم
أ

واالعتماد؛التقييممسطرةعلىعرضهاا

نظارعلىالتقييمنتائجعرضسيتم
أ

لالعاليالتعليملتنسيقالوطنيةاللجنةا مقبل؛اجتماعخال

2022-2021المقبلةالجامعيةالسنةالمعتمدةالمسالكفتح.

اعتماد المسالك




