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 اململكة املغربية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وتكوين األطر
 

 
 

 2112تقديم طلبات اعتماد املسالك برسم دورة 

 للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي 

*********** 

  مذكرة توجيهية

 

 :التالية هاتيبالتوجيتعني عند إعداد مشاريع املسالك، احلرص على العمل 

 

 ؛مؤسسةكل الشهادات املدرجة يف املرسوم احملدد الختصاصات  املسالك يف تقدم طلبات اعتماد .1

 

، سواء املعدلةوفق الضوابط البيداغوجية ميع املسالك، جديدة بالنسبة جليتعني تقديم طلبات اعتماد  .2

نهاية السنة اجلامعية احلالية أو تلك  اليت ستستويف مدة اعتمادها أو جديدة مبسالكتعلق األمر 

 نهاية السنة اجلامعية احلالية؛  مدة اعتمادها اليت لن تستويف

 

 الوطنية اخلاصة بكل شهادة؛ احرتام الضوابط البيداغوجية  .3

 

إلجازة يف الدراسات ا) بالنسبة للمسالك املعنية احرتام مضامني اجلذوع الوطنية املشرتكة .4

 ؛(ملدارس الوطنية للتجارة والتسيرياودبلوم  اإلجازة يف العلوم والتقنياتو األساسية

 

إرسال يتعني و. اخلاص بطلب اعتماد املسالك، وفق املطبوع املعد هلذا الغرض تعبئة امللف الوصفي .5

 PDF صيغة يف وأخرى،  Word صيغة يف ونسخة ريمية ني ورييتنيتيف نسخطلب االعتماد 

   . لرآراء والتششريات املطلوبة وكذا امللققاتمتضمنتني

 

اجلودة واملالءمة واالستعمال األمثل و على معايري اجلدوى ارتكزومعرض التكوين منسجما  جعل .6

طلب االعتماد أن يستجيب كما يتعني . الشعبة واملؤسسة واجلامعةالبشرية واملادية على صعيد  للموارد

 . ألجرأة جيدة للمسالك ةالبشرية واملادية  الالزم اتيلإلمكان

 

اجيعات األوراا الوطنيعة   علعى اخلصعوص حل   واسعتجابتها  مة التكوينات معع حاجيعات سعول الشعغل    ءمال .7

 . الكربى للتنمية االيتصادية واالجتماعية جهويا ووطنيا
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 مسععالك بععني سععور اجلمععد يف نفععا احلقععل املعععريف بهععد   وضععع جععذوع مشععرتكة بععني املسععالكمراعععاة  .8

والعمعل   يف نفعا التخصع    تفعاد  تععدد املسعالك   املؤسسة أو معع مسعالك خعارمل املؤسسعة، كمعا ينبغعي       

على جتميع املسالك كلمعا اسعتدعى األمعر كالعك ععرب وضعع جعذوع مشعرتكة بعني املسعالك و صصعات            

  .على مستوى نهاية التكوين

 

لضععوابط البيداغوجيععة اعلععى صعععيد املؤسسععة واجلامعععة والتققععق مععن احععرتام    سععالكتقيععيم مشععاريع امل .9

متضععمنا لععرآراء  املعنيععة، لا االععبعععد املصععادية عليععد مععن لععدن     ، املسععلك مشععروعم يقععدويععتم ت. الوطنيععة 

  .يف امللف الوصفي لطلب االعتماد والتششريات املطلوبة

  

أو ملؤسسعة غعري تابععة    للجامععة   لععرض التكعوين الشعامل   بوريعة تقدييعة   املسعالك  طلبعات اعتمعاد    إرفال .11

 ....(اجلدوى، الرتابط بني املسالك، مسارات التكوين واجلسور بني التكوينات،)للجامعة 

 

 .لتقديم طلبات االعتماد 2112مارس  11جال أاحرتام  .11

 

 


