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جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس
جامعة Aix- Marseille
جامعة Rovira i virgili de Tarragone

وصف المشروع
تعرف دول شمال إفريقيا والشرق األوسط تحوالت عميقة لها
عالقة باإلصالحات المعتمدة في إطار أنظمة التعليم العالي.
ويأتي مشروع "إصالح" للدعم من خالل تقوية الروابط بين
مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني وقطاع بعث المشاريع
من أجل التغلب على المشاكل المرتبطة بضعف روابط النظام.
إن تقييم المبادرات الوطنية واإلقليمية من أجل دعم تشغيل الشباب
يقتضي ضرورة مالئمة مسارات التكوين مع سوق الشغل من
خالل إرساء منظومة متناسقة وفعّالة.
إن الهدف األساسي لمشروع "إصالح" المنضوي في إطار
برنامج  TEMPUSوالممول من طرف المفوضية األوروبية،
هو السعي لخلق تكامل ونقل الكفاءات انطالقا من المبادرات
المعتمدة في ايطاليا ضمن منظومة  Almalaureaوإسبانيا
وفرنسا ،إضافة إلى المبادرات الناشئة في المغرب وتونس.
ويسعى الشركاء في هذا المشروع وعددهم  19مؤسسة بتنسيق
من ألمالوريا  Almalaureaإلى التعاون من أجل بلورة
أداتين جديدتين:
 برنامج مندمج لمالءمة العرض والطلب من أجل متابعة
وتقييم التكوين في التعليم العالي وحاجيات سوق الشغل على
المستوى المحلي والوطني.
 شبكة مراصد لدعم الشراكة بين الجامعة والمؤسسات
االقتصادية من خالل اعتماد نموذج "مركز وأطراف"
""hub and spokeحيث تتمتع المراصد المحلية الموجهة
لمهننة خرّيجي الجامعات باالستقاللية التامة وتتكفل المراصد
الوطنية بتطوير آليات المتابعة المشتركة .وهذا يم ّكن الجامعات
والخريجين والمؤسسات االقتصادية من الحصول على
المعطيات الكاملة والضرورية والتي يمكن تحيينها آنيا بفضل
شبكة "ويب" مترابطة.

األهداف
األهداف العامة:
 جمع وتحليل المعطيات حول كفاءات الجامعات
المغاربية المشاركة بالمشروع وحول خريجيها؛
 تسهيل االندماج المهني لخريجي الجامعات
المغاربية الشريكة من خالل المتابعة المالئمة للطلبة؛
 تحسين الفعالية الداخلية والخارجية ألنظمة التعليم
العالي في المغرب وفي تونس.
األهداف الخاصة:
 إعداد قاعدة للبيانات خاصة بالخريجين من
الجامعات المغاربية اإلحدى عشر المشاركة في مشروع
"إصالح".
 القيام باستطالع خاص بمتابعة تخصصات
الخريجين من أجل تقديم نظرة شاملة حول الموارد
البشرية التي تنتجها الجامعات سنويّا.
 القيام بدراسة حول االندماج المهني للخريجين من
أجل تقييم قدرة النسيج االقتصادي على االعتراف
بالكفاءات المتخرّجة من التعليم العالي وتوظيفها ،وقدرة
الجامعات على االستجابة لمتطلبات التأهيل المهني؛
 توفير خدمة المرافقة من أجل العمل الناجح لفائدة
خريجي الجامعات اإلحدى عشر المشاركة في
المشروع.
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المستفيدون والنتائج المرجوة
يهتم مشروع إصالح بالمجموعات المستفيدة التالية من
المغرب وتونس:

الهياكل المشرفة على التعليم العالي والتشغيل:
 وضع وثائق ومؤشرات من أجل متابعة الحاجيات،
وتقييم كفاءات الجامعات المشاركة .

الجامعات المشاركة:
 الولوج المجاني للمعطيات اإلحصائية المحينة.
 توفير وثائق تساعد على اتخاذ القرارات وبرمجة
المخطّطات االستشرافية.
 توفير نظام كامل خاص بالمعلومات من أجل تقييم الفعالية
الداخلية والخارجية.
 مرافقة خرّيجي التعليم العالي في عملية البحث عن العمل.
 إمكانية تعميم تجربة "إصالح" على المستوى الوطني من
ّ
يتسن لها
خالل نقل النموذج إلى بقية الجامعات األخرى التي لم
المشاركة في مشروع إصالح.

الخريجون :طلبة مغاربة وتونسيون:
 االستعمال المجاني لخدمات التوظيف.
 الولوج السهل إلى المعلومة الخاصة بعروض التدريب
والتشغيل.
 تحسين فرص التشغيل المهنية والتوجّه المهني.

إشهاد المسار األكاديمي:
المؤسسات االقتصادية:
 التعرف على مميزات الخريجين بفضل الولوج إلى قاعدة
البيانات وشبكة الويب المشتركة لمشروع "إصالح".
 إمكانية التعرف على الموظف المؤهل الحاصل على
شهادة من الجامعة خالل مساره األكاديمي.
 إمكانية نشر عروض التدريب والتشغيل على الشبكة
المشتركة لمشروع "إصالح".

