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 لعمليات الإحصاء يةالوثيقة التأ طي 

 2021-2022ملومس الس نوي املدريس  
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I) مــــتقدي 

، 2021-22  ــــادلراس املومس برمساء املدريس ــــخمتلف معليات الإحص لإجنازتشلك هذه الوثيقة الإطار التوجهيي  العام 

 دلقة واملوثوقةةحتظى اب ئيةااإحصوذكل من أ جل حتصيل قواعد معطيات  ،زتام مبقتضياهتا وتفعيل بنودهالحبيث يتعني احلرص عىل الا

 :من متكنو 

  ؛املنظومة الرتبوية يفاحلاصةل  التطوراتمجمل  تتبعتوفي البياانت واملؤرشات ل   

  ؛املرتبطة مبسار التقةمي والتقوميمبارشة ال وراش 

 جناح خمتلف العمليات التدبيية الكربى ملسامهة يف ا   .(...ة)اخلرائط الرتبوية، احلراكت الانتقالي للقطاعاإ

II)  حصائية املربجمةجدوةل  العمليات الإ

 

حصائية العمليات   الإ

التعلميية العمومةة  املؤسساتواليت هتم  ،س نواياملنظمة  عىل خمتلف العمليات الإحصائية ادلورية الرتبوييش متل الإحصاء 

قلميية ل ومراكز التكوين، ،واخلصوصية . يتعلق ال مر ابلعمليات ةالوطنيقطاع الرتبية وخمتلف املصاحل الإدارية املركزية واجلهوية والإ

 التالية:
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 املنتــــــوج فرتة الإجنـــاز العمليات

 2022-2021املدريس  حتضي وتنظمي معليات الإحصاء 

حتيني املستند املرجع  للمؤسسات العمومةة 

 (Gresaواخلصوصية )
 2021أ كتوبر  08ش تنرب اإىل  16من 

 

 

 

املستند املرجع  للمؤسسات العمومةة 

  حمني. (Gresaواخلصوصية )

 2022-2021الإحصاء املدريس الس نوي   

عطاء ال ولوية للمحاور اليت يقتضهيا تدبي اخلريطة املدرس ية لتحديد احلاجةات أ ساسا من  سيمت عىل مرحلتني: املرحةل ال وىل اإ

 2021أ كتوبر  11ش تنرب اإىل  22من هتم احملاور التالية )فضاءات الاس تقبال، المتدرس، املوارد البرشية( يف الفرتة املمتدة و املدرسني 

املرتبطة ابلإحصاء املدريس  حتيني املكوانت

 الس نوي من داخل منظومة مسار

 2021أ كتوبر  08ش تنرب اإىل  22من 

 معطيات منظومة مسار حمينة

جناز الإحصاء عرب تصدير املعطيات الإحصائية  اإ

  ESISE من منظومة مسار حنو منظومة الإحصاء

 ))احملاور موضوع تصدير

 معطيات اإحصائية حمينه

 2021أ كتوبر  11 يوم املعطيات الإحصائية للمرحةل ال وىلاملصادقة عىل 
قاعدة معطيات الإحصاء مصادق 

 علهيا

جناز ابيق حماور الإحصاء من  ىل  25املرحةل الثانية: اإ  من حةث احلرص عىل ما ييل: 2021 دجنرب 03أ كتوبر اإ

 املزيد من تدقةق املعطيات الإحصائية املرتبطة ابلفرتة ال وىل-

يالء عناية خاصة ملكون التعلمي ال ويل، ادلمع الاجامتع ، ال طفال يف مبارشة - مجموع مكوانت الإحصاء املدريس الس نوي مع اإ

عاقة  وضعية اإ

املصادقة الرمسية والهنائية عىل املعطيات الإحصائية 

قلمييا  مع موافاة مديرية الاسرتاتيجية هجواي واإ

 والإحصاء والتخطيط ابلنسخة اجلهوية

synthèse fiche موقعة. 

 2021دجنرب  03نونرب اإىل 29من   
قاعدة معطيات الإحصاء مصادق 

 علهيا رمسيا

تقةمي معلية الإحصاء عىل صعيد املركز وال اكدمييات 

 2021دجنرب  10اإىل  03من  واملديرايت واملؤسسات التعلميية
عداد التقارير التقةميية لعملية  اإ

 الإحصاء املدريس

 

  2021-2022اجلدوةل الزمنية جملموع معليات الإحصاء املدريس الس نوي 
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 اإصدار ونرش املعطيات الإحصائية

صدار الإحصائيات واملطوايت الإحصائية  اإ

 2022رباير ف  *واجلهويالوطين الصعيد عىل 
موجز الإحصائيات واملطوايت 

 الإحصائية متوفرة

عداد املؤرشات الرتبوية  اإ

 *الصعيد الوطين واجلهويعىل 
 املؤرشات الرتبوية منجزة 2022مارس  –فرباير 

 قةاس الانقطاع ادلرايس

ابن  متابعة جانب من الانقطاع ادلرايس املسجل اإ

 املومس ادلرايس
 معطيات الانقطاع ادلرايس متوفرة 2022ماي 

 نتاجئ جمالس ال قسام

 اإحصاء نتاجئ جمالس ال قسام
فور انهتاء انعقاد جمالس ال قسام وجمالس 

عادة التوجةه  اإ

معطيات نتاجئ أ خر الس نة ادلراس ية 

 حمينةوالتوجةه املدريس 

   

  :)جديد( لالإصداراتلنس بة اب*

  جناز نسخها العمل عىل دمييات اجلهوية للرتبية والتكويناكمجموع ال  تلمتس املديرية من حصائية ملطبوعات الإ من ا اإ

بوعات مع ملط وتقامس هذه ا" الرتبوية املؤرشاتمبوجز "و أ   "الرتبوية حصائياتمبوجز الإ "مر مهنا سواء تعلق ال  

  .ميياتاكدصدارات مجموع ال  معززة ابإ الوزارة مركزاي  مطبوعاتحىت يتس ىن التوفر عىل رية املدي

  موجز  ،ياتحصائ موجز الإ ) املركزية املتعلقة ابلنرش الإحصايئ اتاملصفوفتقامس س تحرص املديرية عىل

 تلتوحةد املهنجية واملقاراب الاحتسابومهنجيات  توحةد طرقاليت س متكن من ادللئل وكذا ؤرشات( امل

 .املعمتدة
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  (GRESA)يني مستند املؤسسات العمومةة واخلصوصيةحت 

كتيس مستند املؤسسات العمومةة واخلصوصية أ مهية قصوى ابعتباره القاعدة املرجعية املوحدة لتعريف وترمزي مجيع ي 

دارة تدبي معلية وتمت املؤسسات.    http://sise.men.gov.ma/gresaاملستند عرب البوابة الالكرتونية واإ

نه ابعتبار هذه املاكنة، و ابت من الرضوري حتيني خمتلف املعلومات املتواجدة داخل املستند، واليت هتم اكفة املؤسسات فاإ

 هبا.  ملرتبطةاالتعلميية سواء مهنا العمومةة أ و اخلصوصية، ملا لهذه العملية من مزااي تتعلق حبرص قامئة املؤسسات، وتدقةق اكفة احملاور 

اصة مبهنجية هوية للرتبية والتكوين يف شأ ن وجوب التقةد مبقتىض "الورقــة التقنية اخلولهذا الغرض فقد مت مراسةل ال اكدمييات اجل 

عطاء صورة واحضة حول املعطيات 2021-2022( مومس GRESAحتيني مستند املؤسسات العمومةة واخلصوصية ) " حىت يتس ىن اإ

الرتبية  قطاعقلميية لوخمتلف املصاحل الإدارية املركزية واجلهوية والإ  مراكز التكويناملتعلقة ابملؤسسات التعلميية العمومةة واخلصوصية، و 

 وتوفي قاعدة معطيات حمينة للمؤسسات التعلميية العمومةة واخلصوصية. الوطنية

حداث املؤسسات اجلديدة دارة املستند عىل مس توى  ،فامي خيص الإجراءات املرتبطة ابإ يتوجب عىل املسؤولني عىل اإ

قلمييةاملديرايت  من دلن مديرية ها رتمزي ل ،ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوينعلهيا من طرف صادقة املبعد  الإحداث،التقدم بطلب  الإ

عطاهئا القن ولكمة املرور اخلاصني هباو الاسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط  مدراء السادة ىل اإ  يمت تبليغ القن ولكمة املرور حةث .اإ

ىل البوابة للمتكن من  ،احملدثةالتعلميية املؤسسات   ة ابملؤسسة.تدوين مجيع املعلومات املرتبطمن مثة و الإلكرتونية الولوج اإ

كذا خمتلف العمليات و  الإغالق،التقس مي، دمج املؤسسات أ و املرتبطة بعمليات  الإجراءاتلك  ،تشمل معلية تدبي املستندو  

)ادلاخليات، املطامع املدرس ية، خدمات الإطعام، ش بكة الربط ابملاء أ و الكهرابء، حقول املستند لك حتيني اليت تدخل يف نطاق 

نه  التطهي، الس ياج، التوارخي.....( حاطهتم بعناية  ندواحلرص عىل ملء مجيع حقول املست القةام ابلتحيينات الالزمة يتعني وعليه فاإ واإ

 خاصة.

http://sise.men.gov.ma/gresa
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حصاء املدريس الس نوي الشامل  الإ

عقد ف ،مديرية منظومة الإعالمو مديرية الاسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط بتنس يق اتم بني مصاحل  البوابة داد وتطوير مت اإ

لهيا عرب الرابط الإلكرتوين التايلواليت  ،  Esiseالإلكرتونية الإحصائية   ..http://sise.men.gov.ma/esise :ميكن الولوج اإ

ولقد مكنت البوابة الإحصائية من تطوير بعض املداخل الهامة يف أ شاكل تقدمي عرض املعطيات الإحصائية ويف طرق  ،هذا

ىل منظومة الإحصاء مسار تدبي المتدرس تصديرها من نظام   .ESISEاإ

الرزانمة اء من قبيل صكام مت تطوير البوابة حبيث مت تضميهنا بعض ال دوات التقنية املساعدة عىل تدقةق وضبط معليات الإح

ضافة اإىل لتتبع نسب املسك حبسب اجمل Le monitoringس تعامل تقنية اباخملصصة لطبع ملف املؤسسة، جداول املراقبة  الت، اإ

لس تكشاف املعطيات والانفتاح علهيا بطرق مجمعة عرب س نوات وحسب عدد من الاختيارات،   explorer بــ  احملور املرتبط

ماكنية التحمك يف اجلدوةل الزمنية للعمليات  ىل اإ  profilingية احملور املرتبط بتدبي ولوج املوقع حبسب البياانت الشخص ابلإضافة اإ

 .التخصص توجمالوحبسب احملاور 

ىل أ ن  حصاء شامل للمؤسسات التعلميية العمومةة واخلصوصية وتعىن  معلية الإحصاء معوماجدير ابذلكر اإ  راكز التكوينم ابإ

قلميية لوزارة الرتبية الوطنية وتشمل املعلومات املرتبطة ابجملالت ال ساس ية الت  : يةـ ال ـوخمتلف املصاحل الإدارية املركزية واجلهوية والإ

 ؛ فضاءات الاس تقبال 

 ؛التكوين  مبراكزبني واملتدر ال قسام التحضيية وشهادة التقين العايل  املعطيات املتعلقة بمتدرس التالمةذ وطلبة 

 ؛ املوارد البرشية 

 . ادلمع الاجامتع 

، 2021 دجنرب 03اإىل  2021 ش تنرب 22متتد من زمنية لإجناز الإحصاء املدريس الس نوي لهذا املومس  فرتةختصيص وقد مت  

  .2021-2022م ـــلهذا املوسالس نوي ا مرجعيا رمسيا لالإحصاء املدريس ـــيوم 2021 نونرب 15يوم ومت حتديد 
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جناز ىل الإحصاء،  اتمعلي ونوجه عناية مجيع املتدخلني يف اإ صاء هذه مت تدبي اجلدوةل الزمنية لتنظمي معلية الإحقد أ نه اإ

عطاء  ساسا من ال ولوية للمحاور اليت يقتضهيا تدبي اخلريطة املدرس ية لتحديد احلاجةات أ  ال س بقةة و الس نة عىل النحو اذلي مت فةه اإ

 11اإىل ش تنرب  22من وذكل بتخصيص حزي زمين لهذه العملية ميتد فضاءات الاس تقبال، المتدرس، املوارد البرشية( ) املدرسني

 .2021 دجنرب 03اإجناز ابيق حماور الإحصاء حىت اترخي عىل أ ن يس متر ، 2021 أ كتوبر

من حةث ملومس لهذا ااملهنجية املعمتدة يف التعامل مع مكوانت الإحصاء املدريس الس نوي بتفصيل اجلدول التايل يربز 

 املعمتد )احملاور موضوع تصدير، احملاور موضوع مسك(.التقس مي و أ س بقةات الإجناز 

 حملــــاورا
موضوع 

 مسك

موضوع 

 تصدير
 اترخي الإجنازية

املرجع  للمؤسسات التعلميية العمومةة  املستند

 واخلصوصية
X   ىل  16من  2021أ كتوبر  08ش تنرب اإ

 حمور فضاءات الاس تقبال

حمور فضاءات الاس تقبال: )املرافق الرتبوية، املرافق 

الإدارية والصحية، مرافق الإطعام والإيواء، املرافق 

 الرايضية، السكنيات(

 X  ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

 حمور المتدرس

ىل  22من  X  علمي ال ويل مبجموع مكوانتهتال متدرس   2021 دجنرب 03ش تنرب اإ

متدرس تالمةذ التعلمي الابتدايئ، الثانوي الإعدادي، 

 الثانوي التأ هييل
 X  ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ
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املسجلون اجلدد ابلس نة أ وىل ابتدايئ اذلين س بق هلم أ ن 

 درسوا ابلتعلمي ال ويل
 X  ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

عدادي الوافدين من  املسجلون اجلدد ابلس نة أ وىل اإ

 الوسط القروي
 X  ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

املسجلون اجلدد ابجلذوع املشرتكة الوافدين من الوسط 

 القروي
 X  ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من  X  ذوي الاحتياجات اخلاصة أ قسام ال طفال  2021دجنرب  03ش تنرب اإ

التأ خر ادلرايس: حسب املس توى ادلرايس التالمةذ 

 ابلنس بة للتالمةذ املكررون يف مسارمه ادلرايس

 س نوات( 5س نوات، 4س نوات،  3)س نة، س نتني، 

 X  ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

الوافدون من  حركية التالمةذ )الوافدون من العمويم،

اخلصويص، الوافدون من اخلارج، غي امللتحقني، 

 املدجمون(

 X  ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من  BTS  Xأ قسام دبلوم التقين العايل   2021دجنرب  03ش تنرب اإ

ىل  22من   CPGE X ال قسام التحضيية للمدارس العليا   2021دجنرب  03ش تنرب اإ

ىل  22من  X  حسب اللغات واملواد غي املعممةتوزيع التالمةذ   2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من   X اإحصاء املتدربني مبراكــــز التكوين  2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

 جمال ادلمع الاجامتع 
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املس تفةدون من املطامع املدرس ية وادلاخليات 

)ادلاخليون، املمنوحون، مهنم املمنوحني اجلدد، نصف 

 املمنوحني، املؤدون(

 X  ىل  22من  2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

ىل  22من  X  املس تفةدون من دار الطالب والطالبة  2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

لية املس تفةدون من مع ) توزيع الكتب وال دوات املدرس ية

 مليون حمفظة(
 X  ىل  22من  2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

)املس تفةدون من النقل املدريس، بطاقة النقل املدريس 

 )جات الهوائيةااملس تفةدون من ادلر 
 X  ىل  22من  2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

ىل  22من  X  املس تفةدون من البدلت املدرس ية  2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

 حمور املوارد البرشية

 ارية،املعلومات الإد هيئة التدريس )املعلومات الشخصية،

ىل متابعة خمتلف املعلوماتالشواهد،   املهنية( ابلإضافة اإ

 ال نشطة املزاوةل

X   ىل  22من  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من  X X هيئة التدريس: جدول حصص املدرسني  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من   X هيئة الإدارة  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من   X هيئة اخلدمات  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ
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 بصورة تلخيصية وحبسب احملاور، اجلدول التايل يربز طرق التعامل مع مكوانت الإحصاء من حةث تدبي الفرتات.

 اترخي الإجنازية احملور

ىل  16من  املستند املرجع  للمؤسسات التعلميية العمومةة واخلصوصية  2021أ كتوبر  08ش تنرب اإ

ىل  22من  فضاءات الاس تقبال  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

مكوانت حمور المتدرس املرتبطة أ ساسا ابلسكل الابتدايئ، الثانوي الإعدادي 

 والثانوي التأ هييل
ىل  22من   2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من  حمور املوارد البرشية  2021أ كتوبر  11ش تنرب اإ

ىل  22من  مبجموع مكوانتهحمور المتدرس: التعلمي ال ويل   2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

و ال قسام التحضيية للمدارس  BTSحمور المتدرس : أ قسام دبلوم التقين العايل 

   CPGEالعليا  
ىل  22من   2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

ىل  22من  املتدربني مبراكــــز التكوين  2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

ىل  22من  جمال ادلمع الاجامتع   2021دجنرب  03ش تنرب اإ اإ

 

جناح  ىل أ نه يتعني تدقةق وحتيني بعناية خمتلف احملاور موضوع تصدير داخل منظومة مسار حىت يتس ىن اإ جدير ابلإشارة اإ

لتقائية املعطيات فامي بني نظــــام تدبي المتدرس مسار ونظام الإحصاء   .Esiseمعلية التصدير وضامن الانسجام واإ

، وهو ما Esiseاملعطيات أ وتوماتيكةا من نظام مسار حنو نظام الإحصاء  تصديرتحرص املصاحل املركزية عىل س  و  هذا

عادة ن العبء الناجت عن مس ميكن من التخفةف  اور ، وليتس ىن الانكباب عىل مسك املعطيات املتعلقة ببايق حماملعطياتمسك اإ

 الإحصاء املدريس الس نوي. 
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 الانقطاع ادلرايس متابعة   

راس ية ادلرايس خالل الس نة ادل الانقطاعمن أ جل قةاس ، وذكل املومس ادلرايس ممتالتالمةذ قبل  اإحصاءهذه العملية  هتم

 ، وغالبا ما يمت حتديد الانقطاع ادلرايس يف شهر ماي من لك س نة.2022-2021

ىل نظام الإحصاء  Massarمعطيات المتدرس من نظام  تصديرعرب  ،اإحصاء مايسيمت   . Esiseاإ

يات التالمةذ يتعني حتيني معطيات قاعدة معط  ،لهدر املدريس املسجل يف صفوف التالمةذاوقةاس  تتبعوليك يتس ىن  

ما  ،، لإعطاء لك تلميذ الوضعية اليت تناس بهMassarاملوجودة يف نظام  يف طور أ وتحق، غي مل أ نه دراس ته، أ و  تابعالتلميذ ي أ ن فاإ

عطاء صورة حقةقةة عن وضعيات التالمةذ يف شهر ماي.  .أ و منقطعالتحويل   ويه املعلومات اليت متكن من اإ

ميكن  ،يف اليوم املرجع  لالإحصاء وال عداد املسجةل لإحصاء ماياملتضمنة عرب مترين مقارنيت بس يط بني أ عداد التالمةذ و 

 حتديد أ عداد املنقطعني خالل املومس ادلرايس احلايل.

قسام  حصاء نتاجئ جمالس ال   اإ

بغية تقةميها  الس نة ادلراس ية مبختلف ال سالك التعلمييةوقرارات جمالس ال قسام عند هناية هتمت هذه العملية بتجميع نتاجئ 

ىل هناية شهر يوليوز وحتليلها. ومتتد هذه العملية من   .من لك مومس درايسهناية شهر يونيو اإ

العملية من خالل دعوة الس يدات والسادة مديرات ومديري املؤسسات التعلميية لولوج بوابة منظومة التدبي  هذهوتمت 

( والقةام ابملتعني فامي خيص مسك املعطيات املتعلقة بنتاجئ جمالس ال قسام مبا يف ذكل احلرص عىل MASSARاملدريس مسار)

 مسك نتاجئ التوجةه يف املس توايت املناس بة. 

ىل قاعدة املعطيات وس تحر  ص املصاحل املركزية عىل تصدير هذه املعطيات أ وتوماتيكةا من منظومة التدبي املدريس مسار اإ

 (ESISEاخلاصة بنظام الإحصاء )
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ةل من والإحصاء والتخطيط مجوضعت مديرية الاسرتاتيجية فقد ، السالفة اذلكر العملياتجناح خمتلف ومن أ جل هذا، 

 : التاليةالتنظميية والتقنية  املقتضياتالإجراءات مت تضميهنا يف 

III)   طار التنظمي  الإ

دوار واملسؤوليات   حتديد ال 

ىل املؤسسة التعلميية مرورا ابل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين لإ  جناح معليات الإحصاء عىل مجيع املس توايت من املركز اإ

قلميية، فقد مت تقس مي ال دوار واملسؤوليات عىل ديرايوامل  التايل:  النحوت الإ

 عىل الصعيد املركزي .1

 :  تسهر مديرية الإسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط عىل

  الإرشاف التام عىل مجيع العمليات الإحصائية ؛القةادة و 

 جناز العمليات الإحصائية املربجمة خالل الس نة ؛امل عداد تقارير مفصةل تتطرق لظروف اإ  واكبة واملصاحبة مع اإ

 قلميية وكذا املؤسسات التعلمييةمديرايتنظمي زايرات مةدانية لل اكدمييات ولل تقةمي سي و  وقوفالمن أ جل   ،ت الإ

 ؛ الإكراهاتو س بل جتاوز املعيقات حبث القوة و  نقطلتعزيز  ،يف امليدانالعمليات 

  صدار الكراسات واملطوايت اس تغالل واستامثر قواعد املعطيات الإحصائية من أ جل اس تخراج املؤرشات واإ

 ؛ والنرشات الإحصائية

 عداد تقارير حتليلية للمؤرشات الرتبوية  .اإ

 عىل الصعيد اجلهوي .2

 تقوم ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين بتشكةل جلنة تتكون من :

 الس يدة املديرة أ و الس يد مدير ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين رئيسا ؛ 

 الس يدات والسادة املفتشني امللكفني ابلتنس يق اجلهوي التخصيص يف التخطيط ؛ 

  ؛ حصاء ابل اكدميية بصفته)ها( مقررا)ة( ل عامل اللجنةالس يدة أ و الس يد رئيس)ة( القسم امللكف)ة( مبهمة الإ 



 

 

 

13 

 

 ؛ الس يدة أ و الس يد رئيس)ة( املصلحة امللكف)ة( مبهمة الإحصاء ابل اكدميية 

 امللكف)ة( ابملوارد البرشية ابل اكدميية. الس يدة أ و الس يد رئيس)ة( املصلحة أ و 

 : و تسهر ال اكدميية عىل تفعيل دور هذه اللجنة عرب

  قلميية واملؤسسات التعلميية مديرايالعمليات الإحصائية مع تنظمي زايرات مةدانية للمواكبة  ؛ت الإ

  صدار الكراسات واملطوايت اس تغالل واستامثر قواعد املعطيات الإحصائية من أ جل اس تخراج املعطيات واملؤرشات واإ

 اخلاصة ابجلهة.

قلمي  .3  عىل الصعيد الإ

قلميية جلنة تتكون من : املديريةتشلك   الإ

  ؛ الإقلمي  رئيسا املديرالس يدة أ و الس يد 

  ؛ اللجنةالس يدة أ و الس يد رئيس مصلحة التخطيط مقررا ومنسقا ل عامل 

 قلمييةامللكف)ة( ابملوارد البرشية  الس يدة أ و الس يد رئيس)ة( املصلحة أ و  ؛ ابملديرية الإ

 : الإحصاء، املوارد البرشية، الشؤون الرتبوية وتنش يط املؤسسات التعلميية، الشؤون امللكفون ابجملالت التالية 

الإدارية واملالية )املطامع املدرس ية، املنح(، البناءات والتجهزي واملمتلاكت، التعلمي ال ويل، التعلمي اخلصويص، 

 ملدرس ية.لقطاعات املدرس ية، الرايضة االإعالمةات، الرتبية غي النظامةة، التوجةه اب

 : ــبهذه اللجنة  تلكفو ت 

 السهر عىل حسن سي العمليات الإحصائية ؛ 

 ؛ برجمة لقاءات تكوينةة لفائدة الس يدات و السادة مديري املؤسسات التعلميية دلمع القدرات و الكفاءات 

 ؛ تنظمي زايرات مةدانية لبعض املؤسسات التعلميية 

  صدار الكراسات اس تغالل واستامثر قواعد املعطيات الإحصائية من أ جل اس تخراج املعطيات واملؤرشات واإ

 واملطوايت اخلاصة ابلإقلمي.  
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 عىل صعيد املؤسسات التعلميية .4

 :ىلعيسهر الس يد مدير املؤسسة  لهذاالرئييس للمعلومات الإحصائية،  صدرتعترب املؤسسات التعلميية امل

 ؛ توفي املعلومات وحسن تعبئة الاس امترات ومسك املعطيات الإحصائية مع احلرص عىل ادلقة 

 ؛ تأ طي طامق الإدارة الرتبوية فامي خيص معليات الإحصاء املدريس الس نوي 

  لومات ظام معلتقائية املعطيات فامي بني نظام مسار وناإ حتيني املعطيات املتضمنة يف نظام مسار، لضامن الانسجام و

  ؛ الإحصاء

 عداد لواحئ القةادة اخلاصة ابملؤسسة  .اس تغالل املعطيات واإ

 التواصلجمــال  

، مت اعامتد خطة 2021-2022 أ مال يف دمع وحسن مواكبة معليات الإحصاء املدريس الس نويلآليات التواصلية، و ل اتعزيز 

 الإحصائية. اتاخلربات بني مجمل املتدخلني يف العمليتواصلية تس تجيب والرضورة امللحة لتداول املعلومات واقتسام 

ف العام عىل معليات ملهام املرتبطة ابلإرشاابوالإحصاء والتخطيط  الاسرتاتيجيةمديرية  تكفل من خاللمعلية التواصل ستمت 

ىل مديرية منظومة الإعالم مسؤولية معاجلة خمتلف اجلوانب التقنية، أ ي لك ما يتعلق  الإحصاء وتتبعها وحسن مواكبهتا، فامي ترجع اإ

 .الانرتنتابلربامن، وخدمات 

ىل أ ن الإجراءات العملية سارية يف اجتاه خلق جتمع تفاعو  ( خملتلف  (mailing-listيل ابلربيد الإلكرتوين جتدر الإشارة اإ

قل التجارب ن واحد حبسب موقعه،لك حىت يتاح لاملتدخلني يف العمليات الإحصائية، من أ جل خلق فضاء للنقاش واملشاورة، 

 معلية الإحصاءجناز اإ  وتقامس الاقرتاحات وكذا س بل تعممي الفائدة لتيسي معلية التحمك يف خمتلف املعيقات اليت ميكهنا أ ن حتول دون

 .عىل الوجه ال مثل

خب كام س تحرص املديرية عىل تعزيز فضاهئا التواصيل املتواجد ابلربانم  ار املشاركني عرب نوافذ ختص هذا اجملال، من أ جل اإ

واملتدخلني مبختلف املس تجدات احلاصةل والإجراءات املعمتدة، ويه مناس بة دلعوة امجليع لالخنراط يف هذا الورش الهام ملا هل من 

 .الطارئة وكذا التحولتأ مهية خاصة يف الإحاطة ابلعملية الإحصائية وخمتلف العمليات املربجمة 
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مت تشكةل خالاي تواصلية عىل مجيع مس توايت التدخل سواء عىل الصعيد املركزي، أ و عىل صعيد ال اكدمييات اجلهوية سيكام 

قلميية  ديرايتأ و امل ،للرتبية والتكوين براز التأ  الإ طار تشاريك لتداول املعلومات واإ جارب و داخل املؤسسات التعلميية، من أ جل خلق اإ

 ترس يخ وترصيد لك الرتاكامت الإجيابية وكذا مواكبة حسن سي العمليات ومتابعهتا ابلإخبار واملس تجدات وبلك الناحجة وتعمميها عرب

دارية وتقنية وعرب اس تعامل خمتلف الآليات التواصلية املتاحة.  الإماكنيات التواصلية املتاحة من عنارص اإ

IV)  طــار  التقنـ املهنج  و الإ

       : هذا اجلزء الوسائل املكونة للعدة التقنية املصاحبة لإجناز العمليات الإحصائية املربجمة، واليت تتكون من هيم

 س امتراتالا

  جمالت، هتم املرافق الإدارية والصحية ومرافق الإطعام والإيواء واملالعب  ةوتتكون من أ ربع : الاس تقبالجمال فضاءات

اليت هتم و مث املرافق الرتبوية ملؤسسات التعلمي الابتدايئ والثانوي الإعدادي والثانوي التأ هييل  ،الرايضية والسكنيات

 املعلومات املتعلقة حبجرات ادلرس حسب نوعيهتا وصيغ اس تعاملها.

 ةذ والطلبة حسب التالم  : ويتكون من مثان اس امترات لمتدرس جمال املعطيات حول متدرس التالمةذ والطلبة واملتدربني

ايس بعدد ال قسام وتوزيع التالمةذ والطلبة حسب املس توى ادلر  ،أ سالك التعلمي والتكوين. وهتم املعطيات املرتبطة

 والشعب وحاةل المتدرس واجلنس والسن ومعلومات حول اللغات واملواد الاختيارية والتأ خر املدريس وحركية التالمةذ.

  عطاء معطيات دقةقة حول مجمل املوظفني ىل اإ هيئة التدريس والإدارة  من العاملنيجمال املوارد البرشية: يتطلع هذا اجملال اإ

ت ديرايواخلدمات، سواء ابملؤسسات التعلميية أ و مبؤسسات تكوين ال طر أ و ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين وامل

قلميية، ابلإضافة اإىل خمتلف امل ع اس امترات تتعلق ابملعلومات أ ربعىل ل هذا اجملال متوظفني العاملني ابملصاحل املركزية. ويش  الإ

 الشخصية اخلاصة ابملوظف واملعلومات الإدارية والشواهد احملصل علهيا واملعلومات املهنية.
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  يم ودور من املطامع املدرس ية وادلاخليات ابلتعلمي العمو املس تفةدين: يشمل أ ربع اس امترات ختص الاجامتع جمال ادلمع

واملس تفةدين من معليات توزيع الكتب وال دوات املدرس ية عند ادلخول املدريس وبرانمج مليون  ،الطالب والطالبة

 والتالمةذ املس تفةدين من خدمات النقل املدريس. ،حمفظة

تعامل مع املعطيات  املفاهمي واملصنفات لتوحةد ال

ىل اللحاق ابل نظمة املعمتدة دوليا وذكل من أ جل تن يسي ت حو أ نظمة املفاهمي واملصنفات املس تعمةل يف منظومة الإحصاء اإ

التوافق والتجانس يف املعلومات املتداوةل دوليا، بغية جتاوز الاختالفات املسجةل يف فهم مدخالت النظم التعلميية وخمرجاهتا  حتقةق

 ابةل للمقارنة. وللخروج ببةاانت موحدة وق

 داةأ  وعىل هذا ال ساس فقد مت اعامتد التصنيف ادلويل املقنن للتعلمي )اسكد( املطبق عىل صعيد اليونسكو واذلي يعترب 

 .لتهف الربامج التعلميية مضن حمورين هام مس توايت التعلمي وجمايمناس بة مجلع وتبويب البياانت اخلاصة ابلتعلمي وتصن 

قرار العديد من التصنيفات يف خمتلف احملاور املس تعمةل يف نظام معلومات الإحصاء، واذلي تمت  راجعته بشلك مكام مت اإ

 دوري لكام جد جديد.

براز املاكنة اخلاصة ملرجع املفاهمي واملصنفاتكام  اليف تعدد صنيفها يف كتيب خاص من أ جل تت  خالل من، مت العمل عىل اإ

 .ومن أ جل توحةد املفاهمي التفسيات والقراءات

حصاء للرتبية دارة نظام معلومات الإ   الوسائل املعلوماتية املتعلقة بتدبي واإ

  :يتعلق ال مر بلك من

  املستند املرجع  للمؤسسات العمومةة واخلصوصية"بوابة" « GRESA »   :لهيا عرب الرابط التايل واليت ميكن الولوج اإ

http://sise.men.gov.ma/gresa 

  بوابة"( نظـام معلومـات الإحصـاء للرتبةـةESISE)" لهيا عرب الرابط التايل  :واليت ميكن الولوج اإ

http://sise.men.gov.ma/esise  واليت أ دجمت لك من بوابة املس تكشفExplorer  وكذا تتبع وتية

 . monitoringاملسك

 لهيا عرب الرابط "نظام تدبي المتدرس مسار"وابة ب التالــ :  واليت ميكن الولوج اإ

https://massar.men.gov.ma/Account 
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