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I.  تقدي 

- 23تشلك هذه الوثيقة الإطار التوجهييي العام لإجناز خمتلف معليات الإحصــــاء املدريس برمس املومس ادلراســــي  

حصائية حتظى 2022 ، حبيث يتعني احلرص عىل الالزتام مبقتضياهتا وتفعيل بنودها، وذكل من أ جل حتصيل قواعد معطيات اإ

 ابدلقة واملوثوقية ومتكن من: 

  البياانت واملؤرشات لتتبع مجمل التطورات احلاصةل يف املنظومة الرتبوية؛توفري   

 مبارشة ال وراش املرتبطة مبسار التقيمي والتقوي؛ 

 .)...جناح خمتلف العمليات التدبريية الكربى للقطاع )اخلرائط الرتبوية، احلراكت الانتقالية  املسامهة يف اإ

 

II.   الإحصاء املدريس الس نوي املراحل اخملصصة لعمليات 

جناح  جراء مباراة توظيف من أ جل اإ  ، فقد مت تنظمي معلية الإحصاء عرب مرحلتني: ال طر النظامية لل اكدميياتمعلية اإ

عطاء ال ولوية للمحاور اليت يقتضهيا تدبري اخلريطة املدرس ية لتحديدسيمت فهيا    : املرحةل ال وىل .1 احلاجيات    اإ

لس تق  فضاءات  للمؤسسات،  املرجعي  )املستند  التالية:  احملاور  وس هتم  املدرسني،  من  بال، أ ساسا 

 المتدرس، املوارد البرشية(. 

الثانية  .2 معطيات    : املرحةل  تدقيق  من  املزيد  عىل  السهر  خاللها  مع    وحماورسيمت  ال وىل  القيام املرحةل 

ومراقبة   حصاء  الإحابإ وجمالت  حماور  الس نويابيق  املدريس  التعلمي   صاء  ملكون  خاصة  عناية  يالء  اإ مع 

عاقة  . ال ويل، ادلمع الاجامتعي، ال طفال يف وضعية اإ

 فامي ييل جدول توضيحي يبني تنظمي حماور وجمالت الإحصاء اليت يتعني تدقيقها ومراقبهتا حبسب مرحليت الإحصاء.
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ىل    25رحةل ال وىل من  امل   2022ش تنرب    30اإ

   حملاور اليت يقتضهيا تدبري اخلريطة املدرس ية لتحديد احلاجيات أ ساسا من املدرسني ختص ا 

 GRESA املستند املرجعي للمؤسسات التعلميية العمومية واخلصوصية

 املرافق الرتبوية : فضاءات الاس تقبال

 الابتدايئ، الثانوي الإعدادي والثانوي التأ هييللسكل امتدرس تالميذ حمور المتدرس املرتبطة أ ساسا ب 

 : هيئة التدريسحمور املوارد البرشية

 

 

 

ىل    17من اترخي  رحةل الثانية  امل   . 2022  دجنرب 16أ كتوبر اإ

ضافة حماور وجمالت أ خرى مرتبطة ابلإحصاء املدريس الس نوي   وتتضمن املزيد من تدقيق معطيات وحماور املرحةل ال وىل مع اإ

  GRESA واخلصوصيةاملستند املرجعي للمؤسسات التعلميية العمومية 

 املرافق الرتبوية، املرافق الإدارية والصحية، مرافق الإطعام والإيواء، املرافق الرايضية، السكنيات( ) الاس تقبالفضاءات 

 : حمور المتدرس

 التأ هييلالابتدايئ، الثانوي الإعدادي، الثانوي  السكلتالميذ متدرس  ✓

 )العمويم واخلصويص واملمتزي بتدخل الرشاكء وغري املهيلك(  مبجموع مكوانتهالتعلمي ال ويل  ✓

   CPGEالعليا التحضريية للمدارس  وال قسام  BTSأ قسام دبلوم التقين العايل  ✓

 املتدربني مبراكــــز التكوين  ✓

 حمور املوارد البرشية

 هيئة التدريس  ✓

 هيئة الإدارة ✓

 اخلدماتهيئة  ✓

 جمال ادلمع الاجامتعي 

 املس تفيدون من املطامع املدرس ية وادلاخليات )ادلاخليون، املمنوحون، مهنم املمنوحني اجلدد، نصف املمنوحني، املؤدون( ✓

 املس تفيدون من دار الطالب والطالبة  ✓

 املس تفيدون من معلية مليون حمفظة( ) توزيع الكتب وال دوات املدرس ية ✓

 ) الهوائيةالنقل املدريس )املس تفيدون من النقل املدريس، املس تفيدون من ادلراجات  ✓

 املس تفيدون من البدلت املدرس ية  ✓

 برانمج تيسرياملس تفيدون من  ✓
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III.  جدوةل العمليات الإحصائية املربجمة 

املؤسسات   هتم  واليت  س نواي،  املنظمة  ادلورية  الإحصائية  العمليات  خمتلف  عىل  الرتبوي  الإحصاء  يش متل 

قلميية لقطاع الرتبية   التعلميية العمومية واخلصوصية، ومراكز التكوين، وخمتلف املصاحل الإدارية املركزية واجلهوية والإ

 : ةالتالي الوطنية. يتعلق ال مر ابلعمليات 

ىل    25من    : ل وىل املرحةل ا   2022ش تنرب    30اإ

 املنتــــــوج  فرتة الإجنـــاز  العمليات 

حتيني املستند املرجعي للمؤسسات العمومية 

 (Gresaواخلصوصية )

ىل    25من    2022ش تنرب    30اإ

 

 
 

املستند املرجعي للمؤسسات العمومية 

   حمني. (Gresaواخلصوصية )

ابلإحصاء املدريس  حتيني املكوانت املرتبطة 

 الس نوي من داخل منظومة مسار

ىل    25من    2022ش تنرب    30اإ

 

 معطيات منظومة مسار حمينة 

 معطيات املوارد البرشية حمينة  معطيات املوارد البرشيةحتيني 

  املصادقة علهياتصدير املعطيات الإحصائية 

حنو منظومة وبشلك يويم من منظومة مسار 

 ESISE الإحصاء

حصائية حمينه ومصادق  معطيات اإ

 علهيا

مراقبة وتدقيق جودة املعطيات الإحصائية عرب  

عداد تقارير املراقبة املنجزة.  اإ
حصائية حمينة ومراقبة   معطيات اإ

حصاءعطيات مل  عليه املصادقالتصدير ال خري و    اإ

 ال وىل املرحةل
 2022ش تنرب    30  يوم 

قاعدة معطيات الإحصاء مصادق 

 علهيا
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ىل    17املرحةل الثانية: من    2022دجنرب    16أ كتوبر اإ

 املنتــــــوج  فرتة الإجنـــاز  العمليات 

حتيني املستند املرجعي للمؤسسات العمومية  تمتة 

 (Gresaواخلصوصية )

ىل    17من   دجنرب    16أ كتوبر اإ

2022 

 

املستند املرجعي للمؤسسات العمومية 

   حمني. (Gresaواخلصوصية )

حتيني املكوانت املرتبطة ابلإحصاء املدريس  تمتة 

)احملاور موضوع  الس نوي من داخل منظومة مسار

 ) تصدير

ىل    17من   دجنرب    16أ كتوبر اإ

2022 

 معطيات منظومة مسار حمينة 

منظومة  يف املعطيات الإحصائية تمتة مسك

 ) مسك)احملاور موضوع  ESISE الإحصاء
حصائية حمينه   معطيات اإ

وبشلك   املصادقة علهياتصدير املعطيات الإحصائية 

 حنو منظومة الإحصاءيويم من منظومة مسار 

ESISE 

حصائية حمينه ومصادق  معطيات اإ

 علهيا

املصادقة الرمسية والهنائية عىل املعطيات الإحصائية  

قلمييا مع موافاة مديرية الاسرتاتيجية  هجواي واإ

 fiches اجلهويةوالإحصاء والتخطيط ابلنسخة 

synthèses   موقعة. 

ىل   14 من   2022دجنرب    16اإ
قاعدة معطيات الإحصاء مصادق 

 علهيا رمسيا

تقيمي معلية الإحصاء عىل صعيد املركز وال اكدمييات 

 واملديرايت واملؤسسات التعلميية
ىل    19من    2022دجنرب    23اإ

عداد التقارير التقيميية لعملية  اإ

 الإحصاء املدريس 

 

حصاء نتاجئ جمالس ال قسام  حصاء ماي، اإ جناز الإصدارات، املؤرشات، اإ  اإ

 املنتــــــوج  فرتة الإجنـــاز  العمليات 

صدار ونرش املعطيات    الإحصائية واملطوايتاإ

 2023فرباير   الإحصائية
موجز الإحصائيات واملطوايت  

 الإحصائية متوفرة

صدار ونرش   املؤرشات الرتبوية منجزة 2023مارس    – فرباير   املؤرشات الرتبويةاإ

تابعة جانب من الانقطاع  مب قياس الانقطاع ادلرايس 

ابن املومس ادلرايس  ادلرايس املسجل اإ
 معطيات الانقطاع ادلرايس متوفرة 2023ماي  

حصاء نتاجئ جمالس ال قسام   اإ
فور انهتاء انعقاد جمالس ال قسام  

عادة التوجيه   وجمالس اإ

معطيات نتاجئ أ خر الس نة ادلراس ية  

 والتوجيه املدريس حمينة 
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ة  ي وص خلص وا ة  ي وم عم ل ا ت  ا س ؤس مل ا د  ن ت س م ني  ي  (GRESA)حت

يكتيس مستند املؤسسات العمومية واخلصوصية أ مهية قصوى ابعتباره القاعدة املرجعية املوحدة لتعريف وترمزي مجيع  

دارة املستند عرب البوابة        https://gresa.men.gov.ma الالكرتونيةاملؤسسات. وتمت معلية تدبري واإ

املاكنة،   هذه  اكفة    فقدوابعتبار  هتم  واليت  املستند،  داخل  املتواجدة  املعلومات  خمتلف  حتيني  الرضوري  من  ابت 

املؤسسات التعلميية سواء مهنا العمومية أ و اخلصوصية، ملا لهذه العملية من مزااي تتعلق حبرص قامئة املؤسسات، وتدقيق اكفة 

 املرتبطة هبا. احملاور 

عدادولهذا الغرض فقد مت   (  GRESA"الورقــة التقنية اخلاصة مبهنجية حتيني مستند املؤسسات العمومية واخلصوصية )  اإ

عطاء صورة واحضة حول املعطيات  لتسعف يف توحيد مهنجية الاش تغال وحتيني املستند ل "  2022-2023مومس   يتس ىن اإ

قلميية لقطاع املتعلقة ابملؤسسات   التعلميية العمومية واخلصوصية، ومراكز التكوين وخمتلف املصاحل الإدارية املركزية واجلهوية والإ

 الرتبية الوطنية وتوفري قاعدة معطيات حمينة للمؤسسات التعلميية العمومية واخلصوصية. 

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

الإحداث،   بطلب  التقدم  قلميية  الإ والتكويناملديرايت  للرتبية  اجلهوية  ال اكدميية  طرف  من  علهيا  املصادقة  لرتمزيها من بعد   ،

 دلن مديرية الاسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط. 

دمج املؤسسات أ و الإغالق، وكذا خمتلف   وتشمل معلية تدبري املستند، لك الإجراءات املرتبطة بعمليات التقس مي، 

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

مجيع  ملء  عىل  واحلرص  الالزمة  ابلتحيينات  القيام  يتعني  نه  فاإ وعليه  التوارخي.....(  الس ياج،  التطهري،  الكهرابء،  حقول    أ و 

حاطهتم بعناية خاصة.   املستند واإ

 

 

 

 

https://gresa.men.gov.ma/
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يس   را دل ا مس  و مل ا ا  ذ ه مس  ر ب ة  ي مي ل ع ت ل ا ت  ا س ؤس مل ا د  ن ت س م ا  ه رف ع يت  ل ا ت  ا د ج ت س  مل ا مه  2أ  0 2 3 -2 0 2 2 . 

 

ىل أ ن ولـــوج بوابة املستند املرجعي للمؤسسات التعلميية   أ صبح يف صيغته اجلديدة،  GRESAجتدر الإشارة بداية اإ

 .https://gresa.men.gov.maعرب الرابط التايل: مت ي

املطلوبة، فقد مت برشاكة مع فريق مديرية منظومة الإعالم، ليك حيظى املستند املرجعي للمؤسسات ابدلقة والشمولية  

تطوير هذا املسـتند حبيث أ صـبح يغطي مجمل أ نواع املؤسـسـات والوحدات واملراكز اليت تقدم فهيا اخلدمات التعلميية عىل 

 صعيد القطاع، يتعلق ال مر ب:

 املستند املرجعي اخلاص مبؤسسات التعلمي العمويم •

 اص مبؤسسات التعلمي اخلصويص املستند املرجعي اخل •

املستند املرجعي اخلاص مبؤسسات التعلمي ال ويل يف صنفه املتعلق ابلتعلمي ال ويل املمتزي بتدخل   •

 "غري املهيلك"الرشاكء والتعلمي ال ويل 

 املستند املرجعي اخلاص مبؤسسات البعثات ال جنبية املعمتدة ابملغرب •

 غري النظامية املستند املرجعي اخلاص مبكون الرتبية  •

ىل بوابة املســـتند يمت حســـب الاختصـــاص وعرب   طار تعزيز جوانب الضـــبط واملســـؤولية فقد أ صـــبح الولوج اإ يف اإ

   .système de profiling) اس تخدام الربيد الإلكرتوين الشخيص )

يق التقين  للحصـول عىل تراخيص الولوج لإدارة وتتبع املسـتند ير) )وبتنسـ يق مع مصـاحل التخطيط(، مراجعة الفر 

 اجلهوي والإقلميي امللكف عىل مس توى مديرية منظومة الإعالم.

ماكنية الوقوف وتتبع خمتلف التغريات احلاصــةل عىل مســ توى بعذ حقول هذا املســتند   أ صــبح برانم املســتند يتيح اإ

 .)التغيريات احلاصةل عىل مس توى امس املؤسسة، امجلاعة، النشاط أ و الطبيعة(

فامي خيص احرتام مسـاطر التغريات احلاصـةل يف بعذ احلقول الهامة عىل مسـ توى املسـتند: أ ي  الربانم أ صـبح صـارما 

 طلب تعديل أ و تغيري يتطلب املصادقة من طرف ال اكدميية واملصاحل املركزية.

 يف مت القيام بعملية جتميع بعذ احملاور وتقريهبا لتســهيل معلية املســك ولتاليف فتح عدد كبري من النوافذ املســ تعمةل

 وقت واحد.

 (recherche multicritère)مت تضمني البوابة بأ دوات "البحث متعدد املتغريات" لترسيع معلية البحث 

ضافة عدد احلجرات يف الربانم اخلاص ابملستند املرجعي للمؤسسات التعلميية العمويم  مت اإ

ضافة وتقريب اجملال اخلاص ابلتكنولوجيات احلديثة    TICEاإ

https://gresa.men.gov.ma/
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ىل كون الربانمج أ صبح ميكن من اس تخراج بعذ التقارير وميكن أ يضا من القيام بعملية تصدير مجمل قاعدة  ابلإضافة اإ

 معطيات املستند )معويم، خصويص، أ ويل(

ل  م ا ش ل ا وي  ن س  ل ا يس  ر د مل ا ء  ا حص لإ  ا

احل   عداد وتطويربتنـس يق اتم بني مـص اء والتخطيط ومديرية منظومة الإعالم، فقد مت اإ رتاتيجية والإحـص  مديرية الاـس

ــة   الإحصــــــــائـيـ ــة  لـكـرتونـيـ الإ ــة  لـكـرتوين     Esiseالـبـوابـ الإ الـرابـط  عـرب  ــا  لـهيـ اإ الـولـوج  ميـكـن  والـيت   ، : ــايل  الـتـ

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

ــائية   ــاكل تقدي عرض املعطيات الإحص ــائية من تطوير بعذ املداخل الهامة يف أ ش هذا، ولقد مكنت البوابة الإحص

ىل منظومة الإحصاء    .ESISEويف طرق تصديرها من نظام تدبري المتدرس مسار اإ

الإحصاء من قبيل كام مت تطوير البوابة حبيث مت تضميهنا بعذ ال دوات التقنية املساعدة عىل تدقيق وضبط معليات 

لتتبع نسـب املسـك حبسـب   Le monitoringالرزانمة اخملصـصـة لطبع ملف املؤسـسـة، جداول املراقبة ابسـ تعامل تقنية 

ىل احملور املرتبط بتدبري ولوج املوقع حبسـب البياانت الشـخصـية  ضـافة اإ وحبسـب احملاور وجمالت    profilingاجملالت، اإ

 التخصص.

ىل أ ن معلية سـات التعلميية العمومية واخلصـوصـية و مراكز  جدير ابذلكر اإ امل للمؤـس حصـاء ـش الإحصـاء معوما تعىن ابإ

ــمل املعلومات املرتبطة ابجملالت   قلميية لوزارة الرتبية الوطنية وتشـ ــاحل الإدارية املركزية واجلهوية والإ التكوين وخمتلف املصـ

 التـالـية:ال ساس ية 

 ؛ الاس تقبالفضاءات   •

مبراكز املعطيات   • واملتدربني  العايل  التقين  وشهادة  التحضريية  ال قسام  وطلبة  التالميذ  بمتدرس   املتعلقة 

 ؛ التكوين

 ؛ البرشية املوارد   •

 ادلمع الاجامتعي.  •

ىل  2022  ش تنرب  25  متتد من وقد مت ختصيص فرتة زمنية لإجناز الإحصاء املدريس الس نوي لهذا املومس      دجنرب   16  اإ

حصاء املدريس الس نوي لهذا املوســـم    2022  نونرب   15ومت حتديد يوم  ، 2022    . 2022- 2023يومـــا مرجعيا رمسيا لالإ

ىل أ نه قد مت تدبري اجلدوةل الزمنية لتنظمي معلية الإحصاء   جناز معليات الإحصاء، اإ ونوجه عناية مجيع املتدخلني يف اإ

عطاء ال س بقية وال ولوية للمحاور اليت يقتضهيا تدبري اخلريطة املدرس ية لتحديد احلاجيات  هذه الس نة عىل النحو اذلي مت فيه اإ
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وذكل بتخصيص حزي زمين  فضاءات الاس تقبال، المتدرس، املوارد البرشية(  املؤسسات،    حتيني مستند ) أ ساسا من املدرسني  

ميتد   العملية  ىل   25من  لهذه  اإ يس متر  2022  ش تنرب  30  ش تنرب  أ ن  عىل  اترخي  ،  حىت  الإحصاء  حماور  ابيق  جناز  دجنرب    16اإ

2022 . 

ــيل املهنجية املعمتدة يف التعامل مع مكوانت الإ  ــ نوي لهذا املومس من  اجلدول التايل يربز بتفصـ ــاء املدريس السـ حصـ

 حيث أ س بقيات الإجناز والتقس مي املعمتد )احملاور موضوع تصدير، احملاور موضوع مسك(. 

 موضوع تصدير  موضوع مسك  احملــــاور 

  X املستند املرجعي للمؤسسات التعلميية العمومية واخلصوصية 

 حمور فضاءات الاس تقبال 

الاس تقبال: )املرافق الرتبوية، املرافق الإدارية والصحية، مرافق الإطعام  حمور فضاءات 

 والإيواء، املرافق الرايضية، السكنيات(
 X 

 حمور المتدرس 

 X  متدرس التعلمي ال ويل مبجموع مكوانته

 X  متدرس تالميذ التعلمي الابتدايئ، الثانوي الإعدادي، الثانوي التأ هييل

 X  ابلس نة أ وىل ابتدايئ اذلين س بق هلم أ ن درسوا ابلتعلمي ال ويلاملسجلون اجلدد 

عدادي الوافدين من الوسط القروي   X  املسجلون اجلدد ابلس نة أ وىل اإ

 X  املسجلون اجلدد ابجلذوع املشرتكة الوافدين من الوسط القروي

 X  أ قسام ال طفال ذوي الاحتياجات اخلاصة



 

   مديرية الاسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط  

 05 37 77  20  46  : كس ا الف   /   05 37  7268 20  21:  الهاتف   - الرابط   –   ابب الرواح   –   املقر املركزي للوزارة 

املس توى ادلرايس التالميذ ابلنس بة للتالميذ املكررون يف  التأ خر ادلرايس: حسب 

 مسارمه ادلرايس 

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

 X 

حركية التالميذ )الوافدون من العمويم، الوافدون من اخلصويص، الوافدون من اخلارج،  

 غري امللتحقني، املدجمون(
 X 

 BTS  Xأ قسام دبلوم التقين العايل 

  CPGE X ال قسام التحضريية للمدارس العليا 

 X  توزيع التالميذ حسب اللغات واملواد غري املعممة

حصاء املتدربني مبراكــــز التكوين   x اإ

 جمال ادلمع الاجامتعي 

املمنوحون، مهنم املمنوحني املس تفيدون من املطامع املدرس ية وادلاخليات )ادلاخليون، 

 اجلدد، نصف املمنوحني، املؤدون( 
 X 

 X  املس تفيدون من دار الطالب والطالبة 

 X  املس تفيدون من معلية مليون حمفظة( ) توزيع الكتب وال دوات املدرس ية

بطاقة النقل املدريس )املس تفيدون من النقل املدريس، املس تفيدون من ادلراجات  

 )الهوائية
 X 

 X  املس تفيدون من البدلت املدرس ية 

 حمور املوارد البرشية 
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ىل أ نه يتعني تدقيق وحتيني بعناية خمتلف احملاور موضوع تصدير داخل منظومة مسار حىت يتس ىن   جدير ابلإشارة اإ

لتقائية املعطيات فامي بني نظــــام تدبري المتدرس مسار ونظام الإحصاء  جناح معلية التصدير وضامن الانسجام واإ  . Esiseاإ

، وهو  Esiseهذا وس تحرص املصاحل املركزية عىل تصدير املعطيات أ وتوماتيكيا من نظام مسار حنو نظام الإحصاء  

املتعلقة  املعطيات  مسك  عىل  الانكباب  وليتس ىن  املعطيات،  مسك  عادة  اإ عن  الناجت  العبء  من  التخفيف  من  س ميكن  ما 

 ببايق حماور الإحصاء املدريس الس نوي. 

لية التصدير س تكون بشلك يويم وعىل طول فرتة الإحصاء، البياانت املصادقة علهيا يف منظومة مع   :الس نة جديد هذه  

مسار يه البياانت اليت س تكون موضوع تصدير، وهبذا ستمت معلية متابعة تطور وترية الإجنازية تقريبا بشلك يويم، منظومة 

ت التتبع ونسخ تقارير الإحصاء، لك ذكل من أ جل حتصيل الإحصاء بدورها مت تعزيزها بعدد هائل من أ دوات املراقبة وأ دوا

حصايئ حيظى ابدلقة واملوثوقية.    منتوج اإ

 

   ESISEالتتبع واملراقبة املتضمنة يف بوابة منظومة الإحصاء  أ برز أ دوات  

ومراقبة املعطيات  عرب القامئة الرئيس ية لبوابة منظومة الإحصاء، ميكن الاس تعانة ابخلدمات التالية للقيام بعملية تتبع  

 الإحصائية املمسوكة. 

I.   يف احملور املرتبط مبعطيات مسار«Données MASSAR» ،اس تخدام الآليات التالية ميكن: 

ب  ✓ ار حـس ائية مبنظومة مـس ادقة عىل املعطيات الإحـص كلالنـس بة الإجاملية للمـص ط، وذكل الـس ، نوع التعلمي والوـس

  « monitoring Massar »ابس تخدام 

املهنية(   املعلوماتالشواهد،  املعلومات الإدارية، هيئة التدريس )املعلومات الشخصية،

ىل متابعة خمتلف ال نشطة املزاوةل   ابلإضافة اإ
X  

 X X هيئة التدريس: جدول حصص املدرسني

  X هيئة الإدارة

  X هيئة اخلدمات
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المتدرس، حماور مس توى مصادقة املعطيات حسب املديرايت الإقلميية وحسب ال سالك التعلميية، وذكل حسب   ✓

 .، ادلمع الاجامتعيالاس تقبالبنيات  

ت الإقلميية وحبســــب نوع التعلمي الوقوف عىل املعطيات الإجاملية ابلنســــ بة للتعلمي ال ويل وذكل حســــب املديراي ✓

 ال ويل

آلية  ✓  ، حسب حماور المتدرس، ادلمع الاجامتعي.« L’export de données »تصدير املعطيات الإحصائية عرب أ

 

II.  ابملعطيات املمسوكة  احملور املرتبط  يفDonnées Collectées» التالية:الوسائل ، ميكن  اس تخدام 

آلية تتبع املصادقة عىل  ✓  املعطيات الإحصائية حبسب السكلأ

 تصدير املعطيات الإحصائية ابلنس بة لاكفة احملاور  ✓

 

III.  احملور املرتبط مبتابعة جودة املعطياتيف  «Contrôle de la qualité des données»  اســـــ تخدام    ميكن

 التالية:الوسائل 

 بني احملاورسواء ابلنس بة للك حمور عىل حدى أ و  تتبع جودة املعطيات الإحصائية املمسوكة ✓

حصاء املدريس الس نوي ✓  اس تخراج البطاقات الرتكيبية لالإ

 

يس   را دل ا ع  ا ط ق ن الا ة  ع ب ا ت  م

من أ جل قياس الانقطاع ادلرايس خالل الس نة   حصاء التالميذ قبل ممت املومس ادلرايس، وذكل  هتم هذه العملية اإ

 يمت حتديد الانقطاع ادلرايس يف شهر ماي من لك س نة. ، وغالبا ما 2022-2023ادلراس ية 

حصاء ماي، عرب تصدير معطيات المتدرس من نظام  ىل نظام الإحصاء  MASSARسيمت اإ  .  Esiseاإ

وليك يتس ىن تتبع وقياس الهدر املدريس املسجل يف صفوف التالميذ، يتعني حتيني معطيات قاعدة معطيات التالميذ  

ما أ ن التلميذ يتابع دراس ته، أ و أ نه غري ملتحق، MASSARاملوجودة يف نظام  ، لإعطاء لك تلميذ الوضعية اليت تناس به، فاإ

عطاء صورة حقيقية عن وضعيات التالميذ يف شهر ماي.    أ ويف طور التحويل أ و منقطع. ويه املعلومات اليت متكن من اإ

حصاء وال عداد املسجةل لإحصاء ماي،  وعرب مترين مقارنيت بس يط بني أ عداد التالميذ املتضمنة يف اليوم املر  جعي لالإ

 ميكن حتديد أ عداد املنقطعني خالل املومس ادلرايس احلايل. 
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م   ا س ق ل  ا س  ل ا جم جئ  ا ت ن ء  ا حص  اإ

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

ىل هناية شهر يوليوز من لك مومس درايس. تقيميها وحتليلها. ومتتد هذ  ه العملية من هناية شهر يونيو اإ

وتمت هذه العملية من خالل دعوة الس يدات والسادة مديرات ومديري املؤسسات التعلميية لولوج بوابة منظومة التدبري 

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

 عىل مسك نتاجئ التوجيه يف املس توايت املناس بة.  

قاعدة   ىل  اإ مسار  املدريس  التدبري  منظومة  من  أ وتوماتيكيا  املعطيات  هذه  تصدير  عىل  املركزية  املصاحل  وس تحرص 

 ( ESISEاملعطيات اخلاصة بنظام الإحصاء )

فقد وضعت مديرية الاسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط مجةل    هذا، ومن أ جل جناح خمتلف العمليات السالفة اذلكر،

 من الإجراءات مت تضميهنا يف املقتضيات التنظميية والتقنية التالية :

 

IV.   الإطار التنظميي 

ت  ا ي ل ؤو س مل وا ر  وا د ل  ا د  ي د  حت

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

قلميية، فقد مت تقس مي ال دوار واملسؤوليات عىل النحو التايل:   والتكوين واملديرايت الإ

زي  .1 رك مل ا د  ي ع لص ا ىل   ع

   عىل:تسهر مديرية الإسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط 

 الإحصائية؛ القيادة والإرشاف التام عىل مجيع العمليات  •

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

قلميية وكذا املؤسسات التعلميية، من  • وتقيمي  أ جل الوقوفتنظمي زايرات ميدانية لل اكدمييات وللمديرايت الإ

 والإكراهات؛ ز املعيقات سري العمليات يف امليدان، لتعزيز نقط القوة وحبث س بل جتاو 
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صدار الكراسات واملطوايت   • اس تغالل واستامثر قواعد املعطيات الإحصائية من أ جل اس تخراج املؤرشات واإ

 الإحصائية؛والنرشات 

عداد تقارير حتليلية للمؤرشات الرتبوية.  •  اإ

وي  .2 ه جل ا د  ي ع لص ا ىل   ع

 من: تقوم ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين بتشكيل جلنة تتكون 

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

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

ل عامل   • مقررا)ة(  بصفته)ها(  ابل اكدميية  الإحصاء  مبهمة  امللكف)ة(  القسم  رئيس)ة(  الس يد  أ و  الس يدة 

 اللجنة؛ 

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

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

 :عربو تسهر ال اكدميية عىل تفعيل دور هذه اللجنة 

قلميية واملؤسسات التعلميية ؛  •  مواكبة العمليات الإحصائية مع تنظمي زايرات ميدانية للمديرايت الإ

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

 الكراسات واملطوايت اخلاصة ابجلهة.

ي  .3 مي ل ق لإ ا د  ي ع لص ا ىل   ع

قلميية جلنة تتكون من :   تشلك املديرية الإ

 ؛  الس يدة أ و الس يد املدير الإقلميي رئيسا •

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

 ؛  امللكف)ة( ابملوارد البرشية ابملديرية الإقلميية الس يدة أ و الس يد رئيس)ة( املصلحة أ و •

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

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

 لقطاعات املدرس ية، الرايضة املدرس ية.اخلصويص، الإعالميات، الرتبية غري النظامية، التوجيه اب

 :   ــو تتلكف هذه اللجنة ب
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 السهر عىل حسن سري العمليات الإحصائية ؛  •

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

 ؛ تنظمي زايرات ميدانية لبعذ املؤسسات التعلميية •

صدار الكراسات اس تغالل واست • امثر قواعد املعطيات الإحصائية من أ جل اس تخراج املعطيات واملؤرشات واإ

 واملطوايت اخلاصة ابلإقلمي.   

ة  .4 ي مي ل ع ت ل ا ت  ا س ؤس مل ا د  ي ع ص ىل   ع

 :تعترب املؤسسات التعلميية املصدر الرئييس للمعلومات الإحصائية، لهذا يسهر الس يد مدير املؤسسة عىل

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

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

مسار ونظام   • لتقائية املعطيات فامي بني نظام  حتيني املعطيات املتضمنة يف نظام مسار، لضامن الانسجام واإ

 ؛    الإحصاء معلومات

عداد لواحئ القيادة اخلاصة ابملؤسسة. •  اس تغالل املعطيات واإ

 

V.  جمــال التواصل 

، مت اعامتد  2022-2023الس نوي  تعزيزا للآليات التواصلية، وأ مال يف دمع وحسن مواكبة معليات الإحصاء املدريس  

 اخلربات بني مجمل املتدخلني يف العمليات الإحصائية. خطة تواصلية تس تجيب والرضورة امللحة لتداول املعلومات واقتسام 

من خالل تكفل مديرية الاسرتاتيجية والإحصاء والتخطيط ابملهام املرتبطة ابلإرشاف العام عىل  تمت  معلية التواصل  

مديرية منظومة الإعالم مسؤولية معاجلة خمتلف اجلوان ىل  ب التقنية،  معليات الإحصاء وتتبعها وحسن مواكبهتا، فامي ترجع اإ

 أ ي لك ما يتعلق ابلربامن، وخدمات الانرتنت. 

خبار املشاركني واملتدخلني مبختلف  مت تعزيز برانم الإحصاء ب كام   الواثئق الإحصائية نوافذ ختص هذا اجملال، من أ جل اإ

 . والإجراءات املعمتدةاملس تجدات واملراسالت املؤطرة لهاته العملية وكذا مجموع 

للتواصل مع قسم ادلراسات والإحصاء يف لك    DES.DSSP@men.gov.maد الإلكرتوين التايل  كام مت اعامتد الربي

 اجلوانب اليت من شأ هنا جتويد املنتوج الإحصايئ.

mailto:DES.DSSP@men.gov.ma
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VI.  املفاهمي واملصنفات لتوحيد التعامل مع املعطيات 

أ جل  من  وذكل  دوليا  املعمتدة  ابل نظمة  اللحاق  ىل  اإ الإحصاء  منظومة  يف  املس تعمةل  واملصنفات  املفاهمي  أ نظمة  تنحو 

النظم   مدخالت  فهم  يف  املسجةل  الاختالفات  جتاوز  بغية  دوليا،  املتداوةل  املعلومات  يف  والتجانس  التوافق  حتقيق  تيسري 

 وقابةل للمقارنة.  التعلميية وخمرجاهتا وللخروج ببياانت موحدة 

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

 .أ داة مناس بة مجلع وتبويب البياانت اخلاصة ابلتعلمي وتصنيف الربامج التعلميية مضن حمورين هام مس توايت التعلمي وجمالته

قرار   اإ مت  مراجعته كام  تمت  واذلي  الإحصاء،  معلومات  نظام  يف  املس تعمةل  احملاور  خمتلف  يف  التصنيفات  من  العديد 

 بشلك دوري لكام جد جديد. 

براز املاكنة اخلاصة ملرجع املفاهمي واملصنفات، من خالل تصنيفها يف كتيب خاص من أ جل تاليف  كام مت العمل عىل اإ

 د املفاهمي.تعدد التفسريات والقراءات ومن أ جل توحي

VII.  دارة نظام معلومات الإحصاء للرتبية  الوسائل املعلوماتية املتعلقة بتدبري واإ

 :   يتعلق ال مر بلك من

   "بوابة "املستند املرجعي للمؤسسات العمومية واخلصوصية« GRESA »    لهيا عرب الرابط واليت ميكن الولوج اإ

 /https://gresa.men.gov.ma   : التايل

 ( للرتبيـة  الإحصـاء  معلومـات  "نظـام  التايلESISEبوابة  الرابط  عرب  لهيا  اإ الولوج  ميكن  واليت   ")    :

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

 .  monitoringاملسك

 لهيا عرب الرابطب    : التالــي وابة "نظام تدبري المتدرس مسار" واليت ميكن الولوج اإ

.men.gov.ma/MASSARhttps:// 
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