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I.ـمـــتقدي 

  الدراسيالدراسي  املوسماملوسم  برسمبرسمخمتلف عمليات اإلحصاء املدرسي خمتلف عمليات اإلحصاء املدرسي   إلجنازإلجنازتشكل هذه الوثيقة اإلطار التوجيهي العام تشكل هذه الوثيقة اإلطار التوجيهي العام 

وذلك من أجل حتصيل قواعد معطيات وذلك من أجل حتصيل قواعد معطيات   ،،تزام مبقتضياتها وتفعيل بنودهاتزام مبقتضياتها وتفعيل بنودهالل، حبيث يتعني احلرص على اال، حبيث يتعني احلرص على اال22001144--22001133

  يفيفاحلاصلة احلاصلة   التطوراتالتطوراتواملؤشرات ملتابعة جممل واملؤشرات ملتابعة جممل   للتمكن من توفري البياناتللتمكن من توفري البيانات  ،،حتظى بقدر من الدقة واملوثوقيةحتظى بقدر من الدقة واملوثوقيةاإلحصاء اإلحصاء 

إجناح إجناح يف يف أيضا أيضا ملاساهمة ملاساهمة ااومن أجل ومن أجل ، ، والتقويموالتقويم  التقييمالتقييم  اساراسارومباشرة األوراش احلثيثة املرتبطة مبومباشرة األوراش احلثيثة املرتبطة مب    املنظومة الرتبويةاملنظومة الرتبوية

  ,,( ( ......)اخلرائط الرتبوية، احلركات االنتقالية)اخلرائط الرتبوية، احلركات االنتقاليةيعرفها القطاع يعرفها القطاع خمتلف العمليات التدبريية الكربى اليت خمتلف العمليات التدبريية الكربى اليت 

  

II. المبرمجةوالتأطيرية العمليات اإلحصائية جدولة 

   1.II العمليات اإلحصائية  

واليت تهم واليت تهم   ،،املنظمة سنويااملنظمة سنويا  على خمتلف العمليات اإلحصائية الدوريةعلى خمتلف العمليات اإلحصائية الدورية  يشتمل نظام معلومات اإلحصاء للرتبيةيشتمل نظام معلومات اإلحصاء للرتبية

  اإلداريةاإلدارية  املصاحلاملصاحل  وخمتلفوخمتلف  والتكوينوالتكوين  الرتبيةالرتبية  ملهنملهن  اجلهويةاجلهوية  واملراكزواملراكز  واخلصوصيةواخلصوصية  العموميةالعمومية  التعليميةالتعليمية  املؤساساتاملؤساسات

  ويتعلق األمر بالعمليات التالية:ويتعلق األمر بالعمليات التالية:. .   و التكوين املهينو التكوين املهين  لوزارة الرتبية الوطنيةلوزارة الرتبية الوطنية  واإلقليميةواإلقليمية  واجلهويةواجلهوية  املركزيةاملركزية

  

  

 وج  ـــــــــــــــــــاملنت فرتة اإلجناز العمليات 

 4102-4102حتضري وتنظيم عمليات اإلحصاء املدرسي 

حتيني املاستند املرجعي للمؤساسات حتيني املاستند املرجعي للمؤساسات 

  ((GGrreessaaالعمومية واخلصوصية )العمومية واخلصوصية )
  37023702أكتوبر أكتوبر   7070ابتداء من ابتداء من 

املاستند املرجعي للمؤساسات العمومية واخلصوصية املاستند املرجعي للمؤساسات العمومية واخلصوصية 

((GGrreessaaحمني )حمني )  

تنظيم التكوينات اخلاصة مبدراء تنظيم التكوينات اخلاصة مبدراء 

املؤساسات التعليمية على ماستوى النيابات املؤساسات التعليمية على ماستوى النيابات 

  اإلقليمية.اإلقليمية.

  37023702أكتوبر أكتوبر   0303خالل خالل 

مدراء مدراء التمرس على ماسك املعطيات اإلحصائية  لفائدة التمرس على ماسك املعطيات اإلحصائية  لفائدة   

      املؤساسات التعليميةاملؤساسات التعليمية

 4102-4102اإلحصاء املدرسي الاسنوي 

ماسك املعطيات اإلحصائية على صعيد ماسك املعطيات اإلحصائية على صعيد   

  املؤساسات التعليميةاملؤساسات التعليمية
  معطيات مماسوكة معطيات مماسوكة   37023702دجنرب دجنرب   3737إىل  إىل    7373من من 

املصادقة على املعطيات اإلحصائية مع املصادقة على املعطيات اإلحصائية مع 

  األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكويناألكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين
  37023702دجنرب دجنرب 2020إىل  إىل      3232من  من  

      قاعدة  معطيات اإلحصاء مصادق عليهاقاعدة  معطيات اإلحصاء مصادق عليها

تقييم عملية اإلحصاء على صعيد تقييم عملية اإلحصاء على صعيد 

األكادمييات والنيابات  و املؤساسات األكادمييات والنيابات  و املؤساسات 

  التعليميةالتعليمية

  37023702يناير يناير   0000إىل إىل   7070من من 

الاسنوي الاسنوي   اءاءــــلعملية اإلحصلعملية اإلحص  تقييمية تقييمية تقارير تقارير إعداد إعداد 

22001133--22001144  

 إصدار ونشر املعطيات اإلحصائية

    إصدار الكراسات والوثائق و املطوياتإصدار الكراسات والوثائق و املطويات

  اإلحصائيةاإلحصائية
  37023702فرباير فرباير شهر شهر 

  الكراسات والوثائق و املطويات  اإلحصائيةالكراسات والوثائق و املطويات  اإلحصائية

  إصدار املونوغرافيات اإلحصائيةإصدار املونوغرافيات اإلحصائية
  37023702أبريل  أبريل    0101مارس إىل مارس إىل   7272من من 

  الرتبيةالرتبيةمونوغرافيات مونوغرافيات 

  

4102-4102السنوي السنوي   الجدولة الزمنية لمجموع عمليات اإلحصاء المدرسيالجدولة الزمنية لمجموع عمليات اإلحصاء المدرسي  
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  4102-4102إعداد الدخول املدرسي 

إدراج اإلحداثات  اجلديدة يف املاستند إدراج اإلحداثات  اجلديدة يف املاستند         

  ((GGrreessaaاملرجعي للمؤساسات )املرجعي للمؤساسات )

    :نونرب إىل نونرب إىل   3030من من املرحلة األوىل:  املرحلة األوىل

  37023702دجنرب دجنرب           7272

    :3333إىل إىل   33من من املرحلة الثانية:  املرحلة الثانية  

  37023702يناير يناير 

املاستند املرجعي للمؤساسات العمومية واخلصوصية املاستند املرجعي للمؤساسات العمومية واخلصوصية 

((GGrreessaa                 حمني )                 حمني )  

  املاستند املرجعي للموارد البشرية حمني  املاستند املرجعي للموارد البشرية حمني  

  37023702يناير يناير   2020إىلإىل  7070من  من  حتيني املاستند املرجعي للموارد البشريةحتيني املاستند املرجعي للموارد البشرية    

 قياس االنقطاع الدراسي 

  اإلنقطاع الدراسي اإلنقطاع الدراسي قياس قياس معطيات معطيات     37023702مايومايو  2727إىل إىل   0303من من   اإلحصائيات اخلاصة باالنقطاع الدراسياإلحصائيات اخلاصة باالنقطاع الدراسي

 نتائج جمالس األقاسام

إحصاء نتائج جمالس األقاسام وفق إحصاء نتائج جمالس األقاسام وفق 

  التقاسيم التالي:التقاسيم التالي:

    

الثانوي اإلعدادي، الثانوي اإلعدادي، التعليم االبتدائي، التعليم االبتدائي،    معطيات نتائج آخر الاسنة الدراسيةمعطيات نتائج آخر الاسنة الدراسية

  اجلدع املشرتك والاسنة أوىل باكالوريااجلدع املشرتك والاسنة أوىل باكالوريا
  37023702يوليوز يوليوز   0707يونيو إىل يونيو إىل   3131  منمن  

  37023702يوليوز يوليوز   3131يونيو إىل يونيو إىل   0101  منمن    الاسنة الثانية باكالورياالاسنة الثانية باكالوريا      

  

 (GRESA)تحيين مستند المؤسسات العمومية والخصوصية .0

القاعدة املرجعية املوحدة لتعريف القاعدة املرجعية املوحدة لتعريف   كتاسي ماستند املؤساسات العمومية واخلصوصية أهمية قصوى باعتبارهكتاسي ماستند املؤساسات العمومية واخلصوصية أهمية قصوى باعتبارهيي

    ,,hhttttpp::////ssiissee..mmeenn..ggoovv..mmaa//ggrreessaaاملاستند عرب البوابة االلكرتونية املاستند عرب البوابة االلكرتونية   وتدبريوتدبريإدارة إدارة   . تتم. تتموترميز مجيع املؤساساتوترميز مجيع املؤساسات

يتوجب على املاسؤولني على إدارة املاستند على يتوجب على املاسؤولني على إدارة املاستند على فف  ،،فيما خيص اإلجراءات املرتبطة بإحداث املؤساسات اجلديدةفيما خيص اإلجراءات املرتبطة بإحداث املؤساسات اجلديدة

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين عليها من طرف عليها من طرف صادقة صادقة املاملبعد بعد   ،،حداثحداثاإلاإلبطلب بطلب   التقدمالتقدمماستوى النيابات اإلقليمية ماستوى النيابات اإلقليمية 

يتم يتم   حيثحيث  ..إعطائها القن وكلمة املرور اخلاصني بهاإعطائها القن وكلمة املرور اخلاصني بهاوومن لدن مديرية االسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط من لدن مديرية االسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط ها ها رتميزرتميزلل  ،،

اإللكرتونية اإللكرتونية الولوج إىل البوابة الولوج إىل البوابة للتمكن من للتمكن من   ،،احملدثةاحملدثةالتعليمية التعليمية املؤساسات املؤساسات   مدراءمدراءالاسادة الاسادة إىل إىل   تبليغ القن وكلمة املرورتبليغ القن وكلمة املرور

  تدوين مجيع املعلومات املرتبطة باملؤساسة.تدوين مجيع املعلومات املرتبطة باملؤساسة.من مثة من مثة وو

  اإلغالق،اإلغالق،أو أو   املؤساساتاملؤساسات  دمجدمج  ،،تقاسيمتقاسيمالالعمليات عمليات بباملرتبطة املرتبطة   اإلجراءاتاإلجراءاتكل كل   ،،تشمل عملية تدبري املاستندتشمل عملية تدبري املاستندكما كما   

وكذا خمتلف العمليات املرتبطة بتحيني حقول املاستند خاصة منها احلقول اليت حتظى بأهمية خاصة )الداخليات، وكذا خمتلف العمليات املرتبطة بتحيني حقول املاستند خاصة منها احلقول اليت حتظى بأهمية خاصة )الداخليات، 

  وعليه فإنه وعليه فإنه   املطاعم املدرسية، خدمات اإلطعام، شبكة الربط باملاء أو الكهرباء، التطهري، الاسياج، التواريخ.....(املطاعم املدرسية، خدمات اإلطعام، شبكة الربط باملاء أو الكهرباء، التطهري، الاسياج، التواريخ.....(

  حرص وعناية.حرص وعناية.ما تتطلبه العملية من ما تتطلبه العملية من   معمعالقيام بالتحيينات الالزمة القيام بالتحيينات الالزمة يتعني يتعني 

  

 اإلحصاء المدرسي السنوي الشامل .4

  ((EESSIISSEE))  لرتبيةلرتبيةلل  ءءالاسنوي عرب البوابة االلكرتونية لنظام معلومات اإلحصاالاسنوي عرب البوابة االلكرتونية لنظام معلومات اإلحصااملدرسي املدرسي اإلحصاء اإلحصاء تدبري تدبري عملية عملية تتم تتم 

  ..hhttttpp::////ssiissee..mmeenn..ggoovv..mmaa//eessiissee  ::عرب العنوانعرب العنوان  هاهاولوجولوج  واليت ميكنواليت ميكن

http://sise.men.gov.ma/gresa
http://sise.men.gov.ma/esise
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  الرتبيةالرتبية  ملهنملهن  اجلهويةاجلهوية  واملراكزواملراكز  واخلصوصيةواخلصوصية  العموميةالعمومية  التعليميةالتعليمية  لمؤساساتلمؤساساتللبإحصاء شامل بإحصاء شامل   العمليةالعمليةهذه هذه تهتم تهتم 

. وتشمل . وتشمل والتكوين املهينوالتكوين املهين  لوزارة الرتبية الوطنيةلوزارة الرتبية الوطنية  واإلقليميةواإلقليمية  واجلهويةواجلهوية  املركزيةاملركزية  اإلداريةاإلدارية  املصاحلاملصاحل  وخمتلفوخمتلف  والتكوينوالتكوين

  األساسية التالية :األساسية التالية :  باجملاالتباجملاالتاملعلومات املرتبطة املعلومات املرتبطة 

  االستقبال؛االستقبال؛  فضاءاتفضاءات  

 والمتدربينوالمتدربيناألقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي األقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي   وطلبةوطلبة  التالميذالتالميذ  بتمدرسبتمدرس  المتعلقةالمتعلقة  المعطياتالمعطيات  

 ؛التكوينالتكوين  الجهوية لمهن التربية والجهوية لمهن التربية و  مراكزمراكزالالبب

  البشرية؛البشرية؛  المواردالموارد  

  .الدعم االجتماعي.الدعم االجتماعي  

        م الدراسيم الدراسيــــــهلذا املوسهلذا املوساملدرسي املدرسي لإلحصاء لإلحصاء   اارمسيرمسي  اامرجعيمرجعيا ا ــــــيوميوم  37037022  دجنربدجنرب  7373وقد مت حتديد يوم وقد مت حتديد يوم   

  ..37037022  دجنربدجنرب  3737على أن متتد هذه العملية إىل حدود على أن متتد هذه العملية إىل حدود   37037022--37037022

  

 االنقطاع الدراسي متابعة  .2

خالل خالل   الدراسيالدراسي  االنقطاعاالنقطاعمن أجل قياس من أجل قياس ، وذلك ، وذلك إحصاء التالميذ قبل نهاية املوسم الدراسيإحصاء التالميذ قبل نهاية املوسم الدراسيببهذه العملية هذه العملية   تهمتهم

  ..37037022مايو مايو   2277إىل إىل   0303من من متتد متتد قد وضع هلذه العملية جدولة زمنية قد وضع هلذه العملية جدولة زمنية . و. و37037022--37037022  الاسنة الدراسيةالاسنة الدراسية

  

 إحصاء نتائج مجالس األقسام  .2

تهتم هذه العملية بتجميع نتائج آخر الاسنة الدراسية للتالميذ مبختلف األسالك التعليمية بغية تقييمها وحتليلها. تهتم هذه العملية بتجميع نتائج آخر الاسنة الدراسية للتالميذ مبختلف األسالك التعليمية بغية تقييمها وحتليلها. 

  ..37037022يوليوز يوليوز   3311يونيو إىل يونيو إىل   3131ومتتد هذه العملية من ومتتد هذه العملية من 

واإلحصاء والتخطيط مجلة واإلحصاء والتخطيط مجلة وضعت مديرية االسرتاتيجية وضعت مديرية االسرتاتيجية فقد فقد ، ، الاسالفة الذكرالاسالفة الذكر  العملياتالعملياتولضمان جناح خمتلف ولضمان جناح خمتلف 

  ::  التاليةالتاليةالتنظيمية والتقنية التنظيمية والتقنية   املقتضياتاملقتضياتمن اإلجراءات مت تضمينها يف من اإلجراءات مت تضمينها يف 

  22..IIII  العمليات التأطيريةالعمليات التأطيرية  

بالنظر ألهمية تعزيز القدرات وكفاءات األطر العاملة يف جمال التخطيط واإلحصائيات، فقد مت باملوازاة مع بالنظر ألهمية تعزيز القدرات وكفاءات األطر العاملة يف جمال التخطيط واإلحصائيات، فقد مت باملوازاة مع 

برجمة أيام تكوينية تهم جمال املؤشرات الرتبوية وفتح النقاش حوهلا من أجل برجمة أيام تكوينية تهم جمال املؤشرات الرتبوية وفتح النقاش حوهلا من أجل   جمموع العمليات اإلحصائية املاسطرة،جمموع العمليات اإلحصائية املاسطرة،

ناجعة أمام جمموع اإلكراهات اليت حتوم  حوهلا، كما ناجعة أمام جمموع اإلكراهات اليت حتوم  حوهلا، كما توحيد كيفية احتاسابها وإجياد احللول التوحيد كيفية احتاسابها وإجياد احللول ال  ووامتالكها وضبط امتالكها وضبط 

سيشمل برنامج التكوين توحيد الرؤية يف جمال اإلصدارات ونشر الوثائق والبيانات اإلحصائية يف حماولة حلصر سيشمل برنامج التكوين توحيد الرؤية يف جمال اإلصدارات ونشر الوثائق والبيانات اإلحصائية يف حماولة حلصر 

من جهة أخرى ستعرف هذه الاسنة برجمة من جهة أخرى ستعرف هذه الاسنة برجمة   ..واإلقليميواإلقليمي  واستخراج بعض النماذج املوحدة خصوصا على الصعيد اجلهويواستخراج بعض النماذج املوحدة خصوصا على الصعيد اجلهوي

آفاق تطوير عمليات اإلحصاء املدرسي الاسنوي على ضوء املاستجد اهلام الذي بدأت تعرفه املنظومة الرتبوية آفاق تطوير عمليات اإلحصاء املدرسي الاسنوي على ضوء املاستجد اهلام الذي بدأت تعرفه املنظومة الرتبوية ندوة تهم ندوة تهم 

  ""..اساراسارمبمب""تتبع التمرس املعروف تتبع التمرس املعروف واملتمثل يف نظام واملتمثل يف نظام 

    اإلجنازية:اإلجنازية:  اتاتمصحوبة بفرتمصحوبة بفرتفيما يلي اجلدول الذي يربز العمليات التأطريية املزمع تنظيمها فيما يلي اجلدول الذي يربز العمليات التأطريية املزمع تنظيمها   
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 اإلجنازفرتة  العمليات 

 3702مارس  70إىل  72من  تنظيم  تكوينات حول املؤشرات و اإلصدارات و التقارير التحليلية 

ضوء املستجد لى ع ESISE اإلحصاء  نظام ندوة حول آفاق  تطوير 

  "مسار "اهلام املتمثل يف نظام التمدرس 
  3702أبريل   31إىل   30من 

III. اإلطار التنظيمي 

  واملاسؤولياتواملاسؤولياتحتديد األدوار حتديد األدوار   ..00

جناح عمليات اإلحصاء على مجيع املاستويات من املركز إىل املؤساسة التعليمية مرورا باألكادمييات اجلهوية جناح عمليات اإلحصاء على مجيع املاستويات من املركز إىل املؤساسة التعليمية مرورا باألكادمييات اجلهوية إلإل

  للرتبية والتكوين والنيابات اإلقليمية، فقد مت تقاسيم األدوار واملاسؤوليات على الشكل التالي: للرتبية والتكوين والنيابات اإلقليمية، فقد مت تقاسيم األدوار واملاسؤوليات على الشكل التالي: 

  على الصعيد املركزيعلى الصعيد املركزي  ..  أأ

  التخطيط على: التخطيط على: تاسهر مديرية اإلسرتاتيجية واإلحصاء وتاسهر مديرية اإلسرتاتيجية واإلحصاء و

  اإلشراف التام على مجيع العمليات اإلحصائية ؛اإلشراف التام على مجيع العمليات اإلحصائية ؛القيادة والقيادة و  

  واكبة واملصاحبة مع إعداد تقارير مفصلة تتطرق لظروف إجناز العمليات اإلحصائية املربجمة خالل واكبة واملصاحبة مع إعداد تقارير مفصلة تتطرق لظروف إجناز العمليات اإلحصائية املربجمة خالل املامل

  الاسنة ؛الاسنة ؛

   من أجل  إجراء من أجل  إجراء   املؤساسات التعليميةاملؤساسات التعليميةكذا كذا للنيابات اإلقليمية وللنيابات اإلقليمية ولألكادمييات ولألكادمييات وتنظيم زيارات ميدانية تنظيم زيارات ميدانية

سبل جتاوز املعيقات سبل جتاوز املعيقات مكامن القوة ومكامن القوة ويف امليدان لتعزيز يف امليدان لتعزيز تكوين تصور تقييمي عن سري العمليات تكوين تصور تقييمي عن سري العمليات 

  اإلكراهات.اإلكراهات.

  استغالل واستثمار قواعد املعطيات اإلحصائية من أجل استخراج املؤشرات وإصدار الكراسات استغالل واستثمار قواعد املعطيات اإلحصائية من أجل استخراج املؤشرات وإصدار الكراسات

 .  واملطويات والنشرات اإلحصائيةواملطويات والنشرات اإلحصائية

 رتبويةرتبويةإعداد تقارير حتليلية للمؤشرات الإعداد تقارير حتليلية للمؤشرات ال 

  على الصعيد اجلهويعلى الصعيد اجلهوي  ..  بب

  تقوم األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين بتشكيل جلنة تتكون من :تقوم األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين بتشكيل جلنة تتكون من :

  الاسيدة املديرة أو الاسيد مدير األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين رئياسا ؛الاسيدة املديرة أو الاسيد مدير األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين رئياسا ؛  

  الاسيدات والاسادة املفتشني املكلفني بالتناسيق اجلهوي التخصصي يف التخطيط ؛الاسيدات والاسادة املفتشني املكلفني بالتناسيق اجلهوي التخصصي يف التخطيط ؛  

  )القاسم املكلف)ة( مبهمة اإلحصاء باألكادميية بصفته)ها( مقررا)ة( ألعمال القاسم املكلف)ة( مبهمة اإلحصاء باألكادميية بصفته)ها( مقررا)ة( ألعمال   الاسيدة أو الاسيد رئيس)ة(الاسيدة أو الاسيد رئيس)ة

  ؛؛  اللجنةاللجنة

  الاسيدة أو الاسيد رئيس)ة( املصلحة املكلف)ة( مبهمة اإلحصاء باألكادميية؛الاسيدة أو الاسيد رئيس)ة( املصلحة املكلف)ة( مبهمة اإلحصاء باألكادميية؛  

  املكلف)ة( باملوارد البشرية باألكادميية.املكلف)ة( باملوارد البشرية باألكادميية.  الاسيدة أو الاسيد رئيس)ة( املصلحة أوالاسيدة أو الاسيد رئيس)ة( املصلحة أو  

  ه اللجنة عرب:ه اللجنة عرب:و تاسهر األكادميية على تفعيل دور هذو تاسهر األكادميية على تفعيل دور هذ

   مواكبة العمليات اإلحصائية مع تنظيم زيارات ميدانية للنيابات اإلقليمية واملؤساسات التعليمية مواكبة العمليات اإلحصائية مع تنظيم زيارات ميدانية للنيابات اإلقليمية واملؤساسات التعليمية  

   استغالل واستثمار قواعد املعطيات اإلحصائية من أجل استخراج املعطيات واملؤشرات وإصدار الكراسات استغالل واستثمار قواعد املعطيات اإلحصائية من أجل استخراج املعطيات واملؤشرات وإصدار الكراسات

  واملطويات اخلاصة باجلهة.واملطويات اخلاصة باجلهة.



6 
 

 
 التربية الوطنية والتكوين المهنيزارة و

 43 20 77 37 05كس: ا/الف  70 18 77 37 05  : الهاتف – الرباط –باب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

 
 

  على الصعيد اإلقليميعلى الصعيد اإلقليمي  ..  تت

  اإلقليمية جلنة تتكون من :اإلقليمية جلنة تتكون من :تشكل النيابة تشكل النيابة 

  ؛؛  الاسيدة أو الاسيد النائب اإلقليمي رئياساالاسيدة أو الاسيد النائب اإلقليمي رئياسا  

  الاسيدة أو الاسيد رئيس مصلحة التخطيط مقررا ومناسقا ألعمال اللجنة ؛الاسيدة أو الاسيد رئيس مصلحة التخطيط مقررا ومناسقا ألعمال اللجنة ؛  

  املكلف)ة( باملوارد البشرية بالنيابة اإلقليمية ؛املكلف)ة( باملوارد البشرية بالنيابة اإلقليمية ؛  الاسيدة أو الاسيد رئيس)ة( املصلحة أوالاسيدة أو الاسيد رئيس)ة( املصلحة أو  

   ،املوارد البشرية، الشؤون الرتبوية وتنشيط املؤساسات التعليمية، املوارد البشرية، الشؤون الرتبوية وتنشيط املؤساسات التعليمية، املكلفون باجملاالت التالية : اإلحصاء، املكلفون باجملاالت التالية : اإلحصاء

الشؤون اإلدارية واملالية )املطاعم املدرسية، املنح(، البناءات والتجهيز واملمتلكات، التعليم األولي، الشؤون اإلدارية واملالية )املطاعم املدرسية، املنح(، البناءات والتجهيز واملمتلكات، التعليم األولي، 

  التعليم اخلصوصي، اإلعالميات، الرتبية غري النظامية، التوجيه بالقطاعات املدرسية.التعليم اخلصوصي، اإلعالميات، الرتبية غري النظامية، التوجيه بالقطاعات املدرسية.

  ::  ىلىلإإو تاسعى هذه اللجنة و تاسعى هذه اللجنة 

  الاسهر على حاسن سري العمليات اإلحصائية ؛الاسهر على حاسن سري العمليات اإلحصائية ؛  

   برجمة لقاءات تكوينية لفائدة الاسيدات و الاسادة مديري املؤساسات التعليمية لدعم القدرات و برجمة لقاءات تكوينية لفائدة الاسيدات و الاسادة مديري املؤساسات التعليمية لدعم القدرات و

  الكفاءات؛الكفاءات؛

  تنظيم زيارات ميدانية  لبعض املؤساسات التعليمية ؛تنظيم زيارات ميدانية  لبعض املؤساسات التعليمية ؛  

  ؤشرات وإصدار ؤشرات وإصدار استغالل واستثمار قواعد املعطيات اإلحصائية من أجل استخراج املعطيات واملاستغالل واستثمار قواعد املعطيات اإلحصائية من أجل استخراج املعطيات وامل

  الكراسات واملطويات اخلاصة باإلقليم.  الكراسات واملطويات اخلاصة باإلقليم.  

  على صعيد املؤساسات التعليميةعلى صعيد املؤساسات التعليمية  ..  ثث

  ::  تعترب املؤساسات التعليمية املنبع الرئياسي للمعلومات اإلحصائية، حيث ياسهر الاسيد مدير املؤساسة علىتعترب املؤساسات التعليمية املنبع الرئياسي للمعلومات اإلحصائية، حيث ياسهر الاسيد مدير املؤساسة على

  توفري املعلومات وحاسن تعبئة االستمارات وماسك املعطيات اإلحصائية مع احلرص على الدقةتوفري املعلومات وحاسن تعبئة االستمارات وماسك املعطيات اإلحصائية مع احلرص على الدقة  

   تأطري طاقم اإلدارة الرتبوية فيما خيص عمليات اإلحصاء املدرسي الاسنوي تأطري طاقم اإلدارة الرتبوية فيما خيص عمليات اإلحصاء املدرسي الاسنوي  

  استغالل املعطيات وإعداد لوائح القيادة اخلاصة باملؤساسةاستغالل املعطيات وإعداد لوائح القيادة اخلاصة باملؤساسة..  

  

  التواصلالتواصل  ..44
--22001133  الاسنويالاسنويمواكبة عمليات اإلحصاء املدرسي مواكبة عمليات اإلحصاء املدرسي أمال يف دعم وحاسن أمال يف دعم وحاسن ، و، ويف إطار تعزيز اآلليات التواصليةيف إطار تعزيز اآلليات التواصلية

تاستجيب والضرورة امللحة لتداول املعلومات واقتاسام اخلربات بني جممل املتدخلني يف تاستجيب والضرورة امللحة لتداول املعلومات واقتاسام اخلربات بني جممل املتدخلني يف خطة تواصلية خطة تواصلية مت اعتماد مت اعتماد   ،،22001144

  ..اإلحصائيةاإلحصائية  اتاتالعمليالعملي

املرتبطة املرتبطة هام هام املاملببمديرية اإلسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط مديرية اإلسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط   تتكفل فيهتتكفل فيهعملية التواصل ستتم بالشكل الذي عملية التواصل ستتم بالشكل الذي 

مديرية منظومة اإلعالم ماسؤولية مديرية منظومة اإلعالم ماسؤولية ، فيما ترجع إىل ، فيما ترجع إىل وتتبعها وحاسن مواكبتهاوتتبعها وحاسن مواكبتهاعمليات اإلحصاء عمليات اإلحصاء اإلشراف العام على اإلشراف العام على بب

  ..خدمات األنرتنتخدمات األنرتنتووالربامن، الربامن، بب  أي كل ما يتعلقأي كل ما يتعلقالتقنية، التقنية،   اجلوانب املرتبطة باملناحياجلوانب املرتبطة باملناحيمعاجلة خمتلف معاجلة خمتلف 

  ((mmaaiilliinngg--lliisstt  جتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات العملية سارية يف اجتاه خلق جتمع تفاعلي بالربيد اإللكرتونيجتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات العملية سارية يف اجتاه خلق جتمع تفاعلي بالربيد اإللكرتوني

شاورة، كل من موقعه لنقل التجارب شاورة، كل من موقعه لنقل التجارب املاملنقاش ونقاش وفضاء للفضاء للمن أجل خلق من أجل خلق   ،،يف العمليات اإلحصائيةيف العمليات اإلحصائية  ملختلف املتدخلنيملختلف املتدخلني( ( 

االقرتاحات وكذا سبل تعميم الفائدة لتياسري عملية التحكم يف خمتلف املعيقات اليت ميكنها أن حتول دون االقرتاحات وكذا سبل تعميم الفائدة لتياسري عملية التحكم يف خمتلف املعيقات اليت ميكنها أن حتول دون تقاسم تقاسم وو

افذ افذ ووننعرب عرب الربنام الربنام اصلي املتواجد باصلي املتواجد ب، كما ستحرص املديرية على تعزيز فضائها التو، كما ستحرص املديرية على تعزيز فضائها التوعلى الوجه األمثلعلى الوجه األمثل  العملالعملإجناز إجناز 
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املشاركني واملتدخلني مبختلف املاستجدات احلاصلة واإلجراءات املعتمدة، وهي املشاركني واملتدخلني مبختلف املاستجدات احلاصلة واإلجراءات املعتمدة، وهي   إخبارإخبار، من أجل ، من أجل ختص هذا اجملالختص هذا اجملال

يف هذا الورش اهلام ملا له من أهمية خاصة يف اإلحاطة بالعملية اإلحصائية يف هذا الورش اهلام ملا له من أهمية خاصة يف اإلحاطة بالعملية اإلحصائية   ةةمناسبة لدعوة اجلميع لالخنراط حبماسمناسبة لدعوة اجلميع لالخنراط حبماس

  وكذا  التحوالت الطارئة.وكذا  التحوالت الطارئة.وخمتلف العمليات املربجمة وخمتلف العمليات املربجمة 

مت تشكيل خاليا تواصلية على مجيع ماستويات التدخل سواء على الصعيد املركزي، أو على صعيد مت تشكيل خاليا تواصلية على مجيع ماستويات التدخل سواء على الصعيد املركزي، أو على صعيد كما كما 

من أجل خلق إطار من أجل خلق إطار   ،،املؤساسات التعليميةاملؤساسات التعليمية  ومن داخلومن داخلاألكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين أو النيابات اإلقليمية األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين أو النيابات اإلقليمية 

رصيد كل الرتاكمات اإلجيابية وكذا رصيد كل الرتاكمات اإلجيابية وكذا تشاركي لتداول املعلومات وإبراز التجارب الناجحة وتعميمها عرب ترسيخ وتتشاركي لتداول املعلومات وإبراز التجارب الناجحة وتعميمها عرب ترسيخ وت

باإلخبار واملاستجدات وبكل اإلمكانيات التواصلية املتاحة من عناصر إدارية باإلخبار واملاستجدات وبكل اإلمكانيات التواصلية املتاحة من عناصر إدارية   ومتابعتهاومتابعتهامواكبة حاسن سري العمليات مواكبة حاسن سري العمليات 

  ..  ))ييوتقنية وعرب استعمال خمتلف اآلليات التواصلية املتاحة من )هواتف، فاكس، بريد إلكرتونوتقنية وعرب استعمال خمتلف اآلليات التواصلية املتاحة من )هواتف، فاكس، بريد إلكرتون

  

IV. التقنـيالمنهجي واإلطــار 

            هذا اجلزء الوسائل املكونة للعدة التقنية املصاحبة إلجناز العمليات اإلحصائية املربجمة، واليت تتكون من هذا اجلزء الوسائل املكونة للعدة التقنية املصاحبة إلجناز العمليات اإلحصائية املربجمة، واليت تتكون من   يهميهم

  ؛؛وتشملوتشمل  جمموع االستمارات املعدة جلمع املعلومات مع تبيان اجملاالت املرتبطة بكل وحدةجمموع االستمارات املعدة جلمع املعلومات مع تبيان اجملاالت املرتبطة بكل وحدة

  والصحية ومرافق اإلطعام واإليواء والصحية ومرافق اإلطعام واإليواء هم املرافق اإلدارية هم املرافق اإلدارية تت، ، جماالتجماالتوتتكون من أربع وتتكون من أربع  :فضاءات اإلستقبالفضاءات اإلستقبال  جمالجمال

والثانوي اإلعدادي والثانوي والثانوي اإلعدادي والثانوي   واملالعب الرياضية والاسكنيات ثم املرافق الرتبوية ملؤساسات التعليم االبتدائيواملالعب الرياضية والاسكنيات ثم املرافق الرتبوية ملؤساسات التعليم االبتدائي

  التأهيلي اليت تهم املعلومات املتعلقة حبجرات الدرس حاسب نوعيتها وصيغ استعماهلا.التأهيلي اليت تهم املعلومات املتعلقة حبجرات الدرس حاسب نوعيتها وصيغ استعماهلا.

 تكون من مثان استمارات لتمدرس التالميذ تكون من مثان استمارات لتمدرس التالميذ ييتدربني: وتدربني: واملعطيات حول متدرس التالميذ والطلبة واملاملعطيات حول متدرس التالميذ والطلبة وامل  جمالجمال

والطلبة حاسب أسالك التعليم والتكوين. وتهم املعطيات املرتبطة بعدد األقاسام وتوزيع التالميذ والطلبة والطلبة حاسب أسالك التعليم والتكوين. وتهم املعطيات املرتبطة بعدد األقاسام وتوزيع التالميذ والطلبة 

حاسب املاستوى الدراسي والشعب وحالة التمدرس واجلنس والاسن ومعلومات حول  اللغات واملواد االختيارية حاسب املاستوى الدراسي والشعب وحالة التمدرس واجلنس والاسن ومعلومات حول  اللغات واملواد االختيارية 

 ركية التالميذ.ركية التالميذ.والتأخر املدرسي وحوالتأخر املدرسي وح

  من هيئة من هيئة     إىل إعطاء معطيات دقيقة حول جممل املوظفني العاملنيإىل إعطاء معطيات دقيقة حول جممل املوظفني العاملني  اجملالاجملال  ااتطلع هذتطلع هذيياملوارد البشرية: املوارد البشرية:   جمالجمال

األكادمييات األكادمييات أو أو التدريس واإلدارة واخلدمات، سواء باملؤساسات التعليمية أو مبؤساسات تكوين األطر التدريس واإلدارة واخلدمات، سواء باملؤساسات التعليمية أو مبؤساسات تكوين األطر 

ة إىل خمتلف املوظفني العاملني باملصاحل املركزية. ة إىل خمتلف املوظفني العاملني باملصاحل املركزية. النيابات اإلقليمية، باإلضافالنيابات اإلقليمية، باإلضافوواجلهوية للرتبية والتكوين اجلهوية للرتبية والتكوين 

على أربع استمارات تتعلق باملعلومات الشخصية اخلاصة باملوظف واملعلومات اإلدارية على أربع استمارات تتعلق باملعلومات الشخصية اخلاصة باملوظف واملعلومات اإلدارية   اجملالاجملال  ااشمل هذشمل هذييوو

  والشواهد احملصل عليها واملعلومات املهنية.والشواهد احملصل عليها واملعلومات املهنية.

  أربع استمارات ختص املاستفيدبن من املطاعم املدرسية والداخليات بالتعليم أربع استمارات ختص املاستفيدبن من املطاعم املدرسية والداخليات بالتعليم   يشمليشمل: :   الدعم اإلجتماعيالدعم اإلجتماعي  جمالجمال

العمومي ودور الطالب والطالبة واملاستفيدين من عمليات توزيع الكتب واألدوات املدرسية عند الدخول العمومي ودور الطالب والطالبة واملاستفيدين من عمليات توزيع الكتب واألدوات املدرسية عند الدخول 

  ..والتالميذ املاستفيدين من خدمات النقل املدرسيوالتالميذ املاستفيدين من خدمات النقل املدرسيوبرنامج مليون حمفظة وبرنامج مليون حمفظة املدرسي املدرسي 

  

  لتوحيد التعامل مع املعطياتلتوحيد التعامل مع املعطياتاملفاهيم واملصنفات املفاهيم واملصنفات   ..00

املنظومة الرتبوية املنظومة الرتبوية صعيد صعيد من أجل استغالل أمثل للمعطيات اإلحصائية ومراعاة ملا جد من تطورات وتغريات على من أجل استغالل أمثل للمعطيات اإلحصائية ومراعاة ملا جد من تطورات وتغريات على 

وللوفاء باحلاجيات والطلبات املتزايدة على املعلومات اإلحصائية وسبل إدراجها يف قواعد املعطيات. فقد مت العمل على وللوفاء باحلاجيات والطلبات املتزايدة على املعلومات اإلحصائية وسبل إدراجها يف قواعد املعطيات. فقد مت العمل على 
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صنيفها يف كتيب خاص من أجل تاليف تعدد صنيفها يف كتيب خاص من أجل تاليف تعدد وتوتحتيينها حتيينها   خاللخالل  منمن، ، ملرجع املفاهيم واملصنفاتملرجع املفاهيم واملصنفات  إبراز املكانة اخلاصةإبراز املكانة اخلاصة

  ..التفاسريات والقراءات ومن أجل توحيد املفاهيمالتفاسريات والقراءات ومن أجل توحيد املفاهيم

ويتعلق األمر بكل من بوابة املاستند ويتعلق األمر بكل من بوابة املاستند   ..الوسائل املعلوماتية املتعلقة بتدبري وإدارة نظام معلومات اإلحصاء للرتبيةالوسائل املعلوماتية املتعلقة بتدبري وإدارة نظام معلومات اإلحصاء للرتبية  ..22

واليت ميكن الولوج إليها عرب الرابط التالي:  واليت ميكن الولوج إليها عرب الرابط التالي:    ««  GGrreessaa  »»املرجعي للمؤساسات العمومية واخلصوصية املرجعي للمؤساسات العمومية واخلصوصية 

hhttttpp::////ssiissee..mmeenn..ggoovv..mmaa//ggrreessaa    للرتبيـةللرتبيـة  اإلحصـاءاإلحصـاء  معلومـاتمعلومـات  وبوابة نظـاموبوابة نظـام  ((EESSIISSEE))   واليت ميكن الولوج إليها واليت ميكن الولوج إليها

  ((EEXXPPLLOORREERR))دون إغفال برنام املاستكشف  دون إغفال برنام املاستكشف    ،،hhttttpp::////ssiissee..mmeenn..ggoovv..mmaa//eessiisseeأيضا عرب الرابط التالي أيضا عرب الرابط التالي 

    http://sise.men.gov.ma/explorer        ::والذي ميكن الولوج إليه هو اآلخر عرب الرابط التاليوالذي ميكن الولوج إليه هو اآلخر عرب الرابط التالي

  

األخذ بعني االعتبار املاستجدات التالية فيما خيص اإلستمارات أو الربامن املعلوماتية األخذ بعني االعتبار املاستجدات التالية فيما خيص اإلستمارات أو الربامن املعلوماتية مت مت وجتدر اإلشارة إىل أنه وجتدر اإلشارة إىل أنه 

  ::  ويتعلق األمر بكل منويتعلق األمر بكل من

    

  :املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين:املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين  

مت ترميزها مت ترميزها   حبكم املكانة اليت حتتلها املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين يف التوجهات اجلديدة، فقدحبكم املكانة اليت حتتلها املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين يف التوجهات اجلديدة، فقد

وإدراجها يف املاستند املرجعي للمؤساسات مع مواكبة ماساراتها فيما خيص املاسالك واملواد املدرسة وكذا وإدراجها يف املاستند املرجعي للمؤساسات مع مواكبة ماساراتها فيما خيص املاسالك واملواد املدرسة وكذا 

  التخصصات.التخصصات.

  :حمور املوارد البشرية:حمور املوارد البشرية  

من أجل جتميع  معطيات دقيقة حملور املوارد البشرية فقد مت تعديل الصيغة املوجودة  فيما خيص ماسك من أجل جتميع  معطيات دقيقة حملور املوارد البشرية فقد مت تعديل الصيغة املوجودة  فيما خيص ماسك 

اسب مؤساسة التعيني ومؤساسة التكليف كما مت تغيري صيغة التعامل مع جدول احلصص اخلاص بالاسادة اسب مؤساسة التعيني ومؤساسة التكليف كما مت تغيري صيغة التعامل مع جدول احلصص اخلاص بالاسادة املعلومات حباملعلومات حب

  . . نينياملدرساملدرس

  

  :لوائح القيــادة:لوائح القيــادة  

أو احمللي مت إدراج أو احمللي مت إدراج   اإلقليمياإلقليميملواكبة ناجحة لعمليات اإلحصاء على خمتلف املاستويات سواء املركزي، اجلهوي، ملواكبة ناجحة لعمليات اإلحصاء على خمتلف املاستويات سواء املركزي، اجلهوي، 

  ..««  eexxpplloorreerr  »»عرب برنام املاستكشف عرب برنام املاستكشف   ابات، األكادمييات أو املركزابات، األكادمييات أو املركزلوائح القيادة اخلاصة سواء باملؤساسات، النيلوائح القيادة اخلاصة سواء باملؤساسات، الني

  

  :التعليم األولي التقليدي:التعليم األولي التقليدي  

بهدف إملام شامل للمعطيات اخلاصة بالتعليم األولي التقليدي فقد مت إعتماد اجلماعة كمدخل لتحصيل بهدف إملام شامل للمعطيات اخلاصة بالتعليم األولي التقليدي فقد مت إعتماد اجلماعة كمدخل لتحصيل 

  ..  مع تدوين عدد املؤساسات باجلماعةمع تدوين عدد املؤساسات باجلماعة  املعلومات املتعلقة بهذا النوع من التعليم بدل املؤساسة التعليميةاملعلومات املتعلقة بهذا النوع من التعليم بدل املؤساسة التعليمية

  

  والكفاءاتوالكفاءاتالقدرات القدرات   تعزيزتعزيز  

ئي ئي اإلحصااإلحصاالنظام النظام ما خيص متلك اآلليات املاستعملة يف جمال ما خيص متلك اآلليات املاستعملة يف جمال   الذي مت حتقيقه يفالذي مت حتقيقه يفحبكم الرتاكم اإلجيابي حبكم الرتاكم اإلجيابي 

على جماالت أكثر ملحاحية على جماالت أكثر ملحاحية   االنفتاحاالنفتاحكأدوات املاسك واملراقبة، فقد مت التفكري هذه الاسنة على كأدوات املاسك واملراقبة، فقد مت التفكري هذه الاسنة على   املاستعملاملاستعمل

تنظيم أيام تكوينية ملدارسة املناحي تنظيم أيام تكوينية ملدارسة املناحي وراهنية كمجال املؤشرات والنشر والتحليل ولذلكم فقد مت اقرتاح وراهنية كمجال املؤشرات والنشر والتحليل ولذلكم فقد مت اقرتاح 

          ..تتالالاجملااجملا  ههاملرتبطة بهذاملرتبطة بهذ

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

