مستجدات إجناز
عمليات اإلحصاء املدرسي السنوي 2016-17
من أجل حسن إجناز عمليات اإلحصاء املدرسي السنوي  2016-17هلذا املوسم ،فقد أعدت مديرية
االسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط ،قسم الدراسات واإلحصاء هذه الورقــة التقنية واليت تالم

ترتيي

أترز املداخل واملستجدات اليت يتعني أخذهــا تعني االعتبار يف إجناز صيغة اإلحصاء هلذا املوسم.
حتيني مستند املؤسسات العمومية واخلصوصية

 الولوج إىل البواتة يتم عرب الراتط التاليhttp://sise.men.gov.ma/gresa :
 التقيد مبقتضيات الورقـ ـة التقنية حول منهجية حتيني املستند املرجعي للمؤسسات العمومية
واخلصوصية ،خاصة فيما يتعلق تتحيني يل مكونات وحقول املستند (الداخليات ،املطاعم املدرسية،
خدمات اإلطعام ،شبكة الرتط تاملاء أو الكهرتاء ،التطهري ،السياج ،التواريخ).....،
 متديد فتح تواتة املستند املرجعي للمؤسسات  Gresaطيلة الفرتة املخصصة لإلحصاء تالنسبة
للمديريات اإلقليمية.
 إرجاء ملف تسمية املؤسسات التعليمية حبسب طبيعتها والواردة تالورقــة التقنية حول منهجية
حتيني مستند املؤسسات العمومية واخلصوصية إىل وقت الحق ،إىل حني التوصل لصيغة أيثر
مالءمة لذلك.
 مت تدقيق تعض املفاهيم اليت يتعني موايبتها تالتحيني من داخل املستند واملرتبطة أساسا تالرتط
تاملاء والكهرتاء ،اعتماد وتدقيق االختيارات يف املسالك املهنية وإضافة اختيار ملعب متعدد
االستعمال تاحملور اخلاص تاملالعب الرياضية.
اإلحصاء املدرسي السنوي الشامل

 الولوج إىل البواتة يتم عرب الراتط التاليhttp://sise.men.gov.ma/esise :
 تهتم هذه العملية ويما معلوم ،تإحصاء شامل للمؤسسات التعليمية العمومية واخلصوصية
واملراي اجلهوية ملهن الرتتية والتكوين وخمتلف املصاحل اإلدارية املري ية واجلهوية واإلقليمية
لوزارة الرتتية الوطنية وتشمل املعلومات املرتبطة تاجملاالت األساسية التـالـية (فضاءات االستقبال؛
املعطيات املتعلقة تتمدرس التالميذ وطلبة األقسام التحضريية وشهادة التقين العالي واملتدرتني
تاملراي اجلهوية ملهن الرتتية و التكوين ،املوارد البشرية ويذا حمور الدعم االجتماعي)
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 مت حتديد يوم  21نونرب  2016يوم ــا مرجعيا رمسيا لإلحصاء املدرسي هلذا املوسـ ـم 2016-2017
مع اعتماد الفرتة املمتدة من  21نونرب إىل  21دجنرب  2016إلجناز عملية اإلحصاء.
 يعترب حتيني املعطيات من داخل نظام مسار أحد املداخل األساسية حلسن إجناز اإلحصاء حبكم
االرتباط القوي الذي جيمع تني نظام اإلحصاء  Esiseونظام تدتري التمدرس Massar
احملاور موضوع التصدير من نظام  Massarحنو نظام اإلحصاء Esise
يتعلق األمر تاحملاور التالية:
 متدرس التالميذ حسب السن وتوزيع األقسام،
 إحصاء املواد غري املعممة
 إحصاء ومتاتعة حريية التالميذ
 إحصاء ومتاتعة التأخر الدراسي
 إحصاء املسجلون اجلدد
تاقي احملاور ستكــون موضوع مسك ملعطياتها عرب نظام  Esiseإال ما تعلق األمر منهــا تبنيات االستقبال
واليت ستخضع معطياتهــا إىل التحيني تذل إعادة املسك ،يما جيب التنبيه إىل أنه يتوجب مسك عوض
حتيني املعطيات اخلاصة تاإلحدااات اجلديدة يف احملور املرتبط تبنيات االستقبال.
دائما يف احملور املرتبط مبسك املعطيات ،يتعني إيالء األهمية ملا يلي:







التأييد على االهتمام تإحصاء األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.
التأييد على االهتمام تإحصاء التعليم األولي تنوعيه وخاصة التعليم األولي التقليدي.
التأييد على االهتمام تإحصاء حمور املوارد البشرية سواء ما تعلق منها تاملعلومات الشخصية،
املهنية أو متاتعة املؤسسات اليت يشتغل تها املوظف (مؤسسات التكليف ومؤسسة التعيني) أو جدول
احلصص واستعماالت ال من.
التأييد على االهتمام تإحصاء حمور الدعم االجتماعي جبميع مكوناته
التأييد على إحصاء احملور اخلاص تالتمدرس سواء تالنسبة لتالميذ وطلبة األقسام
التحضريية وشهادة التقين العالي أو املتدرتني تاملراي اجلهوية ملهن الرتتية والتكوين.

من جهة أخرى
 مت إدخال مستجدات جد هامة على تواتة املستكشف واليت متكن من استثمار واستغالل املعطيات
اإلحصائية ،الولوج إىل تواتة املستكشف يتم عرب الراتط التالي:

http://sise.men.gov.ma/explorer
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 إحصاء ماي ملتاتعة االنقطاع الدراسي وإحصاء نتائج جمال
مراسالت خاصة عند اقرتاب املوعد احملدد.

األقسام سيتم اإلخبار تهما عرب

على املستوى التنظيمي والتواصلي
إلجناح عملية اإلحصاء ،يتعني
 تشكيل وتفعيل اللجان اجلهوية واإلقليمية لإلحصاء املدرسي السنوي
 إشراك مجيع املديريات واملتدخلني يل حبسب جمــاله وختصصه حلسن مقارتة ومسك ومراقبة
جمموع حماور اإلحصاء
 دعوة السيدات والسادة مدراء املؤسسات التعليمية لتأطري عملية اإلحصاء تشكل جيد على مستوى
املؤسسات التعليمية تاعتبارها أهم حلقة يف احلصول على الدقة املرجوة للمعطيات املمسوية.
 البقاء يف تواصل دائم مع طاقم مديرية االسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط لتذليل الصعاب
ولتطوير املنظومة اإلحصائية ،هذا وتضع املديرية رهن إشارتكم الربيد اإللكرتوني التالي للتواصل:
dssp.sise@yahoo.fr
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