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 إجناز مستجدات

 2016-17عمليات اإلحصاء املدرسي السنوي 

ديرية هلذا املوسم، فقد أعدت م 2016-17من أجل حسن إجناز عمليات اإلحصاء املدرسي السنوي 

م  ترتيي  ء هذه الورقــة التقنية واليت تالاالسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط، قسم الدراسات واإلحصا

 ملوسم.العتبار يف إجناز صيغة اإلحصاء هلذا اواملستجدات اليت يتعني أخذهــا تعني اأترز املداخل 

 واخلصوصية العمومية املؤسسات مستند حتيني

  :الولوج إىل البواتة يتم عرب الراتط التاليhttp://sise.men.gov.ma/gresa 

 العمومية  هجية حتيني املستند املرجعي للمؤسساتة التقنية حول منـــالتقيد مبقتضيات الورق

 املدرسية، ملطاعما الداخليات،)ل املستند واخلصوصية، خاصة فيما يتعلق تتحيني يل مكونات وحقو

  .....( واريخ،الت السياج، التطهري، لكهرتاء،ا أو تاملاء الرتط شبكة اإلطعام، خدمات

 املرجعي للمؤسسات متديد فتح تواتة املستند Gresa لنسبة طيلة الفرتة املخصصة لإلحصاء تا

 .للمديريات اإلقليمية

 منهجية حول لتقنيةا تالورقــة ةوالوارد بيعتهاط إرجاء ملف تسمية املؤسسات التعليمية حبسب 

 أيثر صيغةلوصل التحني  إىل ،إىل وقت الحق واخلصوصية العمومية املؤسسات مستند حتيني

 .لذلك مالءمة

 ة أساسا تالرتطتالتحيني من داخل املستند واملرتبط اليت يتعني موايبتها تعض املفاهيم مت تدقيق 

 متعدد اختيار ملعب وإضافة املهنية ارات يف املسالكاالختي وتدقيق اعتماد والكهرتاء، تاملاء

 .تاحملور اخلاص تاملالعب الرياضية االستعمال

 الشامل السنوي املدرسي اإلحصاء

  :الولوج إىل البواتة يتم عرب الراتط التاليhttp://sise.men.gov.ma/esise 

 واخلصوصية ميةالعمو التعليمية للمؤسسات املش تإحصاء معلوم، ويما العملية هذه تهتم 

 واإلقليمية واجلهوية يةاملري  اإلدارية املصاحل خمتلفو والتكوين الرتتية ملهن اجلهوية واملراي 

االستقبال؛  لتـالـية )فضاءاتا األساسية تاجملاالت ملرتبطةا املعلومات وتشمل الوطنية الرتتية لوزارة

 واملتدرتني العالي لتقينا وشهادة التحضريية األقسام بةوطل التالميذ تتمدرس املتعلقة املعطيات

 االجتماعي( البشرية ويذا حمور الدعم املوارد ،نالتكوي و الرتتية ملهن اجلهوية تاملراي 

http://sise.men.gov.ma/gresa
http://sise.men.gov.ma/esise
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 2016-2017 ماملوســـ هلذا املدرسي ءلإلحصا رمسيا مرجعيا يومـــا 2016 نونرب 21 يوم حتديد مت 

 إلجناز عملية اإلحصاء. 2016دجنرب  21نونرب إىل  21مع اعتماد الفرتة املمتدة من 

 از اإلحصاء حبكم أحد املداخل األساسية حلسن إجن يعترب حتيني املعطيات من داخل نظام مسار

  Massarونظام تدتري التمدرس  Esiseاالرتباط القوي الذي جيمع تني نظام اإلحصاء 

 Esiseحنو نظام اإلحصاء  Massarاحملاور موضوع التصدير من نظام 

 يتعلق األمر تاحملاور التالية:

 األقسام، وتوزيع السن حسب التالميذ متدرس 

 املعممة غري املواد إحصاء  

 التالميذ حريية ومتاتعة إحصاء  

 الدراسي التأخر ومتاتعة إحصاء  

 اجلدد املسجلون إحصاء 

 االستقبالتبنيات  إال ما تعلق األمر منهــا Esiseتاقي احملاور ستكــون موضوع مسك ملعطياتها عرب نظام 

يتوجب مسك عوض  يما جيب التنبيه إىل أنه عادة املسك،إواليت ستخضع معطياتهــا إىل التحيني تذل 

 . احملور املرتبط تبنيات االستقباليف اجلديدة حداااتحتيني املعطيات اخلاصة تاإل

 ألهمية ملا يلي:دائما يف احملور املرتبط مبسك املعطيات، يتعني إيالء ا

 جات اخلاصة.التأييد على االهتمام تإحصاء األطفال ذوي االحتيا 

  لتقليديولي تنوعيه وخاصة التعليم األولي االتعليم األالتأييد على االهتمام تإحصاء. 

  لومات الشخصية، رد البشرية سواء ما تعلق منها تاملعحمور املواالتأييد على االهتمام تإحصاء

 عيني( أو جدول)مؤسسات التكليف ومؤسسة التملوظف ااملهنية أو متاتعة املؤسسات اليت يشتغل تها 

 احلصص واستعماالت ال من.

  االجتماعي جبميع مكوناته حمور الدعمالتأييد على االهتمام تإحصاء 

 قساماأل وطلبة تالميذلنسبة لالتأييد على إحصاء احملور اخلاص تالتمدرس سواء تا 

 .والتكوين الرتتية نمله اجلهوية تاملراي  تدرتنيامل وأ العالي التقين وشهادة التحضريية

 

 من جهة أخرى 

 

 ملعطيات يت متكن من استثمار واستغالل امت إدخال مستجدات جد هامة على تواتة املستكشف وال

راتط التالي: اإلحصائية، الولوج إىل تواتة املستكشف يتم عرب ال

.gov.ma/explorertp://sise.menht 
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  ر تهما عرب نتائج جمال  األقسام سيتم اإلخبا االنقطاع الدراسي وإحصاء ماي ملتاتعةإحصاء

 .مراسالت خاصة عند اقرتاب املوعد احملدد

 

 والتواصلي على املستوى التنظيمي

 

  يتعني اإلحصاء، عملية إلجناح

 املدرسي السنوي لإلحصاء قليميةواإل هويةاجل اللجان وتفعيل تشكيل 

 مسك ومراقبة حلسن مقارتة ووختصصه ب جمــاله يل حبسواملتدخلني شراك مجيع املديريات إ

 جمموع حماور اإلحصاء

 مستوى  أطري عملية اإلحصاء تشكل جيد علىعوة السيدات والسادة مدراء املؤسسات التعليمية لتد

 مسوية.ول على الدقة املرجوة للمعطيات املالتعليمية تاعتبارها أهم حلقة يف احلص اتاملؤسس

 تذليل الصعاب ل سرتاتيجية واإلحصاء والتخطيطمديرية االيف تواصل دائم مع طاقم  لبقاءا

لي للتواصل: ن إشارتكم الربيد اإللكرتوني التاولتطوير املنظومة اإلحصائية، هذا وتضع املديرية ره

dssp.sise@yahoo.fr  
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