
 

 

 

 

 

 

 

 حتيني مستند املؤسسات العمومية واخلصوصية نجييةاخلاصة مب تقنيةالة ــورقال

(GRESA)  2016-2017موسم 

 تقديم 

 اتاملتعلقة باملؤسسإىل إعطاء صورة واضحة حول املعطيات  (GRESA)مستند املؤسسات تجدف عملية حتيني 

واملراكز اجلجوية ملجن الرتبية والتكوين وخمتلف املصاحل اإلدارية املركزية واجلجوية  ،العمومية واخلصوصيةالتعليمية 

 .واإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املجين

املوحدة لتعريف وترميز املؤسسات اعتباره القاعدة املرجعية ب املستند، نظرا لألهمية البالغة اليت يكتسيجاو

مسار، ) كذا للدور اهلام الذي بات يضطلع به خبصوص تطعيم خمتلف العمليات التدبريية اهلامة بالوزارةالتعليمية و

 القيام ، بالتنسيق مع خمتلف املصاحل،يتعنيفإنه ، (االنتقالية احلركات الرتبوية، اخلرائط املدرسية، اإلحصاءات

 العمومية واخلصوصية:لمؤسسات التعليمية لاليت من شأنجا توفري قاعدة معطيات حمينة لية والتاإلجراءات با

  التأكد من مدى صحة ودقة املعلومات قصد مستند املؤسسات علي الصعيد اإلقليمي طبع نسخة من

 ؛املدونة به

  العمل على إشراك مديري املؤسسات التعليمية يف هذه العملية حتى يتسنى التوفر على مستند مؤسسات

 ؛مصداقيةذي و دقيق

  العمل على( حتيني مجيع حقول مستند املؤسساتGRESA خاصة منجا احلقول اليت حتظى بأهمية )

اء أو الكجرباء، التطجري، السياج، خاصة )الداخليات، املطاعم املدرسية، خدمات اإلطعام، شبكة الربط بامل

 .للمستند ظمنمكامل ووذلك باتباع منجيية موحدة متكن من حتيني  .....(،التواريخ

 

 تعريف وموقع املؤسسة 

  مواءمة رموزضرورة (GRESA) (وGIPEبالنسبة للمؤسسات اليت حتمل ك )امللحقات   الرمزينال(

 ( عموما؛GIPEوالفرعيات ال حتمل رمز )

  ؛ ) مثال: الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفني( املؤسسة حبسب طبيعتجاتسمية 

  كلجا ب  ،املؤسسات بالفرنسية أمساءكتابةMajuscule ؛ 

 تدوين املعلومات بالنسبة للمؤسسات اليت توجد جبماعة أو حي تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ 

  االتصال مبصاحل  التباس يف األمرويتعني عند كل  للمؤسسة،ملوقع اجلغرايف تدوين بعناية اضبط ويتعني

 مديرية االسرتاتييية واالحصاء والتخطيط؛

  والفرنسية مع تدوين الرمز الربيدي؛تدقيق عنوان املؤسسة بالعربية 



 

 

 إدراج رقم اهلاتف و /أو الفاكس؛ 

 إدراج العنوان اإللكرتوني؛ 

 الء أهمية خاصة لطبيعة املؤسسة؛يإ 

  ؛التحيني، والسيما عند حتويل وتغيري طبيعة املؤسسة أثناء طأهمية خاصة لرمز االرتباإعطاء 

o ؛الفرعيات وامللحقات تتوفر على رمز ارتباط 

o  الفروع اإلقليمية للمراكز اجلجوية ملجن الرتبية والتكوين حتمل رمز االرتباط للمركز الرئيسي

 ؛التابع له

o  حيث أنجا غري تابعة ملؤسسة أخرىاجلماعاتية ليس هلا رمز ارتباط املدارس وجبت اإلشارة إىل أن, 

 ت املؤسسة املعنية تتوفر على ذلك,التأكد من عدد امللحقات أو الفرعيات إذا كان 

 

 اإلدارة الرتبوية

)رقم البطاقة الوطنية، به تدوين أو حتيني املعلومات اخلاصة إعطاء أهمية خاصة حلقل مدير املؤسسة وذلك ب

( يف اخلانات اخلاصة ×وضع عالمات ) دون إغفال، التأجري، اإلسم الكامل للمدير بالعربية والفرنسية( رقم

 باألطر اإلدارية األخرى.

 

 (نوع التعليم باملؤسسةأنشطة املؤسسة )

 مكانية عدم إ رتتب عنهأي إغفال ألي نشاط من أنشطة املؤسسة سي إذ املؤسسة،أهمية خاصة لنشاط  إعطاء

 ؛املعطيات املرتبطة به يف منظومة اإلحصاءمسك 

  املستيد اهلام املتعلق بنشاط التكوين املجين.إغفال عدم  يتعني 

 

 تدبري اإلدارة

 كات املوجودة اتدوين املعلومات اخلاصة بنوع اجملالس واجلمعيات والتعاونيات والنوادي واملراكز والشر

 والقائمة باملؤسسة؛

 يتعني (وضع عالمةxيف خانة ) على  نعكسي، ذلك أن أي إغفال هلذا األمر، من شأنه أن تيسري برنامج

 .من خدمات هذا الربنامجاملؤسسة استفادة 

 

 مرجعيات اإلحداث

 التأكد من تدوين برنامج التمويل؛ 

 ؛والفتح التأكد من تدوين تاريخ اإلحداث 

 ؛على وجه اخلصوص املدرسيةبالنسبة للخريطة عموما و، نظرا ألهميته غال  إعطاء أهمية لسبب اإل 

 .)التأكد من املسافات والعمل على تدوينجا )املرجو تفادي استعمال األرقام الكسرية 

 

 

 

 



 

 

 البنية التحتية 

  بتدوين املعلومات اخلاصة بنوع البناء ونوع السياج املتوفر باملؤسسة يتعني( وضع عالمةx يف اخلانة أو )

 اخلانات املناسبة؛

 ات املتوفرة باملؤسسة حسب خصوصيتجا )املرجو تفادي استعمال األرقام الكسرية(؛تدوين بدقة املساح 

 وكيفية تصريف الكجرباء نوعية التزويد بباملاء و تعلقة بوسيلة التزودلمعلومات املإعطاء أهمية خاصة ل

بجذه  املؤسساتتغطية باملؤسسات التعليمية، وذلك لكونجا معلومات متكن من معرفة نسبة  مياه التطجري

   لسريها وكذا قياس اجلجود املبذولة يف هذا الشأن. التيجيزات األساسية

  :الدعم االجتماعي 

 :والداخليةالء أهمية قصوى للمطعم املدرسي إي

o مع التمييزبني توفر  تدوين بدقة املعلومات اخلاصة باملطعم املدرسي إذا كانت املؤسسة تتوفر على ذلك؛

 املؤسسة؛بإلطعام اووجود خدمات بناية املطعم 

o تدوين بدقة املعلومات اخلاصة بالداخلية إذا كانت املؤسسة تتوفر على ذلك؛ 

 سياج املؤسسة 

 تدوين بدقة املعلومات املتعلقة بجذا احملوريتعني 

 حظرية املعلوميات

 تدوين بدقة املعلومات املتعلقة بجذا اجملال              

 

 نجييةنفس املخيضع تقريبا لمستند مؤسسات التعليم اخلصوصي حتيني هــامة:  مالحظة

  املتبعة يف هذه الورقة التقنية

 

 

 


