دليل إجرإيئ لتعبئة إس امترة وحدإت إلتعلمي إ ألويل
إليت مت إحدإهثا مبوجب إتفاقيات ورشأاكت
 .Iتقديــم
يف إطار تتبع إجناح "إلربانمج إلوطين لتعممي وتطوير إلتعلمي إ ألويل" ،وموإكبة للمجهودإت إملبذوةل وإلتعبئة إلوطنية
إملسجةل عىل هذإ إلصعيد ،ومن أأجل إجـرإء معلية مسح وإسعة جململ وحدإت إلتعلمي إ ألويل ،وكذإ إختاذ إلجرإءإت
إلرضورية وإملالمئة لدرإج ومسك إملعطيات إملرتبطة هبذه إلوحدإت يف منظومة مسار أأمال يف تدقيق إلحصائيات
إملرتبطة ابلتعلمي إ ألويل.
إعتبارإ للك ذكل ،تأأيت هذه إلورقة إلتقنية كدليل إجرإيئ مبسط وملخص لسن إلتعامل مع بوإبة إحصاء
وحدإث إلتعلمي إ ألويل إليت مت إحدإهثا لهذإ إلغرض حىت يتس ىن تكوين مستند خاص هبذه إلوحدإت ومن مثة إلمتكن
من مسك مجموع إملعطيات يف منظومة مسار للقيام بعملية إحصاء شامةل لهذإ إملكون.
 .IIمهنجية إلتعامل مع إلبوإبة
يروم "مستند وحدإت إلتعلمي إ ألويل" إىل تكوين وإحصاء مجمل وحدإت إلتعلمي إ ألويل إليت تمتتع حبد أأدىن
من رشوط وموإصفات هذإ إلنوع من إلتعلمي.
يتعلق إ ألمر أأساسا بوحدإت إلتعلمي إ ألويل (إليت اكنت حتتسب سابقا يف إطار إلتعلمي إ ألويل إلتقليدي)،
وإليت تمتتع حبد أأدىن من رشوط وموإصفات إلتعلمي إ ألويل ،وإليت تش تغل مبوجب إتفاقيات أأو رشأاكت مع إلقطاع أأو
إليت يسامه فهيا إلعديد من إملتدخلني من قطاعات حكومية ،جامعات ترإبية ،سلطات حملية ،مجموع إملؤسسات إلعمومية وش بة
إلعمومية ،مؤسسات إلقطاع إخلاص ،وكذإ مجموع إمجلعيات إلعامةل يف إجملال.

بعد إلولوج إىل موقع إملستند إملرجعي للمؤسسات إلعمومية  GRESAعرب إلرإبط إلتايل :
 ،http://sise1.men.gov.ma/gresa/gresapubnv/deleg/GAPrescolaire.aspxوبعد إلنقر عىل إملكون إملرتبط
بتدبري إحدإث وحدإت إلتعلمي إ ألويل ،تظهر إس امترة أأو بطاقة وحدة إلتعلمي إ ألويل إليت تتضمن إحملاور إلتالية:
(وإليت يتعني تعبئهتا بعناية حىت يتس ىن إس تصدإر رمز وحدة إلتعلمي إ ألويل ،ومن مثة تكوين قاعدة إملعطيات
إملرتبطة هبذه إلوحدإت)
تعريف إلوحدة ،وتضم إملكوانت إلتالية:
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إمس إلوحدة ابللغة إلعربية :يتعني تعبئة إمس إلوحدة ابللغة إلعربية ،وهو ابملناس بة حقل إجباري
إمس إلوحدة ابللغة إلالتينية :يتعني تعبئة إمس إلوحدة ابللغة إلالتينية ،وهو ابملناس بة حقل إجباري
إلهيئة ،إجلهة إلوصية أأو إملسؤولــة :يقصد "ابلهيئة أأو إجلهة إلوصية أأو إملسؤوةل" مجموع إلهيئات أأو إجلهات إلوصية
أأو إملسؤوةل من قطاعات حكومية ،مؤسسات معومية أأو ش به معومية ،جامعات ترإبية ،رشاكء سوس يو -إقتصاديني،
منظامت حكومية أأو غري حكومية ،مقاولت ،أأبناك ،ومجموع إلفاعلني ابجملمتع إملدن وإلفاعلني ابلقطاع إخلاص بغاية
إملسامهة يف تطوير وتعممي إلتعلمي إ ألويل ابململكة.
مت الاحتفاظ يف إلربانم "بأخر" ملسك إمس إجلهة إملسؤوةل أأو إلوصية غري إملنصوص علهيا يف إلالحئة.
إلرشأاكت :لك نوع رشإكة يندرج حتت إطاره هذإ إلتعلمي إ ألويل (إملبادرة إلوطنية للتمنية إلبرشية عىل سبيل إملثال)
طبيعة إلوحدة وإلنشاط إملزإول يف إلوحدة :وتضم إملكوانت إلتالية:
إلطبيعة :مت إعتبار لك إملكوانت إليت متنح خدمة إلتعلمي إ ألويل وإليت تندرج يف هذإ إلطار ،مت إعتبارها "وحدة"
بغض إلنظر عن إلجم.
إلنشاط :إلنشاط إملزإول يف هذه إلوحدإت :إلتعلمي إ ألويل
رمز وإمس إرتباط إلوحدة :حبمك إلتنظمي إذلي يطبع وحدإت إلتعلمي إ ألويل دلى بعض إجلهات أأو إلرشاكء ،فبالماكن
أأن تكون لبعض إلوحدإت تبعية أأو ترإبط فامي بيهنا إذ يمت إلتنصيص عىل ذكل يف هذإ إلقل ،عن طريق حتديد
رمز وحدة الارتباط وإمسها.
رمز وإمس مؤسسة إلربط ابلتعلمي إلعموم :يمت إلتنصيص عىل وحدة ربط إلتعلمي إ ألويل ابحدى إملؤسسات إلتعلميية
إلعمومية وفق إلتقس مي وإلتوزيع إذلي إعمتدته إملديرية إلقلميية ذلكل من أأجل تنظمي وحسن موإكبة وتتبع هذه
إلوحدإت.
إلمتوقع إجلغرإيف للوحدة:
إملوقع إجلغرإيف للوحدة :إملعلومات إملتضمنة يف هذإ إحملور متكن من حتديد إملوقع إجلغرإيف للوحدة
إمجلاعة :يتعلق إ ألمر ابمجلاعة إليت تتوإجد هبا وحدة إلتعلمي إ ألويل وفق إلتقس مي إلرتإيب للمملكة
إحدإثيات إلوحدة:
إمس ونسب إملسؤول أأو إملدير (ابلالتينية) :يتعلق إ ألمر ابمس ونسب إملسؤول إملبارش عىل إلوحدة أأو إملدير إذلي
يدير إلوحدة ابللغة إلالتينية
إمس ونسب إملسؤول أأو إملدير (ابلعربية) :يتعلق إ ألمر ابمس ونسب إملسؤول إملبارش عىل إلوحدة أأو إملدير إذلي
يدير إلوحدة ابللغة إلعربية
إلعنوإن (ابلالتينية) :يتعلق إ ألمر بعنوإن إلوحدة ابللغة إلالتينية
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إلعنوإن (ابلعربية) :يتعلق إ ألمر بعنوإن إلوحدة ابللغة إلعربية
إملدينة (ابلالتينية) :يتعلق إ ألمر ابملدينة أأو أأقرب مدينة تتوإجد هبا إلوحدة ابللغة إلالتينية
إملدينة (ابلعربية) :يتعلق إ ألمر ابملدينة أأو أأقرب مدينة تتوإجد هبا إلوحدة ابللغة إلعربية
إلهاتف إلفاكس إلربيد إللكرتون :يتعلق إ ألمر ابلهاتف ،إلفاكس وإلربيد إللكرتون للوحدة
رمق إلبطاقة إلوطنية للمسؤول أأو مدير إلوحدة :يتعلق إ ألمر برمق إلبطاقة إلوطنية للمسؤول إملبارش عىل إلوحدة أأو
إملدير إذلي يدير إلوحدة
مـرجعيــــات إلحدإت:
اتري إلفتح :يتعلق إ ألمر بتاري إلحدإث إملزتإمن مع اتري فتح إلوحدة
اتري إلغالق :يتعلق إ ألمر بتاري إغالق إلوحدة حني تغلق إلوحدة أأبوإهبا
بعد تعبئة الاس امترة بعناية ،وبعد إلضغط عىل زر إحدإث إلوحدة ،ميكن إلربانم من تكوين رمز إلوحدة بصورة
أأوتوماتيكية.
رمز إلوحدة ابملناس بة يتكون من  6موإقع يمت تشكيهل من إليسار إىل إلميني عىل إلنحو إلتايل:
 .1حرف لتيين من موقع وإحد عىل مس توى إليسار
 .2موقعان جلهة إلميني ميثالن إلرمق إلرتتييب للمديرية إلقلميية من مجموع إملديرايت إلقلميية عىل مس توى إلوطن
 .3ثالث موإقع جلهة إلميني مبثابة رمق ترتييب للوحدة من مجموع إلوحدإت إليت مت تكويهنا عىل مس توى إملديرية إلقلميية.
رفقته جتدون إلرمق إلرتتييب للمديرية إلقلميية من مجموع إملديرايت إلقلميية عىل إلصعيد إلوطين ،وهو ابملناس بة تقس مي
تقين مت إس تخرإجه من إلرتتيب إملعمتد يف إلتقس مي إجلغرإيف للمملكة حسب إجلهات وإ ألقالمي.

بعد إلتعرف عىل رمز إلوحدة وكذإ إملسؤول أأو مدير إلوحدة ،تقوم إملصاحل إخملتصة عىل مس توى إملديرية إلقلميية
بتشكيل إلربيد إللكرتون  @taalim.maوهو مبثابة لكمة إملرور ابلضافة إىل إلقن إلرسي.
لكمة إملرور وإلقن إلرسي ميكنان مسؤول إلوحدة إملعين أأو مدير إلوحدة من دخول بوإبة تدبري إلمتدرس مسار
للقيام ابملتعني فامي خيص مسك إملعطيات من دإخل منظومة مسار ،ويه إملعطيات إليت يمت تصديرها حنو إلبوإبة
إلحصائية  ESISEلجرإء إلحصائيات إملرتبطة هبذإ إلنوع من إلتعلمي إ ألويل إحملتضن من دإخل هذه إلوحدإت.
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