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التعلٌمٌة المؤسسات صعٌد علً المدرسً للتدبٌر جدٌدة عمل طرق إرساء   

الدراسً ومساره للتلمٌذ الفردي التتبع إمكانٌة توفر شاملة وطنٌة معطٌات قاعدة تكوٌن 

 التربوٌة العملٌة فً إلشراكهم أمرهم وأولٌاء التالمٌذ لفائدة إلكترونٌة خدمات توفٌر   

 معهم المباشر والتواصل

 لتأطٌرا و التقوٌم مجالً لتطوٌر مفتشٌن و موجهٌن و أساتذة من التربوٌة األطر عمل تٌسٌر 

 ٌنالتربوٌ

تأمٌن  التعلمات، جودة تطوٌر ، المدرسً الهدر محاربة) الوطنٌة اإلصالح مشارٌع خدمة 

 (التربوي التوجٌه خدمات تحسٌن المدرسً، الزمن

 األهداف العامة



 خدمات االإدارة امرتبوية:  مسار 

   الدخول المدرسً

 البنٌة التربوٌةإعداد 

 التسجٌلإعادة  / التسجٌل

 االنتقاالت

 الدعم االجتماعً

 التوجٌه

 ٌموتقال

 المراقبة المستمرة

 اإلشهادٌةاالمتحانات 

 التعلماتتقوٌم 

  الزمن المدرسً تدبٌر 

 تدبٌر استعماالت الزمن

 تدبٌر قاعات الدرس 

التالمٌذ   تباغٌاتدبٌر 
 لتأخٌراتوا

موارد للالتربوي تدبٌر ال
 والتعوٌضات البشرٌة

 مرافق

 استنساخ المخرجات

 تدبٌر المستعملٌن

 لوحات القٌادة

 تبادل المعلومات

 اإلحصاء المدرسً

    967 14   ( :امتؼلمي امؼمويم واخلصويص)ػدد املؤسسات املؼنية 

091 116: مهنم  ال ساتذة ػدد              072 189:  املنظومة  ػدد مس تؼمًل           

 مليون 6,7  2015-2014امتالميذ املسجلني برمس ػدد 

 مليون 618:  2015-2014ػدد امنقط املمسولة برمس  ادلراس ية 

 مليون  13,6:   2015-2014ػدد بياانت امنقط املس تنسخة برمس  ادلراس ية   



   المؤسساتٌونالشركاء 
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 ً(االستفادة من اإلعانات العائلٌة)الصندوق الوطنً للضمان االجتماع 

 (العائلٌةاإلعانات االستفادة من )الصندوق المغربً للتقاعد 

 ً(متابعة الدراسة)وزارة التعلٌم العالً وتكوٌن األطر والبحث العلم 

 (األرامل)صندوق اإلٌداع و التدبٌر   

(السجل الوطنً للسكان)  وزارة الداخلٌة 

 امتبادل االإمكرتوين نلمؼلومات  :  مسار 



 : المواطن 

 المنخرط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً  •

 أٌتام أو أرامل المنخرط بالصندوق المغربً للتقاعد •

 الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً
 
 
 

 

 الوزارة

 الصندوق المغربً للتعاقد
 
 
تتبع طلب  

التعوٌضات 
 العائلٌة

 مسار

«  ولً»خدمة 
«متمدرس»&   

 خدمات على الخط

 االطالع على الشواهد المدرسٌة•

التأكد من الحق فً التعوٌضات •
 العائلٌة

631.489 

 مستفٌد

50.000 

 مستفٌد

تتبع طلب 

التعوٌضات 
 العائلٌة

 االطالع على الشواهد المدرسٌة•

التأكد من الحق فً التعوٌضات •
 العائلٌة

 التبادل اإللكترونً للمعلومات  :  مسار 
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 الخدمات اإللكترونٌة

 خدمة التالمٌذ 

االطالع على المعطٌات 
 الشخصٌة و تحٌٌنها

االطالع على نقط المراقبة 
 المستمرة و االمتحانات

 طلب الشهادة المدرسٌة

 برٌد إلٌكترونً

 خدمة أولٌاء التالمٌذ

االطالع على المعطٌات 
 الشخصٌة و تحٌٌنها

االطالع على نقط المراقبة 
 المستمرة و االمتحانات

تتبع الزمن المدرسً و 
 التغٌبات

 التواصل اإللٌكترونً

 األساتذة

مسك نقط المراقبة 
 المستمرة

 تتبع الملف التربوي للتلمٌذ

 صوصندفتر التدبٌر 
 االلٌكترونً 

 خدمات للعموم 

 المقررات التربوٌة

األطر المرجعٌة 
 لالمتحانات

 الموارد الرقمٌة 

 تشرٌعات تربوٌة

   امتوقؼات

  1 190 739:  2016-2015ال ػداد املس هتدفة من امتالميذ من اخلدمة برمس س نة 

 مليون  8:  2016-2015ال ػداد املس هتدفة من ال ومياء من اخلدمة برمس س نة 

 منظومة مسار نلتدبري املدريس
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 «ممتدرس»و « ويل»خدمة : مسار
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 «ممتدرس»و « ويل»خدمة : مسار
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 «ممتدرس»و « ويل»خدمة : مسار
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«ممتدرس»و « ويل»خدمة : مسار  
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 «              ممتدرس»و « ويل»خدمة : مسار
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 «ممتدرس»و « ويل»خدمة : مسار

 السالم علٌكم ورحمة هللا،

أرجو ربط االتصال بأستاذ الرٌاضٌات لمناقشة 

بعض الصعوبات التً ٌشكو منها ابنً فً فهم 
 الدرس
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 Aأهم النظم المعلوماتٌة والخدمات اإللكترونٌة  

 
 مسار

منظومة التدبٌر 
 المدرسً

منظومة تدبٌر 
 االمتحانات

منظومة تدبٌر األقسام 
 التحضٌرٌة 

E-CPGE 

منظومة تدبٌر مراكز 
 شهادة التقنً العالً

E-BTS 

منظومة المراكز الجهوٌة 
 للتربٌة و التكوٌن

E-CRMEF 
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 ال خرى االإشهاديةمنظومة متدبري امتحاانت امبااكموراي و الامتحاانت : الامتحاانت 
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 SAGEPLUS لمصالح االمتحانات باألكادٌمٌات الجهوٌة و اإلقلٌمٌة بالبوابة  إلكترونٌة مفتوحة خدمة

 األخرى اإلشهادٌةالداخلٌة للوزارة لتدبٌر كل مراحل امتحانات الباكالورٌا و االمتحانات 

بوابة إلكترونٌة مفتوحة لفائدة المترشحٌن األحرار:  ترشٌحات 

 لتدقٌق المعطٌاتالمتمدرسٌن خدمة إلٌكترونٌة مفتوحة لفائدة المترشحٌن : تدقٌق الترشٌحات 

 الشخصٌة والمتعلقة بنتائج المراقبة المستمرة واالمتحانات 

خدمة إلٌكترونٌة لنشر نتائج امتحانات الباكالورٌا عبر مسطحة : تواصلtaalim.ma 

 أهم الخدمات االلكترونٌة

 على المسطحة  تواصلعدد المستفٌدٌن من خدمةtaalim.ma  :482 142 

 022 133: األحرار المسجلٌن عبر الموقع  هذه السنة للمترشحٌن عدد الطلبات 

 203 4: عدد طلبات تدقٌق المعطٌات للمترشحٌن المتمدرسٌن المسجلٌن بالموقع هذه السنة  
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 االمتحانات

منظومة تدبٌر األقسام 
 التحضٌرٌة 
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 متدبري ال قسام امتحضريية  e-CPGE منظومة        
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 امفضاء ادلاخًل: متدبري ال قسام امتحضريية  e-CPGEمنظومة 
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 االمتحانات
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 االنتقالٌة



دماج تكنوموجيا املؼلومات و االتصاالت يف امتؼًل  م بوابة اإ
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 فضاء املوارد امرمقية

 الرقمٌة حسب المصدر الموارد

 فً إطار برنامج جٌنً مقتناة

المباراة الوطنٌة لإلنتاج 
VAREN 

المكونٌن فً المركز  إنتاجات

المغربً الكوري للتكوٌن 
CMCF 

األساتذة بمراكز  إنتاجات

 التكوٌن

 إنتاجات المتدربٌن



امتكوينات فضاء  

 التكوٌنات

 إشهادٌةتكوٌنات 

 بعد عن و تكوٌنات حضورٌة

تكوٌنات بالمركز المغربً 

 الكوري



 دروس مصورة للدعم المدرسً المؤسساتً الرقمً

امتلميذ فضاء  
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 المواقع اإللكترونٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة و المدٌرٌات اإلقلٌمٌة والمؤسسات

مه امنظم املؼلوماتية واخلدمات االإمكرتوهية  أ  

 
 مسار

منظومة التدبٌر 
 المدرسً

منظومة تدبٌر 
 االمتحانات

منظومة تدبٌر األقسام 
 التحضٌرٌة 

E-CPGE 

منظومة تدبٌر مراكز 
 شهادة التقنً العالً

E-BTS 

منظومة المراكز الجهوٌة 
 للتربٌة و التكوٌن

E-CRMEF 

 موقع لرصد العنف   TICEبوابة 
 منظومة اإلحصاء الوطنً

  E-SISE  

منظومة الحركات  منظومة مسٌر منظومة تٌسٌر
 االنتقالٌة



  E-SISEمنظومة االإحصاء اموظين
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ESISE التخطٌط مصالح و التربوٌة اإلدارة ألطر للوزارة الداخلٌة البوابة عبر مفتوحة إلكترونٌة خدمة 

 البنٌة – التحتٌة البنٌة) الضرورٌة المعلومات كل لمسك والمركزي والجهوي اإلقلٌمً المستوى على

 (االجتماعً الدعم خدمات -المتوفرة البشرٌة الموارد -التربوٌة

 ESISE-EXPLORERالوطنٌة التربٌة بقطاع القرار متخديو المسؤولٌن لجمٌع مفتوحة إلٌكترونٌة خدمة 

«مفتوحة معطٌات «المؤسسات منوغرافٌةopen data  للعموم مفتوحة 

CARSCO المدرسً الدخول إلعداد التخطٌط لمصالح مفتوحة إلٌكترونٌة خدمة 

 األهداف العامة

الوطنٌة التربٌة لقطاع لإلحصاء شاملة وطنٌة قاعدة توفٌر 

الوطنٌة التربٌة لقطاع الرسمٌة المؤشرات استصدار 

القرار االتخاذ على المساعدة  و التربوي التخطٌط   

 أهم الوظائف والخدمات
 E-SISEمنظومة االإحصاء اموظين



  E-SISE   منظومة االإحصاء اموظين 
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  E-SISE   منظومة االإحصاء اموظين 
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 مسار

المدرسً التدبٌر منظومة  

منظومة تدبٌر 
 االمتحانات

منظومة تدبٌر األقسام 
 التحضٌرٌة 

E-CPGE 

منظومة تدبٌر مراكز 
 شهادة التقنً العالً

E-BTS 

 تدبٌرالمراكزمنظومة 
الجهوٌة للتربٌة و 

 التكوٌن

E-CRMEF 

 موقع لرصد العنف  TICEبوابة 
 منظومة اإلحصاء الوطنً

  E-SISE  

 منظومة مسٌر منظومة تٌسٌر
منظومة الحركات 

 االنتقالٌة

 أ مه امنظم املؼلوماتية واخلدمات االإمكرتوهية  
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 المواقع اإللكترونٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة و المدٌرٌات اإلقلٌمٌة والمؤسسات
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 أ مه امنظم املؼلوماتية واخلدمات االإمكرتوهية  



 أ ميات املصاحبة
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 امتحتيةامبنية : أ ميات املصاحبة 

  

 منصة موحدة •

 أجهزة افتراضٌة  •

 التخزٌن الممركز•

 واإلشرافاإلدارة أدوات •

 االحتٌاطٌة•

 
 

 

 

التوفر العالً –األمن المعلوماتً  –قدرة االستضافة   المركز الوطنً للبٌانات  

 SIAS: جهٌز المؤسسات التعلٌمٌةت

 طابعة –حواسب لإلدارة  –محمول حاسوب 
 الربط باألنترنٌت 



وادلمعاملساػدة : أ ميات املصاحبة  
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 اإلدارة المركزٌة

 المساعدةمكتب 

 على الخط

 لوحة القٌادة 

 اإلدارة التربوٌة

 االتصال المباشر

 لوحة القٌادة 

 األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

 لوحة القٌادة 

 النٌابة اإلقلٌمٌة

 لوحة القٌادة 

خط 

 أخضر



 تأ مني املنظومات املؼلوماتية واخلدمات:  املصاحبةأ ميات 
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هٌئة طرف من مسار لمنظومة تقنً فحص  
MACERT   

المنظومة لتأمٌن تقنٌة عدة وضع 
 
المعطٌات لحماٌة الوطنٌة اللجنة لدى التصرٌح 

  الشخصً الطابع ذات
 
برامج ومراجعة االستعمال دالئل و البرانم تكٌٌف 

 لحماٌة الوطنٌة اللجنة مع  بالتعاون التكوٌن

 الشخصً الطابع ذات المعطٌات

لجمٌع اإلعالم منظومة بتأمٌن خاص دلٌل نشر 
 التعلٌمٌة المؤسسات مدٌري

Guide de securité Fr-Ar .pdf


 مسار

المدرسً التدبٌر منظومة  

منظومة تدبٌر 
 االمتحانات

منظومة تدبٌر األقسام 
 التحضٌرٌة 

E-CPGE 

منظومة تدبٌر مراكز 
 شهادة التقنً العالً

E-BTS 

 تدبٌرالمراكزمنظومة 
الجهوٌة للتربٌة و 

 التكوٌن

E-CRMEF 

 موقع لرصد العنف  TICEبوابة 
 منظومة اإلحصاء الوطنً

  E-SISE  

 منظومة مسٌر منظومة تٌسٌر
منظومة الحركات 

 االنتقالٌة

  أ مه امنظم املؼلوماتية واخلدمات االإمكرتوهية 
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 المواقع اإللكترونٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة و المدٌرٌات اإلقلٌمٌة والمؤسسات
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  أ مه املؼعيات االإحصائية نلموارد امبرشية بقعاع امرتبية اموظنية

 

60% 

40% 

 إناث ذكور

57% 

43% 

 حضري
 قروي

109033 

167816 

 العدد اإلجمالً 276849

88,71 

0,36 

6,00 

3,11 

0,65 0,69 

 هٌأة التدرٌس  0,48

أساتذة باحثٌن بمؤسسات 
   التكوٌن

  أطر مشتركة

   ملحق اقتصاد وإدارة

   مفتشً التوجٌه والتخطٌط

  مفتش تربوي

هٌأة التدبٌر والمراقبة المادٌة 
   والمالٌة
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حصائية ل مه قرارات امتدبري ما بني   2015و 2008مؼعيات اإ

 
   القرارتطبٌعة  العدد  المعدل السنوي

 الترقٌة فً الدرجة   90000 11250

 التوظٌف  60000 7500

 الترقٌة فً الرتبة  448000 56000

   اإلنتقاالت 54544 6818

من الراتب   اإلقتطاع 386318 48289  

 التقاعد  61000 7625

 اإللحاق و الوضع رهن اإلشارة  2092 261

 العزل   3013 376

 الوفٌات  3496 437

   اإلستٌداع 5328 666

 التعوٌضات العائلٌة   148000 18500

 المرضٌةالرخص  182000 22750

 المجموع  1443791 180473



 2011-2015أ ػداد املشارلني يف احلراكت الاهتقامية 
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 الحركة
2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

 مشاركون مشاركون مشاركون مشاركون

 9096 9822 13230 16307 اإلدارٌة

 50885 53299 50938 50129 التعلٌمٌة

 798 762 758 683 هٌئة التفتٌش 

فً التخطٌط المستشارون فً التوجٌه التربوي و المستشارون 

 التربوي
178 180 310 231 

 357 483 559 472   والمحاسباتًبالتدبٌر المالً والمادي األطر المكلفة 

 320 411 293 138 و ملحقو االقتصاد و اإلدارة    التربوٌونالملحقون 

 220 195 506   األطر المشتركة 

 33239 33531 29369 32389 الجهوٌة

 22376 21954 19325 20719 المحلٌة

 7355 عملٌة تدبٌر الفائض و الخصاص

 124877 120767 121799 124935 المجموع



 قامت الدولة موظفً من 54% ٌشكل الذي القطاع لحجم نظرا

 مختلف لمعالجة متطورة معلوماتٌة نظم بتطوٌر الوزارة

 : أهمها البشرٌة الموارد بمجال المرتبطة العملٌات

 ؛“مسٌر”منظومة –

 .منظومة الحركات االنتقالٌة–
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رساء امنظم املؼلوماتية متدبري املوارد امبرشيةأ   مهية اإ  



 للمعطٌات وتخزٌن ممركزة غٌر معالجة تتٌح معلوماتٌة منظومة هً•

  جمٌع بٌن المعطٌات تبادل من ٌمكن مركزي بشكل البشرٌة بالموارد المتعلقة

   .المتدخلٌن

 تدبٌر وأسالٌب آلٌات تطوٌر إطار فً المنظومة هذه استعمال وٌندرج•

 بالقطاع العاملٌن جمٌع بٌن الفرص وتكافؤ الشفافٌة مبدأ وضمان البشرٌة الموارد

57 

“مسري”منظومة   
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 مساظر امتدبري 
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Grp RH – Proc.Z

Resp RH

Grp RH – Proc. Y

Resp RH

Grp RH – Proc. X

Resp RH

RH

Affectation

«مسري»مسلسل امتدبري مبنظومة   



   المعطٌات؛قاعدة   تقاسم نفس•

 ؛(traçabilité)تحدٌد المسؤولٌة•

 اإلنجاز؛سرعة •

 ؛والجهوٌة تماشً المنظومة مع الالمركزٌة•

 البشرٌة؛عن تدبٌر الموارد  المسؤولٌنالتواصل عبر المنظومة بٌن جمٌع •

 .نزع الصفة المادٌة عن قرارات التدبٌر•
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نوعني من اخلدمات إلكرتونية  “ تبليغ_مسري”تتيح خدمة 

: 

 ؛(276849) باملوظفني     خدمات خاصة 1.

عن تدبري املوارد البشرية   باملسؤولنيخدمات خاصة 2.

 (.11000)حوالي 
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 “مسري تبليؽ”خدمة 



 بوابة مسٌر-تبلٌغ 

اإلطالع على 
 الوضعٌة اإلدارٌة

اإلطالع على 
 الوضعٌة المالٌة

اإلطالع على 
 الوضعٌة العائلٌة

 القرارات

القرارات 
 المؤشر علٌها

القرارات فً طور 
 التأشٌر
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 اخلدمات اخلاصة ابملوظف



 

 

 مناذج اخلدمات اخلاصة ابملوظف
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 االإظالع ػىل اموضؼية االإدارية



65 

 االإظالع ػىل اموضؼية املامية
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 االإظالع ػىل اموضؼية امؼائلية
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 االإظالع ػىل امقرارات املؤرش ػلهيا أ و اميت يف ظور امتأ شري



 الوضعٌات

اإلطالع  وتسلٌم 
 الوضعٌة اإلدارٌة

اإلطالع  وتسلٌم 
 الوضعٌة المالٌة

اإلطالع على 
 الوضعٌة الشخصٌة

تسلٌم القرارات 
 المؤشر علٌها

 الترقٌات

 ترك الوظٌفة

 الترسٌم

 التمدٌد

المؤشرات و 
 األحصائٌات

مؤشرات مساطر 
 التدبٌر

 مؤشرات عامة 

 إحصائٌات
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 اخلدمات اخلاصة ابملدبرين
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 مناذج اخلدمات اخلاصة ابملدبرين
 



 

70 

 االإظالع ػىل اموضؼية االإدارية وتسلميها
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االإظالع ػىل اموضؼية املامية وتسلميها   
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 االإظالع ػىل اموضؼية امؼائلية املؤرش ػلهيا



 

73 

اإلطالع على القرارات المؤشر علٌها وتسلٌمها أو التً فً طور التأشٌر   
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 منوذج من وثيقة اموضؼية االإدارية



 

75 

 منوذج من قرار امرتيق يف امرتبة
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 اخلدمات املتؼلقة ابموضؼيات و املؤرشات



 الخدمة اإللكترونٌة الخاصة بالحركات االنتقالٌة•
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 املنظومة املؼلوماتية نلحراكت الاهتقامية
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  ثم الاهتهاء من مكننة مخحلف العمليات املحعلقة بجميع الحزكات بحيث يحم إهجاس ها عن طزيق  2012ابحداء من سنة
 :الخدمة إلالكتروهية لالهحقاالت و هو ما يمكن

لهذا إعدادها ثم التي الوسارة بوابة عبر  بأهفسهم اهحقالهم طلبات جعبئة من حزكة كل في املشاركين 
 الغزض؛

هفس طزيق عن الطلبات هذه على إلالكتروهية املصادقة من إلاقليمية املديزيات و  ألاكاديميات 
 البوابة؛

 املنظومة املؼلوماتية نلحراكت الاهتقامية

اآللً التبادل  

تدبٌر الفائض و 

 الخصاص
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 واهجة مسك املؼعيات من ظرف املشارك



80 

قلميية أ و ال اكدميية  واهجة املصادقة من ظرف املديرية االإ



 الموارد تدبٌر مجال فً اإللكترونٌة الخدمات توسٌع على حالٌا العمل ٌتم

 :بتوفٌر البشرٌة

 للمساطر؛ الذاتٌة الخدمة1.

 ؛ » MOBILE-تبلٌغ « : الذكٌة الهواتف تطبٌق خدمة2.

 .البشرٌة الموارد استعمال فً اآللً التحكم ستتٌح التً ترشٌد خدمة3.
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اخلدمة اذلاتية نلمساظر



 تقوٌة التواصل ودعم التفاعلٌة مع الموارد البشرٌة؛•

 إرساء الشفافٌة؛•

 تفعٌل المراقبة الذاتٌة و الخارجٌة؛•

 دعم تحدٌث تدبٌر الموارد البشرٌة؛•

 ؛ DEMATERIALISATION DES ACTESنزع الصفة المادٌة عن قرارات التدبٌر •

 .تقرٌب المعلومة من الموظفٌن•
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 أ مهية امنظم  املؼلوماتية و اخلدمات االإمكرتوهية 
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 حسن تتبؼمكشكرا ػىل 
 


