دليل إجرائي و مبسط

حول حسن تعبئة استمارة بعض مؤشرات التنمية المستدامة ODD4
يتم الولوج إىل بوابة املستند املرجعي للمؤسسات التعليمية العمومية و اخلصوصية  GRESAعرب الرابط اإللكرتوين التايل  http:/sise.men.gov.ma/gresaويف صفحة االستقبال عند
اختيار »  « Etablissements publicsبالنسبة ملؤسسات التعليم العمومي أو »  « Etablissements privésبالنسبة ملؤسسات التعليم اخلصوصي حسب طبيعة املؤسسة املعنية
يتم التوجه مباشرة إىل صفحة اسم املستعمل و كلمة املرور.

عند تسجيل القن و كلمة املرور و بعد الضغط على زر  validerيتم الولوج مباشرة اىل الفضاء الذي مت ختصيصه للبحوث امليدانية )(Enquête

الصورة رقم 1

سيكون على السيد(ة) مدير(ة) املؤسسة اتباع اخلطوات األربع التالية بعد الضغط على زر  Enquêteليتسىن له اجناز البحث امليداين.

الخطوة االولى :
 حتميل البحث امليداين وذلك بالنقر على زرTélécharger

-

مث تسجيله يف احلاسوب.

الصورة رقم 2

عند حتميل و تسجيل و فتح البحث امليداين املسمى

 EnquêteODDعرب برنام  Excelيتعني على السيد(ة) مدير(ة) تعبئة املعلومات
املطلوبة يف البحث ،يتعلق األمر بتعبئة املعلومات التالية:
)1معلومات خاصة بالعتاد المعلوماتي للمؤسسة
-

 )2مرافق خاصة بالمرافق الصحية و الولوجيات
-

عدد احلواسيب ألغراض بيداغوجية باملؤسسة

عدد املراحيض املستعملة و اخلاصة فقط باإلناث

-

عدد خطوط شبكة االنرتنيت  ADSLباملؤسسة

-

عدد املراحيض املستعملة و اخلاصة فقط بالذكور

-

عدد خطوط شبكة االنرتنيت  3Gأو  4Gباملؤسسة

-

عدد املراحيض املستعملة و املختلطة باملؤسسة

-

-

عدد املستفيدين ذكور من دروس املعلوميات باملؤسسة

-

عدد املستفيدين إناث من دروس املعلوميات باملؤسسة

الخطوة الثالثة

الخطوة الثانية
 ارجاع االستمارة  EnquêteODDبعد
القيام بتعبئتها يتعين الضغط على زر
 parcourirللبحث على الملف في المكان
الذي تم تحفيظه فيه سابقا( .انظر الصورة
رقم)2

 االطالع و التأكد من المعطيات التي تم
مسكها و على نجاح عملية تدير و تحميل
المعطيات و ذلك بالضغط على زر
( Uploadانظر الصورة رقم)2

عدد مغاسل االيدي باملؤسسة
عدد الولوجيات املالئمة لذوي االحتياجات اخلاصة باملؤسسة

الخطوة الرابعة
 تصدير معطيات المؤسسة الى قاعدة
المعطيات الوطنية للمؤسسلت عبر النقر
على الزر Exporter vers la BD
المبين في الصورة رقم 2

مصلحة التخطيط و الخريطة المدرسية
مكتب اإلحصاء
المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي
شارع محمد الخامس شيشاوة 0524353021 : 0524353585 :
http://www.delegchichaoua.com

