
 

 املركز اجلهوي ملنظومة اإلعالم

"مسار"اللقاء التواصلي حول مستجدات منظومة   

2017أكتوبر  20و  19أيام   

 مستجدات مكوناتحول التعليمية في إطار التواصل المستمر مع مديرات ومديري المؤسسات 
 ،للتدبير المدرسي، وسعيا إلى تطوير األداء المهني لرؤساء المؤسسات التعليمية منظومة  "مسار"

لفائدة منسقي جماعات الممارسات المهنية بالجهة والمنسقين اإلقليميين  األكاديمية لقاء تواصليانظمت 
وذلك خالل يومي  حول محور تدبير الزمن المدرسي وتدبير فضاءات االستقبال لمنظومة "مسار"
ا لتكوينات والملتقيات بفاس، حضر هذلجهوي لبالمركز ا 2017 أكتوبر 20و  19الخميس والجمعة 

 اللقاء :

  اإلعالم باألكاديميةالمركز الجهوي لمنظومة رئيس  ✓
  رئيس قسم تدبير الموارد البشرية باألكاديمية ✓
 باألكاديمية رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ✓
 باألكاديمية السيد المكلف بتدبير قسم الشؤون التربوية ✓
 بالموارد البشريةرئيس مصلحة تدبير المسار المهني للموظفين واالرتقاء  ✓
 المسؤول الجهوي لمنظومة "مسار" ✓

جميع المتدخلين السيد مدير األكاديمية التي عبر فيها عن شكره ل كلمةب التواصليتميز هذا اليوم 
سواء على المستوى الجهوي أو اإلقليمي وخاصة السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات 

 افتتاحيةوفي كلمة  ، والفعال ألجل إنجاح هذا المشروع يالتعليمية على مجهوداتهم وانخراطهم الفعل
مكون تدبير  أهمية أكد فيها على ، المركز الجهوي لمنظومة اإلعالم رئيس  فريد بودرار للسيد 

في تمكين التلميذ من تعليم جيد ونافع، واستفادته  من والتي تتجلى بمنظومة مسار  الزمن المدرسي 
في حين تطرق السيد محمد الغوري رئيس  ،وحينه  هزمن التعلم في وقتمن الغالف الزمني بكامله و

خاصية كل من منظومة "مسير" قسم تدبير الموارد البشرية للمذكرات المنظمة في هذا الشأن وعلى 
، كما أشار إلى بعض المعطيات اإلحصائية المتعلقة بتدبير الغياب بالموارد  ومنظومة "مسار"

 ضرورةصطفى الشاوشي رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية إلى البشرية، وأشار السيد م
طبقا للمراسلة الوزارية األخيرة حول التقائية المعطيات بين تحيين مختلف المعطيات بمنظومة مسار 

المكلف بتدبير قسم الشؤون نوه السيد جمال فريشة   منظومة مسار ومنظومة اإلحصاء ، فيم حين
 في االرتقاء بالشأن التربويتلعبه  بالدور التربوي الهام  الذي أصبحت منظومة "مسار" التربوية

  التالية:المحاور ب  عروض تتعلق ثالثتقديم  قاءلا الهذضمن وقد ت
  تدبير الزمن المدرسي مسار:مستجدات منظومة  ✓
 تدبير الحجرات   مسار:مستجدات منظومة  ✓
 تدبير غياب الموظفين مسار:مستجدات منظومة  ✓

أطرها السيد محمد فحفوحي مدير الثانوية كر الذتطبيقية حول المحاور السالفة    لك ورشةتال ذثم 
   اإلعدادية ابن طفيل

وعة من التوصيات ممجخلص االجتماع إلى  وبعد نقاش مستفيض حول مختلف محاور العرض
 تم االتفاق على :التقنية التي سيتم اعتمادها في منظومة "مسار" كما 



 

 املركز اجلهوي ملنظومة اإلعالم

الممارسات  المديريات اإلقليمية وعلى صعيد جماعاتعلى صعيد بهذا الشأن تواصلي  يوم    تنظيم
مقترحات السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية مختلف ، من أجل تجميع المهنية

   .هاته اللقاءاتوموافاة األكاديمية بخالصة  ، بخصوص منظومة "مسار" ،بمختلف األسالك
ة والمنسقين اإلقليميين تمت موافاة جميع منسقي جماعات الممارسات المهني إلى أنه  ةوتجدر اإلشار
لك جميع محاور عروض وكذ دليل تدبير البنية المادية من خالل منظومة مسار"" ب لمنظومة مسار

 ي، كما وضعت األكاديمية بريد إلكترونهدا اللقاء
 ورقم هاتف من أجل التواصل. 

 

 


