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 :املعطيات اجلغرافية 2

 

 عدد الدوائر  املساحة
 عدد اجلماعات احلضرية والقروية

 الكثافة السكانية
 قروي حضري

3263Km² 2 7 11 171HA/Km² 

 

 الساكنة 

 عدد السكان
 نسبة تزايد السكان

 اجملموع الوسط القروي الوسط احلضري

392623 172803 565426 1.1% 

 

 لرتبويةالدميوغرافية ا 

 األطفال يف سن التمدرس
 اجملموع

4-5 6-11 12-14 15-17 

17280 52118 28055 26418 123871 
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 املؤسسات التعليمية .0

 السلك

 املوسم الدراسي

2115/2114 2111/2115 2117/2111 

 ابتدائي

مدرسة 

 مستقلة
11 11 13 

جمموعة 

 مدرسية
53 53 53 

مدرسة 

 مجاعاتية
3 3 3 

 33 33 31 اعدادي

 17 17 16 تأهيلي

 111 117 130 اجملموع

 

 التالميذ )عمومي + خصوصي( .2

 السلك

 املوسم الدراسي

 التطور 4102/4102 4102/4102 4102/4102

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 %2 %1 29612 33501 42122 22180 48822 24824 ابتدائي

 %8 %3- 00202 04212 01218 02120 01022 04842 اعدادي

 %5 %6 2208 2822 2482 2202 2082 2228 تأهيلي

 %4 %2 47646 53102 22222 24022 45248 52339 اجملموع

 

 

 

 يالعرض الرتبو
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 املفكك .3

 

 التطور 2016/2017 2015/2016 2014/2015

 %2.16- 634 638 648 حجرات املفكك

 - 4 10 00 املعوضة احلجرات

 

 األقسام املشرتكة .4

 التطور 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

 %30.3- 161 177 231 مستويني

 %24.1- 41 31 54 مستويات 3

 %316.7 25 31 6 مستويات فأكثر 4

 

 مؤشرات التمدرس .5

 التمدرس نسب 

2014/2015 2015/2016 2016-2017 

4-5 6-11 12-14 15-17 4-5 6-11 12-14 15-17 
4-5 1-11 12-14 15-17 

44.2% 97.1% 84.6% 59% 45% 1182% 85.5% 59.5% 46% 111% 87.07% 60.35% 

 

 (45)+ االكتظاظ 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي

0.81% 2.59% 0.0% 1841% 1814% 4. % 1.4% 7.7% 4.1% 

 

 املردودية الداخلية 

 

2113/2114 2114/2115 2115/2111 

 تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي

 %2.81 %7.38 %0.3 %2.82 %5.16 %0.65 %3.09 %6.02 %1.41 االنقطاع

 النجاح
87.26% 

 
78.96% 79.13% 88.0% 73.60% 77.23% 85.6% 70.03% 86.27% 

 %11 %22.58 %14.10 %14.03 %20.24 %11.9 %15.73 %16.17 %12.42 التكرار
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 التوجيه للشعب العلمية والتقنية 

 
2014/2015 2015/2016 

2016/2017 

 %51 %45.63 %47.97 ذكور

 %54 %48.47 %53.3 اناث

 %52 %47.14 %50.58 اإلقليم

 

 استكمال الدراسة 

2113/2114 2114/2115 2115/2111 

 تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي

53.8% 38.2% 22.5% 52.7% 40.1% 21.9% 53.6% 37.7% 21.5% 
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 امللكية "مليون حمفظة" املبادرة .0

 املستفيدون 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

60356 57740 60516 

 

 الداخليات .2

2114/2115 2115/2111 2016/2017 

 تأهيلي إعدادي ابتدائي يليتأه إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي

2 2 6 2 2 1 2 2 7 

 

 املنحالدراسيةللتالميذاجلدد .3

 

 االطعام باالبتدائي
 اإلطعام باإلعدادي

 ) وجبة غداء (

االبتدائي )مدارس 

 مجاعاتية(

منحة كاملة 

 باإلعدادي
 

34000 251 11 211 2014/2015 

34000 251 11 251 2015/2016 

21000 211 121 211 2016/2017 
 

 النقل املدرسي .4

 احلافالت الدراجات اهلوائية 

 املستفيدون العدد اجلدد 

2014/2015 37 51 2414 

2015/2016 31 13 3213 

2017/2111 31 11 4511 

 

 برنامج تيسري .5

 عدد األسر
جمموع التالميذ 

 املستفيدين
عدد املؤسسات 

 املستهدفة
 

865 1078 5 2014/2015 

889 1116 5 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 الدعم االجتماعي
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 السكنيات اخلاصة بأساتذة الوسط القروي .6

 

 

 عدد السكنيات جمموع املستفيدين
 

 2015/2016 11 يف طور االجناز



 
 

10 

 

 

 إحصاء املوارد البشرية باإلقليم .0

 قليمتطور أعداد املوارد البشرية باإل 

/ السنة املديرية  2013 2014 2015 2016 2017 

 4785 4590 4679 4578 4786 الناظور

 أطر هيئة التدريس 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي
 تأهيلي إعدادي ابتدائي

2198 856 715 2138 867 732 2000 727 776 

 الفئات العمرية –أطر هيئة التدريس 

 2014/2015 2015/2016 

 تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي

سنة 45 أقلمن  1269 440 276 1249 451 387 

سنة 55 و 45 مابني  686 291 254 608 298 258 

سنة 55 أكثرمن  243 125 85 281 128 87 

 ن اجلددواخلرجي 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 تأهيلي إعدادي ابتدائي تأهيلي إعدادي ابتدائي
 تأهيلي إعدادي ابتدائي

03 42 39 0 66 69 2   

 املتقاعدون املمدد هلم إىل متم السنة الدراسية 

 اإلطار العدد

 مساعد إداري 00

 مساعد تقين 01

 متصرف 01

 ملحق االقتصاد واالدارة 05

 ملحق تربوي 03

 مفتش يف التوجيه الرتبوي 00

 مفتش يف التخطيط الرتبوي 00

 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي 00

 ثانويمفتش تربوي للتعليم ال 02

 أستاذ التعليم االبتدائي 43

 يدأستاذ التعليم الثانوي االعدا 23

 التأهيليأستاذ التعليم الثانوي  17

 حمرر 00

 اجملموع 95

 

 املوارد البشرية
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 املسالك الدولية للبكالوريا املغربية .0

 التعليم العمومي 

 جذع مشرتك علمي 
 السنة أوىل بكالوريا

 علوم رياضية

 السنة أوىل بكالوريا

 ريبيةعلوم جت
 SVTالثانية باك

 املؤسسة
عدد 

 التالميذ

عدد 

 األقسام

عدد 

 التالميذ

عدد 

 األقسام

عدد 

 التالميذ

عدد 

 األقسام

 عدداألقسام عددالتالميذ

 1 17 2 54 2 57 4 141 عبد الكريم الخطابي

   1 11 1 15 3 11 الناظور الجديد

   1 25     طه حسين

       2 41 ابن سينا

تحسان بن ثاب  31 1       

       2 51 المنطقة الصناعية

 

 الثانية باك ع فزيائية 

 الثانيةالسنة 

 بكالوريا
 أ علوم رياضية

 السنةالثانيةبكالوريا

جمموع  ب رياضية علوم

 التالميذ
جمموع 

 األقسام

 املؤسسة
عدد 

 التالميذ
عدد 

 األقسام
عدد 

 التالميذ
عدد 

 األقسام
عدد 

 التالميذ
عدد 

 األقسام

الكريم الخطابي عبد  54 2 11 1 17 1 364 13 

 6 144     1 32 الناظور الجديد

 1 25       طهحسين

 2 46       ابنسينا

 1 31       حسانبنثابت

 2 51       المنطقةالصناعية

 

  اخلصوصيالتعليم 

 عدد التالميذ عدد األقسام املستوى اخليار  املؤسسة

- - - - - 
 

 ةالباكلوريا املهني .2

 مسلك البكالوريا املهنية

  (Filière Bac PRO  ) 

املؤسسة التعليمية 

 احملتضنة
 مركز التكوين املهين

ISTA  
 عدد التالميذ عدد األقسام

 املطار مهين -علميج.م  
-مركز التكوين املهين

 32 2 املطار

 محان الفطواكي مهين -علميج.م 

-مركزالتكويناملهين

 املطار
2 33 

يانة الص -أوىل باك

 املعلوماتية و الشبكات
 املطار

-مركزالتكويناملهين

 املطار
1 21 

 العمل الرتبوي
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 التأطري الرتبوي .3

 التأطري الرتبوي أطر هيئة 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 ثانوي ابتدائي ثانوي ابتدائي
 ثانوي ابتدائي

17 25 13 23 10 19 

 

 

 والتوجيه مفتشو التخطيط 

 

 مفتشو املصاحل املادية واملالية 

 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 1 1 1 التخطيط

 2 2 2 التوجيه

2014/2015 2015/2016 
2016/2017 

11 11 11 


