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 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي 

 43 20 77 37 05/الفاكس:   70 18 77 37 05  الهاتف: –الرابط  –ابب الرواح  –املقر املركزي للوزارة 

 

  هيئة أطر التدريسبصفوف  التغيباتتقنية في شأن تتبع بطاقة 

 2017خالل شهر شتنبر 
  

 :ما يليمن استخالص منظومة "مسار"  عطيات ماستغالل مكن  ،في إطار تتبع الشأن التربوي 

 معطيات إجمالية  .1

وهو ما يمثل   611 التعليمية،مديري املؤسسات من طرف  2017شهر شتنبر خالل  صرح بهمامل املتغيبيناألساتذة بلغ عدد 

 ،.يوما 2984 بمجموع أيام يبلغ  من مجموع أطر هيئة التدريس العاملين بالوزارة،  0.29%

 حسب األسالك التعليمية: التغيب ايام عدد وكذا املتغيبين عدد توزيع 
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يةتوزيع عدد أيام التغيب حسب االسالك التعليم

االبتدائي الثانوي االعدادي الثانوي التأهيلي

33%

35%

32%

يةتوزيع عدد املتغيبين حسب االسالك التعليم

االبتدائي الثانوي االعدادي الثانوي التأهيلي

  من مجموع األساتذة  %0.41 ما يعادلمتغيب أي  211ب  االعدادي الثانوي سجل أكبر عدد من املتغيبين بالسلك

 يوم غياب،  1068 بمقداربهذا السلك، 

  من مجموع أطر هيئة التدريس العاملين بهذا السلك، %0.18 بنسبة متغيب 202 ب االبتدائيمتبوعا بالسلك 

 ، يوم غياب 1072يقابل  ما وهو

  يوم 844ما يقدر ب أي ب متغيب 198 بالتأهيلي الثانوي ثم السلك.  
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 متغيب بالسلك االبتدائي موزعين كالتالي: 202هذا ولإلشارة فإن 

 املجموع مدرسة ابتدائية مستقلة -مركزية-مدرسيةمجموعة  فرعية 

 202 125 34 43 عدد املتغيبين

 1072 734 210 128 عدد أيام التغيب
 

 توزيع عدد املتغيبين وكذا عدد أيام التغيب حسب نوع املبررات املقدمة 

 وفيما يلي توزيع عدد املتغيبين وكذا عدد أيام التغيب املسجلة حسب نوع املبررات املقدمة: هذا 

 

 

 

 عدد املتغيبين حسب عدد أيام التغيب  تصنيف 

 

 

غير مبرر أسباب أخرى رخصة مرض

66 115
430234 211

2539

توزيع عدد املتغيبين وكذا عدد ايام التغيب حسب نوع املبررات 

عدد المتغيبين عدد األيام

65
94

452

أيام تغيب7أكثر من  أيام تغيب7إلى 4من  أيام تغيب3إلى 1من 

توزيع عدد املتغيبين حسب عدد أيام التغيب 

 ،يوم 234 ايامها مجموعبلغ  متغيب لم يدلوا بأي وثيقة لتبرير تغيباتهم التي  611من أصل  66وتجدر اإلشارة إلى أن 
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 ديرياتوامل للتربية والتكوين األكاديميات الجهويةحسب  التغيب ايام عدد وكذا املتغيبين عدد توزيع .2

 اإلقليمية 
 

  االكاديميات الجهوية للتربية والتكوينحسب عدد املتغيبين وكذا عدد ايام التغيب توزيع: 
 

 كمايلي: حسب األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، 2017شهر شتنبر  خالل بهم املصرح متغيب 611يتوزع 
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الشرق  الرباط سال 

القنيطرة

ء الدارالبيضا

سطات

فاس مكناس درعة 

تافياللت

مراكش أسفي سوس ماسة بني مالل 

خنيفرة

ن كلميم واد نو  طنجة تطوان 

الحسيمة

العيون 

الساقية 

الحمراء

الداخلة وادي 

الدهب

وينتوزيع عدد املتغيبين وعدد ايام التغيب حسب االكاديميات الجهوية للتربية والتك

عدد املتغيبين عدد األيام

دد منها بجهة وادي الذهب يوم، في حين سجل أقل ع 495متغيب بما يعادل  108عدد من املتغيبين بجهة الشرق ب  أكبرسجل 

 .أيام 4 بمقدار (2) بمتغيبينلكويرة 

 يوم بدون مبرر. 79يوم مبرر برخصة مرضية، يليه  95أن أكبر عدد أيام تغيب وصل إلى إلى في هذا اإلطار  تجدر اإلشارة
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  املديريات اإلقليمية تصنيف 

  املتغيبينحسب عدد: 

 متغيب 30أكثر من   متغيب 30و 20ما بين   متغيب 19و 10ما بين   متغيبين 09و 05ما بين   متغيبين 5أقل من 

            
  النواصر

          

 بوجدور  الشقعين 
          

 طرفاية جرادة
 

  سيدي بنور 
       

 العيون 
الفقيه بن 

 الصالح
 

 الصويرة عين السبع

       

انزكان ايت  ميدلت

 ملول 
 

 الجديدة السمارة

       
        سيدي افني ازيالل  وزان الحسيمة
 موالي يعقوب اسازاك

 
 تزنيت تارودانت

 

الدار البيضاء 

      انفا
 الرحامنة اوسرد

 
 العرائش الفداء مرس

 

سيدي 

 البرنوص ي
 صفرو 

    
     كلميم زاكورة  تاونات برشيد  شيشاوة ابن مسيك

 سطات افران
 

 خنيفرة جرسيف
 

 القنيطرة الحي الحسني
 

 الناظور 
  

 موالي رشيد اليوسفية
 

 تطوان وارزازات
 

 مراكش تاوريرت
 

 الحاجب
  

طنجة   الرباط مديونة

 اصيال

   قاسم سيدي  خريبكة تنغير  مكناس
 طاطا الدريوش

 
 طانطان بوملان

 
 الحوز  الخميسات

 
 تمارة الصخيرات

 
 بركان

 فاس فكيك
 

 اسفي تازة
 

اكادير 

 اداوتنان

 سال
 

 انجاد وجدة
 

 الرشيدية

            
 ينتإقليمي تينمديري  مديريات إقليمية 05  مديرية إقليمية 15  مديرية إقليمية 23  مديرية إقليمية 27

 

 

 متغيب 35 لبركان بمتغيب، متبوعة باملديرية اإلقليمية  37 سجل أكبر عدد من املتغيبين باملديرية اإلقليمية بالرشيدية ب 

 ؛متغيب 26لوجدة انجاد ب اإلقليمية  ثم املديرية

  عدد والذي  أقل واسازاك الحسيمة، ميدلت ،العيون  ،جرادة ،الشقعين  النواصر، املديريات اإلقليمية:كما عرفت كل من

 ؛بمتغيب واحديقدر 

  :ي وادي الذهب، املحمدية، سيدهذا وتجدر اإلشارة بأنه لم يتم تسجيل أي متغيب بكل من املديريات اإلقليمية التالية

 .نةو قلعة السراغبنسليمان، الفنيدق، -املضيقسليمان، بني مالل، اشتوكة ايت باها، الفحص انجرة، شفشاون، 

. 
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  أيام التغيبحسب عدد: 

  يوم  100أكثر من   يوم100و 51ما بين   يوم 50و 21ما بين   يوم 20و 10ما بين   أيام 10أقل من
           

           النواصر

           الحسيمة

           ازاكاس

    الحي الحسني     اليوسفية  ميدلت

  جرادة
 شيشاوة

الفداء  

  مرس 

    وارزازات 

    اكادير اداوتنان  سيدي البرنوص ي تنغير  تارودانت  موالي يعقوب

    تاونات  صفرو  الدريوش  طنجة اصيال  اوسرد

    مراكش  سيدي بنور  سطات   الرحامنة   ابن مسيك

    الحوز   كلميم طانطان  الجديدة  عين الشق

  الخميسات  سال  تازة مديونة  وزان  العيون 

  بركان  خريبكة  ازيالل اسفي  برشيد  الفقيه بن الصالح

  زاكورة  عين السبع  العرائش تاوريرت  موالي رشيد  افران

  الصخيرات تمارة  السمارة  مكناس تطوان  بوملان  فاس

  الناظور   سيدي قاسم  بوجدور  طرفاية  جرسيف  الرباط

  وجدة انجاد  الراشيدية  الدار البيضاء انفا طاطا  تزنيت  فكيك

  الحاجب  القنيطرة  خنيفرة سيدي افني  الصويرة  انزكان ايت ملول 
           

  مديريات إقليمية 07  مديريات إقليمية 13  مديرية إقليمية 23  مديرية إقليمية 13  مديرية إقليمية 16

 

 

  متغيب، متبوعة باملديرية اإلقليمية  22يوم بمقابل  187 بللحاجب باملديرية اإلقليمية  االيامسجل أكبر عدد من

  .متغيب 22 يوم ل 148 ب للناظور اإلقليمية  ثم املديرية متغيب 26 ل يوم 158 ب لوجدة أنجاد

  من أيام التغيب والذي يقدر بيوم عدد  أقلواسازاك  الحسيمة النواصر، املديريات اإلقليمية:كما عرفت كل من

 ؛ واحد

  :ية، وادي الذهب، املحمدهذا وتجدر اإلشارة بأنه لم يتم تسجيل أي يوم غياب بكل من املديريات اإلقليمية التالية

قلعة  و  بنسليمان الفنيدق،-اشتوكة ايت باها، الفحص انجرة، شفشاون، املضيقسيدي سليمان، بني مالل، 

 .السراغنة

 

   


