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 حصيةل قطاع الرتبية الوطنية ابلأرقام واملؤرشات
  2019 -2020خالل املومس ادلرايس 

 

قطاع ي والتعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهن

الموسم ات التربية برسم التقرير السنوي الخاص بالمعطيات اإلحصائية ومؤشر الوطنية،التربية 

 الجزء األول يقدم الحصيلة اإلحصائية للقطاع ين،والذي ينقسم الى جزأ ،2019 -2020الدراسي 

الجزء الثاني تطور أهم مؤشرات التربية برسم يعرض  بينما، 2019-2020للموسم الدراسي 

  نفس الموسم الدراسي. 

حجم تعكس ل ،إيجابية ومشجعة جدمجملها والتي كانت في  ،تأتي حصيلة هذا الموسمو

رغم  العرض المدرسي وجودة التعلماتلتحسين مستوى  على صعيد القطاعجهودات المبذولة الم

 وتداعياتها السلبية انتشار جائحة كوروناوالمتمثلة في ، الظرفية الصعبة التي ميزت هذا الموسم

بكامل مكوناتها  التام للوزارة لتترجم بالملموس االنخراطعلى المنظومة. كما تأتي هذه الحصيلة 

المتعلق  51-17اإلطار  أجل بلوغ أهداف وغايات القانونوشركائها والعمل المتواصل من 

 .بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

والمرتبطة بمجاالت التعليم األولي  القطاعمكونات  إلى أبرزوتتطرق هذه الحصيلة 

مصحوبة بعرض والتعليم الخصوصي  الموارد البشريةو الدعم االجتماعيوالعرض المدرسي و

الى  2011-2012للفترة الممتدة من الموسم الدراسي  ألهم مؤشرات أداء المنظومة التربوية

  .2019 -2020 الموسم الدراسي

 نعداد المتمدرسيأ

باألسالك التعليمية الثالثة  اإلجمالي للمتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصيبلغ العدد 

 تلميذة 7.365.626مجموعه ما  2019 -2020على المستوى الوطني برسم الموسم الدراسي 

 3.545.882ما مجموعه  اإلناثتمثل  مقارنة مع الموسم الماضي، ٪2.5 بزيادة قدرها اوتلميذ

 . ٪48.14تلميذة أي نسبة 

يم بالتعل 1.105.182متمدرس بالتعليم العمومي و 6.260.444على هذا العدد يتوزع و

هذا، ويتوزع العدد من مجموع المتمدرسين. ٪ 17.65لتبلغ حصة هذا األخير نسبة  الخصوصي

 3.727.271على  2019-2020في سنة  بحسب األسالك )عمومي(اإلجمالي للمتمدرسين 

بالسلك الثانوي اإلعدادي منهم  1.605.638وإناث،  1.784.854منهم  االبتدائيمتمدرس بالسلك 

 إناث. 479.303منهم بالسلك الثانوي التأهيلي  متمدرس 927.535وإناث  749.921

-2020حسب السلك خالل سنة  المتمدرسين بالتعليم الخصوصيوفيما يخص حصة 

 ينعلى التوالي بكل من السلك ٪10.7و ٪10.3بالسلك االبتدائي، و %17.8، فقد بلغت 2019

  الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي. 

 التعليم األولي

سية ابمختلف أنواعه خالل السنة الدر للمتمدرسين بالتعليم األوليلغ العدد اإلجمالي ب

إناث،  416.669منهم  ،متمدرسا بمجموع التراب الوطني 893.658ما مجموعه  2019 -2020

 .2018-2019مقارنة مع سنة  ٪11.7 مسجال بذلك زيادة قدرها

 



 
 

 المؤسسات التعليمية

بالوسط القروي،  6.110منها مؤسسة  11.213 ات التعليميةللمؤسسبلغ العدد اإلجمالي 

 2.042، و(مدرسة جماعاتية 152منها )مؤسسة تعليمية بالسلك االبتدائي  7.890تتوزع على

أي بزيادة قدرها  ،مؤسسة بالسلك الثانوي التأهيلي 1.281مؤسسة بالسلك الثانوي اإلعدادي و

 تم افتتاحها جديدة مؤسسة تعليمية 181ادل ما يعأي ب ،2018-2019مع سنة  مقارنة 1.64٪

مؤسسة  35مدرسة جماعاتية( و 18مؤسسة بالسلك االبتدائي ) 101بمجموع التراب الوطني، منها 

 .2018-2019مقارنة مع سنة مؤسسة بالسلك الثانوي التأهيلي  45بالسلك الثانوي اإلعدادي و

برسم داخلية  822من مية الثالثة باألسالك التعليفقد انتقل عددها  الداخليات،وبخصوص 

٪، 12.4، أي بزيادة قدرها 2019-2020داخلية سنة  924إلى  2018- 2019 الدراسي موسمال

 وذلك بمجموع ربوع المملكة.

 أعداد المدرسين 

 حوالي 2019-2020برسم الموسم الدراسي  هيئة التدريسلبلغ العدد اإلجمالي 

بالسلك  138.057 الموسم الماضي بينهممع  قارنةم ٪2.17بزيادة تقدر ب مدرسا، 252.135

وتجدر اإلشارة  بالسلك الثانوي التأهيلي. 53.704بالسلك الثانوي اإلعدادي و 60.374االبتدائي و

وعلى الرغم من قيمة هذه األعداد . بالعالم القرويمن هيئة التدريس تشتغل  ٪48الى أن أكثر من 

لتحسين مستوى بعض األطر  في حاجة ماسة للمزيد من لود المبذولة إال أن القطاع الزاوالجه

 .متعددة المستويات ومؤشر األقسامخاصة منها مؤشر االكتظاظ  المؤشرات

 الدعم االجتماعي

، استفاد ما مجموعه 2019-2020خالل الموسم الدراسي  الدعم االجتماعيفي إطار آلية 

أي بزيادة بالوسط القروي،  1.070.939 منهم اإلطعام المدرسيتلميـذة وتلميذ مــن  1.145.721

تلميذ  106.572واستفاد كذلك  2018-2019مقارنة مع الموسم الدراسي ٪ 1.1اجمالية تقدر ب 

مقارنة مع الموسم  ٪3.3وتلميذة مـن خدمات الداخليات مسجال بذلك زيادة إيجابية تقدر ب 

 . 2018-2019الدراسي 

فقــد بلــغ عــدد المستفيدات والمستفيدين ما مجموعه ، لخدمة النقــل المــدرسيوبالنســبة 

 منهم 2018-2019مقارنة مع الموسم الدراسي  ٪20.4تلميذ وتلميذة بزيادة  275.832

  بالوسط القروي. 217.391

أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" فقد تم إحصاء 

-2019٪ مقارنة مع الموسم الدراسي 10.3الموسم أي بزيادة مستفيد خالل نفس  4.216.068

 بالوسط القروي.2.593.705 منهم ، 2018

 2.435.052فقد استفاد منه  ،وبخصوص برنامج تيسير للتحويالت المالية المشروطة

أسرة  1.583.102٪ مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي ينتمون ل 5.8بزيادة تلميذة وتلميذا، 

 مليار درهم. 2.5يزانية قدرها مغربية وبم

 وتطوير العرضهذه المجهودات المبذولة من طرف الوزارة على مستوى توسيع 

وكذا على مستوى الدعم االجتماعي بكل مكوناته ساهمت بشكل كبير ومباشر في تحسن  ،المدرسي

 أغلب مؤشرات نجاعة أداء القطاع.

 

 

 



 
 

 أداء القطاع المدرسينجاعة مؤشرات 

تجدر اإلشارة إلى أن القطاع قد تمكن أداء المنظومة التربوية، نجاعة ؤشرات يخص م فيما

برسم الموسم الدراسي ، حيث ناهزت هذه النسبة نسب التمدرسمن تحقيق نسب هامة على مستوى 

. أما بسلك أيضا بالنسبة لإلناث( ٪100)بالسلك االبتدائي في المائة  100حوالي  2020-2019

 ٪94.2 حوالي 2019-2020برسم الموسم الدراسي هذه النسبة  د سجلتفق الثانوي اإلعدادي

 2018-2019سنة تم تسجيلها برسم لدى اإلناث(  ٪89.3) ٪91.8لدى اإلناث(، مقابل ٪ 92.2)

 ،الثانوي التأهيلي. نفس التوجه اإليجابي تم تسجيله بسلك نقطة مئوية 2.4 تحسن إيجابي قدرهأي 

لدى اإلناث( مقابل  ٪68.7) ٪69.9 حوالي 2019-2020لموسم برسم ا بلغت هذه النسبةحيث 

 .نقطة مئوية 2.7 زيادة قدرهابأي  2018-2019سنة تم تسجيلها لدى اإلناث(  65.5٪) 66.9٪

سنوات،  5-4، فقد بلغت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية وليللتعليم األبالنسبة و

نقطة  14.1مسجلة بذلك زيادة قدرها  2018-2019تم تحقيقها في سنة  ٪57.8مقابل % 71.9

ولة من حيث بناء وتأهيل حجرات جديدة جع الى الحجم الكبير للجهود المبذوذلك ير ،مئوية

  والمجتمع المدني حول هذا البرنامج.بالمدارس العمومية وتعبئة الشركاء 

تسجيل تم بالتعليم االبتدائي بالوسط القروي، فقد  مستوياتاألقسام متعددة الفيما يخص و

إلى  2019-2018من الموسم الدراسي  مستويات 6و 5و 4في األقسام المكونة من  هامانخفاض 

٪ السنة 4.3ب مقارنة ٪ 3.6 ببحيث باتت تشكل حصة تقدر  2019-2020الموسم الدراسي 

برسم الموسم الدراسي  وثالث مستوياتمستويين تشكل حصة األقسام المكونة من الماضية. كما 

  .٪95.7بعد أن كانت تشكل نسبة  ٪96,4حوالي  2020-2019

تم  ٪89.7من االبتدائي بالتعليمانتقل هذا المؤشر  ، فقدالدراسة استكمالنسب بوفيما يتعلق 

، نقطة مئوية 1.7زيادة بأي  2019-2020سجلت سنة  ٪91.4 إلى 2018-2019سنة تحقيقها 

المؤشر انتقل هذا  نقطة مئوية حيث 5.8زيادة قدرها تم تحقيق  الثانوي اإلعداديوبالتعليم 

 ،2020-2019تم تسجيلها سنة  ٪61.4إلى  2019-2018برسم الموسم الدراسي  ٪55.6من

برسم الموسم ٪31.3منفقد انتقل مؤشر نسب استكمال الدراسة  الثانوي التأهيليوبالنسبة للتعليم 

 .نقطة مئوية 7.7زيادة وصلت ب 2019-2020سجلت سنة  ٪39 إلى 2019-2018الدراسي 

، اناجح 20.741، فقد عرف عدد الناجحين زيادة بلغت النجاح بالباكالوريالى مستوى وع

، 2019سجل في يونيو  280.406إلى  2018تحقق في يونيو  259.665بحيث انتقل عددهم من 

بحيث انتقلت من ، نقطة مئوية 5.2 إلى زيادة وصلتبوبذلك حققت نسبة النجاح بالباكالوريا 

 .٪72.2إلى  66.9٪

باألسالك التعليمية الثالثة  ملحوظاانخفاضا ، فقد عرف االنقطاع الدراسي بخصوصأما  

إلى  2018-2019سجل سنة  359.745منقطع، بحيث انتقل عدد المنقطعين من 55.200بلغ 

وذلك مقارنة بالزيادة السنوية ، ٪15.34بتراجع نسبته أي  2019-2020سجل سنة  304.545

 بالتعليم 76.574 حسب األسالك التعليمية إلى حواليعدد المنقطعين بيتوزع  متمدرسين.في عدد ال

 الثانوي التأهيلي. بالتعليم 67.134 و التعليم الثانوي اإلعداديب 160.837االبتدائي و

هذا على مستوى األعداد، أما على مستوى حجم المنقطعين من أعداد المتمدرسين، فقد 

بالسلك الثانوي التأهيلي، أما  %7.4بالسلك االبتدائي و %2.1لالنقطاع  سجلت النسبة المتوسطة

 .%10.4وهي السلك الثانوي اإلعدادي فسجلت به أعلى نسبة 

يمكن االطالع على التقرير السنوي بشقيه عبر البوابة الرسمية للوزارة و 

www.men.gov.ma. 
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