
للتربية الجهويةاإلحصائيات   
Statistiques régionales de l’éducation  



2014-2015

 1

  http://sise.men .gov.ma/gresa عبر البوابة اإللكترونية

استخراج المعطيات اإلحصائية على شكل xml  ثم نقلها الى قاعدة معطيات access  قصد استغاللها
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مسك المسجلين الجدد للموسم الدراسي الجديد
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  http://sise.men .gov.ma/esise عبر البوابة اإللكترونية

استخراج المعطيات اإلحصائية على شكل xml  ثم نقلها الى قاعدة معطيات access  قصد استغاللها

4
توفير قاعدة المعطيات لكل نيابة و بالجهة

اعداد الوثائق اإلحصائية و الكتيبات و المطويات

تزويد المصالح الداخلية و الخارجية بالمعطيات اإلحصائية حسب الطلب
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  http://sise.men .gov.ma/esise عبر البوابة اإللكترونية

استخراج المعطيات اإلحصائية على شكل xml  ثم نقلها الى قاعدة معطيات access  قصد استغاللها

اعداد الكتيبات الخاصة باحصاء ماي و احتساب نسب االنقطاع عن الدراسة

6
  http://sise.men .gov.ma/esise عبر البوابة اإللكترونية

استخراج المعطيات اإلحصائية على شكل xml  ثم نقلها الى قاعدة معطيات access  قصد استغاللها

ربط قاعدة المعطيات access بتطبيق على شكل excel  من اجل استخراج المعلومات بطريقة موحدة

اعداد الكتيبات الخاصة بنتائج آخر السنة و احتساب نسب النجاح و التكرار و الفصل

عمليات اإلحصاء المدرسي

تحيين مستند المؤسسات العمومية و الخصوصية  )يوليوز- شتنبر(

عملية اإلحصاء السنوي )نونبر( 

استغالل المعطيات اإلحصائية

اإلحصاء الموجز )ماي( 

نتائج آخر السنة )يوليوز( 

 منظومة مسار 



 المنهجيات المستعملة 
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 منظومة مسار للتدبير المدرسي
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Système d’Information Statistique 

E.SISE 









 معطيات إحصائية



المدارس الجماعاتيةالفرعياتمدارس مستقلة-م/م

1135423022221وجدة أنجاد

729701811198بركان

13014233116322الناظور

30746126128جرادة

621855178277تاوريرت

701694128263الدريوش

491425910215فجيج

52686325129811624المجموع

النيابة

االبتدائي

المجموعالتأهيلياإلعدادي

 المؤسسات التعليمية

2014-2015 



 (مسار –عمومي ) يذالتالم

المجموعالتأهيلياإلعدادياالبتدائيالنيابة

44033244761909087499وجدة أنجاد

2606012154825146465بركان

54526223521277389651الناظور

124635423294720833جرادة

271309517627542922تاوريرت

224347490375933683الدريوش

162245216342324863فجيج

2028708662856518346016المجموع

2014-2015 



تطور أعداد المؤسسات العمومية 
 بالجهة الشرقية



 تطور الحجرات بالجهة الشرقية



 تطور األقسام بالتعليم العمومي بالجهة



بالتعليم العمومي بالجهة تطورالممدرسين  



التعليم الخصوصي - الممدرسينتطور أعداد   



 المؤشرات

Les indicateurs  



2015-2014 التمدرسنسب   

 

 2014-2015 الفئة العمرية

 منهم اإلناث المجموع

 %40.25 %41.66 سنة  5– 4

 91.39 %92.44 سنة 11 – 6

 84.06 %88.12 سنة 14 – 12

 60.40 %65.15 سنة 17 – 15

 التمدرسنسبة   في فئة عمر معينة في جميع األسالك  المتمدرسون
= الخاصة              

 عدد األطفال من هذه الفئة العمرية
100 X 



 2015-2014  2014-2013  2013-2012

31 26 31

معدل ا التالميذ  للحجرة الدراسية الواحدة باإلعدادي      

37 35 39

معدل ا التالميذ  للحجرة الدراسية الواحدة بالتأهيلي      

26 31 36

معدل ا التالميذ  للمدرس باإلبتدائي

 26  25 25  

معدل ا التالميذ  للمدرس باإلعدادي      

28 27 24

معدل ا التالميذ  للمدرس بالتأهيلي      

19 17 18

معدل ا التالميذ  للقسم باإلبتدائي      

25 26 25.9  

معدل ا التالميذ  لقسم باإلعدادي      

36 37  36 

معدل ا التالميذ  للقسم بالتأهيلي      

34 35  35 

مؤشرات التمدرس للجهة

معدل ا التالميذ  للحجرة الدراسية الواحدة  باإلبتدائي



=  معدل التالميذ  للحجرة  

المتمدرسينعدد   

 عدد الحجرات

= لألستاذمعدل التالميذ    

المتمدرسينعدد   

 عدد األساتذة

= للقسم معدل التالميذ    

المتمدرسينعدد   

 عدد األساتذة



2015-2014 اإلنقطاعنسب   

=  اإلنقطاعنسبة   ماي احصاءعدد المنقطعين حسب   

نونبر احصاءحسب  المتمدرسينعدد   
100 X 

2015 2014 

 ابتدائي

 %نسبة االنقطاع   المنقطعين ماي نونبر %نسبة االنقطاع المنقطعين ماي نونبر

 163 12301 12464 جرادة
1,31 

12477 12284 163   
1,31 

 1,08 243 22199 22442 الدريوش
23066 22685 355   

1,54 

 0,72 396 54902 55298 الناضور
55231 54592 644   

1,17 

 0,93 243 25817 26060 بركان
25870 25568 242   

0,94 

 1,04 282 26848 27130 تاوريرت
27232 26773 467   

1,71 

 2,01 326 15898 16224 فيكيك
16312 15900 345   

2,12 

 0,73 322 43711 44033 انجادوجدة 
43482 43121 253   

0,58 

 1975 201676 203651 الجهة 
0,97 

203670 200923 2469   
1,21 



2015-2014نتائج آخر السنة   

 %نسبة الفصل  % نسبة التكرار %نسبة النجاح 

 اناث المجموع اناث المجموع اناث المجموع الجنس

 0,03 0,03 12,34 14,85 87,63 85,12 األولى ابتدائي

 0,01 0,01 8,37 10,86 91,63 89,12 الثانية ابتدائي

 0,02 0,04 8,53 11,63 91,45 88,33 ابتدائي الثالتة

 0,03 0,05 6,68 10,13 93,30 89,81 الرابعة ابتدائي

 0,04 0,13 5,85 9,76 94,11 90,11 الخامسة ابتدائي

 0,17 0,41 14,35 18,89 85,49 80,70 السادسة ابتدائي

 0,05 0,11 9,40 12,74 90,55 87,15 المجموع العام



= نسبة النجاح   

 عدد الناجحين

الحاضرين المترشحينعدد   

= نسبة التكرار   

 عدد المكررين

الحاضرين المترشحينعدد   

= نسبة المفصولين   

 عدد المفصولين

الحاضرين المترشحينعدد   

100 X 

100 X 

100 X 



 شكرا على تتبعكم


