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التربية الوطنية والتكوين قطاع معطيات حول 

بإقليم زاكورة المهني 

ين للتربية والتكوةاألكاديمية الجهوي

تافياللتدرعةجهة 



 التقسيم االداري

2

منه بالوسط 
القروي

عدد السكان 
2014إحصاء 

القروية منها الجماعاتعدد عدد الدوائر

256558 307306 23 25 2 زاكورة

1138561 1656072 109 125 15
املجموع 
بالجهة



 تغطية الدواوير بالوحدات املدرسية
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عدد 
سكانها 
حسب 
احصاء 
2014

الدواوير 
غير 

املمدرسة

املمدرسة
منها على 
بعد أكثر 

من أو 
2تساوي 
كلم

املمدرسة
منها على 

بعد أقل من 
كلم2

املمدرسة
منها بعين 

املكان

عدد 
الدواوير

املديريات االقليمية

- - 79 63 334 476 زاكورة

23 142 389 1645 2197 املجموع



 والتأهيليتغطية اجلماعات مبؤسسات التعليم اإلعدادي 
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نسبة التغطية
عدد الجماعات 

املتوفرة على 
تأهيليةثانوية 

نسبة التغطية
عدد الجماعات 

املتوفرة على 
إعدادية

املديريات االقليمية

68% 17 96% 24 زاكورة

44% 55 87% 109 املجموع بالجهة 



 التمدرسمؤشرات 
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سنة15-17 سنة12-14 سنة6-11 سنوات6 املديريات االقليمية

76 92 98% 97% الرشيدية

87،01% 73,07% 98,93% 98,21% ميدلت

62% 79,1% 97,6% 97,9% ورزازات

66% 80% 91% 100% تنغير

54,45% 78,86% 97,56% 98,6% زاكورة

اإلقليميةالتمدرسنسب 



 التمدرسمؤشرات 
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سنة15-17 سنة12-14 سنة6-11 سنوات6 االقليميةاملديرية 

39,89% 68,54% 92,16% 95,1% زاكورة

يبالوسط القرو التمدرسنسب 



 التمدرسمؤشرات 
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الثانوي التأهيلي الثانوي االعدادي االبتدائي املديريات االقليمية

3,5% 4,63% 1,56% زاكورة

نسب االنقطاع بالوسط القروي

الثانوي التأهيلي الثانوي االعدادي االبتدائي املديريات االقليمية

2,96% 4,12% 1,34% زاكورة

نسب االنقطاع االقليمية



 التعليم األولـــــــــــــــــي
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عدد 
5–4أطفال

سنوات

عدد 
االقسام

عدد رياض 
االطفال

عدد 
الكتاتيب

املديريات االقليمية

8054 210 7 142 زاكورة

39817 1684 137 1132
املجموع بالجهة



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 ي التعليم االبتدائ: املؤسسات التعليمية

الفرعيات امللحقات
منها 

بالقروي
املجموع

املدارس 
الجماعاتية

املجموعات 
املدرسية

املدارس 
املستقلة

املديريات 
االقليمية

238 0 84 97 1 83 13 زاكورة

1140 8 482 605 5 451 150
املجموع بالجهة



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 الثانوي اإلعدادي: املؤسسات التعليمية

عدد 
امللحفات

عدد  
األنوية

املشتملة 
منها على 
التأهيل

منها بالقروي
عدد 

االعداديات
املديريات االقليمية

0 0 3 22 27 زاكورة

3 4 8 93 128
املجموع بالجهة



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة

 يالثانوي التأهيل: املؤسسات التعليمية

منها على املشتملة
التعليم التقني

منهااملشتملة
على االعدادي

منها بالقروي
عدد الثانويات 

التأهيلية
ةاملديريات االقليمي

1 8 14 19 زاكورة

7 32 41 77 املجموع بالجهة



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة

 عدد الداخليات

التأهيليالثانوي   الثانوي اإلعدادي

 

االبتدائي
املديريات االقليمية

قروي مجموع قروي مجموع قروي مجموع

3 5 1 2 1 1 زاكورة

17 34 22 34 5 5 املجموع



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 الدراسيةاحلجرات توزيع 

ليالثانوي التأهي الثانوي اإلعدادي االبتدائي
املديريات 
االقليمية

قروي مجموع قروي مجموع
املفكك 

منها
قروي 

منها
مجموع

148 247 311 410 467 1272 1416 زاكورة

528 1337 1272 2377 2391 5700 7070 املجموع بالجهة



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 أعداد تالميذ التعليم االبتدائي

تالميذ السنة 

السادسة ابتدائي
نسبة االناث اناث منهم

مجموع 

التالميذ

املديريات 
االقليمية

8096 47,13% 21345 45283 زاكورة

35942 47.55% 104392 219537
املجموع



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 القرويأعداد تالميذ التعليم االبتدائي بالوسط

تالميذ السنة 

السادسة ابتدائي
نسبة االناث اناث منهم

مجموع 

التالميذ

املديريات 
االقليمية

6840 47,09% 18045 38338 زاكورة

29562 47,51% 78436 165088
املجموع



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 أعداد تالميذ الثانوي اإلعدادي

تالميذ السنة 

الثالثة اعدادي
نسبة االناث اناث منهم

مجموع 

التالميذ

املديريات 
االقليمية

7346 43,9% 8321 18953 زاكورة

27398 44% 39650 90115
املجموع



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 لقرويأعداد تالميذ الثانوي اإلعدادي بالوسط ا

تالميذ السنة 

الثالثة اعدادي
نسبة االناث اناث منهم

مجموع 

التالميذ

املديرية 
االقليمية

2247 42,06% 5808 13806 زاكورة

16350 42,3 6% 23032 54366
املجموع

42,06%



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 التأهيليأعداد تالميذ الثانوي 

تالميذ السنة 

االثانية باكالوري
نسبة االناث اناث منهم

مجموع 

التالميذ

املديريات 
االقليمية

3990 41,58% 4444 10687 زاكورة

18146 42,47% 23170 54555 املجموع



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 القرويبالوسطالتأهيليأعداد تالميذ الثانوي 

تالميذ السنة 

االثانية باكالوري
نسبة االناث اناث منهم

مجموع 

التالميذ

املديريات 
االقليمية

1585 40,3% 2631 6527 زاكورة

4991 40,48% 8173 20188 املجموع



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 عدد األقسام بالثانوي اإلعدادي

النسبة جمموع االقسام منها بالقروي املديريات االقليمية

74% 370 500 زاكورة

61.13% 1492 2434 املجموع

 عدد األقسام بالتعليم االبتدائي

النسبة جمموع االقسام منها بالقروي املديريات االقليمية

88,78% 1480 1667 زاكورة

80,57% 6708 8326 املجموع



 البنيات املادية والرتبوية باجلهة
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 عدد األقسام بالثانوي التأهيلي

النسبة جمموع االقسام منها بالقروي املديريات االقليمية

63,34% 197 311 زاكورة

41.63% 649 1559 املجموع



 مؤشرات اجلودة
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 معدل التالميذ بالقسم

التأهيليالثانوي  الثانوي اإلعدادي االبتدائي
املديريات االقليمية

قروي مجموع قروي مجموع قروي مجموع

35 36 40 40 28 29 زاكورة

31 38 36 38 25 34 املجموع بالجهة



 مؤشرات اجلودة
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 ميةحسب املديريات االقلي( وما فوق41)جمموع األقسام املكتظة 

التأهيليالثانوي  الثانوي اإلعدادي االبتدائي

املديريات االقليمية

النسبة
مجمو

ع
النسبة مجموع النسبة مجموع

28,01% 86 41,01% 203 4,44% 74 زاكورة

24.5% 382 26% 632 3,5% 296 املجموع بالجهة



 مؤشرات اجلودة
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 يةحسب املديريات االقليم( وما فوق45)جمموع األقسام املكتظة 

التأهيليالثانوي   الثانوي اإلعدادي

 

االبتدائي
املديريات االقليمية

النسبة مجموع النسبة مجموع النسبة مجموع

6,19% 19 2,83% 14 0,12% 2 زاكورة

6,16% 96 1,97% 48 0,2% 19 املجموع بالجهة



 مؤشرات اجلودة
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 األقسام املشرتكة بالتعليم االبتدائي العمومي

المشتركة بأكثر

مستويات4من 

4المشتركة ب 

مستويات

المشتركة 

3ب 

مستويات

المشتركة 

نبمستويي

مجموع 

االقسام 

المشتركة

املديريات 
االقليمية

16 14 103 248 381 زاكورة

67 57 605 1634 2363

املجموع 
بالجهة



 مؤسسات التعليم التقين

 املتوقع خالل املوسم
2016-2017

مجموع املؤسسات املديريات االقليمية

0 1 زاكورة

12 11 املجموع بالجهة

الثانويات التأهيلية المحتضنة للتعليم التقني



 املسالك الدولية للبكالوريا املغربية

املتوقع خالل املوسم 
2016-2017

مجموع املؤسسات املديريات االقليمية

0 1 زاكورة

11 8 املجموع بالجهة

الثانويات التأهيلية المحتضنة ألقسام البكالوريا الدولية



 املهنيةاملسالك الدولية للبكالوريا 

 املتوقع خالل املوسم
2016-2017

مجموع املؤسسات املديريات االقليمية

0 0 زاكورة

8 1 املجموع بالجهة

الثانويات التأهيلية المحتضنة ألقسام البكالوريا المهنية



الدعم االجتماعي

29

الثانوي اإلعدادي
 

االبتدائي
المديريات االقليمية

اناث منهم مجموع اناث منهم مجموع

1042 2405 12863 25200

3458 9275 64827 126741

املجموع بالجهة



 الدعم االجتماعي
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 توزيع الداخليني حسب املديريات

التأهيليالثانوي   الثانوي اإلعدادي

 

االبتدائي
ةاملديريات االقليمي

اناث منهم مجموع اناث منهم مجموع اناث منهم مجموع

280 763 249 640 19 68 زاكورة

3082 8074 2498 6439 241 546 املجموع بالجهة



 الدعم االجتماعي
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 «تيسري»االستفادة من برنامج 

 العدد

املديريات االقليمية 
تالميذ 

االعدادي
تالميذ 
االبتدائي

االسر   املؤسسات الجماعات

14577 29211 23588 99 19 زاكورة

33155 93830 73716 373 62 املجموع بالجهة



 الدعم االجتماعي

32

 النقل املدرسي

 عدد احلافالت

املديريات االقليمية
آخر الجمعيات

املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية

الوزارة

0 14 20 11 زاكورة

18 103 123 26 املجموع بالجهة



 الدعم االجتماعي
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 دور الطالبة والطالب

 عدد املقرات
املديريات االقليمية

اإلناث منهم عدد املستفيدين   عدد املقرات

376 414 53 زاكورة

1913 3533 85 املجموع



 املوارد البشرية
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 ديرياتتوزيع اطر التعليم االبتدائي حسب املهمة و حسب امل

 عدد االطر
املديريات االقليمية

الخدماتية التقنية هيئة التدريس االدارية

50 0 1657 97 زاكورة

244 42 8575 608 املجموع بالجهة



 املوارد البشرية
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 ب املديرياتتوزيع اطر التعليم الثانوي االعدادي حسب املهمة و حس

 عدد االطر
املديريات االقليمية

الخدماتية التقنية هيئة التدريس االدارية

22 0 661 108 زاكورة

169 11 3347 541 املجموع



 املوارد البشرية
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 سب املديرياتتوزيع اطر التعليم  الثانوي التأهيلي حسب املهمة و ح

 عدد االطر
املديريات االقليمية

الخدماتية التقنية هيئة التدريس االدارية

23 0 572 100 زاكورة

179 33 3064 509 املجموع بالجهة



 التعليم اخلصوصي
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 املؤسسات التعليمية

املحتضنة 
منها 

للتأهيلي

املحتضنة 
منها 

لإلعدادي

املحتضنة منها 
لالبتدائي

املحتضنة 
منها لألولي

عدد 
املؤسسات

املديريات 
االقليمية

0 0 4 4 4 زاكورة

6 22 48 50 54 املجموع



 التعليم اخلصوصي
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 توزيع التالميذ حسب املديريات

التأهيليالثانوي   الثانوي اإلعدادي

 

االبتدائي
ةاملديريات االقليمي

اناث منهم مجموع اناث منهم مجموع اناث منهم مجموع

0 0 0 0 226 473 زاكورة

167 370 700 1592 4433 9575 املجموع



 التعليم اخلصوصي
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 ملديرياتحسب ااالشهاديةتوزيع تالميذ االقسام 

باكالورياالثانية   الثالثة اإلعدادي

 

السادسة ابتدائي
ةاملديريات االقليمي

اناث منهم مجموع اناث منهم مجموع اناث منهم مجموع

0 0 0 0 21 42 زاكورة

55 122 218 515 512 1080 املجموع


