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 2021.2022برسم   التعليم األولي  -1

 طفلة وطفال  54625 األطفال

 قسما  4418 األقسام

 مربية ومربي  4418 المربيات 

 حجرة 4071 الحجرات
 

 لتالميذ ا -2

 المجموع  التأهيلي  اإلعدادي  االبتدائي 

 409441 62235 108602 238604 العمومي 

 15661 533 2569 12559 الخصوصي
 

 المؤسسات التعليمية -3

 المجموع  التأهيلي  اإلعدادي االبتدائي  

 مؤسسة تعليمية عمومية
615 

 مدرسة جماعاتية   17منها  
135 

95   

تحضيرية  ال)منها مركزين لألقسام 
 مراكز للتقني العالي( 3و

845 

  بالوسط 633  منها

 القروي

   مؤسسة  70 مؤسسة تعليمية خصوصية

 %100بنسبة   ةتغطية جميع جماعات الجهة بخدمات التعليم االبتدائي وجميع الدواوير ممدرس
 %92 نسبة التغطية باإلعدادي

  %58,4  بالنسبة للتأهيلي فتبلغ النسبة 
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 خدمات الدعم االجتماعي: -4

 162284 االناث منهم 331927 المستفيدون المبادرة الملكية مليون محفظة 

 139039 اإلناث منهم 237670 المستفيدون برنامج تيسير للتحويالت المالية 

 470 منح األقسام التحضيرية  661 المستفيدون من نصف منحة 16731 المستفيدون من منحة كاملة المنح 

 130000 المستفيدون من مكمل وجبة باالبتدائي 1198 المستفيدون وجبة غذاء باإلعدادي المطاعم 

   850 عدد الحافالت 46155المستفيدون  النقل المدرسي 

 96 عدد الداخليات الداخليات 

 

 الموارد البشرية: -5

   20286 بمختلف فئاتهم الموظفين باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينبلغ مجموع  

 المجموع  الثانوي بسلكيه  االبتدائي 

 17355 7458 9897 أطر التدريس 

 

 التربية الدامجة: -6

 252 عدد المؤسسات التعليمية المصنفة دامجة 

 30 عدد قاعات الموارد

 2644 المتابعين دراستهم في المؤسسات الدامجةعدد األطفال في وضعية إعاقة 

 156 عدد حاالت االستفادة من تكييف االمتحانات والمراقبة المستمرة لذوي االحتياجات 
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 (: 2022-2021)معطيات الموسم  غير النظاميةلتربية ا -7

 : الفرصة الثانية األساس •

 1493  المجموع 1022 المنقطعون عن الدراسة 471 غير الممدرسين المستفيدون 

 70  المجموع 55  بالوسط القروي 15 بالوسط الحضري المراكز

 81  المجموع 71  المنشطون 10 المؤطرون المكلفون الموارد البشرية 
 

 الفرصة الثانية الجيل الجديد:  •

 435 المستفيدون الفعليون 420المستفيدون المتعاقد في شأنهم  المستفيدون 

 8  المجموع 3  بالوسط القروي 5 بالوسط الحضري المراكز

 40  المجموع 24 منشطو التأهيل التربوي  16  مكونو التأهيل المهني الموارد البشرية 
 

 :البكالوريا  ت امتحانا -8

 : في امتحانات البكالوريا  تطور نسب النجاح

 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

نسبة النجاح بجهة  
 درعة تافياللت  

82,25% 84,49% 80,13% 78,34% 74,79% 64,15% 

 %65,20 %71,96 %77,96 %79,62 %81,83 %78,84 نسبة النجاح وطنيا 
  

 ؛2022 على المستوى الوطني في االمتحان الوطني للبكالوريا الرتبة الرابعة 

 مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية من المديرية اإلقليمية ميدلت  18.86أعلى معدل بالجهة هو 

 

 مستحسن  حسن حسن جدا 

 4501 1806 456 عدد الميزات لدى المتمدرسين

 


