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  تقـــــــــــدیم
 ھذه الحصص التكوینیة تمثل امتدادا طبیعیا لتكوینكم وتجاربكم التي راكمتموھا خالل مساراتكم المھنیة

  . في الوسط التربوياوستشكل أرضیة ومجاال مواتیا لتقاسم مختلف تجاربنا وتراكماتن
 سنعمل على د الخرائط التربویة لكنبالطبع لیس ھدفنا أن نخلق من المدبر التربوي متخصصا في إعدا

 فاعلة  أن تطور أداءنا وتدلل مھامنا لنصبح عناصراوضع عدة وأدوات ووسائل ومنھجیة متكاملة من  شأنھ
  .في تطویر المنظومة التربویة

  ماھي الخریطة التربویة؟
دم في التعرف على  ھي عبارة عن مجموعة من التقنیات واألسالیب واإلجراءات التي تستخالخریطة التربویة

االحتیاجات المستقبلیة للمنظومة التربویة وتحدیدھا على المستوى المحلي ،والتخطیط للتدابیر التي ینبغي 
  .اتخاذھا لمواجھة ھذه االحتیاجات

بما في (فالخریطة التربویة ھي نظرة مستقبلیة ورؤیة دینامیكیة لما یجب أن تكون علیھ الخدمات التعلیمیة 
في المستقبل،وذلك تسھیال لوضع السیاسة التربویة موضع التنفیذ لتكون ) والمدرسون والبنایاتذلك األقسام

  .من اآللیات األساسیة في تدبیر السیاسة التعلیمیة
األدوات والوسائل التي تترجم األھداف الكمیة ‘،على المستوى المحليإن الخریطة التربویة ھي التي تحدد

  .إلى إجراءات عملیة في المیدان‘ المختصة لقطاع التربیة والتكوین  تضعھا السلطاتيوالكیفیة الت
وتعمل الخریطة التربویة لھذه الغایة على ضمان تكییف األھداف العامة لخصائص كل منطقة،وفي الوقت 

 توفیرھا لتطویر التعلیم بشكل أكثر دقة، لضمان التوازن بین ينفسھ تساعد على تحدید الموارد التي ینبغ
 وبین الجھات واألقالیم والجماعات وتكافؤ الفرص بین تلمیذات وتالمیذ الوسطین القروي والحضريمختلف 

 والكلفة بالعمل على ةالجنسین ،والرفع من فعالیة النظام التربوي عن طریق تحسین العالقة بین المردودی
  .تحقیق االستغالل األمثل للموارد

ستوجب ضبط عملیات البناءات المدرسیة الجدیدة وجدیر بالذكر أن إنجاز الخریطة التربویة ی 
األكیدة اإلنجاز في الدخول التربوي المقبل ،والتحویالت والتقسیمات، وقطاع الروافد ومناطق 
االستقطاب ومؤسسات االستقبال،وضبط المتوفر من الموارد البشریة سواء في الخدمة أو في التكوین 

 .إضافیة كما یستوجب إعداد التطبیقات اإلعالمیائیة الالزمة ما ستوفره الوزارة من موارد واألساسي أ
ومن ھذا المنظور ،ووفق المنھجیة الجدیدة ،یتم إعداد الخریطة التربویة من خالل مقاربة قوامھا  

التدبیر المندمج للدخول التربوي بكل المكونات السالف ذكرھا وعلى مختلف مستویات منظومة التربیة 
 .یا و إقلیمیاوالتكوین وطنیا و جھو

ولقد تم الشروع في اإلرساء الفعلي لھذه المقاربة الجدیدة المندمجة منذ سنتین حیث تم إدماج  
الوحدات األساسیة المكونة لمنظومة اإلعالم الخاصة بقطاع التعلیم المدرسي والمتمثلة في نظام 

جیات في إطار منظومة  التربویة والجداول العامة للموارد والحاةالمعلومات اإلحصائیة والخریط
 .إعالمیة مندمجة ومنسجمة

 :وفي ھذا السیاق یتم إعداد الخریطة التربویة من خالل عملیتین أساسیتین 
 التحضیر*  
 والتعدیل*  
 التحضیر 
یتم تحضیر الخریطة التربویة في مرحلتین؛مرحلة الخریطة النظریة ومرحلة الخریطة التوقعیة إذ  

لحصیص من المدرسات والمدرسین الذي سیتم تخصیصھ لكل جھة قصد تسمح األولى للوزارة بتحدید ا
 .توظیفھ واعتماده في الخریطة التربویة  التوقعیة

 التعدیل 
تتم عملیة تعدیل الخریطة التربویة اعتمادا على معرفة نھائیة لنتائج االمتحانات المدرسیة   

 الحركات التعلیمیة  الجھویة ومجالس األقسام ومجالس التوجیھ ولنسب التدفق المالحظة ونتائج
  .واإلقلیمیة والمتوفر من المدرسین  في الدخول التربوي ووثیرة تقدم أشغال البناءات المدرسیة

  



ویعتبر االستثمار اإلحصائي للمعطیات المحصل علیھا من خالل اإلحصاء الرسمي السنوي  من الركائز 
تحلیل واستخالص المؤشرات ومقارنتھا بھدف األساسیة النجاز الخرائط التربویة وھو عمل یھتم بال

  . التفكیر في المستقبل ووضع الفرضیات واالستراتیجیات لتطویر الوضع القائم
  منھجیة تھیئ  الخریطة التربویة - 1

تدخل منھجیة تھیئ الخریطة التربویة ضمن اإلصالحات التي تعرفھا المنظومة التربویة عموما وخاصة 
  .لدراسة في مختلف األسالك التعلیمیة االبتدائي والثانوي بسلكیھ اإلعدادي والتأھیليمنھا ما یتعلق بتنظیم ا

  :ولقد روعي في إعداد ھذه المنھجیة عدة نقط أساسیة ك 
   تحدید المفاھیم المستعملة وتوحیدھا؛- 
بین  اعتماد قطاع الروافد وكذا قطاع االستقبال أثناء بناء الخریطة التربویة بھدف تقلیص الفوارق - 

  المؤسسات على مستوى أعداد التالمیذ والمعدالت باألقسام واستغالل أمثل للموارد المتوافرة؛
 إعطاء خیارات لمعدي الخرائط التربویة تمكن من تحدید البنیة التربویة المالئمة لإلمكانات المادیة - 

  والبشریة المتوافرة؛
  خصوصیة كل واحدة منھا؛ استعمال نسب تدفق خاصة بكل مؤسسة یراعى في تحدیدھا - 
   التوجیھ إلى مختلف المسالك؛- 
 مراعاة ظاھرة االنقطاع وعدم االلتحاق بالمستوى األول من كل سلك والعمل على التقلیص من - 

  ھذه الظاھرة وفق المعرفة المیدانیة لمحیط المؤسسة والتدابیر المالئمة لھ؛
ویة والعمل على إدخال المعطیات والمتغیرات  التعامل مع المستجدات التي تعرفھا المنظومة الترب- 

 اإلعداديالثانوي  ب اللغة األجنبیة الثانیة(بشكل یتناسب مع المؤسسة ضمن الحوض المدرسي
  ؛) باإلعدادي،المواد غیر المعممةوالثانوي التأھیلي واإلعالمیات

 . احتساب مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتمدرس والجودة- 
 .لتالمیذ  مراعات حركیة ا- 
   بعض المصطلحات والمفاھیم- 2 
 .،ثانویة تأھیلیةةمجموعة من المؤسسات التعلیمیة ابتدائیة ،ثانویة إعدادی: الحوض المدرسي* 
 .مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات یلتحق تالمذتھا بنفس مؤسسة االستقبال: قطاع الروافد* 
 نقل التالمیذ من مؤسسة إلى مجموعة من المؤسسات بسلك ما یمكن داخلھ:قطاع االستقبال* 

 .ذلك ضررا لھم مع مراعاة عدم تواجد حواجز لتنقل التالمیذ داخلھ    أن یسبب نأخرى دو
 : بالمؤسسةتصنیف الحجرات المتوفرة* 
 حجرات تعلیم عام  
  حجرات علمیة  
 حجرات مختصة  
 حجرات مغلقة  
 حجرات معارة  
 ....حجرات مستعارة  
 .الفوج/القسم  
 مجموع(. من حجرات التعلیم العام أو الحجرات العلمیةمالعدد الالز  
 .نسبة تشغیل الحجرات  
 .حصص المواد الدراسیة وخاصة بالثانوي اإلعدادي والثانوي التأھیلي  
 .العدد الالزم لمدرسي المادة  
 . على مستوى اإلعدادي والتاھیليحصص أنشطة الجمعیة الریاضیة  
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 الثانوي التأھیلي الثانوي اإلعدادي التعلیم االبتدائي سلكال

األولى السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المستوى
 إعدادي

الثانیة 
 إعدادي

الثالثة 
 إعدادي

الجذع 
 المشترك

األولى 
 بكالوریا

الثانیة 
 بكالوریا

 09/2008 10000                                

 10/2009    9900                              

 11/2010       9800                           

 12/2011          9700                        

 13/2012             9400                     

 14/2013                9000                    

 15/2014                   8600                 

 16/2015                      8300              

 17/2016                         8000           

 18/2017                            6400        

 19/2018                               6200     

  الحاصلون 
  
  
  

  على 
  
  
  

 البكالوریا

  أعداد
  التالمیذ

 المنتقلین

 20/2019                                  6000  4000  

    766,% 97% 97% 80% 96% 96% 96% 96% 97% 99% 99% 99% نسب النجاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أشغال تطبیقیة - 4
  االبتدائي

     16 عدد الحجرات    
باألولىالجدد    128 65     

 نسب التدفق  2008-09توقعات  2007 نونبر إحصاء      

    إناث منھم المجموع  إناث منھم المجموع    المستوى
المالحظة 

خالل یونیو 
2007 

المتوقعة خالل 
 2008یونیو 

 %89.00 %87.00 انتقال    38 97 جدد 
 %10.00 %12.00 تكرار    5 12 مكررون 

 %1.00 %1.00 اإلنقطاع    1 2 غیر الملتحقین و المنقطعین 
       43 109 المجموع 
         3 عدد االقسام

 السنة األولى

         36 معدل التالمیذ بالقسم
 %90.00 %88.00 انتقال    35 83 جدد

 %9.00 %11.00 تكرار    4 17 مكررون
 %1.00 %1.00 اإلنقطاع    2 2 غیر الملتحقین و المنقطعین

       39 100 مجموعال
         3 عدد االقسام

 السنة الثانیة

         33 معدل التالمیذ بالقسم
 %92.00 %90.00 انتقال    58 124 جدد

 %7.00 %9.00 تكرار    9 23 مكررون
 %1.00 %1.00 اإلنقطاع    1 1 غیر الملتحقین و المنقطعین

       67 147 المجموع
         4 عدد االقسام

 السنة الثالثة

         37 معدل التالمیذ بالقسم
 %94.00 %92.00 انتقال    67 136 جدد

 %5.00 %8.00 تكرار    4 12 مكررون
 %1.00   اإلنقطاع      1 غیر الملتحقین و المنقطعین

       71 148 المجموع
         4 عدد االقسام

 السنة الرابعة

         37 معدل التالمیذ بالقسم
 %95.00 %92.00 انتقال    56 129 جدد

 %4.00 %7.00 تكرار    6 17 مكررون
 %1.00 %1.00 اإلنقطاع    1 1 غیر الملتحقین و المنقطعین

       62 146 المجموع
         4 عدد االقسام

السنة 
 الخامسة

         37 معدل التالمیذ بالقسم
 %96.00 %94.00 انتقال    79 138 جدد

 %4.00 %4.00 تكرار    2 7 مكررون
   %2.00 اإلنقطاع        غیر الملتحقین و المنقطعین

       81 145 المجموع
         4 عدد االقسام

السنة 
 السادسة

         36 معدل التالمیذ بالقسم
       333 707 جدد

       30 88 مكررون
       5 7 منقطعینغیر الملتحقین و ال
       363 795 المجموع

         22 عدد االقسام

 المجموع

         36 معدل التالمیذ بالقسم



  اإلعداديالثانوي 
  

  :قطاع الروافــــد
 المدارس  نسب النجاح عدد تالمیذ السنة السادسة ابتدائي

  إناث ذكور مجموع إناث ذكور

A 74 79 153 0,94 0,96  

B 101 70 171 0,92 0,95  

C 82 72 154 0,95 0,96 
 

      478 221 257 المجموع

       

      :الحجرات الدراسیة

       

  
 اإلحصاء

إحداث 
    التحضیر وتوسیع

حجرات التعلیم 
    24 4 20 العام

حجرات التعلیم 
    6 2 4 العلمي

حجرات التعلیم 
    - - - المختص

    30 - 24 المجموع

 نسب التدفق 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 تكرار انتقال تكرار انتقال تكرار انتقال 

 0,29 0,65 0,102 0,867 0,145 0,83 المجموع
 0,3 0,68 0,09 0,9 0,13 0,86 االناث

       

 عدد التالمیذ المستوى تحویل التالمیذ
مؤسسة 

    ستقبالاال

        األولى 

        الثانیة

        الثالثة  مغادرون

        األولى 

        الثانیة

        الثالثة  وافدون
       



  أعداد التالمیذ واألقسام 

 المستوى  التوقعات   إحصاء نونبر  
  إناث منھم المجموع إناث منھم المجموع  

    145 298 جدد

    7 23 مكررون
الوافدون أو 

    27- 35- المغادرون
غیر الملتحقون 

    2- 7- والمنقطعون

    152 321 مجموع

      8 عدد األقسام

 األولى

معدل التالمیذ 
      41 بالقسم

    200 416 جدد

    13 37 مكررون
الوافدون أو 

    1- 2- المغادرون
غیر الملتحقون 

    2 3 والمنقطعون

    213 453 مجموع

      11 عدد األقسام

 الثانیة

معدل التالمیذ 
      42 بالقسم

    212 382 جدد

    94 183 مكررون
الوافدون أو 

-4 المغادرون   1-     
غیر الملتحقون 

-54  والمنقطعون   21-     

    306 565 مجموع

      13 عدد األقسام

 الثالثة

لتالمیذ معدل ا
      44 بالقسم

    557 1096 جدد

    114 243 مكررون
الوافدون أو 

        المغادرون
غیر الملتحقون 

        والمنقطعون

    671 1339 مجموع

      32 عدد األقسام

 المجموع

معدل التالمیذ 
       42 بالقسم



  
  

  الثانوي التأھیلي

  :قطاع الروافــد 
  

  مجموع  إناث  ذكور  اإلعدادیة  ) إعدادي3(دد تالمیذ السنة التاسعة أساسي ع
A 120  100  220  
B  80  60  140  
C  210  90  300  

  660  250  410  المجموع العام
   :المؤشرات  

 نسب النجاح والتوجیھ إلى الجذوع المشتركة

  

 
 
   نســـب التــــدفـق 

   
   بالجـــذوع المشتــركة 

 الجذع المشترك نسب التدفق المالحظة خالل یونیو  المتوقعة

 نسبة النجاح 93,5% 94,0%
 نسبة التكرار 4,8% 4,5%

 الجذع المشترك لآلداب والعلوم اإلنسانیة

  النجاحنسبة 95,9% 97,0%
 نسبة التكرار 3,4% 2,1%

 الجذع المشترك العلمي

 نسبة النجاح 97,1% 98,0%
 نسبة التكرار 2,1% 2,0%

 الجذع المشترك التكنولوجي

   
   بالسنة األولى بكالوریا 

 المالحظة خالل یونیو 
 المسالك الشعب نسب التدفق المالحظة خالل یونیو  2008

 النجاحنسبة  86,2% 95,5%
 نسبة التكرار 9,2% 1,5%

 اآلداب والعلوم اإلنسانیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 نسبة النجاح 94,0% 100,0%
 نسبة التكرار 6,0%  

 العلوم الریاضیة العلوم الریاضیة

 نسبة النجاح 81,4% 83,2%
 نسبة التكرار 5,1% 9,7%

 العلوم التجریبیة العلوم التجریبیة

 نسبة النجاح 89,8% 78,9%
 نسبة التكرار 8,5% 16,5%

 العلوم اإلقتصادیة والتدبیر العلوم اإلقتصادیة والتدبیر

 
    بالسنة الثانیة بكالوریا   

 المالحظة خالل یونیو 
 الفروع الشعب نسب التدفق المالحظة خالل یونیو  2008

 نسبة النجاح 15,0% 16,7%
 نسبة التكرار 68,0% 70,8%

 اآلداب

 نسبة النجاح 14,0% 15,1%
 نسبة التكرار 80,0% 81,1%

 العلوم اإلنسانیة
 اإلنسانیةاآلداب والعلوم 

 نسبة النجاح 72,0% 75,0%
 نسبة التكرار 28,0% 22,7%

 العلوم الریاضیة العلوم الریاضیة أ

 نسبة النجاح 70,0% 76,7%
 نسبة التكرار 30,0% 16,7%

 العلوم الفیزیائیة

 نسبة النجاح 23,0% 24,9%
 نسبة التكرار 50,0% 56,5%

 علوم الحیاة واألرض
 ریبیة العلوم التج

 نسبة النجاح 58,0% 60,5%
 نسبة التكرار 42,0% 39,5%

 العلوم اإلقتصادیة

 نسبة النجاح 60,0% 64,0%
 نسبة التكرار 40,0% 36,0%

 باتيعلوم التدبیر المحاس
 العلوم اإلقتصادیة والتدبیر

 

  نسبة النجاح  نسب التوجیھ إلى
   مھنيتكوین  م أصیل.ج  م تكنولوجي.ج  م علمي.ج  م أدبي.ج

%65  %24  %67  %8    0.7%  %0.3  



  
 توقعات أعداد تالمیذ الجذوع المشتركة غیر الملتحقین والمنقطعین 

عین وغیر الملتحقین توقعات المنقط
 يخالل الموسم الموال

توقعات المنقطعین 
 وغیر الملتحقین

نسبة عدم 
 االلتحاق المتوقعة

نسبة عدم 
 االلتحاق المالحظة

أعداد التالمیذ غیر 
  الملتحقین منھم
 إلى غایة نونبر 

 الناجحون 
إلى 

الجذوع 
ركة المشت

حسب 
نتائج 
 یونیو 

 

 مجموع          
 اإلناث منھم          

الجذع المشترك لالداب 
 والعلوم اإلنسانیة

 مجموع          
 الجذع المشترك العلمي اإلناث منھم          

 مجموع          
 اإلناث منھم          

رك الجذع المشت
 التكنولوجي
  

   الجــــــذوع المشـــتركة   
            

     إحصاء  توقعات 
     المجموع  إناث منھم المجموع  إناث منھم

 جدد 55 30  
 مكررون  12 8   
 غیر الملتحقین و المنقطعین 2-  0   
 موعالمج 67 36  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 34    

جذع اآلداب والعلوم 
 اإلنسانیة

 جدد 156 80  
 مكررون  58  26  
 غیر الملتحقین و المنقطعین 4-    
 المجموع 214 106  
 عدد االقسام 5    
 معدل التالمیذ بالقسم 43    

 الجذع المشترك العلمي

 جدد 143 64  
 مكررون 1  0   
 غیر الملتحقین و المنقطعین  0    
 المجموع 144 64  
 عدد االقسام 4    
 معدل التالمیذ بالقسم 36    

الجذع المشترك 
 التكنولوجي

  
   نسب التوجیھ إلى األولى باك

  
آداب ع 
 إنسانیة

علوم  
 اقتصادیة

لغة 
 عربیة

علوم 
 شرعیة

علوم 
 تجریبیة

علوم 
 ریاضیة

تك 
 میكانیك

تك 
 كھرباء

فنون 
 یقیةتطب

تكوین 
 مھني

ج مشترك آداب ع 
 0,01 0,04         0,02 0,04 0,08 0,82 إنسانیة

 0,02 0,05 0,03 0,03 0,06 0,77 0,01   0,05   ج مشترك علمي

   0,02 0,40 0,40 0,9 0,02     0,07   ج مشترك تكنولوجي

  
 
  



   األولى بكالوریا  
        

     إحصاء  توقعات 
 المسالك الشعب   المجموع  إناث منھم لمجموع ا إناث منھم

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 67 39  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 34    

 اآلداب والعلوم اإلنسانیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 جدد    
 مكررون      
 لمجموعا 51 26  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 26    

 العلوم الریاضیة العلوم الریاضیة

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 155 67  
 عدد االقسام 4    
 معدل التالمیذ بالقسم 39    

 العلوم التجریبیة العلوم التجریبیة 

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 133 85  
 عدد االقسام 3    
 معدل التالمیذ بالقسم 44    

العلوم اإلقتصادیة 
 العلوم اإلقتصادیة والتدبیر والتدبیر

  
  
 

 نسب التوجیھ إلى الثانیة باك

 آداب   
ع 

 إنسانیة

علوم  
الحیاة 

 واألرض
علوم 

 فزیائیة

علوم 
ریاضیة 

 أ

علوم 
ریاضیة 

 ب
علوم 

 اقتصادیة
ع ت 

 محاسباتي
تكوین 
 مھني

ع األولى باك آداب و
 0,01             0,34 0,65 إنسانیة

 0,02         0,62 0,36     علوم تجریبیة

       0,15 0,85         علوم ریاضیة

   0,45 0,55             علوم اقتصادیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    السنة الثانیة بكالوریا    
        

     2008إحصاء یونیو  2008-09توقعات 
 المسالك الشعب   المجموع  إناث منھم موع المج إناث منھم

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 48 26  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 24    
 )1(الحاصلون على الباكلوریا      

 اآلداب

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 53 33  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 27    
 )1(الحاصلون على الباكلوریا      

 العلوم اإلنسانیة

 اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 44 18  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 22    
 )1(یاالحاصلون على الباكلور      

 العلوم الریاضیة العلوم الریاضیة أ

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 30 14  
 عدد االقسام 1    
 معدل التالمیذ بالقسم 30    
 )1(الحاصلون على الباكلوریا      

 العلوم الفیزیائیة

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 209 91  
 سامعدد االق 6    
 معدل التالمیذ بالقسم 35    
 )1(الحاصلون على الباكلوریا      

 علوم الحیاة واألرض

 العلوم التجریبیة 

 جدد    
 مكررون      
 المجموع 86 57  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 43    
 )1(الحاصلون على الباكلوریا      

 العلوم اإلقتصادیة

 ددج    
 مكررون      
 المجموع 75 58  
 عدد االقسام 2    
 معدل التالمیذ بالقسم 38    
 )1(الحاصلون على الباكلوریا      

علوم التدبیر 
 المحاسباتي

 العلوم اإلقتصادیة والتدبیر

 
 :الحجرات الدراسیة  -
  

إحداث أو   اإلحصاء  
  توسیع

  التحضیر

  34  4  30  حجرات التعلیم العام
  8    8  يحجرات التعلیم العلم

  42    38  المجموع
  


