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 خازطة اإلقويٍ: 1

 

 
 :املعطيات اجلػسافية 2

 

 عدد اهدوائس  املطاذة
 عدد اجلٌاعات احلضسية واهقسوية

 اهلجافة اهطلاُية
 قسوي ذضسي

3263Km² 2 7 06 079HA/Km² 

 

 ًوُوغسافيا اإلقويٍ
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 اهطاكِة 

 عدد اهطلاْ
 ُطبة تصايد اهطلاْ

 اجملٌوع اهوضط اهقسوي اهوضط احلضسي

392623 172803 565426 1.1% 

 

 اهدميوغسافية اهرتبوية 

 األطفاي يف ضّ اهتٌدزع
 اجملٌوع

4-5 6-11 12-14 15-17 

 028193 27819 26760 54807 08716 اهِاظوز
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 املؤضطات اهتعويٌية .1

 اهطوم

 املوضٍ اهدزاضي

2115/2114 2116/2115 2117/2116 2117/2118 2018/2019 

 ابتدائي

ًدزضة 

 ًطتقوة
79 81 81 81 83 

دلٌوعة 

 ًدزضية
53 53 53 53 53 

ًدزضة 

 مجاعاتية
3 3 3 3 3 

 34 33 33 33 32 اعدادي

 19 18 17 17 17 تأٓيوي

 192 088 087 087 084 اجملٌوع

 

 اهتالًير )عٌوًي + خصوصي( .2

 املفلم .3

 2019 2118 2117 2116 2115 اهطِة املاهية

 369 449 669 675 675 ذحسات املفلم

اهلدَ ًع 

 اهتعويض

- 06 58 81 60 

اهلدَ دوْ 

 تعويض

- - 162 - - 
 

 األقطاَ املػرتكة .4

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2117/2118 2018/2019 

 194 218 161 177 181 ًطتويني

 57 33 41 31 21 ًطتويات 3

 18 27 25 33 27 ًطتويات فأكجس 4

 اهطوم

 املوضٍ اهدزاضي

4102/4102 4102/4102 4102/4102 4102/4102 2018/2019 

 اُاث ذكوز اُاث ذكوز اُاث ذكوز اُاث ذكوز اُاث ذكوز

 32475 36578 31156 35070 30256 34240 29179 33181 28899 32862 ابتدائي

 11694 13258 11369 13073 10867 13048 11618 13171 11164 12829 اعدادي

 6860 6439 6545 6512 6793 6953 6286 6514 6185 6648 تأٓيوي

 51029 56275 49171 54655 47916 54241 45973 52666 45248 52339 اجملٌوع

 اهعسض اهرتبوي
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 ًؤغسات اهتٌدزع .5

 اهتٌدزع ُطب 

2014/2015 2015/2016 2016-2017 

4-5 6-00 02-04 05-07 4-5 6-00 02-04 05-07 4-5 6-00 02-04 05-07 

44.2% 97.1% 84.6% 64.34% 45% 97.5% 85.2% 64.6% 46% 97.7% 85.7% 64.91% 

 

 (45)+ االكتظاظ 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2117/2118 2018/2019 

 تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي

1663% 1% 2694% 1649% 1664% 4% 1671% 6692% 5646% 1626% 1% 1% 0.14% 1% 1% 

 

 املسدودية اهداخوية 

 

2104/2105 2105/2106 2106/2107 2017/2018 

 تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي

 %6.19 %13.27 %2.49 %2641 %3675 %1617 %2.82 %5.16 %0.65 %3.09 %6.02 %1.41 االُقطاع

 %89.49 %68632 %85.6 %85615 %71611 %85618 %82611 %73659 %88617 اهِحاح
86.05 

% 
66.55% 87.35% 

 %6.45 %20.18 %11.45 %8.1 %23622 %13633 %11698 %22667 %14655 %13614 %21643 %11693 اهتلساز

 

 واملِٔية اهتوجيٕ هوػعب اهعوٌية واهتقِية 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2117/2118 2018/2019 

 %59.00 %53.4 %50 %49.05 %49.40 ذكوز

%55,16 %56 %54 %52.23 %53.18 اُاث  

%56,95 %55 %52 %50.59 %51.22 اإلقويٍ  
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 املولية "ًويوْ ذلفظة" املبادزة .1

 ْاملطتفيدو 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2117/2118 2018/2019 

60356 57740 60516 62 558 56756 
 

 اهداخويات .2

2114/2115 2115/2116 2016/2017 2117/2118 2018/2019 

 تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي

2 2 6 2 2 6 2 2 7 2 2 7 2 2 7 

 

 اجلدد هوتالًير اهدزاضية املِح .3

 االطعاَ باالبتدائي
 اإلطعاَ باإلعدادي

 ) وجبة غداء (

االبتدائي )ًدازع 

 مجاعاتية(

ًِرة كاًوة 

 باإلعدادي
 

34000 251 91 281 2014/2015 

34000 251 81 251 2015/2016 

21000 211 021 291 2016/2017 

23000 207 257 349 2107/2108  

23111 446 260 359 2109/2108  
 

 اهِقى املدزضي .4

 احلافالت اهدزاجات اهلوائية 

 املطتفيدوْ اهعدد اجلدد 

2014/2015 37 51 2414 

2015/2016 30 63 3263 

2016/2017 30 90 4519 

2107/2108  1 027 4872 

2018/2019 1 030 5660 

 

 بسُاًخ تيطري .5

 

 

 

 

 

 

 اإلُاث ًٍِٔ عدد اهتالًير عدد األضس اهطِة اهدزاضية

2016/2015 797 1243 496 

2017/2016 919 1431 571 

2017/2018 896 0397 576 

2018/2019 07172 24568 00553 

 اهدعٍ االجتٌاعي
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 إذصاء املوازد اهبػسية باإلقويٍ .1

 

 قويٍتطوز أعداد املوازد اهبػسية باإل 

 2109 2018 2017 2016 2015 2014 2013 / اهطِة املديسية

 4731 4634 4785 4590 4679 4578 4786 اهِاظوز

 

 أطس ٓيئة اهتدزيظ 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2107/2108  2108/2109  

 تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي تأٓيوي إعدادي ابتدائي

2198 856 715 2138 867 732 2000 727 776 2082 843 909 2055 918 874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهبػسية املوازد
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 املطاهم اهدوهية هوبلاهوزيا املػسبية .1

 اهتعويٍ اهعٌوًي 

 
جرع ًػرتن 

 عوٌي

اهطِة أوىل 

 بلاهوزيا
 عووَ زياضية

اهطِة أوىل 

 بلاهوزيا
 عووَ جتسيبية

 اهجاُية اهفيصياء
 اهسياضية اهعووَ

 ا

 اهعووَ اهسياضية

 ب

عووَ احلياة و 

 اهسض

 املؤضطة
عدد 

 اهتالًير
عدد 

 األقطاَ
عدد 

 اهتالًير
عدد 

 األقطاَ
عدد 

 اهتالًير
عدد 

 األقطاَ
 عدد

 اهتالًير
 عدد

 األقطاَ
 عدد

 اهتالًير
 عدد

 األقطاَ
 عدد

 اهتالًير
 عدد

 األقطاَ
 عدد

 اهتالًير
 عدد

 األقطاَ

سيٍ عبد اهل

 اخلطابي
120 3 41 1 63 2 93 3 37 1 17 1   

       1 36 1 28 1 11 2 66 ديداهِاظوز اجل

         1 25   1 36 طٕ ذطني

       1 29 1 22   1 28 ابّ ضيِا

       1 22 1 16   1 36 ذطاْ بّ ثابت

املِطقة 

 صِاعيةاه
36 1   31 1 35 1       

         1 22 1 8 1 37 ابّ اهليجٍ

 1 11       1 13   1 31 ًقس اهطوبة

         1 16   1 32 فسخاُة

عجٌاْ ابّ 

 عفاْ
50 2 8 1 14 1         

         1 5   1 23 اهفيض

محاْ 

 اهفطواكي
18 1             

         1 17     ظذلٌد اخلاً

             1 20 املطاز

         1 14   1 24 شايو

اهػسيف ذلٌد 

 اًصياْ
21 1             

             1 22 اُيضوواْ احلط

 

  ٍاخلصوصيهتعوي 

 عدد اهتالًير عدد األقطاَ املطتوى اخلياز  املؤضطة

 فسُطية 2اهسضاهة 

 53 2 د َ ع

باك ع رياضية 1  0 09 

باك علوم تجريبية 1  0 25 

 

 

 

 

 اهعٌى اهرتبوي
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 املِٔية اهبلاهوزيا .2

 

 اهتأطري اهرتبوي .3

 اهتأطري اهرتبوي أطس ٓيئة 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 ثاُوي ابتدائي ثاُوي ابتدائي ثاُوي ابتدائي ثاُوي ابتدائي ثاُوي ابتدائي

17 25 13 23 10 19 10 16 10 13 

 

 واهتوجيٕ ًفتػو اهتدطيط 

  واملاهيةًفتػو املصاحل املادية 

 

 ًطوم اهبلاهوزيا املِٔية

  (Filière Bac PRO  ) 

املؤضطة اهتعويٌية 

 احملتضِة
 ًسكص اهتلويّ املٔين

ISTA  
 عدد اهتالًير عدد األقطاَ

 املطاز صِاعي - ًٔين –د.َ  
-ًسكص اهتلويّ املٔين

 8 1 املطاز

 املطاز خدًاتي -ًٔين  –د.َ  
-ًسكص اهتلويّ املٔين

 16 1 املطاز

 اهصياُة -بان أوىل

 واهػبلات املعووًاتية

 املطاز

-املٔين اهتلويّ ًسكص

 املطاز
1 12 

 املطاز احملاضبة -ًٔين بان أوىل

-املٔين اهتلويّ ًسكص

 املطاز
1 16 

 -ًٔين بان اهجاُية

 احملاضبة
 املطاز

-املٔين اهتلويّ ًسكص

 املطاز
1 14 

اهصياُة  -اهجاُية بان ًٔين

 املعووًاتية و اهػبلات

 املطاز
-املٔين اهتلويّ ًسكص

 املطاز
1 8 

 محاْ اهفطواكي اهتحازة -بان ًٔين أوىل
-املٔين اهتلويّ ًسكص

 املطاز
1 11 

 -ًٔين بان اهجاُية

 احملاضبة

 محاْ اهفطواكي
-املٔين اهتلويّ ًسكص

 17 1 املطاز

صياُة  -اهجاُية بان ًٔين

 اهطيازات

 محاْ اهفطواكي
-املٔين اهتلويّ ًسكص

 9 1 املطاز

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 1 1 1 1 1 اهتدطيط

 1 2 2 2 2 اهتوجيٕ

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

11 11 11 01 01 


