
 

 

 

 

 

 

 

 2014-2013  حول مواكبة إنجاز عمليات اإلحصاء المذرسي السنوي  2رقم تقرير تركيبي 

2013 دجنبر 20المنجس بتاريخ   

،  2014-2013يندرج هذا التقرير في سياق مواكبة وتتبع برنامج إنجاز اإلحصاء المدرسي لسنة 
حول مدى تقدم عممية مسك معطيات  (2013 دجنبر 20)ويتضمن موجزا لنتائج التقرير المواكبة الثاني 

وقد اعتمدت عدة تتبع هذه العممية عمى مجموعة من المؤشرات منها عمى الخصوص . المؤسسات التعميمية
.  وضبط المعطيات; نسب إنجازية عممية المسك

واعتمادا عمى هذه المؤشرات، يتبين أن عممية المسك عرفت تقدما ممحوظا مقارنة مع المؤشرات الواردة 
لكن الجداول والرسوم البيانية التالية تبين حجم المجهودات التي يجب أن تبذل سواء في ما .في التقرير األول

 .يخص عمميات المسك أو في الجانب المتعمق بتحقيق التكامل واالنسجام في المعطيات  الممسوكة

 

العمومي

السلك  % المؤسسات % المؤسسات % المؤسسات

المجموع

اإلبتدائي 493 2,4% 17 352 83,4% 2 972 14,3% 20 817

اإلعدادي 99 4,7% 1 749 82,9% 262 12,4% 2 110

التأهيلي 68 5,8% 842 72,4% 253 21,8% 1 163

الحضري

اإلبتدائي 50 1,6% 2 686 85,2% 418 13,3% 3 154

اإلعدادي 58 4,9% 989 83,7% 135 11,4% 1 182

التأهيلي 42 5,0% 607 72,3% 191 22,7% 840

القروي

اإلبتدائي 443 2,5% 14 666 83,0% 2 554 14,5% 17 663

اإلعدادي 41 4,4% 760 81,9% 127 13,7% 928

التأهيلي 26 8,0% 235 72,8% 62 19,2% 323

تتبع إنجاز عمليات  اإلحصاء المدرسي السنوي 2013-2014

غير ممسوكة ممسوكة ومضبوطة ممسوكة غير مضبوطة مجموع 

المؤسسات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخصوصي

السلك  % المؤسسات % المؤسسات % المؤسسات

المجموع

اإلبتدائي 377 15,9% 1 439 60,6% 557 23,5% 2 373

اإلعدادي 169 16,8% 677 67,3% 160 15,9% 1 006

التأهيلي 118 20,3% 354 60,9% 109 18,8% 581

غير ممسوكة ممسوكة ومضبوطة ممسوكة غير مضبوطة مجموع 

المؤسسات

التعليم األولي

السلك  % المؤسسات % المؤسسات % المؤسسات

العمومي 579 25,0% 1 458 63,0% 276 11,9% 2 313

الحضري 127 18,4% 491 71,2% 72 10,4% 690

القروي 452 27,8% 967 59,6% 204 12,6% 1 623

الخصوصي 846 32,7% 1 300 50,2% 444 17,1% 2 590

الحضري 810 32,3% 1 277 50,9% 423 16,9% 2 510

القروي 36 45,0% 23 28,8% 21 26,3% 80

التعليم األولي الجماعات الجماعات % الجماعات % % 

تقليدي ال 1 439 93,8% 83 5,4% 12 0,8% 1 534

الحضري 234 93,2% 14 5,6% 3 1,2% 251

القروي 1 011 65,9% 468 30,5% 55 3,6% 1 534

ممسوكة غير مضبوطة مجموع 

المؤسسات

غير ممسوكة ممسوكة ومضبوطة ممسوكة غير مضبوطة مجموع 

الجماعات

غير ممسوكة ممسوكة ومضبوطة



 

 :وفيما يمي ممخص ألهم المؤشرات حسب نوع التعميم والسمك

 بالتعليم األولي

 تتطلب الضبط%30,5منها  %34,1نسبة اإلنجاز:  التعليم األولي التقليذي 

  تتطلب الضبط%54,5  منها  %87,2نسبة اإلنجاز   :    التعليم األولي العمىمي 

  تتطلب الضبط%17,3 منها %67,3نسبة اإلنجاز   : التعليم األولي الخصىصي 

 بالتعليم العمومي
 ؛  تتطلب الضبط%14,3 منها %97,6نسبة اإلنجاز:  العمىمييالتعليم االبتذائ 

 ؛ تتطلب الضبط%12,4 منها %95,3نسبة اإلنجاز:التعليم اإلعذادي العمىمي 

 ؛ تتطلب الضبط%21,3 منها %94,2نسبة اإلنجاز: التعليم التأهيلي العمىمي 

 بالتعليم الخصوصي
 ؛  تتطلب الضبط%23,5 منها %84,1نسبة اإلنجاز:  الخصىصي يالتعليم االبتذائ 

 ؛ تتطلب الضبط%15,9 منها %83,2نسبة اإلنجاز: التعليم اإلعذادي الخصىصي 

 ؛ تتطلب الضبط%18,8 منها %79,7نسبة اإلنجاز: التعليم التأهيلي الخصىصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


