
عرض

بحث العلميوالتعلمي العايل وال املهينوزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

أ مام جلنة التعلمي والثقافة واالتصال مبجلس النواب

2017مرشوع مزيانية 

2017ماي 11

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
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الس ياق العام

الساميةامللكيةالتوجهيات

صلحالاسرتاتيجيةالرؤيةورافعاتأ سستزنيل 2030-2015للإ

،2021-2016احلكويمالربانمجتزنيل

ةلمزيانيةلاملاليةلقانونالتنظمييالقانونمقتضياتتفعيل املُهيَكل

ال داءجناعةعىلواملرتكزةالربامجحول
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قطاع التربية الوطنية
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حمتوى العرض

1

2

3

4

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

املنجزات وال وراش املفتوحةأ مه 

2017-2018املدريس أ ولوايت ادلخول 

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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ويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

ابتدايئ عدادي اثنوي اإ اثنوي تأ هييل

7 700*

1 956
1 177

4 726

948
327

حسب السكل( معويم)عدد املؤسسات 

مجموع

قروي

ابتدايئ عدادي اثنوي اإ اثنوي تأ هييل

3 508 992

1 524 521
919 472

1 947 477

525 274
157 441

حسب السكل( معويم)عدد التلميذ 

مجموع

قروي

ابتدايئ عدادي اثنوي اإ اثنوي تأ هييل

113 017   

50 974   49 208   

72 647   

17 690   
10 192   

حسب السكل( معويم)عدد املدرسني 
مجموع

قروي
86 726

180 397
459 794

تلميذ التعلمي ال ويل حسب نوع التعلمي

معويم

عرصي

%63تقليدي

25%

12%

5:  اجملموع833 10:  اجملموع 952985

917 726:  اجملموع

2016-2017التعلمي العمويم 

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

199 213:  اجملموع

جامعاتيةمدرسة 116مهنا  (*)
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2016-2017التعلمي اخلصويصويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

الابتدايئ االإعدادي التأ هييل

701 684

156 603
92 375

16,7%

9,3%

9,1%

الابتدايئ

االإعدادي

التأ هييل

نس بة التعلمي اخلصويص662 950: عدد تلميذ التعلمي اخلصويص
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مؤرشات المتدرسويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

75,9%
84,6%

90,0% 88,2%

54,1%

64,9%
69,5%

75,7%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

ي د ا د ع االإ وي  ن ا ث ل اب رس  د مت ل ا ة  ب نس 

مجموع قروي

الوسطلفتياتنس بةابل وخاصة،الابتدايئابلتعلميالمتدرستعمميحتقيقمت

القروي؛

التعممي؛نس بةلبلوغاجلهودمناملزيديتطلباالإعداديالتعلميزالال

مااملمتدةالفرتةلخلمس متراتقدماالتأ هييلالثانويابلتعلميالمتدرسجسل

؛مائويةنقطة15يفوقمبا2015-2016و2009-2010املومسنيبني

2013-2014سنيتبنيواالإعداديابالبتدايئالمتدرسنس بةاخنفاض

ىلراجع2015-2016و .ادلميوغرافيةاملعطياتوتصحيححتينياإ

46,5%
50,7%

55,7%

61,2%
50,7%

55,9%

61,1%

65,6%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

يل ي ه تأ  ل ا وي  ن ا ث ل اب رس  د مت ل ا ة  ب نس 

انث اإ مجموع

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

95,4%
98,7%

99,2%
97,1%

92,0%

97,3%

99,8% 98,7%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

يئ ا د ت ب ال اب رس  د مت ل ا ة  ب نس 

مجموع قروي
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مؤرشات المتدرسويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

والتأ هييلادياالإعدالثانويابلتعلميادلرايسالانقطاعظاهرةتزالال

لقطاعاتااكفةهجودتظافريس تدعيمماالوزارة،انشغاالتأ مهمن

.املعنية

3,9% 4,0%
3,4%

2,4%
3,3% 3,2%

2,5%
1,9%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

ع  ا ط ق ن الا ة  ب يئنس  ا د ت ب ال *اب
انث اإ

مجموع

11,1%
9,3% 9,2% 8,5%

12,9%
10,4% 10,6% 10,8%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

وي  ن ا ث ل اب ع  ا ط ق ن الا ة  ب ينس  د ا د ع *االإ
انث اإ

مجموع

11,8%
11,4%

12,1%

10,3%

11,9%

11,0%

11,9%
11,5%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

وي  ن ا ث ل اب ع  ا ط ق ن الا ة  ب يلنس  ي ه تأ  ل *ا

انث اإ

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

دون احتساب امللتحقني ابلتكوين املهين*
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مؤرشات المتدرسويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

االإعداديانويالثوالابتدايئابلتعلمينيالتكرارنس بةتعرف

ضافية؛هجودبذليتطلبممامزتايداارتفاعا اإ

التأ هييليالثانو التعلميبسكلاخنفاضاالنس بةهذهجسلت

.2015-2016س نة%15,1نس بةبلغتحيث

9,8%
6,4%

8,6% 8,6%

12,0%

8,2%
11,0% 11,4%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

يئ ا د ت ب ال اب ر  را ك ت ل ا ة  ب نس 

انث اإ مجموع

12,1% 11,6% 11,7% 13,5%

16,1% 16,0% 16,6%
18,8%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

ي د ا د ع االإ وي  ن ا ث ل اب ر  را ك ت ل ا ة  ب نس 

انث اإ مجموع

15,2% 13,9% 13,7%
11,4%

18,8% 17,1% 17,9%
15,1%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

يل ي ه تأ  ل ا وي  ن ا ث ل اب ر  را ك ت ل ا ة  ب نس 

ث ان اإ وع مجم

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية
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مؤرشات المتدرسويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

الثانوي التعلمي مس تقرة بسكل النس بةوتبقى هذه  . جسلت نس بة اس تكامل السكل التعلميي تقدما ملموسا ومس مترا ابلتعلمي الابتدايئ

.االإعدادي، يف حني تعرف اخنفاضا ابلثانوي التأ هييل

82,5% 86,2% 87,8% 90,6%

57,0%
65,3% 65,6% 64,6%

29,9%
37,5% 34,6% 31,9%

2009-10 2011-12 2013-14 2015-16

كل س ل ا ب  س ح ة  س را دل ا ل  ام ك ت اس  ب  س ن

يئ ا د ت ب ا ي د ا د ع وي اإ ن اث يل ي ه تأ  وي  ن اث

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية
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خدمات ادلمع الاجامتعيويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

«تيسري»برانمج «مليون حمفظة»معلية 

2015-2016 2016-2017

832 379 859 975

2015-16 2016-17

3 830 477 3 828 169

دينعدد التلميذ املس تفي دينعدد التلميذ املس تفي

النقل املدريس

2016-17 2015-16

10 005 5 836 ابتدايئ

106 271 79 741 عدادي اثنوي اإ

22 719 13 323 اثنوي تأ هييل

138 995 98 900 اجملموع

دينعدد التلميذ املس تفي
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خدمات ادلمع الاجامتعيويةتطور أ مه املؤرشات الرتب

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

ادلاخلياتاملطامع املدرس ية

دينعدد التلميذ املس تفي دينعدد التلميذ املس تفي

عدد املطامع

2015-16 2016-17

6 307 6 141

2015-16 2016-17

1 142 792 1 085 110

2015-16 2016-17

794 833

عدد ادلاخليات

2015-16 2016-17

108 749 113 429
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2016تطور أ مه املؤرشات املالية تنفيذ املزيانية برمس

عانة املرصودة لفائدة مؤسسة محمد السادس لل عامل الاجامت%100هذه النس بة تناهز )*(  ذا مت ال خذ بعني الاعتبار االإ .  عيةاإ

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

)*(

)*(
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حمتوى العرض

1

2

3

4

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

املنجزات وال وراش املفتوحةأ مه 

2017-2018املدريس أ ولوايت ادلخول 

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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عداد1. اجلديد؛اجلهويللتقس مياملؤطرةالقانونيةالرتسانةاإ

حداثمنمكنتحيثاجلهوية،لل اكدميياتالتنظمييةالهيألكوتقويةمراجعة2. بنياتاإ

دارية ؛املتجانسةغريوالعملياتاملهامبنيوالفصلجديدةاإ

بهارياجلاجلهويالتقس ميمعال داءجناعةومرشوعاملزيانيةكراسةهيَكةملءمة3.

العمل؛

بقطاع الرتبية الوطنيةتفعيل ورش اجلهوية املتقدمة 

من الانتقال الساري املفعول مكنالتقس مي اجلهوي مع املواءمةالاخنراط الفعيل للوزارة يف 

ىل 16السلس من  أ اكدميية هجوية للرتبية والتكوين12أ اكدميية اإ

أ مه املنجزات وال وراش املفتوحة



مشاريع4مشاريع6

مشاريع6

16

أ مه املنجزات وال وراش املفتوحة

صلح  مندجمامرشوع 16عرب  2030-2015تفعيل الرؤية الاسرتاتيجية للإ

االإنصاف : 1اجملال 
وتاكفؤ الفرص

ة جبودة الرتبيالارتقاء : 2اجملال 
والتكوين

احلاكمة : 3اجملال 
والتعبئة
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حمتوى العرض

1

2

3

4

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

أ مه املنجزات وال وراش املفتوحة

2017-2018املدريس أ ولوايت ادلخول 

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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2017-2018أ ولوايت ادلخول املدريس 

احملددات الرئيس ية لدلخول املدريس

 وحتسني ستنكب الوزارة عىل اختاذ مجموعة من االإجراءات املس تعجةل من أ جل العناية ابلفضاء املدريس
:2018-2017التلميذات والتلميذ خلل ادلخول املدريس ومتدرسظروف اس تقبال 

 مقاربة استباقية يف تسجيل التلميذات و التلميذ اجلدد؛اعامتد

ضايف ملموس يف توظيف ال ساتذة اجلدد مبوجب عقود من احلد من ظاهرة الاكتظاظ من خلل جمهود اإ

طرف ال اكدمييات؛

 ؛التعلميية وادلاخليات والارتقاء ابلفضاءات املدرس يةتأ هيل املؤسسات

تطوير وتوس يع العرض املدريس؛

توفري وجتويد خدمات ادلمع الاجامتعي؛

مواصةل تفعيل مجموعة من االإجراءات ذات الطابع الرتبوي ؛

تقوية احلاكمة الرتبوية لضامن س نة دراس ية انحجة.
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2017-2018أ ولوايت ادلخول املدريس 
اجلهوية للرتبية والتكوينتوظيف مبوجب عقود من طرف ال اكدمييات : املوارد البرشية

منودعقمبوجبال ساتذةمنالرضوريةال عدادتوظيف
احملدداتفقو والتكوينللرتبيةاجلهويةال اكدميياتطرف
:التالية

 ؛تلميذا ابلقسم املس تقل44أ قل من

 ويني فقطومبس تتلميذا ابلقسم املشرتك30أ قل من.

 ؛التقاعد حلد السن أ عداد احملالني عىل

 النس يبالتقاعد أ عداد احملالني عىل.

االإداريادلمعأ طريفاملسجلاخلصاص

والتقين؛

 8000من هذه الفئة يف ياتاج احلحتديد

.  سيمت توظيفها يف دفعتني

والتقينأ طر ادلمع االإداري ال ساتذة
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2017-2018أ ولوايت ادلخول املدريس 
توس يع العرض املدريس

22 21
12

7
15

4
Total

Rural

ابتدايئ عدادي اثنوي اإ اثنوي تأ هييل

اجملموع

القروي

داريةاالإ املرافقاملطامعادلاخلياتاحلجرات

194828893

ىل ابلوسط 26مهنا مؤسسة 55 ضافة اإ ل داخليات س تفتح أ بواهبا خل10القروي اإ

ادلخول املدريس املقبل

ىل ترسيع وترية  جناز ابالإضافة اإ جحرة948 1التوس يعات ابإ
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حمتوى العرض

1

2

3

4

تطور املؤرشات الرتبوية واملالية

أ مه املنجزات وال وراش املفتوحة

2017-2018أ ولوايت ادلخول املدريس 

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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2017مرشوع املزيانية برمس س نة 

احملاور ال ساس ية ملرشوع مزيانية الوزارةةحمددات مرشوع املزياني

اللزمة؛البرشيةاملواردتوفري

املدريس؛العرضوتوس يعتطوير

؛جتهزيهاو وادلاخلياتالتعلمييةاملؤسساتتأ هيل

؛(تاتالتثبي )السابقةالس نواتبرمسوالتأ هيلوالتوس يعالبناءمعلياتاس تكامل

؛الرشاكءخمتلفمعالوزارةالزتاماتتنفيذ

اجلبلية؛واملناطقالقرويالعاملتمنيةبرانمجيفالوزارةاخنراط

؛ينوالتكو للرتبيةاجلهويةال اكدميياتديونوتسديدتأ خراتامل تصفيةمواصةل

.املندجمةاملشاريعتنفيذمواصةل



(  مبليني ادلرامه)الاعامتدات املرصودة للقطاع حمددات مرشوع املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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الغلف االإجاميل

45.498*

الاستامثر

5.326

اعامتدات الالزتام

1.500

اعامتدات ال داء

3.826

التس يري

40.172

لفةمعدات ونفقات خمت

3.931

موظفون

36.241

2016مقارنة مع الس نة املالية 1,87%اخنفاض بنس بة ,*



الاستامثرمزيانية 

(الزتام+ أ داء(

5.326 3.629

2017 2016

اعامتدات ال داء

+45%

1.500 1.000

الالزتاماعامتدات 

3.825 2.630

2017 2016 2017 2016

+50%

(  مبليني ادلرامه)الاعامتدات املرصودة للقطاع حمددات مرشوع املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 

24

تامثرالاس مزيانيةيفنوعيةطفرة

اعامتداتمنلكمس توىعىل

س نةبرمسوالالزتامال داء

2017.

مزيانية الاستامثر



40.172 42.733

2017 2016

معدات ونفقات خمتلفة

+2%

36.241 38.868

موظفون

-7%

3.931 3.866

2017 2016 2017 2016

(  مبليني ادلرامه)الاعامتدات املرصودة للقطاع حمددات مرشوع املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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مزيانية التس يري



معدات ونفقات خمتلفة

3.931 3.866

2017 2016

حمددات مرشوع املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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مزيانية التس يري

أ ن العمل ة مع ش به اس تقرار يف اعامتدات املعدات والنفقات اخملتلف

ضافيةاملدريس يس تدعي رصد موارد مال امللموس للعرض التطور  .ية اإ

(  مبليني ادلرامه)الاعامتدات املرصودة للقطاع 



(   مبليني ادلرامه)توظيف مزيانية الاستامثر توظيف املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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ع تطوير وتوس ي

املدريسالعرض 

تأ هيل املؤسسات 

ياتوادلاخل التعلميية 

وجتهزيها
اتاملؤسستوس يع وجتهزي 

حملدثةاوادلاخلياتالتعلميية 

اس تكامل برانمج البناءات 

;  املدرس ية يف طور االإجناز     

515

ة مع تنفيذ الزتامات الوزار 

الرشاكءخمتلف 

منية مسامهة الوزارة يف برانمج ت 

ليةاجلب العامل القروي واملناطق 

ق الاعامتدات اخملوةل للصندو 

ةلادلواخلاص ابستبدال أ ملك 

763

380

612

200

1 189

1 500



يعة النفقاتحسب طب ( املعدات والنفقات)التس يري مزيانية اعامتداتتوزيع توظيف املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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79.2%

23,4% 920,02 ادلمع الاجامتعي  

14,7% 576,77 تس يري املؤسسات ومس تحقات املاء والكهرابء والهاتف 

16,4% 644,81 احلراسة والنظافة   

7,8% 307,93 التكوين ال سايس واملس متر  

5% 195,91 قلمييا وهجوايالقيادة ودمع املهام وطنيا  واإ

2,6% 101,91 تنظمي الامتحاانت املدرس ية واملهنية   

2,8% 109,1 ال قسام التحضريية للمدارس العليا وشهادة التقين العايل   

2,2% 87,99 الصيانة الوقائية و مرشوع املؤسسة   

1% 40 التعلمي ال ويل

2,8% 110,6 ال حاكم القضائية

0,5% 18,09 الرتبية غري النظامية

وحتويلتمنح 

20.8%

1,3% 51,1 عانة لفائدة امجلعيات منح الاس تحقاق واإ

18,6% 730 عانة لفائدة مؤسسة محمد السادس لل عامل الاجامتعية   اإ

0,9% 37 حتويل للواكةل الوطنية حملاربة ال مية 

( مبليني ادلرامه)



(  ابدلرمه)التكوين و الاعامتدات املالية املرصودة لل اكدمييات اجلهوية للرتبية توظيف املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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اجملموع
الاستامثرمزيانية 

(الزتام+ أ داء)
مزيانية التس يري ال اكدميية

899 688 000 633 054 000 266 634 000 احلس ميةتطوانطنجة

517 274 000 304 048 000 213 226 000 الرشق

812 691 000 440 464 000 372 227 000 مكناسفاس

748 651 000 448 585 000 300 066 000 سل القنيطرةالرابط 

579 188 000 363 525 000 215 663 000 خنيفرةمللبين 

818 834 000 459 902 000 358 932 000 سطاتالبيضاء ادلار 



ة والتكوينالاعامتدات املالية املرصودة لل اكدمييات اجلهوية للرتبيتوظيف املزيانية

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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اجملموع
الاستامثرمزيانية 

(الزتام+ أ داء)
مزيانية التس يري ال اكدميية

965 872 000 601 852 000 364 020 000 أ سفيمراكش 

531 410 000 334 810 000 196 600 000 اتفيللتدرعة

635 438 000 394 362 000 241 076 000 ماسة سوس 

187 474 000 123 201 000 64 273 000 واد نونلكممي

98 033 000 59 838 000 38 195 000 الساقية امحلراءالعيون 

40 622 000 26 334 000 14 288 000 وادي اذلهب ادلاخةل

6 835 175 000 4 189 975 000 2 645 200 000 اجملمــــــــــــــــوع

( ابدلرمه)
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قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
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العرضحمتوى
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تطور املؤرشات الرتبوية

تطور مؤرشات املوارد البرشية

تطور الطاقة الاستيعابية وال وراش املفتوحة

اخلدمات الاجامتعية للطلبة

6

البحث العلمي

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



2017-2016عرض التعلمي العايل لس نة 

33

جامعة عمومية بتدبير خاص 1

مؤسسة28جامعات في إطار الشراكة تضم  5

:مدارس المهندسين محدثة في إطار الشراكة

المدرسة المركزية للدار البيضاء

المدرسة العليا للهندسة اللوجستيكية

المعهد المتوسطي للوجستيك والنقل بتطوان

المدرسة العليا للهندسة المعمارية للدار البيضاء

4

مؤسسة جامعية عمومية

غير تابعة 30مؤسسة لتكوين األطر منها 
للجامعات

124

73

6
مؤسسة22جامعات خاصة  تضم 

مرخص لها ومفتوحةمؤسسة خاصة180و

إفران-جامعة األخوين 

اإلسالميةجامعة تابعة  لوزارة األوقاف والشؤون *

*جامعة القرويين

الرباط-جامعة محمد الخامس 

البيضاء-جامعة الحسن الثاني 

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

جامعة القاضي عياض مراكش

وجدة-جامعة محمد األول 

تطوان-جامعة عبد المالك السعدي 

الجديدة-جامعة شعيب الدكالي 

سطات-جامعة الحسن األول 

القنيطرة-جامعة ابن طفيل 

أكادير-جامعة ابن زهر 

بني مالل–جامعة السلطان موالي سليمان 

مؤسسة124جامعة  عمومية تضم  13

مكناس-جامعة موالي إسماعيل 

مومي  
م العالي  الع  

علي الت 
اص م العالي  الخ   

علي الت 

رإكة   طار الش  ي  إ 
محدث   ف 

م العالي   ال  
علي الت 
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عدد املؤسسات اجلامعية

عدد الطلبة اجلدد ابجلامعات

عدد ال ساتذة ابجلامعات

العدد االإجاميل للمقاعد 

124

193 480

13 820

(1)082 206عدد احلاصلني عىل الباكلوراي

446 766(%91,4)العدد االإجاميل للطلبة ابجلامعات 

املؤرش

484 167

2016-2017

2016عدد احلاصلني عىل الباكلوراي لس نة (1)

ام دون احتساب طلبة التكوين املهين وال قس( 2)

التحضريية وشهادة التقين املتخصص

ىل عدد عدد طلبة التعلمي ما بعد البأاكلوراي نس  (3) بة اإ

س نة22-18ساكن الفئة العمرية 

446 838(2)العدد االإجاميل للطلبة ابلتعلمي العايل 

%33,1(3)نس بة المتدرس ابلتعلمي ما بعد البأاكلوراي

أ مه املؤرشات الرتبوية للتعلمي العايل

%48نس بة االإانث من مجموع طلبة التعلمي العايل
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+149%

تطور عدد الطلبة: التعلمي العايل جبميع مكوانته 

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2011/12 2009/10 2007/08 القطاع

766 446 750 130 677 391 607 145 447 801 308 005 292 776 التعليم العالي الجامعي

32 000 31 801 31 299 29 918 22 897 22 277 18 368 تكوين األطر

40 000 38 528 37 153 35 509 36 434 35 118 25 068 التعليم العالي الخاص

838 446 820 459 745 843 672 572 507 132 365 400 336 212 المجموع
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2017-2016أ عداد الطلبة واخلرجيني برمس س نة : التعلمي العايل جبميع مكوانته 

دد ة  الح  ة   220.000:عدد الطلب  لطلب 
ل
مالي  

838.446: العدد إلإ ج 

88%

7% 5%

عي  
ام م العالي  الخ   

علي الت 
طر ن  إلإ  كوت 

ت  اص م العالي  الخ   
علي الت 

ن   ي  ح  116.767: عدد الخ ري 

91%

4% 5%

عي  
ام م العالي  الخ   

علي الت 
طر ن  إلإ  كوت 

ت  اص م العالي  الخ   
علي الت 

78%

14%

8%

عي  
ام م العالي  الخ   

علي الت 
طر ن  إلإ  كوت 

ت  اص م العالي  الخ   
علي الت 



2014-2015

3-2014

2015-2016

272 9طبيةالشبهالدراسات
10 475 -13%

التربيةوعلومالترجمة

التربويةوالتكوينات

16 01614 606 -8,8 %

077 14026 25علوم المهندس +3,7 %

000 03824 23والتقنياتالعلوم +4,2%

958 35018 19األسنانوطبوالصيدلةالطب -2%

414 65514 13والتسييرالتجارة +5,6%

148 99811 10التكنولوجيا +1,4%

37

العدد اإلجمالي للطلبة بمؤسسات 

االستقطاب المحدود
117  469119 678 +1,9 %

العدد االإجاميل للطلبة مبؤسسات الاس تقطاب احملدود: التعلمي العايل العمويم

26 693

2016-2017

+2,4 %

26 503 +10,4 %

20 396 +7,6 %

15 270 +5,9 %

12 576 +12,8 %

10 653 +1,7 %

16 148 +10,6 %

128 239 +7,2 %
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دان ادلرايسالعدد  االإجاميل للطلبة حسب نوع الاس تقطاب واملي: التعلمي العايل اجلامعي 

نسبة التطور 2016-2017 2015-2016 الميدان الدراسي

5,3% 324 478   308 284   
العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية

-1,2% اآلداب والعلوم االنسانية   101 227   311 224

-4,3% العلوم   868 126   418 121

1,2% مجموع االستقطاب المفتوح   253 662   207 670

10,9% تقنيات   948 22   451 25 العلوم وال

7,3% الصيدلةوالطب    108 17   351 18

10,5% طب األسنان   850 1   045 2

54,9% الشبه طبي    324   502

3,3% علوم المهندس   633 18   249 19

7,1% التجارة والتسيير   999 11   855 12

14,7% التكنولوجيا   737 9   165 11

21,7% 6 111   5 023   
يا  علوم التربية بما فيها المدارس العل

لألساتذة 

100,0% الترجمة   255   510

9,5% مجموع االستقطاب المحدود   877 87   239 96

2,2% المجموع    130 750   446 766

توزيع الطلبة حسب نوع الاس تقطاب

دلرايستوزيع طلبة الاس تقطاب املفتوح حسب امليدان ا
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أ عداد الطلبة حسب احلقل املعريف: تكوين ال طر 

2017-2016توزيع الطلبة حسب احلقل املعريف   تطور أ عداد الطلبة حسب احلقل املعريف

+54%
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أ عداد الطلبة حسب امليدان ادلرايس: التعلمي العايل اخلاص 

2017-2016توزيع الطلبة حسب امليدان ادلرايس تطور أ عداد الطلبة حسب امليدان ادلرايس

+12%

21 65122 375

13 11214 858

885
2 767

35 648

40 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

التجارة والتسيير العلوم التقنية علوم الصحة المجموع
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مليدان ادلرايسالعدد  االإجاميل للخرجيني حسب نوع الاس تقطاب وا: التعلمي العايل اجلامعي 

نسبة التطور 2015-2016 2015-2014 الميدان الدراسي

1% 24 647   24 475   
العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية

11% اآلداب والعلوم االنسانية   258 29   605 32

-4% العلوم   282 14   645 13

4% مجموع االستقطاب المفتوح   015 68   897 70

-12% تقنيات   009 5   412 4 العلوم وال

1% الصيدلةوالطب    824 1   834 1

7% طب األسنان   191   204

92% الشبه طبي    52   100

9% علوم المهندس   259 3   554 3

14% التجارة والتسيير   073 2   368 2

-0,2% التكنولوجيا   319 4   310 4

0,3% 2 978   2 968   
علوم التربية بما فيها المدارس 

يا لألساتذة  العل

-25% الترجمة   147   110

0,14% مجموع االستقطاب المحدود   842 19   870 19

3,31% المجموع    857 87   767 90

توزيع اخلرجيني ابالس تقطاب احملدود

توزيع اخلرجيني ابالس تقطاب املفتوح
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نس بة التخرج

النس بة املؤرش

42% االإجازةلفوج من سكلنس بة التخرج االإجاملية

13% س نوات3نس بة التخرج بعد 

15% س نوات4نس بة التخرج بعد 

7% س نوات5نس بة التخرج بعد 

7% وما فوقس نوات6نس بة التخرج بعد 

متوسط س نوات التخرج

رجس نوات التخمتوسط امليدان ادلرايس

4,21 عيةالعلوم القانونية والاقتصادية والاجامت

4,03 ال داب والعلوم الانسانية

4,12 العلوم

4,1 مجموع الاس تقطاب املفتوح

(الاس تقطاب املفتوح)املردودية ادلاخلية بسكل االإجازة :  التعلمي العايل اجلامعي
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التأ طري االإداريالتأ طري البيداغويج

تطور التأ طري البيداغويج واالإداري: التعلمي العايل جبميع مكوانته 
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توزيع ال ساتذة ادلامئني

نس بة التأ طري البيداغويج

73%

17%
10%

عي  
ام م العالي  الخ   

علي الت 
طر ن  إلإ  كوت 

ت  اص م العالي  الخ   
علي الت 

57

10

23

0
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60

امع  م العالي  الخ   
علي الت 

ي   طر ن  إلإ  كوت 
ت  اص م العالي  الخ   

علي الت 

نس بة التأ طري االإداري

توزيع االإداريني

التأ طري البيداغويج واالإداري: التعلمي العايل جبميع مكوانته 
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احلاجيات من التأ طري البيداغويج حسب  نوع املؤسسة: التعلمي العايل اجلامعي 

النسب

ياتبعد تلبية احلاج 

احلاجيات من 

ال ساتذة

النسب

2017/2016
نوع املؤسسة

142 234 162 ة ي ع امت ج الا و ة  ي د ا ص ت ق الا و ة  ي ون ن ا ق ل ا وم  ل ع ل ا

73 264 81 ة ي ن ا س ن إ اال وم  ل ع ل وا ب  ا د ال 

29 172 31 وم ل ع ل ا

98 100 109 ت ا ص ص خ ت ل ا ة  د د ع ت م ت  ا ي َك ل ا

73 770 80 املؤسسات ذات الولوج املفتوح

21 80 23 ت ا ي ن ق ت ل وا وم  ل ع ل ا

12 103 13 ةل د ي ص ل وا ب  ط ل ا

18 9 19 ن ا ن ال س  ب  ط

16 7 17 ة ح ص ل ا وم  ل ع

16 63 18 س د ن ه مل ا وم  ل ع

30 65 35 ري ي تس  ل وا رة  ا ج ت ل ا

18 56 19 ا ي وج ول ن ك ت ل ا

23 1 24 ة رتمج ل ا

19 2 20 ة ي رتب ل ا وم  ل ع

9 42 09 و  ة  ذ ت ا س لل  ا  ي ل ع ل ا رس  ا د مل قا ت ل ا مي  ل ع ت ل ل ا  ي ل ع ل ا رس  ا د مل ينا

17 428 18 املؤسسات ذات الولوج احملدود 

2 ث ح ب ل ا د  ه ا ع م

51 1 200 56 املعدل الوطين

وهو حد أ دىن لتحسني نس يب للتأ طري البيداغويج يف امليادين اليت تعرف اكتظاظا،2017-2016س نة أ س تاذ 1200تقدر احلاجيات من ال ساتذة ب 
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احلاجيات من التأ طري االإداري حسب  امليادين ادلراس ية: التعلمي العايل اجلامعي 

النسب

بعد تلبية احلاجيات

احلاجيات من  االإداريني 

والتقنيني

النسب

2017/2016
نوع املؤسسة

254 102 281 ة ي ع امت ج الا و ة  ي د ا ص ت ق الا و ة  ي ون ن ا ق ل ا وم  ل ع ل ا

161 79 171 ة ي ن ا س ن االإ وم  ل ع ل وا ب  ا ال د

83 102 91 وم ل ع ل ا

249 79 312 ت ا ص ص خ ت ل ا ة  د د ع ت م ت  ا ي َك ل ا

170 362 188 املؤسسات ذات الولوج املفتوح

51 71 58 ت ا ي ن ق ت ل وا وم  ل ع ل ا

37 31 40 ةل د ي ص ل وا ب  ط ل ا

24 1 25 ن ا ن ال س  ب  ط

27 5 36 ة ح ص ل ا وم  ل ع

30 47 32 س د ن ه مل ا وم  ل ع

52 10 54 ري ي تس  ل وا رة  ا ج ت ل ا

21 63 24 ا ي وج ول ن ك ت ل ا

20 20 ة رتمج ل ا

22 2 23 ة ي رتب ل ا وم  ل ع

23 38 27 و  ة  ذ ت ا س لل  ا  ي ل ع ل ا رس  ا د مل ل ا ا مي  ل ع ت ل ل ا  ي ل ع ل ا رس  ا د مل ينا ق ت

34 268 38 املؤسسات ذات الولوج احملدود 

113 630 125 املعدل الوطين

جامليا يف التأ طري االإداري يقدر حبوايل 2016-2017تعرف الس نة اجلامعية  منصب مايل630جعزا اإ
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تطور الطاقة الاستيعابية  حسب احلقل املعريف: التعلمي العايل اجلامعي 

نس بة اس تغلل الطاقة 

الاستيعابية

2016-2017

(مقعد100عدد الطلبة للك )

الطاقة الاستيعابية

(عدد املقاعد)
احلقول املعرفية

اجملموع
عدد املقاعد املضافة

2016-2017
2015-2016

185 108453 7067 101386 ن و ن ف ل وا ة  ي ن ا س ن االإ وم  ل ع ل وا ب  ا ال د

208 132519 13787 118732 تس   ل وا ة  ي د ا ص ت ق الا و ة  ي ون ن ا ق ل ا وم  ل ع ل ريا ي

90 192473 15347 177126 ت ا ي ن ق ت ل وا وم  ل ع ل ا

194 50723 1900 48823 ت ا ص ص خ ت ل ا ة  د د ع ت مل ا ت  ا ي َك ل ا

158 484167 38100 446067 اجملموع

ضايف، أ ي بزايدة 38100تعرف اجلامعات توس يع طاقهتا الاستيعابية ب • مقارنة ابلس نة املاضية8,54%مقعد اإ

ختص احلقل املعريف للعلوم والتقنيات2017-2016من املقاعد االإضافية لس نة %40•

2017-2016مقعد س نة 100طالب للك 158اىل 2016-2015مقعد س نة 100طالب للك 168حتسنت النس بة املتوسطة الس تغلل الطاقة الاستيعابية من •
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أ مه مؤرشات اخلدمات الاجامتعية للطلبة

340.000عدد الطلبة املمنوحني

2017-2016املؤرش

147 62عدد الطلبة املس تفيدين من االإيواء

%39نس بة املمنوحني من العدد الاجاميل لطلبة التعلمي العايل

2015-2016 املؤرش

ال حياء اجلامعية

قامات الطلبية اخلاصة 000 13االإ

49 147

%43اجلامعينس بة املمنوحني من العدد الاجاميل لطلبة التعلمي العايل

%27منحة اكمةلنس بة املس تفيدين من السكن مقارنة مع املس تفيدين من



ح
صصة  للمن 

مخ 
ال
مادإث   ي  إلإعي 

ادة  ف  ن  والر ي  وحي  ممت 
ال
اعدة   ع ق  وست  ت 

52

تطور منح التعلمي العايل

285.082320.534عدد الممنوحين بالمغرب  +12%

12.78513.417الماسترسلك +5%

5.6256.460الدكتوراهسلك + 15%

2015-2016

مليون درهم1728مليون درهم1478الميزانية المرصودة للمنح +17%

266.672300.657اإلجازةسلك +13%

2014-2015

286.780322.280العدد اإلجمالي للممنوحين +12%

10001000عدد منح أبناء الجالية

698746عدد الممنوحين بالخارج  +7%

340.000 +6%

17.000 +27%

8.000
+ 

24%

2016-2017

مليون 1900

درهم
+10%

315.000 +13%

341.800 +6%

1000

800 +7%



53

ا ن  م ين  د في ت ملس  ا ة  ب ل ط ل ا د  د ءع يوا 56.95662.147الإ
+9%

2016-20152017-2016

ال حياء اجلامعية

قامات الطلبية اخلاص ةاالإ

45 956

11.00013.000

49.147 +7%

+18%

-2015ل مطامع جامعية جديدة بفاس سايس واجلديدة والناظور وأ سفي وتطوان وسطات فتحت أ بواهبا خل6بناء •

2016.

طار املناوةل من طرف رشاكت خمتصة12• مطعام تدبر حاليا يف اإ

7.964.0148.090.418عدد الوجبات املقدمة +1,6

%

خدمات االإيواء واالإطعام
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حمتوى العرض

1

2

3

5

4

تطور املؤرشات الرتبوية

تطور مؤرشات املوارد البرشية

تطور الطاقة الاستيعابية وال وراش املفتوحة

اخلدمات الاجامتعية للطلبة

6

البحث العلمي

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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مؤرشات وأ رقام: البحث العلمي 

ة   الموإرد المالب 

169.731.000: 2017املوارد اخملصصة للبحث العلمي والتكنولويج مبزيانية القطاع برمس س نة •

درمه

ضافية عن طريق الصندوق الوطين للبحث العلمي والمتية الت • :  كنولوجية تعبئة موارد اإ

2015-2018للفرتة مليون درمه 300

2300أ زيد من 2015-2016خلل س نة  عدد ال طروحات اليت متت مناقش هتا 

ارية من قبل عدد براءات الاخرتاع املسجةل دلى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتج•

 2012س نة74مقابل  2016براءة برمس س نة 155: اجلامعات ومراكز البحث املغربية

من مجموع الطلبات من أ صل مغريب%65تسامه اجلامعات ومراكز البحث بنس بة تفوق •

مي  
اج  العل ت  ن  إلإ 

2016خلل س نة 5200أ زيد من : عدد املنشورات يف اجمللت ادلولية احملمكة 
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 جناز ادلورة السادسة من برانمج جناز"اإ ىل متكني الطلبة من الاس تفادة من حاسوب محمول مرفوق خبدمات ال نرتنيت ومدعو "اإ م من طرف اذلي هيدف اإ

:%85ادلوةل بنس بة 

مليون درمه230: مزيانية ادلورة السادسة

أ لف 64: عدد املس تفيدين من هذه ادلورة

 طالب174000أ زيد من : 2010العدد االإجاميل للمس تفيدين منذ انطلق الربانمج يف س نة

 تطوير الش بكة املعلوماتية للتعلمي والبحث(MARWAN ) طار تفعيل برانمج مليون درمه 120اذلي خصص هل غلف مايل قدره E-SUPيف اإ

 فيياجلامعية ابلبنيات التحتية للو وال حياء تجهزي املؤسسات ل مليون درمه 124ختصيص غلف مايل قدرهwifi  طار تفعيل برانمج دفرت )NET-Uيف اإ

(التحملت يف مرحةل املصادقة

 لكرتونية لل طروحات املسجةل مبراكز ادلراسات يف ادلكتوراه طلق منصة اإ  طور التحضري توفر معلومات مفصةل حول ال طروحات يف( أ طروحيت)اإ

ابجلامعات

لكرتونية مغربية ل طلق مرشوع تطوير منصة اإ -ادلورات اخلاصة الصغرية عرب االإنرتنيت"ول "MOOCs-ادلروس املفتوحة واملكثفة عرب االإنرتنيت"اإ

SPOCs"  برشاكة بني الوزارة وسفارة فرنسا ابملغرب واجملموعة الفرنس ية ذات النفع العام((FUN-MOOC

اس تعامل تكنولوجيا املعلومات
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حمتوى العرض

1

2

3

5

4

تطور املؤرشات الرتبوية

تطور مؤرشات املوارد البرشية

تطور الطاقة الاستيعابية وال وراش املفتوحة

اخلدمات الاجامتعية للطلبة

6

البحث العلمي

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



(بالدرهم)الميزانية
التطورالفرق2017االعتمادات2016االعتمادات

%ب (2)-( 1)(2)(1)

%0001,52 146 000137 646 133 0009 500 996 8ميزانية التسيير

%2,23-000 000 20-000 000 000876 000 896(  *)ميزانية االستثمار

%0001,18 146 000117 646 009 00010 500 892 9مجموع  ميزانية الوزارة
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االلتزامكاعتماداتدرهممليون 270إليهاتضاف( *)

%42ارتفاع عدد الطلبة ب 

شبه سنوات مقابل 4خالل 

للميزانيةاستقرار

2017و 2016تطور الاعامتدات االإجاملية املرصودة لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي خلل سنيت 

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



األداء كاعتمادات 000 876:االستثمار

كاعتمادات االلتزام000 270و 
646 133 9: التسيير

646 009 10:  االإجاميل
دون احتساب اعامتدات الالزتام

الموظفون

5 930 146

المعدات والنفقات المختلفة

3 203 500

(المبالغ بآالف الدراهم)

59

الموظفون 
59.25%

المعدات 
والنفقات 
المختلفة 

32%

االستثمار 
8.75%

الاعامتدات االإجاملية املرصودة لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



بالدرهم)

)

(%)التطور 2016قانون املالية 
مجموع

2017املزيانية لس نة 

2017مرشوع قانون املالية لس نة 

النفقات
يةاحلساابت اخلصوص  املزيانية العامة

2,19% 5 803 000 000 5 930 146 000 5 930 146 000 املوظفون

0,31% 3 193 500 000 3 203 500 000 22 500 000 3 181 000 000 املعدات والنفقات اخملتلفة

-2,23% 896 000 000 876 000 000 876 000 000 الاستامثر

1,18% 9 892 500 000 10 009 646 000 22 500 000 9 987 146 000 اجملموع
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تطور الاعامتدات االإجاملية املرصودة لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي 

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



عانة ملؤسسة محمد السادس لل عامل الاجامتعية  للرتبية والتكويناإ

عانة لفائدة ال عامل الاجامتعية للموظفني ابالإدارة املركزيةاإ

عاانت لفائدة هيئات وطنية ودولية اإ

مليون درمه129.960

الإدارة املركزيةابالاستامثر

مليون درمه24

بأ كدالبناء مرافق جديدة من أ جل توسعة االإدارة املركزية •

أ شغال  هتيئة وترممي مرافق املصلحة املركزية حبسان•

تطوير النظام املعلومايت ابالإدارة املركزية•

معلومياتيةاقتناء معدات وأ نظمة •

االإدارة املركزيةتس يري 

ات مؤسسات وهيئو مسامهة الوزارة يف مزيانيات 

أ خرى

مليون درمه  41.480

61

درمهمليون195.440: واحلاكمةبرانمج القيادة 

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



:املعدات  والنفقات

مليون درمه 920,755

:  الاستامثر

مليون درمه اكعامتدات ال داء 709,442

مليون درمه اكعامتدات الالزتام270و 

عانة تس يري اجلامعات وتطوير العرض الرتبوي اإ

تطوير بنيات الاس تقبال
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درمهمليون1.630,197برانمج التعلمي العايل 

ضافة  ) (مليون درمه اكعامتدات الالزتام 270مع اإ

:مشاريع جديدة لتحسني وتنويع عرض التعلمي العايل 

مؤسسة جامعية15بناء•

مقعد 400مدرجات من فئة 10برجمة بناء •

جتهزي مدارس املهندسني ابملعدات العلمية والتعلميية•

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



املؤسسات   
(ابدلرمه)الاستامثر 

الالزتام ال داء 
000 000 00045 000 49بطنجةلكية الطب والصيدةل 

000 000 00045 000 49بأ اكديرلكية الطب والصيدةل 

000 000 00010 000 10مؤسسة جامعية ابلسامرة

000 000 00010 000 10املدرسة الوطنية للتجارة والتس يري ابدلاخةل 

000 000 00010 000 10املدرسة العليا للتكنولوجيا ببين ملل 

000 000 00010 000 10الرساغنةاملدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة 

000 000 20بفاساملعهد الوطين  للعلوم التطبيقية 

000 000 8بطنجةوالنقل للوجستيكاملعهد املتوسطي 

000 000 00010 000 10خبنيفرةاملدرسة العليا للتكنولوجيا 

000 000 00010 000 25معهد علوم الرايضة سطات

000 000 5بربش يدمعهد بوليتكنيك 

000 000 00060 000 60مبراكشاتمنصورتاملركب اجلامعي 

000 000 00010 000 20بتامس ناالقطب التكنولويج 

000 20بوجدةاملركب التكنولويج اجلامعي  00010 000 000

000 000 0002 000 10لكية الطب والصيدةل ابلعيون

308اجملموع    000 000240 000 000

.لوجيا بلك من زانتة وس يدي بنوراملدارس العليا للتكنو –لكية متعددة التخصصات بتاوانت –املدرسة الوطنية للتجارة والتس يري ابحلس مية : مشاريع يف طور ادلراسة 
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توزيع الغلف املايل املرصود لبناء مؤسسات جامعية جديدة

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



تعزيز البنيات التحتية لتمثني  نتاجئ البحث العلمي والابتاكر

والاجامتعيحتسني هيَكة بنيات البحث العلمي ملواكبة متطلبات احمليط الاقتصادي

الهنوض ابلتعاون ادلويل يف جمال البحث العلمي

حتسني حاكمة وتتبع البحث العلمي

وحتفزي الباحثنيدمع جاذبية همنة الباحث

:المعدات والنفقات 
مليون درهم  83,173

:ستثماراال

مليون درهم  86,558

اعادة هيَكة خمتربات البحث

64

مليون  درمه169,731:  و التكنولويجبرانمج البحث العلمي

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 



ابيةوتوس يع طاقهتا الاستيعاجلامعيةال حياء و املطامعوتس يري وجتهزيهيل و صيانة أ  ت-

طعام الطلبة- يواء و اإ اإ

(درهممليون456,131)

:المعدات  والنفقات 
مليون درهم400,131

:االستثمار

مليون درهم كاعتمادات األداء 56

مليون كاعتمادات االلتزام30و 

مليار درمه1.8ابالإضافة ملوارد خارج مزيانية القطاع تبعا لرساةل وزير الاقتصاد واملالية اليت حتدد سقف لكفة املنح يف  )*( 

)*(

65

ضافة  2.084,131لطلبةل مع الاجامتعي برانمج ادل مليون درمه اكعامتدات الالزتام30مليون درمه مع اإ

ح
ون  درهم1.628(*)المن  ملت 

ىل2016-2015س نة322.280ني منحو نالرفع من عدد املم  2017-2016اجلامعيةالس نةبرمس340.000اإ

2017مرشوع املزيانية برمس س نة 
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ىل غاية س نة  2022توقعات االإحاةل عىل التقاعد برمس حد السن اإ

اجملموع ةال طر االإدارية والتقني ال ساتذة الباحثون الس نة

443 143 300 2017

586 294 292 2018

830 463 367 2019

583 191 392 2020

731 318 413 2021

720 168 552 2022

ىل غاي 2022ة س نة توقعات املس توفني لرشوط االإحاةل عىل التقاعد النس يب اإ

0
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201720182019202020212022

األساتذة الباحثون

األطر اإلدارية والتقنية

ال طر االإدارية والتقنية ال ساتذة الباحثني الس نة

874 891 2017

936 962 2018

991 1045 2019

1045 1168 2020

1094 1208 2021

1116 1240 2022
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األساتذة الباحثين

توقعات االإحاةل عىل التقاعد
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أستاذ باحث1200:التأطير البيداغوجي

موظف630: التأطير اإلداري والتقني

2017-2008تطور أ عداد الطلبة وال ساتذة ابلتعلمي العايل للفرتة  

احلاجيات ال نية من املوارد البرشية

%162تضاعف عدد الطلبة ب 

مقابل تطور لعدد األساتذة ب 

2017-2008خالل الفترة 38%

احلاجيات من املناصب املالية
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املهين التكوين قطاع 



عادة تأ هيل  ضامن اإ

املأ جورين ودمع 

تنافس ية املقاوالت 

والعاملني ابلقطاع 

العمويم

تلبية حاجيات الفاعلني 

يني الاقتصاديني واملؤسسات 

من املوارد البرشية املؤهةل

عن طريق تأ هيل الش باب 

دماهجم االإداري  وتيسري اإ

واملهين

نعاش تشغيل الش باب  اإ

عن طريق التكوين 

واملساعدة عىلالتأ هييل

خلق املقاوالت

:التكوين املهين رافعة أ ساس ية من أ جل 

69

املرتكــــــزات



املتدخلون يف ميدان التكوين املهين 

70

املنظامت والفروع املهنية واملقاوالت-

املنظامت غري احلكومية-

تجارة الصناعة التقليدية والفلحة وال غرف-

والصناعة واخلدمات

مكونة أ خرىهيئات  القطاع اخلاص

هين مؤسسات التكوين امل 

:  اخلاص

مؤسسات معمتدة -

مؤسسات مرخص لها-

القطاعات العمومية

ين املهين كو التمكتب 

نعاش الشغل واإ

املكونة العمومية القطاعات 

ال خرى

الفلحة، الصيد البحري، الصناعة 

التقليدية، الس ياحة، الصحة، 

،التعاون الوطينمؤسسة 

...الش باب، الطاقة واملعادن

املؤسسات ذات 

التدبري املفوض

املرتكــــــزات



امجلعيات 

القطاع اخلاص القطاع العام 

مس تفيد4535

مس تفيد73.884 مس تفيد449.265

دمس تفي4135املقاوالت

املتدربنيأ عداد 

71

القطاع 
الخاص 
المعتمد

53%

القطاع 
الخاص 

المرخص 
له
47%



التكوين المهنيمؤسسات 

التكوين املهين واملكونون مؤسسات 

عدد المؤسسات

341 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 

403 األخرىالمكونةالقطاعات

455 المعتمدةالمؤسسات:الخاصالقطاع

877 لهاالمرخصالمؤسسات:الخاصالقطاع

72

المكونون 

المكونون

القطاع العام

10 374

بالمكتب5516منها 6386القارون

بالمكتب3065منها 3988 العرضيون

المكونون

القطاع الخاص

9763

4437القارون

5326 العرضيون
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املمرات بني التكوين املهين والرتبية الوطنية

التوجيه املهين

.املتاحةختياراتالابنيمناملهينالتكوينجيعلاذلياجلديدالتصوروفقاملهينالتوجيهظامنتفعيل−

رساء− طاريفالابتدايئالتعلميمنال خريتنيالس نتنيتلميذلفائدةاملهناس تكشافمساراإ املبكرالتوجيهاإ

براز .ميوالهتمواإ

املمرات

.املهينللتكوينال ربعةال سلكبنيقامئةداخليةممرات-

الس نةبولوجاملهنية،لباكلوراياشهادةعىلاحلصوليفيتوفقواملاذلين،همنيةابلكورايالثانيةالس نةلتلميذالسامح-

.تقينالثانية

.املهنيةالبألكورايسكلمنال وىلالس نةبولوجاملهينالتأ هيلخلرجييالسامح-

.االإعداديالثانويابلتعلمياملهيناملسارمنالثانيةالس نةبولوجاملهينالتخصصخلرجييالسامح-

ىلابلرجوعاملهينالتكوينملتدريبالسامح:الوطنيةالرتبيةمعممرات- .العامالتعلمياإ
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املمرات بني التكوين املهين والتعلمي العايل

.هنيةامل االإجازةمبارايتابجتيازاملتخصصالتقينمس توىمناملهينالتكوينخلرجييالسامح−

.اجلامعيةاملؤسساتولوجمباراايتابجتيازاملهينالتكوينخرجييمن%5لالسامح−

حداث− مناملتخصصتقينبلومدعىلاحلاصلنيلمتكنيالعايلالتعلميمبؤسساتاملتوفراملعلومايت”DTS"خانةاإ

.االإنرتنيتعربالرتحش

لغاء نظام عىل االتفاق .ج مؤسسات التعلمي العايلولو تمتكني مجيع اخلرجيني ال كرث اس تحقاقا الجتياز مبارايو احلصيصاإ
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أ هييلوالتاملهينواملسارال سايساملهينالتكويننظاممناملس تفيدينمن743,549•

نعاشاملهينالتكوينمبكتب543.968 ؛الشغلواإ

ىل3,560مناملهنيةللبألكورايالاستيعابيةالطاقةمنالرفع• %)99)ابملكتبمهنا74,209اإ

حداث• نعاشاملهينالتكوينمبكتب15مهنامعوميةمؤسسة17اإ .الشغلواإ

يل أ عداد املس تفيدين من التكوين التأ هياملهنيةايوالبألكورأ عداد متدريب التكوين املهين ال سايس 

األعداد الهيئة المكونة

143783 غلمكتب التكوين المهني وإنعاش الش

4500 مؤسسة التعاون الوطني

9000 قطاع الصناعة التقليدية

4500
معاهد التكوين المفوض تدبيرها

للمهنيين

15000 الخاصقطاعال

176783 المجموع

االباكلوري

المهنية 
األعداد الهيئة المكونة

73 500 326685 غلمكتب التكوين المهني وإنعاش الش

190 50899 القطاعات المكونة العمومية األخرى

20 94830 الخاصقطاعال

- 19353
التكوين داخل المقاوالت وجمعيات

المجتمع المدني 

499 820
معاهد التكوين المفوض تدبيرها 

للمهنيين

74,209 492.587 المجموع

2017برانمج العمل برمس 
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حسن تتبعكمشكرا على 




