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 تحت 2017 ماي 03 بتاريخ الوزارية الرسالة و 060*17 عدد تحت 28/04/2017 بتاريخ الوزارية للمذكرة تفعيال
 حول شروحات و تفصيلية عروض تقديم خاللها تم تواصلية لقاءات سطات اإلقليمية المديرية نظمت 17/217 عدد

 التأهيل و 2018/2017 المقبل المدرسي للدخول بالتحضير المتعلقة  الوزارية التوجيهات مضامين تنزيل كيفية
 ظروف في التالميذ الستقبال المناسبة الشروط توفير إلى مجملها في تهدف ،التي التكوين و التربية لمؤسسات المندمج

.التالميذ أولياء و آباء و أمهات تطلعات مستوى إلى ترقى مالئمة و جيدة
 واإلجراءات التدابير من مجموعة اتخاذ ضرورة على اللقاءات هذه خالل من اإلقليمي المدير السيد أكد الصدد هذا في و

  تسجيل وإعادة تسجيل بعملية يتعلق ما السيما و الجديد المدرسي الدخول انجاح ألجل التعليمية المؤسسات على الواجبة
 المؤسسة لفضاءات المندمج التأهيل و مكتظة أقسام لخلق تفاديا التالميذ توزيع في التوزان مراعاة مع التالميذ

 شاملة نظافة و عليها الئق مظهر إضفاء بغاية الخارجي  و الداخلي بمظهرها باالهتمام يتعلق ما خاصة و التعليميــــــة
.لمرافقها

 الرؤى لتقاسم المجال لهم فتحت لكونها التعليمية، المؤسسات مديري طرف من استحسانا اللقاءات هذه لقيت وقد 
 اقتراح في ساهم مما الصعوبات  كل مناقشة تمت كما التعليمية المؤسسات بعض تجارب على التعرف كذا و واألفكار

.ناجعة و آنية حلول

اللقاء التواصلي لفائدة المديرين بدائرتي سطات و البروجاللقاء التواصلي لفائدة المديرين بدائرة ابن احمد 

2017يوليوز : التاريخ و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 
-والشراكةالشؤون القانونية  والتواصل مصلحة  -
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البيضاء سطاتلجهة الدار األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
بسطاتالمديرية اإلقليمية 

عمليات التأهيل 
المندمج للمؤسسات 

التعليمية

  الواد موالين م/م 

التأهيلية الرازي ثانوية

 إطار وفي والتكوين، التربية بمنظومة النهوض إلى الرامية السامية الملكية للتوجيهات تنفيذا
 بمضامين وارتباطا 2030-2015 لإلصالح االستراتيجية للرؤية المندمجة المشاريع تنزيل

  وتبعا ، 2018/2017 المقبل المدرسي للدخول بالتحضير المتعلقة الوزارية المذكرة
  التربية لمؤسسات المندمج بالتأهيل المتعلقة األولوية ذات الترتيبات بشأن الوزارية للرسالة

  وتبعا ، إلنجاحه الالزمة الشروط توفير ،وبغاية المقبل المدرسي للدخول استعدادا والتكوين
 تتميز والتكوين التربية مؤسسات على جديدة حلة إضفاء إلى الرامية الوزير السيد لتعليمات
مناسبة ظروف في المتمدرسين الستقبال جديد مدرسي أثاث و شاملة بنظافة و الئق بمظهر

و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 
-والشراكةالشؤون القانونية  والتواصل مصلحة  -
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الثانوية اإلعدادية 
الحسن األول

م أوالد فريحة/م  م أوالد رحو/م  م الشميطين/م العايدي سيدي م/م

  المديرية فإن والمجتمع، األسر تطلعات مستوى إلى ترقى
 المؤسسات رؤساء كافة حث على عملت بسطات اإلقليمية
  وتزيين تأهيل سيرورة وتسريع تفعيل على التعليمية

 باألثاث للعناية قصوى أهمية إعطاء خالل من فضاءاتها،
  المتالشيات أنواع كافة من المؤسسات وإخالء المدرسي
 كذلك دعوتهم مع  والخارجي الداخلي بمظهرها واالهتمام

 منتخبين و محليـــــــة سلطات من الشركاء جميع تعبئة إلى
  لالنخراط المدني المجتمع جمعيات و اقتصاديين فاعلين و

 المؤسسة جعل أجل من موقعه من كل الهام الورش هذا في
.الجميع ثقة و رضى و باهتمام تحظى التعليمية
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البيضاء سطاتلجهة الدار األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
بسطاتالمديرية اإلقليمية 

فارسم أوالد /م

  ولد حادة م/م م الزاوية/م

الشميطيين م/م

 أولياء و أباء و أمهات جمعيات من الشركاء و المتدخلين لجميع الجزيل الشكر لتقديم الفرصة المديرية تغتنم و ، هذا
 مساهماتهم على التربوية و اإلدارية األطر كذا و  المدني المجتمع جمعيات و الترابية الجماعات و التالميذ

 الستقبال خاصة عناية من يستحقه ما الورش هذا إيالء و التعليمية المؤسسات تأهيل عملية تفعيل في ومبادراتهم
. المقبل المدرسي الدخول خالل الئقة ظروف في تمدرسهم ضمان و التالميذ و التلميذات

الثانوية التأهيلية باجة

القدسالثانوية التأهيلية 

المسكينيرحال الثانوية التأهيلية 

تاشفينمدرسة يوسف بن 

عمليات التأهيل 
المندمج للمؤسسات 

التعليمية
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البيضاء سطاتلجهة الدار األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
بسطاتالمديرية اإلقليمية 

 المثابــــــــرة على المتعلمين تحفيز و الدراسي التفوق تشجيع إطار في
 2017 يونيو 23 الجمعة يوم صبيحة اإلقليمي المدير استقبل التميز، و

  ومدير والديهــــا رفقة الهادي نور كريمة التلميذة ، المديرية ،بمقر
  أولياء و اباء جمعية ورئيس أساتذتها بعض و الرازي التأهيلية الثانوية

التالميذ،

 بالثانوية دراستها تتابع التي الهادي نور كريمة التلميذة فإن لإلشارة، و  
  عام معدل على حصلت فيزيائية، علوم مسلك الرازي، التأهيلية
 على الثالث و اإلقليمي المستوى على معدل أعلى يعد الذي ،19,13
، العمومي التعليم بمؤسسات الوطني المستوى

  

6386: العدد اإلجمالي للمترشحين *
2886:اإلناث منهم *
1039: عدد المترشحين األحرار *

)40.88(% 2339: عدد الناجحين *
1285: اإلناث منهم *
77: األحرار الناجحين *

الدورة امتحانــــــــات إحصائيات بشأن 
بإقليم سطات 2017العادية للبكالوريا 
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المديرية اإلقليمية بسطات
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 الدراسي، مسارها خالل النجاح و التألق لها متمنيا البكالوريا، شهادة اإلقليمي المدير السيد سلمها اللقاء هذا وخالل
.النتائج أفضل تحقيق على ساعدتها والتي وأساتذتها، والديها طرف من و طرفها من المبذولة بالمجهودات منوها


