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إلقليم تطور أعداد تالميذ التعليم العمومي 

لتعليم العمومي عدد األقسام   توزيع املؤسسات التعليمية حسب السلك والقطاع

أعداد األساتذة حسب السلك

و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 
-والتواصل والشراكةالشؤون القانونية مصلحة  -
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dp.settat@gmail.com
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ت التعليمية األكثر متثيلية لقاءات مع ممثلي النقا
 وتعزيزا التربوي، الشأن في والمتدخلين الفاعلين كافة بين الحوار ثقافة وإشاعة ترسيخ إطار في

 والتكوين الوطنية التربية لوزارة اإلقليمي المدير قدع تمثيلية األكثر التعليمية النقابات مع للشراكة
  التواصلية اللقاءات من سلسلة الغنامي أحمد السيد  العلمي البحث و العالي والتعليم المهني

 بتنظيم المتعلقة اإلجراءات حول  2017 أكتوبر 13 يوم بلقاء انطلقت النقابات، ممثلي مع  التنسيقية
.تربوية قضايا و2018-2017 المدرسي الدخول

مع مديرات ومديري املؤسسات التعليمية لقاءات

 الرامية العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة لتوجيهات تفعيال
-2015 االستراتيجية الرؤية مشاريع أجرأة وبهدف جيدة، ظروف في مدرسي دخول ضمان إلى

 المؤسسات ومديري مديرات والسادة السيدات مع لقاءات بعقد اإلقليمي المدير السيد قام ،2030
.باإلقليم التعليمية

 بغاية تعليمية مؤسسات لعدة تفقدية بزيارات اإلقليمي المدير السيد قام السياق نفس في و
 األطر مع تواصله خالل من تعرف وقد .الدراسية األقسام داخل التربوي العمل سير على الوقوف
 كما يواجهونها، التي واإلكراهات اشتغالهم ظروف على التعليمية بالمؤسسات العاملة التربوية

.التالميذ لدى التحصيل بدايات على شخصيا وقف

 الضامنة الشروط كل وتوفير 2018-2017 سي المدر للدخول االستعداد يعتبر
 وذلك بسطات، اإلقليمية المديرية عليها انكبت التي األولويات أحدى لنجاحه،
 نصت والتي الشأن، هذا في الصادرة الوزارية التوجيهات مع انسجاما

 مدرسي دخول لضمان المالئمة الظروف كل توفير ضرورة على باألساس
.الدراسي الفصل وداخل المؤسسة داخل ملموسا ثرا أ لإلصالح يجعل ناجح،
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الممارسات المهنيةجماعات 
 المؤسسة مشروع لتفعيل ناجعة آلية المهنية الممارسات جماعة تعتبر

 تعليمية مؤسسات خلق في يساهم مما التربوية، اإلدارة بمهنة واالرتقاء
 من النوع هذا ميالد إن حيث المحيط، على ومنفتحة بالحياة مفعمة ناجحة

.للمديرين التدبيرية القدرات في جديدة دماء سيضخ الجماعات
 والمتمثلة بها المنوطة المهام أداء في رائدا دورا الجماعات اهذه وتلعب هذا،

 للمشاكل الممكنة الحلول وإيجاد والتجارب الخبرات تقاسم في أساسا
 .الجدد الوافدين اندماج تيسير مع جماعي بشكل المطروحة

العطوشةم -م أبوسعدمحمد المنسق 
نائب المنسق عبد هللا خليل الثانوية اإلعدادية 

بني خلوك
م أوالد سي موسى-م بوزيانيالمقرر عبد العزيز 

م بني خلوك-نائب المقرر محمد فائز م
م -م العسوليالمكلف بالتواصل واإلعالم حكيم 

أوالد سالم
 كحيلىالعربي  -نائب المكلف بالتواصل واإلعالم 
الخديرالثانوية اإلعدادية سيدي أحمد 

  عبد العزيز كبوري: المنسق  1
التدبير الحديث: تسمية الجماعة  2
اعداد النظام الداخلي 3
اعداد برنامج العمل السنوي للجماعة 4

تدبير
المؤسسات 
التعليمية 

الثانوية اإلعدادية بين خلوك -مجاعة املمارسات املهنية   

   حجاجسيدي  -مجاعة املمارسات املهنية 
  الدنيا محمد: المنسق 

  الدغمي عبد المجيد: نائبه 
.المختار لكيحل: المقرر
 .لعزيزي الجياللي: نائبه 

عبد  بوعصبى: فريق اإلعالم والتواصل 
فؤاد ازكيوارالحق، 

  مجاعة املمارسات املهنية التضامن 



استمرار أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية

 األطر أبت المؤسسة فضاء تأهيل إطار في
 أن إال قدور بئر مدارس بمجموعة التربوية

 جمالية لمسة إضفاء في بصمتها تترك
.تأهيلها في والمشاركة المؤسسة على

 المركزية المؤسسة داخل ولوجيات وتبليط إنشاء
 تتم حيث التربوي الفضاء مرافق جميع تربط

 وأولياء وآباء أمهات جمعية لدن من األشغال
 إدارة وإشراف وتعاون بتنسيق التالميذ

.المؤسسة

تأهيل 
المؤسسات 

التعليمية
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م بئر قدور/مفضاء يئة  م اوالد سامل/مفضاء يئة    

  بتاريخ الصادرة 7/60 رقم الوزارية المذكرة لمقتضيات تطبيقا
-2017 المدرسي للدخول التحضير شأن في 2017 أبريل 28

 2017 ماي 3 بتاريخ 17/277 رقم الوزارية والمراسلة ،2018
 المندمج بالتأهيل المتعلقة األولوية ذات الترتيبات بشأن

 التعليمية المؤسسات انخرطت التعليمية، للمؤسسات
 في التربوي الشأن في المتدخلين و الشركاء وكل باإلقليم

 بالمرافق األمر تعلق سواء اإلصالح، اوراش استمرارية
 مرافق صباغة أو الخضراء المساحات أو الصحية

.المؤسسات



-والشراكةالشؤون القانونية  والتواصل مصلحة  -و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 
https://www.facebook.com/DPMENSettat5  -727-993-0641 04-27-40(0523)الهاتف   

 النطالق واألربعين الثانية بالذكرى احتفاال 
 مفخرة تظل التي المظفرة، الخضراء المسيرة
 تاريخ من مجيدة وحقبة قاطبة، المغربي للشعب

 الترابية الوحدة استكمال أجل من الوطني الكفاح
 لعيد والستين الواحدة والذكرى للمملكة،

 المنعطفات أحد يمثل الذي المجيد، االستقالل
 وجسدت المملكة مسار طبعت التي التاريخية

 الحرية سبيل في والثبات التآزر معاني أسمى
 واالفتخار للوطن االنتماء لقيم وترسيخا ،.والكرامة
 جميع لدتخ ومالحمه، وبطوالته بأمجاده

 هذين سطات بإقليم التعليمية المؤسسات
.لبالدنا المجيد التاريخ من المتميزين الحدثين

 وتضمنت فقراتها، بتنوع االحتفاالت هذه تميزت
 نغمات على الوطني العلم تحية عمومها، في

 الخضراء، المسيرة قسم وقراءة الوطني، النشيد
 تعبيرية فنية لوحات وتقديم وطنية أناشيد وترديد

 المسيرة ذكرى تستحضر وثائقية وعروض
 الخامس محمد له المغفور عودة ذكرى و الخضراء

 المغرب، واستقالل الوطن أرض إلى المنفى من
 وورشات ورياضية ثقافية مسابقات تنظيم تم كما

.والتالميذ التلميذات لفائدة وترفيهية فنية

المؤسسات التعليمية بالمديرية اإلقليمية تحتفي بذكرى المسيرة 
المجيد  الخضراء  المظفرة وعيد االستقالل  أعياد وطنية



للتعاون المدرسياألسبوع الوطني  
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البطولة اإلقليمية للعدو الريفي المدرسي بالمديرية اإلقليمية بسطات

 لوزارة اإلقليمية المديرية نظمت
 اإلقليمية البطولة بسطات التربية
 وهو المدرسي؛ الريفي للعدو

 حلبة احتضنته الذي الموعد
 القوى ألعاب بمضمار السباق
 في ، 2017 نونبر 08 يوم بسطات

 عيدي بذكرى االحتفال إطار
 .واالستقالل الخضراء المسيرة

 لمّ  في أفلح الرياضي الموعد
  مختلف من وعدائين تالميذ شمل

 التابعة التعليمية المؤسسات
 ميداليات توزيع تم وقد لإلقليم،

 كافة على تقديرية وشهادات
 تمكّنوا الذين والتالميذ التلميذات

 في التتويج منصة اعتالء من
المشاركة، الفئات مختلف

 للبرنامج وتطبيقا المدرسي، للتعاون الوطني باألسبوع االحتفال إطار في
 والتعاونيات المدرسي التعاون تنمية لجمعية اإلقليمي للفرع السنوي

 مندمجة تربوية أنشطة  باإلقليم التعليمية المؤسسات نظمت المدرسية،
  وتنمية  المجتمعي، محيطها  على المؤسسة انفتاح في تساهم وموازية

 عبر التشاركي، العمل على وتشجيعهم المتعلمين عند المواطنة قيم
.مؤسساتهم بتنمية مرتبطة متنوعة أنشطة في انخراطهم



 قيم وإشاعة البيئي، الوعي نشر إطار في
 اعطاء تم .المستدامة التنمية وسلوكيات

 المدارس لبرنامج الرسمية االنطالقة
 يوم بسطات اإلقليمية للمديرية اإليكولوجية

  بن يوسف بمدرسة 2017 نونبر 28 الثالثاء
 اإلقليمية المديرية ممثلي بحضور ،تاشفين

 ومديري مديرات والسادة والسيدات
 البرنامج هذا في حديثا المنخرطة المؤسسات
 والذي األخضر، اللواء على حاصلة ومؤسسات

  البيئة، لحماية السادس محمد مؤسسة تمنحه
  االميــــرة الملكي السمو صاحبة تترأسها التي

 التعليمية للمؤسسات ،تتويجا حسناء لال
 مبادئ تفعيل في تنخرط التي اإليكولوجية،

 واألطر التالميذ وتحسيس البيئة على المحافظة
 والتنمية البيئة قضايا بمختلف التربوية

.المستدامة

زيارة ميدانية 
للسيدة نزهة 
الوفي كاتبة 

الدولة المكلفة 
بالتنمية المستدامة 

إلقليم سطات

البيئة
والتنمية 
المستدامة

انطالق برنامج المدارس اإليكولوجية للمديرية اإلقليمية
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 قامت المملكة، جهات صعيد على المستدامة للتمية الوطنية االستراتيجية تنزيل إطار في
 على للوقوف ميدانية بزيارة المستدامة بالتنمية المكلفة الدولة كاتبة الوفي، نزهة السيدة
.2017 دجنبر 22 الجمعة يوم وذلك سطات، بإقليم المستدامة والتنمية البيئة برامج منجزات

 الدولة كاتبة السيدة ترأست المستدامة، والتنمية البيئة على التربية تدعيم إطار وفي
 البيئية األندية إلحداث والمعدات التجهيزات من مجموعة تسليم حفل سعيد أوالد بجماعة

.االجتماعية والمراكز التعليمية المؤسسات من بمجموعة



 التعليم أستاذ بيال، خالد السيد المديرية بمقر اإلقليمي المدير استقبل
 األولى بالجائزة تتويجه بمناسبة الكريم، عبد سيدي بمدرسة االبتدائي

 وزارة نظمتها التي والرقمي التربوي للتجديد الوطنية المباراة في وطنيا
 وذلك العلمي، والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية
.الرقمي التربوي اإلبداع في القيمة لمساهماته وتقديرا عرفانا

 اإلقليمية المديرية تهاني له مقدما بالمتوج اإلقليمي المدير رحب إذ
 األساتذة مباراة في وطنيا األولى بالرتبة وتتوجيه مجهوداته على

 المغرب سيمثل حيث ،2016/2017 الدراسي الموسم عن المبدعين
.سنغفورة في

 في به فاز الذي مشروعه بعرض اللقاء هذا خالل بيال خالد السيد وقام
 ومفتشين بالمديرية مصالح ورؤساء اإلقليمي المدير أمام المباراة،
 استعماله بالتفصيل خالله شرح حيث ، جيني خلية ممثلي و تربويين

 التدريس والسيما التدريس، مجال في واالتصال المعلومات لتكنولوجيات
 .المدرسي الهدر محاربة بغرض المستويات المتعددة باإلقسام

 تنويه و شكر رسالة اإلقليمي المدير طرف من تسليمه تم الختام وفي
.تربوي انجاز من حققه ما على عرفانا

خالد بيال، استاذ 
بمدرسة سيدي 

عبد الكريم يتوج 
بالمرتبة االولى 

وطنيا في مباراة 
  األساتذة

المجددين

إنجازات وطنية
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سعيد النظام أستاذ الفلسفة بالثانوية التأهيلية راس العين يفوز بالجائزة الثانية ضمن 
المهرجان الوطني للفيلم التربوي بمدينة الدارالبيضاء

 الفلسفة مادة أستاذ النظام سعيد االستاذ حاز
 بالجائزة بسطات العين راس التأهيلية بالثانوية

 التربوي للفيلم الوطني المهرجان ضمن الثانية
.الدارالبيضاء بمدينة

 بعد للفيلم الثاني التتويج الجائزة هذه تعتبر
 نسائي دور أفضل جائزة على حصوله

  فيلم بفاس، التربوي للفيلم الوطني بالمهرجان
 وحسن النظام سعيد تأليف من موانع متر 3000
 والتلميذين الحفيظي عتيقة التلميذة وأداء مغار
 تصوير لقويط الرحيم وعبد خوالني المالك عبد
.جوهر نبيل


