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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تقديم
 

علزى مسزتوك  ز  احلصزيلة اجلوويزة املسز لة  التقيزيم مز  الثزا  اجلزءء  يقدم

م  عملية  ةوفقا للمديريات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية املستودف  جووية أ ادميية

؛ اسزتنادا علزى 2017دورة يونيزو -تقييم األداء على ضوء نتائج امتحانات البكالوريا 

 م:ة التقييكلشب( 3)املحاور الثالثة 

  املحور األول: نتائج املؤسسة؛ 

  املحور الثا : تنفيذ املنواج؛ 

 املحور الثالث: موا بة املؤسسة ع  قرب؛ 

إفراد    مؤسسة ببطاقة خاصة متت هيكلتوا وقد اعتمدت منو ية املعاجلة على 

 على الشك  اآليت وفق ستة مكونات:

 معطيات عامة حول املؤسسة؛ ميقد املؤسسة:تعريف  .1

  ؛2017/2016للموسم الدراسي  املؤسسةنتائج  .2

 تنفيذ املنواج: املكون األساسي يف تصنيف املؤسسات ضم  ثالث فئات؛ .3

 موا بة املؤسسة ع  قرب؛ .4

 ؛أهم أسباب تد  النتائج ومقترحات احللول .5

  . مت تصنيف املؤسسات وفق ثالث مستويات متدرجة: تقييم عام .6

لبطاقزة اخلاصزة بزبع  املؤسسزات وجتدر اإلشارة أن بعز  املعطيزات ت تزرد با

 هبدف تدقيقوا الحقا.

إىل أن الصزعوبات املرتبطزة بالتالميزذ املسزتفيدي  مز     ما جتدر اإلشزارة أيازا

االسززتعطاف  ت تززدرج يف البطاقززات الفرديززة لززبع  املؤسسززات التعليميززة املعنيززة  

باعتبارها صعوبات تتطلب معاجلة حملية على مستوك    مؤسسة على حدة  وذلك يف 

 سياق يؤم  تكافؤ الفرص ويام  حق املتعلمات واملتعلمني يف التعلم.
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 عامةمعطيات  .1
 توزيع املؤسسات التعليمية املستودفة حسب املديريات اإلقليمية .1

 املديرية اإلقليمية ر ت
 جمموع املؤسسات

 املستودفة

متثيلية مؤسسات 

 املديرية

 بالعينة املستودفة

 %37 3 أ ادير إداوتنان 1

 %24 2 إنء ان آيت ملول 2

 %13 1 تارودانت 3

 %13 1 طاطا 4

 %13 1 تءنيت 5

 %100 8 امل موع
 

 سلم التقديرات:  .2

 متدرج م  اإلجياب إىل السلب.اعتمد املحور الثا  املتعلق بتنفيذ املنواج على سلم 

 تقيد منعدم تقيد ضعيف تقيد جءئي تقيد تام

3 2 1 0 

 تصنيف املؤسسات:  .3

بنززاء علززى املالحوززات واملعلومززات الززواردة بالبطاقززات اخلاصززة لكزز  

 مؤسسة تعليمية  مت تصنيف املؤسسات إىل ثالث فئات وفق اجلدول اآليت:

 ضعيف ناقص أق  م  املتوسط الفئة

 3 5 0 العدد
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 املديرية اإلقليمية ر ت 
أق  م  

 املتوسط
 امل موع ضعيف ناقص

 3 2 1 0  إداوتنان-أ ادير 1

 2 1 1 0  أيت ملول-إنء ان 2

 1  0 1 0  تارودانت 3

 1 0  1 0  تيءنيت 4

 1 0  1 0  طاطا 5

 8 3 5 0 امل موع
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 للجهةتقييم أداء المؤسسات التعليمية التابعة  .2
 

 تعريف المؤسسة:
 

  عبد الكريم الخطابي المؤسسة إداوتنان-أكادير المديرية اإلقليمية

 حضري الوسط 05013Y الرمز اإلحصائي

 7 األقدمية بالمؤسسة كمدير)ة( أحمد أجعموم اسم المدير)ة(

 4 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( محمد مستقيم اسم الناظر)ة(

 16 منهماإلناث  42 عدد األساتذة
 392 اإلناث منهم 672 عدد التالميذ تأهيلي

 129 اإلناث منهم 243 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 8 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
0 

 %5 نسبة غياب التالميذ 146 عدد أيام غياب األساتذة
 

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10التالميذ الحاصلين على نسبة 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 )الدورة العادية(

 الناجحون

 )الدورة العادية(

29% 84% 21% 33.62% 
 

 %39 للدورة االستدراكية نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 3 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )

 2 احترام تاريخ إتمام مقررات المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم شهر ماي(
تأمين الزمن المدرسي )تغطية جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف 

 للمواد(الزمني المقرر 
3 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 الدراسية )عدد الفروض وتواريخ اإلجراء(
0 

 0 (17الدعم التربوي المؤسساتي، )المادة 
لإلعداد الجماعي الجتياز  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة الدورة 
0 

 3 (25التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية )المادة 
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 
 هيئة التأطير والمراقبة التربويةالمحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

4 6 4 
 

 أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول أهم
 

 أهم األسباب:

 وتفشي األسري والتفكك االجتماعية باهلشاشة املتميء املؤسسة حميط طبيعة 

 ؛املخدرات

  والرياضيات الفرنسية اللغة ماديت يف خاصة لتالميذيف مستوك ا عام ضعف 

 ؛اإلعدادي منذ الاعف ترا م ع  ناتج

 املواسم خالل متدنية التأهيلي السلك إىل اإلعدادي السلك م  االنتقال عتبة 

  ؛السابقة الدراسية

 موترئة وجتويءات حتتية بنية: التعلم على حمفء غري املؤسسة فااء. 

 

 :أهم املقترحات

  الدعم االنفتاح على خمتلف الفعاليات والتنسيق معوا م  أج  توفري

 ؛املخدرات تفشيم   حلمايةاالجتماعي وا

  لتشخيص املكتسبات القبلية للتالميذ الوافدي  ودعم تعثراهتم؛إرساء خطة 

 السلك مستويات يف املالحظ الاعف الستدراك بيداغوجية أساليب يف التفكري 

 التأهيلي ع  طريق الدعم التربوي املؤسسايت؛

   تأهي  املؤسسة وتءويدها التنسيق مع مصاحل املديرية اإلقليمية م  أج

 .التعليمية الارورية لتنفيذ املنواجالوسائ  الت ويءات وب
 

 تقييم عام

 ع  قرب. ةمؤسسة ذات تدبري ناقص  وحتتاج إىل تأطري وموا بة حثيث
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تعريف المؤسسة:
 

 ثا. الخليج التأهيلية المؤسسة إداوتنان-أكادير المديرية اإلقليمية

 حضري الوسط 05028P الرمز اإلحصائي

 7 األقدمية بالمؤسسة كمدير)ة( نور الدين معروفي اسم المدير)ة(

 10 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( جامع ادخيري اسم الناظر)ة(

 20 اإلناث منهم 64 عدد األساتذة

 728 اإلناث منهم 1492 عدد التالميذ تأهيلي

 210 اإلناث منهم 413 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 10 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
7 

 %56 نسبة غياب التالميذ 4 عدد أيام غياب األساتذة
 

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10نسبة التالميذ الحاصلين على 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 )الدورة العادية(

 الناجحون

 )الدورة العادية(

30% 85% 25% 34.21% 
 

 %43 للدورة االستدراكية نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 2 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )
احترام تاريخ إتمام مقررات المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم شهر 

 ماي(
0 

تأمين الزمن المدرسي )تغطية جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف 

 الزمني المقرر للمواد(
2 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 الدراسية )عدد الفروض وتواريخ اإلجراء(
1 

 0 (17دة الدعم التربوي المؤسساتي، )الما
لإلعداد الجماعي  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25الجتياز الدورة العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة 
0 

 0 (25التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية )المادة 
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 
 هيئة التأطير والمراقبة التربويةالمحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

1 12 11 
 

 أهم أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول
 

 أهم األسباب:

  ؛املتعلمني مواظبة على سلبا تؤثر اليت املدرسي النق اختالل يف تدبري عملية 
 املدرسي الءم  وهدر ببع  املواد الدراسية اخلاص الءمين الغالف يف نقص 

 ؛واللقاءات التربوية التكوينات يف املشار ة بسبب
 مواد يف وتاخموا اآلداب مبسلك الرياضيات يف املستمرة املراقبة نقط ضعف 

 اجلووي؛ االمتحان إىل بالقياس أخرك
  النتائج على يؤثر املواد مجيع يف واألرض احلياة علوم مسلك يف املستوك تد 

 باملؤسسة؛ العامة
 عرب الدعم التربوي  والوطنية اجلووية لالمتحانات التالميذ حتاري عدم

 .املؤسسايت
 

 :أهم املقترحات

 واحلرص على تطبيق مقرر تنويم السنة الدراسية  تنويم محالت حتسيسية

 املدرسي؛ الءم  هدر م  للحد

 م  واستثمارا وتوثيقا وتصحيحا إعدادا املستمرة املراقبة تنفيذ تأطري ضرورة 

 التربوية؛ واإلدارة املدرسني قب 

 التربوية العمليات م  جءءا واملؤسسايت القار التربوي الدعم جع  ضرورة 

 .باملؤسسة االعتيادية

 

 تقييم عام

 أدائوززا  واذززاذ مؤسسززة ذات تززدبري ضززعيف  يتعززني تعميززق البحززث بشززأن

 .اإلجراءات املناسبة
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تعريف المؤسسة:
 

 ثا. أورير التأهيلية المؤسسة إداوتنان-أكادير المديرية اإلقليمية

 قروي الوسط 23965Y الرمز اإلحصائي

 5 األقدمية بالمؤسسة كمدير)ة( لحسن اعزيزي اسم المدير)ة(

 1 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( سعيد باعلي اسم الناظر)ة(

 15 اإلناث منهم 57 األساتذةعدد 

 595 اإلناث منهم 1209 عدد التالميذ تأهيلي

 144 اإلناث منهم 278 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 8 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
1 

 %2 نسبة غياب التالميذ 99 عدد أيام غياب األساتذة
 

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10نسبة التالميذ الحاصلين على 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 )الدورة العادية(

 الناجحون

 )الدورة العادية(

19% 93% 35% 39.55% 
 

 %49 للدورة االستدراكية نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 0 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )

 0 احترام تاريخ إتمام مقررات المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم شهر ماي(
تأمين الزمن المدرسي )تغطية جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف 

 المقرر للمواد(الزمني 
2 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 الدراسية )عدد الفروض وتواريخ اإلجراء(
1 

 0 (17الدعم التربوي المؤسساتي، )المادة 
لإلعداد الجماعي الجتياز  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25الدورة العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة 
0 

 0 (25التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية )المادة 
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 
 هيئة التأطير والمراقبة التربويةالمحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

2 3 7 
 

 أهم أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول
 

 أهم األسباب:

 عدم االحترام التام آلجال االنطالق الفعلي للدراسة وإمتام املقررات؛ 

 مبسلك والعربية الرياضيات) املواد بع  يف املستمرة املراقبة نقط يف مبالغة 

 ؛(اإلنسانية العلوم

 التربوي الدعم إلجراء الكافية احل رات وجود وعدم األقسام يف اال تواظ 

 املؤسسايت؛

 للمؤسسة واملراقبة التأطري هيئة زيارات قلة. 
 

 :أهم املقترحات

 للدراسة الفعلي االنطالق مواعيد واحترام املدرسي الءم  تأمني على احلرص 

 املتعلمني؛و األساتذة غياب م  احلد عرب انتوائوا ومواعيد

 باوابطوا التقيد على وحثوم املستمرة للمراقبة األساتذة إجناز ومراقبة تتبع 

 واستثمارا؛ وتصحيحا إعدادا

 اإلمكانات يراعي مبا له وخمطط قار بشك  املؤسسايت التربوي الدعم إجناز 

 املتعلمني؛ وحاجات للمؤسسة والبشرية املادية

  مكثف تربويو إداري وذصيصوا بتأطريموا بة املؤسسة ع  قرب. 
 

 تقييم عام

 أدائوززا  واذززاذ ذات تززدبري ضززعيف  يتعززني تعميززق البحززث بشززأنمؤسسززة 

 .اإلجراءات املناسبة
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تعريف المؤسسة:
 

 المؤسسة أيت ملول-إنزكان المديرية اإلقليمية
ثا. طارق بن زياد 

 ليةتأهيال

 قروي الوسط 23385T الرمز اإلحصائي

 1 األقدمية بالمؤسسة كمدير)ة( أحمد أبو الليث اسم المدير)ة(

 3 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( حاميد مصطفى اسم الناظر)ة(

 11 اإلناث منهم 31 عدد األساتذة

 264 اإلناث منهم 520 عدد التالميذ تأهيلي

 87 اإلناث منهم 153 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 5 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
2 

 %5 نسبة غياب التالميذ 66 عدد أيام غياب األساتذة
 

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10نسبة التالميذ الحاصلين على 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 )الدورة العادية(

 الناجحون

 )الدورة العادية(

35% 94% 30% 37.33% 
 

 %57 االستدراكيةللدورة  نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 1 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )
احترام تاريخ إتمام مقررات المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم شهر 

 ماي(
1 

جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف تأمين الزمن المدرسي )تغطية 

 الزمني المقرر للمواد(
2 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 الدراسية )عدد الفروض وتواريخ اإلجراء(
1 

 3 (17الدعم التربوي المؤسساتي، )المادة 
لإلعداد الجماعي  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25الجتياز الدورة العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة 
0 

 0 (25التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية )المادة 
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 
 التربويةهيئة التأطير والمراقبة المحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

1 2 20 
 

 أهم أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول
 

 أهم األسباب:

 عدم االحترام التام آلجال االنطالق الفعلي للدراسة وإمتام املقررات؛ 

  واألرض؛ احلياة علوم شعبة تالميذ نتائج تد 

  املستمرة؛ املراقبة مع مقارنة اجلووي االمتحان يف املحصلة النتائج تد 

 عدم القيام باإلجراءات املتعلقة باإلعداد اجلماعي لالمتحان؛   

 املفتشني قب  م  للمدرسني الصفية الءيارات ضعف. 
 

 

 :أهم املقترحات

 

  مقرر تنويم السنة  وفقاالنطالق الفعلي للدراسة ضرورة تعبئة املوارد لامان

  الدراسية

  باآلجال املحددة النطالق الدراسة وإمتام املقررات الدراسية؛االلتءام 

 نو يةاجلوانب املرتبطة مب لالمتحانات يتام اجلماعي  للتحاري برنامج وضع 

 ؛التعام  مع مواضيع االمتحان

 بالنسبة اإلقليمية تكثيف زيارات التأطري واملراقبة  والتنسيق مع املديرية 

)تفعي  آلية األستاذ  التربوية باملنطقة مفتش على تتوفر ال اليت للمواد

 .املصاحب يف تأطري األساتذة(
 

 تقييم عام

 ع  قرب. ةمؤسسة ذات تدبري ناقص  وحتتاج إىل تأطري وموا بة حثيث
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تعريف المؤسسة:
 

 ثا. الحسن الخياط المؤسسة أيت ملول-إنزكان المديرية اإلقليمية

 حضري الوسط 05112F الرمز اإلحصائي

 المدير)ة(اسم 
محمد أيت أحمد 

 إبراهيم
 3 األقدمية بالمؤسسة كمدير)ة(

 14 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( الحسن أقديم اسم الناظر)ة(

 20 اإلناث منهم 68 عدد األساتذة

 759 اإلناث منهم 1299 عدد التالميذ تأهيلي

 247 اإلناث منهم 414 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 11 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
3 

 %2 نسبة غياب التالميذ 130 عدد أيام غياب األساتذة
 

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10نسبة التالميذ الحاصلين على 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 العادية()الدورة 

 الناجحون

 )الدورة العادية(

26% 89% 30% 38.22% 
 

 %37 للدورة االستدراكية نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 1 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )
المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم شهر احترام تاريخ إتمام مقررات 

 ماي(
1 

تأمين الزمن المدرسي )تغطية جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف 

 الزمني المقرر للمواد(
2 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 واريخ اإلجراء(الدراسية )عدد الفروض وت
2 

 0 (17الدعم التربوي المؤسساتي، )المادة 
لإلعداد الجماعي  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25الجتياز الدورة العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة 
0 

 0 (25)المادة التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية 



 

 
16 

 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 
 هيئة التأطير والمراقبة التربويةالمحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

1 4 10 
 

 

 أهم أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول
 

 أهم األسباب:

 األوان؛ قب  انتوائوا واستع ال للدراسة الفعلي االنطالق موعد يف التأخر 

 خاصة وتصحيحوا املستمرة املراقبة فروض إعداد يف املرجعية األطر احترام عدم 

 األرض؛ احلياة وعلوم اإلسالمية التربية ماديت يف

 النصوص؛ دفاتر واستثمار مراقبة ضعف 

 الدراسية؛ القاعات يف اخلصاص مبربر املؤسسايت الدعم غياب 

 للمؤسسة. السنوية التقارير ضم  التقوميات خمتلف يف املتعلمني نتائج استثمار ضعف 
 

 

 :أهم املقترحات

 عرب انتوائوا ومواعيد للدراسة الفعلي االنطالق مواعيد واحترام املدرسي الءم  تأمني 

 املتعلمني؛ وتغيبات األساتذة غياب م  احلد

 املستمرة إعدادا املراقبة باوابط التقيد على األساتذة حرص ومراقبة تتبع 

 واستثمارا؛ وتصحيحا

 املقرر؛ تنفيذ وتتبع النصوص لدفاتر الدقيقة املراقبة 

  االستغالل األمث  للموارد البشرية واملادية املتوفرة واليت ميك  توفريها يف إطار

 مؤسسايت؛ تربوي دعمبرامج  إجنازانفتاح املؤسسة على حميطوا م  أج  وضع و

 للمؤسسة. الداخلية ردوديةوامل للمتعلمني الدراسية النتائج واستثمار تقييم 
 

 تقييم عام

 أدائوا  واذاذ مؤسسة ذات تدبري ضعيف  يتعني تعميق البحث بشأن

 .اإلجراءات املناسبة
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تعريف المؤسسة:
 

 الثانوية الجديدة المؤسسة تيزنيت المديرية اإلقليمية

 حضري الوسط 24265Z الرمز اإلحصائي

 7 بالمؤسسة كمدير)ة(األقدمية  حسن أنشاد اسم المدير)ة(

 1 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( رشيد أقنوش اسم الناظر)ة(

 15 اإلناث منهم 33 عدد األساتذة

 268 اإلناث منهم 601 عدد التالميذ تأهيلي

 95 اإلناث منهم 214 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 7 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
0 

 %12 نسبة غياب التالميذ 391 أيام غياب األساتذةعدد 
 

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10نسبة التالميذ الحاصلين على 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 )الدورة العادية(

 الناجحون

 )الدورة العادية(

24% 95% 31% 36.41% 
 

 %51 للدورة االستدراكية نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 1 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )

 2 احترام تاريخ إتمام مقررات المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم شهر ماي(
الزمن المدرسي )تغطية جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف تأمين 

 الزمني المقرر للمواد(
3 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 الدراسية )عدد الفروض وتواريخ اإلجراء(
2 

 3 (17الدعم التربوي المؤسساتي، )المادة 
لإلعداد الجماعي الجتياز  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25الدورة العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة 
0 

 3 (25التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية )المادة 
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 
 هيئة التأطير والمراقبة التربويةالمحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

5 1 4 
 

 أهم أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول
 

 أهم األسباب:

 اإلعدادية بالثانوية يوجد املتوفر الداخلي القسم  واملؤسسة ع  التالميذ بعد 

 ؛للتالميذ استقرارا يوفر ال مما

 التأهيلي؛ السلك إىل اإلعدادي السلك م  الن اح عتبة اخنفاض  

 املتدربني؛ لألساتذة املتكررة اإلضرابات بسبب املدرسي الءم  يف  بري هدر 

 املؤسسة. أداء على سليب بشك  أثر األساتذة خربة ضعف 
 

 :أهم املقترحات

   مالئم إيواء توفري إمكانية ع  البحثالتنسيق مع خمتلف األطراف م  أج 

 املدرسي؛ النق  توفري أو للمتعلمني  وقريب

   ذصيص احلصص الدراسية األوىل  لتشخيص املكتسبات الدراسية القبلية

وتنويم حصص الدعم للتالميذ الذي  هم يف حاجة إىل إعادة بناء تعلمات 

 املستوك األدىن؛

 اجلدد؛ لألساتذة ومالئم متني تكوي  توفري ضرورة 

  مناسب لت اوز التعثرات  وذصيصوا بتأطريموا بة املؤسسة ع  قرب

 .املالحوة
 

 تقييم عام

 ع  قرب. ةمؤسسة ذات تدبري ناقص  وحتتاج إىل تأطري وموا بة حثيث
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تعريف المؤسسة:
 

 ثا. سيدي أوسيدي المؤسسة تارودانت المديرية اإلقليمية

 حضري الوسط 17299C الرمز اإلحصائي

 2 األقدمية بالمؤسسة كمدير)ة( عبد السالم تيوتيو اسم المدير)ة(

 3 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( عبد الرحمان أسكو اسم الناظر)ة(

 18 اإلناث منهم 57 عدد األساتذة

 355 اإلناث منهم 964 عدد التالميذ تأهيلي

 121 اإلناث منهم 340 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 9 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
2 

 %5 نسبة غياب التالميذ 172 عدد أيام غياب األساتذة
 

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10نسبة التالميذ الحاصلين على 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 )الدورة العادية(

 الناجحون

 )الدورة العادية(

24% 94% 32% 39.63% 
 

 %44 للدورة االستدراكية نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 1 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )
شهر احترام تاريخ إتمام مقررات المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم 

 ماي(
2 

تأمين الزمن المدرسي )تغطية جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف 

 الزمني المقرر للمواد(
3 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 الدراسية )عدد الفروض وتواريخ اإلجراء(
1 

 0 (17المادة الدعم التربوي المؤسساتي، )
لإلعداد الجماعي  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25الجتياز الدورة العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة 
0 

 0 (25التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية )المادة 



 

 
20 

 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 

 
 هيئة التأطير والمراقبة التربويةالمحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

1 8 4 
 

 أهم أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول
 

 أهم األسباب:

 ؛واملنقطعني املفصولني التالميذ بع  متدرس إعادة 

  االنطالق الفعلي للدراسة وإمتام املقررات؛عدم االحترام التام آلجال 

  عدم التقيد الكايف باملقتايات التنويمية والتربوية اخلاصة باملراقبة

 ؛املستمرة

  ونقط املستمرة املراقبة نقط بني واضح وتفاوت املدرسني تغيبات نسب ارتفاع 

 اإلشوادية؛ االمتحانات

 مؤسساتية؛ أو بيداغوجية ضوابط ألية خياع ال التربوي الدعم 

 البا الوريا؛ المتحانات اجلماعي اإلعداد لعملية التالميذ است ابة عدم 

 الدراسية. السنة حصيلة حول سنوية تقارير غياب 
 

 : أهم املقترحات

 الذي  التالميذ موا بة مع  التمدرس إعادة عملية خالل دقيقة ضوابط اعتماد 

 ؛(اليقوة خلية تفعي ) العملية هذه م  استفادوا

 االلتءام باآلجال املحددة النطالق الدراسة وإمتام املقررات الدراسية؛ 

 تعوياية؛ حبصص املتغيبني وإلءام املدرسي الءم  تأمني على احلرص 

 ؛واستثمارا وتنويما إعدادا املستمرة املراقبة وتتبع ضبط 

 بأمهيته يف له مع التحسيس وخمطط مؤسسايت بشك  التربوي الدعم ترسيم 

 لالمتحانات؛ اجلماعي اإلعداد

 وتدارس املؤسسة مل الس الدراسية السنة حصيلة حول سنوية تقارير تقدمي 

 .عم  برنامج إعداد يف واستثمارها املتدخلني خمتلف مع ماامينوا
 

 تقييم عام

 ع  قرب. ةمؤسسة ذات تدبري ناقص  وحتتاج إىل تأطري وموا بة حثيث
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 2017 يونيو دورة-البكالوريا أداء املؤسسات التعليمية على ضوء نتائج امتحانات تقييم 

 تعريف المؤسسة:
 

 ثا. محمد السادس  المؤسسة طاطا المديرية اإلقليمية

 حضري الوسط 25538H الرمز اإلحصائي

 اسم المدير)ة(
محمد وعراب 

 )مكلف(
 0 األقدمية بالمؤسسة كمدير)ة(

 6 األقدمية بالمؤسسة كناظر)ة( محمد وعراب اسم الناظر)ة(

 1 اإلناث منهم 24 عدد األساتذة

 150 اإلناث منهم 395 عدد التالميذ تأهيلي

 41 اإلناث منهم 106 بكالوريا 2عدد تالميذ 

 4 بكالوريا 2عدد األقسام 
 40عدد األقسام أكثر من 

 ب 2تلميذا
0 

 نسبة غياب التالميذ 0 عدد أيام غياب األساتذة
  

 (2017/2016) المحور األول: نتائج المؤسسة
 

 فما فوق 10نسبة التالميذ الحاصلين على 

 االمتحان الجهوي

)2015/2016( 
 المراقبة المستمرة

 االمتحان الوطني

 )الدورة العادية(

 الناجحون

 )الدورة العادية(

19% 91% 34% 38.78% 
 

 %52 للدورة االستدراكية نالمترشحينسبة 
 

 المحور الثاني: تنفيذ المنهاج
 

 التقديرات البند

 0 ( وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية 2016شتنبر  19احترام االنطالق الفعلي للدراسة )
احترام تاريخ إتمام مقررات المواد الدراسية المميزة للشعب والمسالك )متم شهر 

 ماي(
1 

تأمين الزمن المدرسي )تغطية جميع المواد منذ انطالق الدراسة مع احترام الغالف 

 للمواد(الزمني المقرر 
2 

( من مقرر تنظيم السنة 20احترام اإلجراءات المتعلقة بالمراقبة المستمرة )المادة 

 الدراسية )عدد الفروض وتواريخ اإلجراء(
2 

 0 (17الدعم التربوي المؤسساتي، )المادة 
لإلعداد الجماعي  2017يونيو  5ماي إلى غاية  29تخصيص الفترة الممتدة من 

 (25العادية لالمتحان وفق مقرر تنظيم السنة الدراسية )المادة الجتياز الدورة 
0 

 3 (25التحضير لإلعداد الجماعي الجتياز الدورة االستدراكية )المادة 
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 هيئة التأطير والمراقبة التربويةالمحور الثالث: مواكبة المؤسسة عن قرب من طرف 

 

 عدد الندوات عدد التفتيشات عدد الءيارات

- - - 
 

 

 أهم أسباب تدني النتائج ومقترحات الحلول
 

 أهم األسباب:

 عدم االحترام التام آلجال االنطالق الفعلي للدراسة وإمتام املقررات؛ 

  عدم التقيد الكايف باملقتايات التنويمية والتربوية اخلاصة باملراقبة

 ؛الدراسية املواد معوم يف ةماخم يف ؛ والنقطاملستمرة

 الدراسية؛  املقررات إجناز يف األساتذة بني ملحوظ تفاوت 

 متفرقة فردية مببادرات وتتم متوفرة  غري املؤسسايت التربوي الدعم خطة 

 .األساتذة طرف م 
 

 

 : أهم املقترحات

 االلتءام باآلجال املحددة النطالق الدراسة وإمتام املقررات الدراسية؛ 

 للمواد الدراسية؛  املرجعية األطر مع املستمرة املراقبة فروض توافق مدك تتبع

 الالزمة عليوا؛ املصداقية إلضفاء

 بأمهيته يف له مع التحسيس وخمطط مؤسسايت بشك  التربوي الدعم ترسيم 

 لالمتحانات؛ اجلماعي اإلعداد

 وهيئة للمؤسسة االداري الطاقم طرف م   ثب ع  األساتذة عم  تتبع 

 التربوية؛ التأطري واملراقبة

 مؤسسايت؛ تربوي دعم إرساء ضرورة 

 الرياضية املؤسسة  شعبيت العلوم هبذه بع  الشعب توطني إمكانية دراسة 

 االقتصادية. والعلوم
 

 تقييم عام

 ع  قرب. ةمؤسسة ذات تدبري ناقص  وحتتاج إىل تأطري وموا بة حثيث
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  تصنيف الئحة مؤسسات العينة بالجهة .3

 

 التصنيف المؤسسة المديرية اإلقليمية رت

 ناقص عبد الكريم الخطابي إداوتنان-أكادير 1

 ضعيف الخليج   إداوتنان-أكادير 2

 ضعيف أورير   إداوتنان-أكادير 3

 ناقص طارق بن زياد تأهي  أيت ملول-إنزكان 4

 ضعيف الحسن الخياط  أيت ملول-إنزكان 5

 ناقص الجديدة   تيزنيت 6

 ناقص سيدي أوسيدي  تارودانت 7

 ناقص محمد السادس   طاطا 8

 

 

 

 


