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المشاركون التاريخ

مدير األكاديمية •

رؤساء األقسام •
رؤساء المصالح والخاليا باألكاديمية•

2017ماي 05

األكاديمية مدير•

المديرون اإلقليميون•

رؤساء األقسام •
ها رؤساء المصالح والخاليا باألكاديمية والمديريات اإلقليمية التابعة ل•

2017ماي  06

األكاديمية مدير•

المديرون اإلقليميون•

رؤساء األقسام •
رؤساء المصالح المالية باألكاديمية والمديريات اإلقليمية•

2017ماي 13

األكاديمية مدير•

المديرون اإلقليميون•

رؤساء األقسام •
ها رؤساء المصالح والخاليا باألكاديمية والمديريات اإلقليمية التابعة ل•

2017ماي 17

2017-2018
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عددبمراسلةاإلقليميةالمديرياتجميععلى60/17عددالوزاريةالمذكرةتعميم

2017أبريل28بتاريخ7383/17

ذاتالترتيباتشأنفي2017ماي03بتاريخ277/17عددالوزاريةالمراسلةتعميم

اإلقليميةيرياتالمدجميععلىوالتكوينالتربيةلمؤسساتالمندمجبالتأهيلالمتعلقةاألولوية

بمؤسساتالمتالشيالمدرسياألثاثإحصاءشأنفي2/0790الوزاريةالمراسلةتعميم

2017ماي04بتاريخوالتكوينالتربية

شأنفي2017ماي05بتاريخ7535/17عدداإلقليميةللمديرياتاألكاديميةمراسلة

التعليميةالمؤسساتبفضاءاتوالعنايةالتأهيل

التأهيلعملياتلتتبعوتسميتهاالجهويةاللجنةتشكيل

التأهيلعملياتلتتبعاإلقليميةاللجانوتسميةتشكيل

للصرفالقابلةالنجاحمدرسةدعمجمعياتأرصدةتحديد

نوعيةعية،الوضبتشخيصيتعلقاإلقليميةالمصالحمعبتنسيقلجهويعملمخططإعداد

التمويلومصادرالتدخل

التعليميةبالمؤسساتالمتالشياألثاثإحصاء

العمليةهذهفيمساهمتهمضمانأجلمنالشركاءمختلفمعاتصاالتربط

المتخذةاإلجراءات 
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االعتمادات المرصودة بالدرهمالمديرية اإلقليمية

   000,00 096 3الرباط

10سال 227 000,00   

11القنيطرة 324 224,00   

1الصخيرات تمارة 860 000,00   

5الخميسات 442 000,00   

4سيدي قاسم 455 000,00   

2سيدي سليمان 120 000,00   

   000,00 400 10األكاديمية
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: لإلشارة فإن مجموع االعتمادات المخصصة لتعويض المفكك والمرافق الصحية بالجهة هو لال

درهم 116 292 000,00   





مالحظات
مبلغ الدعم 

بالدرهم
الشراكةموضوع السنة

دراسات أنجزت

اعالن صفقة األشغال
األسبوع المقبل

درهم مليون9
144بصحيمرفق300وإصالحبناء

بالجهةتعليميةمؤسسة
2016 

اعالن عن  صفقة 
الدراسات 

مليون درهم 12

ويالقربالعالمتعليميةمؤسسة50اصالح

فرح-أسوارببناءتتعلقالهشةوالمناطق
اتداخلياصالح–صحيةمرافقبناء–ابار

تعليميةمؤسساتاصالح–

2017 
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المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017

16 000 000 1 750 000 2 550 000 1 300 000 4 500 000 5 900 000 القنيطرة

43 920 000 11 696 000 5 795 000 4 793 000 12 636 000 3 000 000 6 000 000 الخميسات

15 780 000 5 000 000 4 300 000 3 250 000 3 230 000 سال

83 199 000 19 000 000 15 200 000 29 000 000 16 556 000 3 443 000 سيدي قاسم

74 248 000 13 685 977 2 208 000 13 883 334 14 854 000 14 791 189 14 825 500 سيدي سليمان

12 552 000 12 552 000
الصخيرات 

تمارة

245 699 000 37 933 977 33 753 000 40 726 334 61 040 000 38 847 189 33 398 500 المجموع
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تعبئة وسائل اإلعالم الوطنية

من بعددوتلفزيةتغطيات إذاعية توفير •
ها أو في املؤسسات التعليمية التي تم تأهيل

في هذا السياق تمت ) طور التأهيل 
من موافاة مديرية التواصل بالئحة تتض

مؤسسة في طور التأهيل 40ما يفوق 
قصد إعداد مخطط تواصلي إلنجاز 

(  عنهاربورتاجات

لعملية مقاالت صحفية مواكبة نشر •
زها تأهيل املؤسسات التعليمية و تجهي

.وتجديد عتادها

Self Media الوسائط عبر حمالت 
التواصلية 

إنتاج نشرات إخبارية سمعية بصرية •
.حول تأهيل املؤسسات التعليمية

ة إنتاج نشرات إلكترونية خاصة بعملي•
ها تأهيل املؤسسات التعليمية وتجهيز 

"إملاعات. "وتعويض املتالش ي

يل تقاسم صور وفيديوهات ألوراش التأه•
.  اعيوالتجهيز على مواقع التواصل الاجتم
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