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محتــــوى العــــرض

خطة العمل إلاقليمية 

مستجدات

تشخيص الوضعية

مساهمة املديرية إلاقليمية القنيطرة

مساهمة الشركاء 



2018-2017مستجدات مرتبطة بالدخول املدرس ي 

شأن في 2017ابريل 28بتاريخ 17/060عدد الوزارية املذكرة 

؛ 2017/2018املدرس ي للدخول التحضير

الترتيبات شأن في 2017ماي 3بتاريخ 17/277عدد الوزارية املراسلة 

 والتكوين التربية بمؤسسات املندمج بالتأهيل املتعلقة ألاولوية ذات

؛ 2017/2018املدرس ي للدخول استعدادا

شأن في 2017ماي 5بتاريخ 17/7535عدد الاكاديمية مراسلة 

ة التأهيل .التعليمية املؤسسات بفضاءات والعناي



خطة عمل اللجنة إلاقليمية لتتبع تأهيل املؤسسات التعليمية 

تاريخ الانجاز العملية

11/05/2017 .توجيه مراسالت إلى جميع املؤسسات التعليمية 

12/05/2017 .مؤسسة تعليمية كمرحلة أولى 15تحديد 
15/05/2017 مراسلة الشركاء لتعبئتهم من أجل الانخراط في هذا الورش الكبير

17/05/2017 .آليات الصرفو عقد لقاء مع املؤسسات املختارة في املرحلة ألاولى لتحديد الحاجيات 

15/05/2017 .مراسلة جميع املؤسسات التعليمية من أجل تجديد مكتب جمعية دعم مدرسة النجاح

22/05/2017ابتداء من  .زيارات للجماعات املحلية من أجل التحسيس و التعبئة 

بمجرد التوصل بالوثائق .تقسيم املؤسسات التعليمية على أعضاء اللجنة قصد تسهيل عملية التتبع واملواكبة

.إعداد قاعدة معطيات تتعلق بالوضعية املالية لجمعيات دعم مدرسة النجاح

أسبوعيا .عقد لقاءات بين أعضاء اللجنة مرتين في ألاسبوع يومي الاثنين والجمعة

طيلة املرحلة .رفع تقارير إلى السيدة املديرة إلاقليمية 

.تقديم املشورة القانونية لرؤساء املؤسسات التعليمية
عقد لقاءات مع املؤسسات التعليمية حول التحضير للدخول املدرس ي 

تم تكوين لجان فرعية  مهمتها الاتصال املباشر بكل الفاعلين كما
الاقتصاديين والشركات املتواجدة باإلقليم من أجل تعبئتها  قصد 

املساهمة الفعالة في هذا الورش التربوي الكبير 



تشخيص الوضعية 
باملديرية إلاقليمية 

القنيطرة



عدد الحجرات الجماعاتعدد عدد املؤسسات التعليمية

قروي حضري  قروي حضري  قروي  حضري 
السلك 

التعليمي

1002 1466

20 03

98 64 الابتدائي

552 317 25 22 إلاعدادي

485 89 05 17 التأهيلي

3911 23 231 املجموع



عدد املؤسسات 

الوسط
مجموعالابتدائي العمومي

مؤسسات
الابتدائي

الثانوي 
إلاعدادي 
العمومي

الثانوي 
التأهيلي 
العمومي

املجموع
مدارس 
مستقلة 

مجموعات 
مدرسية

مدارس 
جمعاتية

فرعيات

63101642217103الحضري 

1185222198255128القروي

مجموع 
748622221624722231إلاقليم



عدد التالميذ 

يليإلاعداديالابتدائي موعالتأه املج

إناث منهماملجموعإناث منهماملجموعإناث منهماملجموعإناث منهماملجموع

118624563934822521869231531170119000289963



ي التزامات الشركاء ف
ات إطار تأهيل املؤسس

التعليمية



(املبادرة الوطنية للتنمية البشرية)عمالة إقليم القنيطرة 

الغالف املاليحامل املشروعاملشروعاملؤسسةالجماعة
وضعية
املشروع

التربية البدنيةفضاءاتتأهيل ثانوية ابن حزم الاعداديةالقنيطرة

جمعية أمهات 
وآباء

وأولياء 
التالميذ

300 الدراسة في طور إلانجاز000,00

مدرسة عبد الحميد العلوي القنيطرة

  اعاقةبسمة امل إلدماج الاطفال في وضعية 
ذهنية في الحياة املدرسية

ة أجور املكونين تجهيز مكتبة وقاعة متعدد
الوسائط تجهيز فضاء التربية الحركية 

تجهيز املرافق الصحيةالولوجيات

جمعية مركز 
التنمية
للتربية 
والتكوين

147 في طور إلانجاز500,00

سيدي بوبكر 
الحاج

  ةعرباو مدرسة سلمان الفارس ي 
بوحميدةأوالد الغابة 

بناء اسوار باملدرسة املركزية سلمان 
اوالد بوحميدة/ عرباوة الغابة/الفارس ي

املجلس 
420الجماعي 2017ماي16يوم ألاظرفةتم فتح 000,00

عرباوة
بناء سياج بمدرسة دوار الكرونة 

وبمدرسة دوار عرباوة
بناء سياجين واقيين 

للمؤسسات التعليمية وسقيفة
املجلس 
460الجماعي في طور إلانجاز000,00

تتمة بناء سور املؤسسةم م ازعيتراتاملكرن 
املجلس 
200الجماعي 000,00

ثم الاعالن عن طلب العروض
الخاص باالستشارة املعمارية املتعلقة 

، باملشروع

م م املكرن املكرن 
تتمة بناء سورين واقيين لفرعية 

لكفيفات وفرعية السالم
املجلس 
الدراسة في طور إلانجاز000,00 30الجماعي



ي موزعة على  43بناء  مؤسسة تعليمية  26مرفق صح

مجلس الجهة 

FDRبرنامج صندوق التنمية القروية 

ث مدرسة جمعاتية بجماعة سوق الثالثاء الغرب  إحدا

رابطة التعليم الخصوص ي 

ي شراء مواد الصباغة املساهمة ف



ة وفاة الرئيس ) سيتم عقد لقاء بعد انتخاب الرئيس الجديد  ( نتيج

املجلس إلاقليمي

مؤسسة بدر هاري 

ة محمد عابد الجابري  (  حجرة  12)توسيع مدرس

املندوبية إلاقليمية للمياه والغابات 

شجير  ي عملية البستنة والت املساهمة ف



جماعات من أجل الانخراط واملساهمة في هذا 07جماعة ترابية وافقت 23من أصل 
:الورش التربوي الكبير 

الجماعة الترابية القنيطرة-

الجماعة الترابية املهدية -

الجماعة الترابية سوق أربعاء الغرب -

الجماعة الترابية املناصرة -

الجماعة الترابية سيدي بوبكر الحاج -

الجماعة الترابية الحدادة -

الجماعة الترابية بني مالك-

.سيتم عقد لقاءات مع باقي الجماعات الترابية 

الجماعات الترابية



:  لى مدها بـ  بالنسبة للمؤسسات التي لم تسو الوضعية القانونية للجمعية املغريبة لدعم التمدرس ستعمل املديرية ع-
الصنابير ؛-

املصابيح ؛-

ألاقفال الخاصة بأبواب الحجرات الدراسية ؛-

درهم ؛ 250000.00سند الطلب الخاص بمواد الصباغة  -

مؤسسة تعليمية باملاء الشروب بالعالم القروي ؛ 14ربط -

.ربط مؤسسة تعليمية واحدة بالكهرباء بالعالم القروي  -

املديرية إلاقليمية القنيطرة

14

عدد املؤسسات التي ستستفيد من مواد الصباغة  السلك التعليمي

مؤسسة55 الابتدائي

ات08 مؤسس ادي إلاعد

ين 02 مؤسست انوي الث

ية 65 يم مؤسسة تعل موع املج

ات ذات البناء الحجر تتم على مستوى  ية الصباغة س فككعمل امل ا البناء   أم تتم الصلب ،  س
الجير   ا بمادة  ية الصباغة به عمل



املديرية إلاقليمية القنيطرة

15

:  مؤسسات انطلقت بها عملية التأهيل 
.الثانوية التأهيلية القدس بالقنيطرة  -
.الثانوية إلاعدادية بني مالك بالجماعة القروية بني مالك   -

جمعية دعم مدرسة النجاح 

مجموع الرصيد املالي 
على عدد املؤسسات التي تتوفر 

جمعية دعم مدرسة النجاح
السلك التعليمية 

1 882627.63 162 الابتدائي

293188.92 47 ادي  إلاعد

192720.52 22 انوي  الث

2 374537.07 231 موع  املج



ة  12/05/2017رصيد الجمعية إلى غاي
146259.43

التمدرسالفرع إلاقليمي للجمعية املغربية لدعم 

للتربية والتكوين الجهويةألاكاديمية 

مؤسسات تعليمية 10تهيئة وترميم وإصالح 

 000,00 620 1بمبلغ



الشراكات التي سيتم بموجبها تنفيذ بنودها خالل الدخول املدرس ي 

املساهمة  الشريك 

تأهيل مؤسسات التابعة لنفوذها الترابي  الجماعة الترابية الحدادة 

م سلمان الفارس ي/ بناء سياج بمركزية م -
وعة بناء سياج بفرعية أوالد بوحميدة  التابعة ملجم-

مدارس لالغنو 

الجماعة الترابية سيدي 

بوبكر الحاج 

حفر آبار وبناء خزان للمياه ومرافق صحية باملؤسسات 
التعليمية التابعة للجماعة الترابية سيدي بوبكر 

الحاج  

جمعية أنوار

مجموعة انخراط مجموعة من جمعيات املجتمع املدني في عملية البستنة والتشجير ب

من املؤسسات التعليمية 



ألاثاث املدرس ي 

السبورات الطاوالت

اص  خص ال
ابل  ق

لإلصالح
موع  مج

املتالش ي اص  خص ال
ابل  ق

لإلصالح
مجموع 

املتالش ي 

43 10 53 2600 500 3100

الكراس ي  املكاتب

اص  خص ال

ابل  ق

لإلصالح

موع  مج

املتالش ي  اص  خص ال

ابل  ق

لإلصالح

موع  مج

املتالش ي 

2050 750 2800 33 0 33



شكرا  عىل    

مك حسن  انتباه


