
عرض حول 
برنامج تأهيل املؤسسات التعليمية 

2018-2017الدخول املدرس ي 

 النييرر ألاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين   لجهة الرباط سلا
املديرية إلاقليمية بسل

2017مايو 19



محتويات العرض

المؤسسات التعليميةلعملية تأهيل المؤطرةالمرجعيات 

إقليم سالمونوغرافيا

تشخيص وضعية المؤسسات التعليمية

مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية

اإلجراءات المتخذة على مستوى المديرية



3

لعملية تأهيل المؤسسات التعليميةالمؤطرةالمرجعيات 

ماي 03بتاريخ 17/277الوزارية رقم المراسلة 
قة في شان الترتيبات ذات األولوية المتعل2017

بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين

أهيل رسالة السيد مدير األكاديمية الجهوية في شأن الت
التعليميةوالعناية بفضاءات المؤسسات 

2017/05/05بتاريخ 17/7535عدد 

أبريل 28بتاريخ 17/60الوزارية رقم المذكرة 
في شأن التحضير للدخول المدرسي2017



كلم مربع641 املساحة

973418 السكان

2 الجماعات النروية

8 مجموع الجماعات
ألاسر السكان

12908 907899 املجال الحضريا

218432 65519 املجال النروي

231340 973418 مجموع إلاقليم

معدل الفنر معدل الهشاشة العمالة

4.9 13.3 سل

الجماعات الوسط

لمريسةباب 

الحضري

تابريكت

بطانة

أحصين

العيايدة

بوقنادل

السهول
القروي

عامر

إقليم سالمونوغرافيا



إقليم سالمونوغرافيا

سلك االبتدائي
سلك 

الثانوي اإلعدادي

سلك 

الثانوي التأهيلي

1145537المجال الحضري

1931المجال القروي

1335838المجموع

الجماعاتالمتوفرة بالتعليم العمومي حسب األسالك واإلستقبالبنيات 



حاجيات المؤسسات التعليمية من التأهيلتشخيص 

المؤسسات التعليمية االبتدائيةحاجيات 

العدداالبتدائيةالمؤسسات 

9المؤسسات المؤهلة

51المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل بسيط

60المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل متوسط

9المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل عميق

129مجموع المؤسسات



التعليمية من التأهيلتشخيص حاجيات المؤسسات 

لمؤسسات التعليمية اإلعداديةحاجيات ا

العددالمؤسسات اإلعدادية

7المؤسسات المؤهلة

22المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل بسيط

19المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل متوسط

10المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل عميق

58مجموع المؤسسات



التعليمية من التأهيلتشخيص حاجيات المؤسسات 

التعليمية التأهيليةالمؤسساتحاجيات

العددالمؤسسات التأهيلية

7المؤسسات المؤهلة

10المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل بسيط

15المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل متوسط

6المؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل عميق

38مجموع المؤسسات
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مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية

2017و 2016عن طريق برنامج عمل ميزانية األكاديمية لسنتي 

السلكرمز المؤسسةالمؤسسةالجماعة

ابتدائي20909Bالشريف أمزيانحصين

ابتدائي20006Vالشهداءالمريسة

ابتدائي01240Xولجة السلطانالسهول

ابتدائي01228Jالجبابرةالسهول

ابتدائي01222Cسيدي عميرةعامر

ابتدائي21512Gعبدهللا إبراهيمعامر

ابتدائي01198Bثكنة المظليينالعيايدة

ابتدائي01166Sمحمد الريحاني تابريكت

ابتدائي01167Tموسى بن نصيرتابريكت

ابتدائي01164Pواد الذهبتابريكت

ابتدائي01174Aعبد الرحمان الكتانيتابريكت

ابتدائي18594Kادريس األزهرتابريكت

ابتدائي19128Rعمر بن عبدالعزبزحصين

ابتدائي01158Hسيدي موسى الدكاليالمريسة

ابتدائي01162Mالساقية الحمراءالمريسة

ابتدائي18596Mالصديق بالعربيحصين

ابتدائي23444Gالزالقةتابريكت

االبتدائية من مجموع المؤسسات  % 12,78 ما يشكل تأهيلوهو 
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مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية

2017و 2016عن طريق برنامج عمل ميزانية األكاديمية لسنتي 

السلكGresaرمز المؤسسة المؤسسةالجماعة

اعدادي01275Kعقبة بن نافعالمريسة

اعدادي21534Fادريس بن زكريتابريكت

اعدادي01263Xعمر بن الخطاببطانة

اعدادي01279Pمعاد بن جبلتابريكت

اعدادي011270Eلال حسناءالمريسة

اعدادي23849Xشالةالمريسة

اعدادي24193Wعباهلل بن ياسينبوقنادل

اعدادي01274Jمحمد الزرقطونيبوقنادل

اعدادي01277Mالوحدةتابريكت

اعدادي01281Sاحمد بال فريجتابريكت

اعدادي01283Uالسمارةتابريكت

اعدادي01264Yحمزة بن عبدالمطلببطانة

اعدادي01269Dاإلمام عليبطانة

اعدادي185899Rعبدهللا كنونحصين

اإلعداديةمن مجموع المؤسسات  % 24,14 ما يشكل تأهيلوهو 
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مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية

2017و 2016عن طريق برنامج عمل ميزانية األكاديمية لسنتي 

السلكGresaرمز المؤسسة المؤسسةالجماعة

تأهيلي01267Bالفقيه  محمد المرينيبطانة

تأهيلي24716Pالحنصالياحمد تابريكت

تأهيلي01299Lالقاضي عياضحصين

تأهيلي18598Pعالل الفاسيحصين

تأهيلي01291Cموالي الطيب العلويبطانة

تأهيلي23035Mموحى احمو الزيانيحصين

تأهيلي24719Tمحمد بن الحسن الوزانيبطانة 

تأهيلي23033Kالمنظر الجميلحصين

اإلسراع للتخلص من البناء المفكك
2017 2016

35 19

التأهيليةمن مجموع المؤسسات  % 21,05 ما يشكل تأهيلوهو 
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الموارد المالية المخصصة إلنجاز البرنامج بعض 

مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية

250(  سند الطلب)اعتماد مخول من طرف األكاديمية  درهم000,00

4أرصدة جمعيات دعم مدرسة النجاح 211 درهم164,46

درهم000,00 50مساهمة جمعية التعاون المدرسي

درهم000,00 100مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي

احةالمتحسب اإلمكانياتواألمهات اآلباء مساهمة جمعيات المؤسسات بما فيها الجمعية الرياضية وجمعيات 
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مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية

القنيطرةاتفاقية شراكة تربط بين األكاديمية و مجلس جهة الرباط سال في إطار 

التكلفة بالدرهم المشروع المؤسسة الجماعة

120.000.00 مرافق صحية4بناء  ابراهيمسيدي  عامر

120.000.00 مرافق صحية4بناء بولعجولابراهيمسيدي  عامر

90.000.00 مرافق صحية3بناء السبت القديمالمنيجل سهول

120.000.00 مرافق الصحية 4بناء  عين بركة بوقنادل

120.000.00 بناء سور النصر –الكامل والدفرعية  السهول

230.000.00 بناء سور مركزية الجبابرة السهول 

100.000.00
بناء سور

النصر –فرعية اوالد عكيل السهول 

200.000.00
بناء سور

عزيز سيدي عبد ال–فرعية الهيايضة السهول

200.000.00
بناء سور

بوسليمم /م–الشط الحنشة عامر 
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الكلفة االجمالية الاالمج المشروع المؤسسات الجماعة

1.200.000المبادرة الوطنية 

20.000الجمعية الرياضية للمؤسسة   

الوعاء العقاري: المديرية االقليمية

البناء 

يزوالتجهوالتأهيل 

ضي تهيئة الفضاء الريا

للمؤسسة

ثانوية أحمد شوقي 

التأهيلية

العيايدة

450.000المبادرة الوطنية 

50.000جمعية أباء وأمهات و أولياء تالميذ المؤسسة  

الدعم التقني: المديرية اإلقليمية 

ء تهيئة وتجهيز فضا

تربوي ودار 

االعالميات

ثانوية أحمد شوقي 

التأهيلية

المبادرة الوطنية 

10.000جمعية اباء وامهات و أولياء التالميذ 110.000

المديرية االقليمية التتبع

التأهيل

بناء مرافق صحية 

سةوتهيئة فضاء المؤس
فرحات حشاد مدرسة 

84.000المبادرة 

30.000جمعية النصر للثقافة والتنمية االجتماعية 

التتبع:المديرية االقليمية

التاهيل
بناء مرافق صحية 

سة وتهيئة  فضاء المؤس
ليةثانوية الفتح التأهي

2016تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 

مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية



الكلفة االجمالية المجال المشروع المؤسسات الجماعة

135.000المبادرة 

االقليميةالمديرية 10.000جمعية االباء 

التتبع: 

التأهيل 
المرافق اصالح

الصحية
مدرسة عامر السفلى احصاين

3.000.000.00المبادرة 

الوعاء العقاري: المديرية االقليمية 
التاهيل

تأهيل الفضاء 

الرياضي للمؤسسة

ع ثانوية عقبة بن ناف

االعدادية
المريسة

100.000.00المبادرة الوطنية 

43.000.00جمعية االباء 

الحجرة:المديرية االقليمية 

التأهيل قسم بيئي ذكي مدرسة ادريس األزهر تابريكت

3.100.000المبادرة 

الوعاء العقاري:المديرية االقليمية 
التأهيل الفضاء الرياضي يةثانوية العيون االعداد احصين

6.000.000المبادرة 

الوعاء العقاري: المديرية االقليمية
البناء

بناء قاعة مغطاة 

بجوار مدرسة ذات 

النطاقين

مدرسة ذات النطاقين تابريكت

2016تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 15

مصادر تمويل تأهيل المؤسسات التعليمية
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المدرسياألثاث 

ظرالمنتالمنتوج
الجهات 

المتدخلة

فترة اإلنجاز
نوع التدخل العمليات

إلى من

فضاءاتتأهيل 

المؤسسات التعليمية

وتوفير الخصاصسد 

الظروف المالئمة

ك األمالاٌليميةالمديرية

المخزنية

المخصص من اإلعتماد

األكاديمية الجهوية

2017يوليوز

2017شتنبر

2017أبريل 

2017من يونيو 

تجميع المتالشي من -

المؤسسات التعليمية 

قة المتواجد بملحبالمركز

وادي المخازن

طاولة4600إصالح -

إلقليمتدبير المتالشيات با



المتخذة على مستوى المديريةاإلجراءات 

تكوين لجنة إقليمية لتنفيذ وتتبع تأهيل المؤسسات التعليمية  .

ل عقد اجتماع مع السيدات والسادة المديرات والمديرين لتحديد مجاالت التأهي

.ومصادر التمويل

ات اصدار مدكرتين حول تأهيل المؤسسات والداخليات لمديرات ومديري المؤسس

.باعتماد منحة دعم مدرسة النجاح وكل الموارد المالية المتوفرة بالمؤسسة

 مراسلة السيد عامل عمالة سال لحث رؤساء الجماعات والمقاطعات والمجلس

.  الجماعي لسال للمساهمة في تهيئة فضاءات المؤسسات التعليمية

التواصل مع هيئة التعليم الخصوصي والتعاون المدرسي.

نجاز سند الطلب القتناء مواد الصباغةا.



لتأهيلالتعليمية تم تنفيذ مقتضيات المدكرة الوزارية الخاصة بالمؤسسات نموذج 



ة بالتأهيلنموذج من المؤسسات التعليمية تم تنفيذ مقتضيات المدكرة الوزارية الخاص



ملحق



ملحق




