


حمتوايت العرض
 لعملية تأ هيل املؤسسات التعلمييةاملؤطرةاملرجعيات

معطيات احصائية عن الاقلمي

تشخيص وضعية املؤسسات التعلميية ابلإقلمي من حيث احلاجيات من التأ هيل

مصادر متويل تأ هيل املؤسسات التعلميية

 تأ هيل املؤسسات التعلمييةالإجراءات املتخذة عىل مس توى املديرية ل

مناذج من صور تأ هيل املؤسسات التعلميية



2017أبريل 28بتاريخ 060/17المذكرة الوزارية عدد 

شأن التحضير للدخول المدرسيفي 

في شأن الترتيبات ذات 2017ماي 03بتاريخ 277-17المراسلة الوزارية عدد 

لدخول األولوية المتعلقة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين استعدادا ل

2018-2017المدرسي 

في شأن التأهيل والعناية 2017ماي 05بتاريخ 7535/17المراسلة األكاديمية عدد 

بفضاءات المؤسسات التعليمية

لتعلمييةاملرجعيات املؤطرة لعملية تأ هيل املؤسسات ا



معطيات احصائية عن الاقلمي



قلمي س يدي قامس منوغرافيا اإ



قلمي س يدي قامس منوغرافيا اإ

29عدد الجماعات

24القروية منها

%82,8نسبة الجماعات القروية

كلم مربع3045المساحة

2014522270عدد السكان حسب إحصاء 

99191عدد األسر

16.0%معدل الفقر

27.5%معدل الهشاشة



2017ـ 2016مؤسسات التعليم العمومي عدد السلك التعليمي

121 التعليم الابتدائي

29 التعليم الثانوي إلاعدادي

17 التعليم الثانوي التأهيلي

167 املجموع

نسبة استغالل الحجرات 
(%)املتوفرة

الحجرات املستعملة
2017ـ 2016حسب إحصاء 

السلك التعليمي

83,80% 1479 التعليم الابتدائي

96,72% 472 التعليم الثانوي إلاعدادي

94,50% 309 التعليم الثانوي التأهيلي

87,60% 2260 املجموع

بنيات الاستقبال املتوفرة بالتعليم العمومي



نسبة الزيادة عن 

2015/2016سنة 

مجموع 

المتمدرسين

التعليم 

الخصوصي
يالتعليم العموم السلك التعليمي

0,29% 70004 5021 64983 التعليم االبتدائي

3,73% 27751 635 27116 داديالتعليم الثانوي اإلع

9,20% 14830 116 14714 أهيليالتالتعليم الثانوي 

2,22% 112585 5810 106813 مجموع األسالك

2017-2016أعداد املتمدرسين برسم املوسم الدراس ي 



المجموع هيليأالت االعدادي  االبتدائي الموارد البشرية

3543 780 705 2058 الرسميون

362 132 230 المتعاقدون

3905 1617 2288 مجموع المتوفر

9

2017-2016برسم املوسم الدراس ي أطر التدريس 



ق لمي تشخيص وضعية املؤسسات التعلميية ابلإ

من حيث احلاجيات من التأ هيل
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التعليمية االبتدائيةوضعية المؤسسات 

صباغة: تأهيل بسيط

، زجاج، رصاصة، مرافق صحيةنجارة صباغة، : تأهيل متوسط

مساكة، إصالحات شاملة: تأهيل عميق

النسبة العدد المؤسسات
23.14 % 28 المؤسسات المؤهلة

52.06 % 63 سيطالمؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل ب

14.87% 18 طمتوسالمؤسسات التي تحتاج تأهيل

9.91% 12 قالمؤسسات التي تحتاج تأهيل عمي

100% 121 مجموع المؤسسات
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االعداديةالتعليمية وضعية المؤسسات 

صباغة: تأهيل بسيط

، زجاج، رصاصة، مرافق صحيةنجارة صباغة، : تأهيل متوسط

مساكة، إصالحات شاملة: تأهيل عميق

النسبة العدد المؤسسات
17.85% 05 المؤسسات المؤهلة

60.71% 17 سيطالمؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل ب

14.28% 04 طمتوسالمؤسسات التي تحتاج تأهيل

07.14% 02 المؤسسات التي تحتاج تأهيل عميق

100% 28 مجموع المؤسسات
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التأهيليةالتعليمية وضعية المؤسسات 

صباغة: تأهيل بسيط

، زجاج، رصاصة، مرافق صحيةنجارة صباغة، : تأهيل متوسط

مساكة، إصالحات شاملة: تأهيل عميق

النسبة العدد المؤسسات
17.64% 03 المؤسسات المؤهلة

29.41% 05 سيطالمؤسسات التي تحتاج إلى تأهيل ب

23.52% 04 طمتوسالمؤسسات التي تحتاج تأهيل

29.41% 05 المؤسسات التي تحتاج تأهيل عميق

100% 17 مجموع المؤسسات
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مصادر تمويل عملية 
تأهيل املؤسسات 

التعليمية

رصدة جمعيات دعم مدرسة النجاحأ

الميزانية المخولة من طرف األكاديمية

الخارجة عن الميزانية االعتمادات

بالمؤسسات التعليمية

ريةمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البش

مساهمة مجلس الجهة

مساهمة المجلس االقليمي

 آلباءامساهمة جمعيات

 الجماعات المحليةمساهمة

مساهمة جمعية تنمية التعاون المدرسي

ة مساهمة الفرع االقليمي للجامعة الملكي

المغربية للرياضة المدرسية 
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مرفق 87اتفاقية شراكة بين ألاكاديمية ومجلس الجهة لبناء 

2016مؤسسة تعليمية باإلقليم برسم سنة 54صحي مزدوج ب 

:داخلياتمجلس الجهة لتأهيل كل من وشراكة بين ألاكاديمية اتفاقية 
الثانوية التقنية ألامير موالي عبد هللا

الفارابيالتأهليةالثانوية 
محمد الخامس التأهليةالثانوية 

2017برسم سنة 
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ية الإجراءات املتخذة عىل مس توى املدير 

تأ هيل املؤسسات التعلمييةل 
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2017ماي 08بتاريخ 049/17إصدار املراسلة  املديرية عدد 

في شأن تأهيل املؤسسات التعليمية
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تعليميةتعيين لجنة مديرية لتتبع برنامج تأهيل املؤسسات ال
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عها إبرام سند الطلب القتناء مادة الصباغة لتوزي
وم على املؤسسات التعليمية املعنية ابتداء من ي

2017ماي22إلاثنين
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عقد لقاءات تواصلية مع مختلف املتدخلين

2017ماي 12-11-10-09املؤسسات التعليمية أيام مديري لقاءات تواصلية مع 

لقاء مع السيد عامل إقليم سيدي قاسم
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دعم حساب جمعيات مالية حصر أرصدة 

مدرسة النجاح
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ية رصيد حساب التمثيل

مالاقليمية بسيدي قاس

درهم 353 423,960

الرصيد الاجمالي 
لجمعيات دعم مدرسة 

النجاح

1درهم  649 750,05  
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ي فمراسلة السيد العامل
دعم عملية تأهيل شأن 

املؤسسات التعليمية



24

ع التحضير التفاقيات شراكة م
الجماعات املحلية بخصوص 

ت املساهمة في تأهيل املؤسسا

التعليمية
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ية مراسلة املؤسسات التعليم
في شأن الاجراءات املتخذة 

ميةلتأهيل املؤسسات التعلي



26

وعتاد مراسلة املؤسسات التعليمية في شأن تحديد الحاجيات من ألاثاث املدرس ي

الداخليات واملطاعم املدرسية



27



28



29

صور عملية التأهيل ببعض املؤسسات 

التعليمية



30

مجموعة مدارس 
أنوال بجماعة 

الحوافات



31

مدرسة جبل 
الشيخ بجماعة دار 

الكداري 



32

مجموعة مدارس املنايرة

عزوزبجماعة سيدي 



33

مدرسة العقيد 

العالم



34

مدرسة بئر أنزران



35

مالحق
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دعم  مدرسة النجاحجمعبةرصيد السلكالمؤسسة ت.ر

  65,61ابتدائيمدرسة الشاذلي1

  169,72 2ابتدائيمدرسة الجاحظ2

  722,80 66ابتدائيم االمل/م3

  275,16 43ابتدائيم االمام الشافعي/م4

  903,37 58ابتدائيم عبد الواحد المراكشي/م5

  285,35 21ابتدائيم الخنساء/م6

  364,67 3ابتدائيم انوال/م7

  174,58 1ابتدائيم العهد الجديد/م8

  773,37 2ابتدائيم الحوافات/م9

  850,53 4ابتدائيم الحسن بن علي/م10

  408,43 6ابتدائيم ابي العالء المعري/م11

  122,92ابتدائيم عبدهللا كنون/م12

  934,97ابتدائيم المعتمد بن عباد/م13

  0,00ابتدائيم الحرارثة/م14

  0,00ابتدائيم اوالد سيدي اعمر,م15

  0,00ابتدائيم اوالد عياد/م16

  323,31 25ابتدائيم اوالد سلطان/م17

  706,28 17ابتدائيم الصفصاف/م18

  823,60 17ابتدائيم الياسمين/م19

  0,00ابتدائيم الموحدين/م20

  0,00ابتدائيم امغيطن اوالد سليمان/م21

  198,12ابتدائيم االزهار/م22

  104,84 7ابتدائيم االمام مسلم/م23

  640,92 2ابتدائيم الزراهنة/م24

  11,75ابتدائيم عين قرواش/م25

  023,52 1ابتدائيم غسان كنفاني/م26

  12,62ابتدائيم العقاد/م27

  996,50 1ابتدائيم الزوايد/م28

  056,32 1ابتدائيم البعابشة الرمل/م29

  966,62 1ابتدائيم النويرات حسون/م30

  059,15 15ابتدائيم البحتري/م31

  109,00 15ابتدائيم ابن الرومي/م32

-ابتدائيم ازهير اجنانات /م33

  996,58ابتدائيم المختار السوسي/م34

  494,90 18ابتدائيم بالل بن رباح/م35

  0,00ابتدائيم عمرو بن العاص/م36

  254,85 2ابتدائيم عبدالرحمان بن عوف/م37

  897,44 2ابتدائيم ابن عاشر/م38

  151,39 1ابتدائيم حفصة بنت عمر/م39

  100,00ابتدائيم الفتح/م40

  0,00ابتدائيمدرسة غزوة تبوك41

  682,65 22ابتدائيمدرسة طارق بن زياد42

  7,90ابتدائيمدرسة سبو 43

  0,00ابتدائيالمدرسة الجديدة44

  0,00ابتدائيمدرسة جمال الدين االفغاني45

  788,38 15ابتدائيم المغرب العربي/م46

  327,66 39ابتدائيم التعاونية الفنية/م47

  317,83 14ابتدائيم التعاونية المسعودية/م48

  209,77ابتدائيرمضان10م /م49

  85,84ابتدائيم ابن حزم/م50

  077,61 44ابتدائيم احمد بن حنبل/م51

  410,95 3ابتدائيم ابو حنيفة/م52

  109,09 1ابتدائيم ابو القاسم الشابي/م53

  470,69 5ابتدائيم ابن جني/م54

  070,78 8ابتدائيم ابي الحسن المريني/م55

  604,90 6ابتدائيم اوالد لحمر/م56

  43,00ابتدائيم الشريف االدريسي/م57

  382,16 8ابتدائيمدرسة جالل الدين السيوطي58

  565,50ابتدائيمدرسة عالل الفاسي59

  933,97 25ابتدائيمدرسة احمد شوقي60

  0,00ابتدائيمدرسة ورغة61

  79,30ابتدائيمدرسة الكدادرة62

  0,00ابتدائيم اوالد ابراز/م63

  118,76 6ابتدائيم دار العسلوجي/م64

  394,00ابتدائيم المريفك/م65

  0,00ابتدائيم التغاري/م66

  961,25 10ابتدائيم االندلس/م67

  233,68 4ابتدائيمدرسة حسان بن ثابت68

  233,80ابتدائيمدرسة جبل الشيخ69

  636,87 37ابتدائيم ابن بطوطة/م70

  786,48ابتدائيم وليلي/م71

  341,82 50ابتدائيم فاطمة الفهرية/م72

  310,52 15ابتدائيم عثمان بن عفان/م73

  0,00ابتدائيم ايت يوسي/م74

  131,30 2ابتدائيم الخليل/م75

  835,07 24ابتدائيم  ادريس االول/م76

  856,65 3ابتدائيم الغزالي/م77

  120,86 11ابتدائيم المتنبي/م78

  878,86 1ابتدائيم ابن القاضي/م79

  380,60 6ابتدائيم انس بن مالك/م80
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  692,20 9ابتدائيم ابن البناء/م81

  160,99 2ابتدائيم زهير بن ابي سلمى/م82

  32,09ابتدائيم زكارة/م83

  551,09 4ابتدائيم حليمة السعدية/م84

  700,31 3ابتدائيم محمد بن عبدهللا/م85

  671,03ابتدائيم اوالد غيدة/م86

  33,56ابتدائيم بناصا/م87

  384,23 66ابتدائيم ابن الخطيب/م88

  427,23 1ابتدائيم ابو البقاء الرندي/م89

  615,53 4ابتدائيم سيدي الكامل/م90

  754,82 2ابتدائيم اوالد عسكر/م91

  700,55 14ابتدائيم اوالد التازي/م92

  943,07 1ابتدائيم المركز الفالحي/م93

  333,01 19ابتدائيم المنايرة/م94

  0,00ابتدائيم المحطة/م95

  468,60 2ابتدائيم البيروني/م96

  724,21 3ابتدائيمدرسة كم اوالد حمدان97

  373,14 37ابتدائيمدرسة الزاوية98

  229,53 25ابتدائيمدرسة العقيد عالم99

  000,00 1ابتدائيمدرسة القدس100

  094,28 25ابتدائيمدرسة القصبة101

  759,72 11ابتدائيمدرسة الجوالن102

  798,81 14ابتدائيمدرسة ابن الهيثم103

  036,97 9ابتدائيمدرسة النصر104

  059,63 1ابتدائيمدرسة السعادة105

  493,73 45ابتدائيمدرسة شرف106

  730,36 2ابتدائيمدرسة رقية بنت الرسول107

  219,19 3ابتدائيمدرسة ابن خلدون108

  95,61ابتدائيمدرسة الياسمين109

  835,73ابتدائيمدرسة بئر انزران110

  484,10 37ابتدائيمدرسة موسى بن نصير111

  940,04 24ابتدائيم التعاونية الفاضلية/م112

  566,90 1ابتدائيم عبد هللا الشفشاوني/م113

  443,86ابتدائيم عين الشامية/م114

  0,00ابتدائيم عائشة ام المؤمنين/م115

  259,41 3ابتدائيم اوالد كثير/م116

  134,10 11ابتدائيم لالمريم/م117

  997,12 17ابتدائيم قاسم امين/م118

  652,49 4ابتدائيم ثابت بن قرة/م119

  148,62 25ابتدائيم اوالد ميلود/م120

  132,20 1ابتدائيم االنبعاث/م121

  140,00 45اعدادياعدادية النهضة122

  351,58اعدادياعدادية اشبانات123

  576,96 13اعدادياعدادية عمر الخيام124

125
اعدادية يوسف بن تاشفين

اعدادي
46 790,70  

  234,32 12اعدادياعدادية النويرات126

  5,31اعدادياعدادية باب تيوكة127

  871,04 26اعدادياعدادية ابن بصال128

  878,83 6اعدادياعدادية الليمون129

  1,93اعدادياعدادية توغيلت130

  578,00 10اعدادياعدادية عمر بن الخطاب131

  480,50 42اعدادياعدادية عبد المالك السعدي132

  030,15 62اعدادياعدادية دار العسلوجي133

  300,00 10اعدادياعدادية دار الكداري134

  600,00اعدادياعدادية الداخلة135

  533,25 2اعدادياعدادية ابن باجة136

137
اعدادية سيدي اعمر الحاضي

اعدادي
12 485,10  

  698,60 42اعدادياعدادية الكندي138

  51,00اعدادياعدادية سيدي عزوز139

  728,33اعدادياعدادية ابن سينا140

  200,00اعدادياعدادية ابن رشد141

  000,00 4اعدادياعدادية جوهرة142

143
اعدادية القاضي عياض

اعدادي
0,00  

144
اعدادية المهدي بن تومرت

اعدادي
20 971,86  

  570,07 3اعدادياعدادية انوال145

  630,18 4اعدادياعدادية االمام البخاري146

  430,50 30اعدادياعدادية الزيتون147
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  453,76 39اعدادياعدادية جابر بن حيان148

  544,97اعدادياعدادية اوالد نوال149

  938,98 3ثانويثانوية الفارابي150

  930,05 10ثانويثانوية الوحدة151

  0,00ثانويثانوية موالي رشيد152

  775,34 2ثانويثانوية بلقصيري153

  088,65 1ثانويثانوية جرف الملحة154

  314,70 9ثانويثانوية محمد الزرقطوني155

  35,78ثانويثانوية فلسطين156

  360,77 3ثانويغشت20ثانوية 157

  000,00 8ثانويثانوية زكوطة158

  48,39ثانويثانوية عبدهللا ابراهيم159

  327,81 6ثانويثانوية الوفاء160

  62,25ثانويثانوية احد161

162
عبدهللا التقنية,ثانوية االمير م

ثانوي
29,06  

  500,00ثانويثانوية المنصور الذهبي163

  155,58ثانويثانوية محمد الخامس164

  000,00 2ثانويثانوية المتنبي165

  750,05 649 1المجموع
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الحاجيات من تأهيل المؤسسات التعليمية االبتدائية
الوحدة المدرسيةالمؤسسة التعليميةالجماعة

عدد 

التالميذ

عدد الحجرات من نوع المفككعدد الحجرات

نوع التدخل

الحجرات 

المبرمجة 

للتعويض

مستوى 

التأهيل صالحة
تحتاج إلى

إصالح
نوع شعبيكنوع سيدي

سيدي قاسم

صباغة11600العقيد عالمالعقيد عالم

صباغةانزارنبئر بئر انزارن

صباغة132803عمار بن ياسرعمار بن ياسر

طتأهيل متوسيةالصباغة وإصالح مرافق الصح30212رقية بنت الرسولرقية بنت الرسول

صباغة32314000الجوالنالجوالن

صباغة00ال10ابن خلدونابن خلدون

صباغةتعويض المفكك 656813الزاويةالزاوية

القصبةالقصبة
3431414

تعويض في طور 

6اإلنجاز

صباغة7121القدسالقدس

صباغة50224000النصرالنصر

صباغة62816200ابن الهيثمابن الهيثم

مؤهلةصباغة السور والسكنيات00ال31115موسى ابن نصيرموسى ابن نصير

طتاهيل متوسالصباغة وإصالح مقر اإلدارة1012400السعادةالسعادة

صباغة53412الياسمينالياسمين

صباغة وإصالح مقر اإلدارةغزوة تبوكغزوة تبوك

صباغةتعويض المفكك 2461160سبوسبو

صباغةتعويض المفكك 71291212طارق ابن زيادطارق ابن زياد

صباغة59215جمال الدين األفغانيجمال الدين األفغاني

طتاهيل متوسةالصباغة وتهيئة ساحة المؤسس872162بلقصيريبلقصيري

صباغة1425000الفتحالفتح

حد كورت
صباغة211622الجاحظالجاحظ

صباغةتعويض المفكك 3966321الشادليالشادلي

جرف الملحة

صباغةتعويض المفكك 96016244جمال الدين السيوطيجمال الدين السيوطي

صباغةتعويض المفكك 98113513عالل الفاسيعالل الفاسي

صباغةتعويض المفكك 2773305لكدادرةلكدادرة

تاهيل عميقإصالح سور المؤسسة والهدم6856600احمد شوقياحمد شوقي

صباغة50712000ورغةورغة

دار الكداري
طتاهيل متوسإصالحات شاملة4585707حسن بن ثابتحسن بن ثابت

صباغةتعويض المفكك 62551243جبل الشيخجبل الشيخ

بني وال

1إصالحتعويض المفكك 64133التعاونية الفنيةالتعاونية الفنية

صباغةتعويض المفكك 494221التعاونية المسعوديةالتعاونية المسعودية

العواكلةصباغة وإصالح وحدة تعويض المفكك 134222(يالمغرب العرب)لفاللقة المغرب العربي
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الحاجيات من تأهيل المؤسسات التعليمية االبتدائية

المرابيح

صباغةتعويض المفكك 2265252العقادالعقاد

الزوايدالزوايد
تعويض المفكك 1132111

صباغة وهدم وإصالح وحدة 

1الجروبات

2صباغةتعويض المفكك 205224الفضولامام مسلم

إصالح وصباغةتعويض المفكك 160032الزراهنةالزراهنة

صباغةتعويض المفكك 1905233المعاريفغسان كنفاني

المعاريف عين قرواشالمعاريف عين قرواش
تعويض المفكك 2471004

إصالح وحدة الحارث جويرة 

1وصباغة

امحمد الشلح.س

صباغةتعويض المفكك 1114020اوالد عسكراوالد عسكر

ةإصالح سور المؤسسة وصباغتعويض المفكك 1643030اوالد التازياوالد التازي

باغةإصالح البنية التحتية  وصتعويض المفكك 1685000أوالد عيادأوالد عياد

اوالد نوال

صباغةتعويض المفكك 1793220اوالد عبد الواحدعمرو بن العاص

1صباغةتعويض المفكك 354516مختار السوسيالمختار السوسي

اوالد بوعبانبالل بن رباح
تعويض المفكك 133324

إصالح وصباغة وإصالح وحدة 

1الضعاف الغباري

صباغةأوالد سيدي عمرأوالد سيدي عمر

تاوغيلت

الشريف اإلدريسيالشريف االدريسي
إصالح وصباغةتعويض المفكك 2924312

تأهيل 

متوسط

صباغةتعويض المفكك 3037123اوالد االحمراوالد االحمر

صباغةتعويض المفكك 1343201سيدي العامريالحسن المريني

3صباغةتعويض المفكك 901340اعسيالتابن جني

الخنيشات

صباغةتعويض المفكك 7431626الحسن بن عليالحسن بن علي

صباغةتعويض المفكك 61310200عبد هللا كنونعبد هللا كنون

ابو العالء المعريابو العالء المعري
إصالح وصباغةتعويض المفكك 2706122

تأهيل 

متوسط

النويرات

صباغةتعويض المفكك 164611البحثريالبحثري

صباغةتعويض المفكك 2036101ابن الروميابن الرومي

صباغةتعويض المفكك 6722742لبعابشة الرملالبعابشة الرمل

صباغةتعويض المفكك 2194123زهير الجناناتازهير الجنانات

صباغةتعويض المفكك النويرات حسونالنويرات حسون

سيدي الكامل

ابن الخطيبابن الخطيب
إصالح وهدمتعويض المفكك 6527430

تأهيل 

متوسط

1صباغةتعويض المفكك 6032اوالد غيدةاوالد غيدة

صباغةتعويض المفكك 7348633الفقرةابو البقاء الروندي

صباغةتعويض المفكك 5158024سيدي الكاملسيدي الكامل

2صباغةتعويض المفكك 443437التريعاتبناصا
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الحاجيات من تأهيل المؤسسات التعليمية االبتدائية

الرميلة

إصالح وصباغةتعويض المفكك 1723111الحرارثةالحرارثة

صباغةتعويض المفكك 3346124اوالد سلطاناوالد سلطان

واد بهتالمعتمد بن عباد
2إصالح وصباغةتعويض المفكك 3761613

تأهيل 

متوسط

الحوافات

1صباغةتعويض المفكك 4736541انوالانوال

صباغةتعويض المفكك 303721الحوافاتالحوافات

إصالح وصباغةتعويض المفكك 2174112درقاوة لكواودةالعهد الجديد

صفصاف

1صباغةتعويض المفكك 1826الصفصافالصفصاف

صباغةتعويض المفكك 411632الموحدينالموحدين

صباغةتعويض المفكك 2153000امغيطن اوالد سليمانامغيطن اوالد سليمان

1صباغةتعويض المفكك 5143443أوالد النقاشاالزهار

1إصالح وصباغةتعويض المفكك 189622اوالد النصرالياسمين

دار العسلوجي

صباغةتعويض المفكك 5974340دار العسلوجيدار العسلوجي

التغاريدار العسلوجي
إصالح وصباغةتعويض المفكك 

تأهيل 

متوسط

صباغةتعويض المفكك 78910013(المريفك)اوالد براز المريفك

صباغةتعويض المفكك 3892642اوالد برازاوالد براز

صباغةتعويض المفكك 49043مشرع الرضماالندلس

باب تيوكة

إصالح وصباغةتعويض المفكك 1242201حفصة بنت عمرحفصة بنت عمر

صباغةتعويض المفكك 903001عبد الرحمان بن عوفعبد الرحمان بن عوف

صباغةتعويض المفكك 1431311ابن عاشرابن عاشر

زيرارة

1إصالح وهدمتعويض المفكك 68915954عثمان بن عفانعثمان بن عفان

صباغةتعويض المفكك 1615131ايت يوسىايت يوسى

صباغةتعويض المفكك 1172222الخليلالخليل

موالي ادريس األولادريس االول
تعويض المفكك 

إصالح سور وحدة مدرسية 

وصباغة

تأهيل 

متوسط
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الحاجيات من تأهيل المؤسسات التعليمية االبتدائية

بني وال

1إصالحتعويض المفكك64133التعاونية الفنيةالتعاونية الفنية

صباغةتعويض المفكك494221ةالتعاونية المسعوديالتعاونية المسعودية

المغرب العربي
المغرب )لفاللقة 

تعويض المفكك134222(العربي

صباغة وإصالح وحدة 

العواكلة

عين الدفالي

إصالحتعويض المفكك490520لالمريملال مريم

إصالحتعويض المفكك445264عبدهللا الشفشاونيعبد هللا الشفشاوني

صباغةتعويض المفكك150530السويساتقاسم امين

إصالح وصباغةتعويض المفكك1630504لهجافنةعائشة ام المؤمنين

صباغةتعويض المفكك963111ةالتعاونية الفاضليالفاضلية

صباغةتعويض المفكك883104عين الشاميةعين الشامية

إصالحتعويض المفكك2691532اوالد كثيراوالد كثير

القادر.ع.م

إصالح وصباغةتعويض المفكك681212ثابت بن قرةتابث بن قرة

صباغةتعويض المفكك3234112اوالد ميلوداوالد ميلود

صباغةتعويض المفكك155155033اإلنبعاثاالنبعات

سيدي عزوز

صباغةتعويض المفكك6219133المركز الفالحيالمركز الفالحي

صباغةتعويض المفكك2084233لمنايرةالمنايرة

المحطةالمحطة
إصالح وصباغةتعويض المفكك1791304

تاهيل 

متوسط

إصالح وصباغةتعويض المفكك517703(البيروني)لحدادة البيروني

أوالد حمدانأوالد حمدان
إصالح وصباغةتعويض المفكك

تاهيل 

متوسط

احمد .س

بنعيسى

2صباغةتعويض المفكك185044الجعاونة الروىانس بن مالك

سور يحتاج لالصالحتعويض المفكك1490430ازهير بوشفانزهير بن ابي سلمى

2صباغةتعويض المفكك2673205اوالد بوبكرابن البناء

عمر .س

الحاضي

سيدي عمر الحاضيحليمة السعدية
2صباغةتعويض المفكك2050505

محمد ابن عبد هللامحمد بن عبد هللا
إصالح مقر اإلدارة وصباغةتعويض المفكك3072412

صباغةتعويض المفكك265233(زكارة)عين فروج زكارة
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الحاجيات من تأهيل المؤسسات التعليمية االبتدائية

زكوطة

صباغةتعويض المفكك 120120500فاطمة الفهريةفاطمة الفهرية

إصالح وصباغةتعويض المفكك 2504600وليليوليلي

صباغةتعويض المفكك 1833122ابن بطوطةابن بطوطة

سلفات

بوقشوشالمتببي
تعويض المفكك 1934312

صباغة وإصالح وحدة 

1حمينات

صباغةتعويض المفكك 113321قرية الحافظابن القاضي

(اوالد حداد)الغزالي الغزالي

تعويض المفكك 1511321

إصالح سور وحدة مدرسية 

ةوحجرة بأوالد شاكر وصباغ

تأهيل 

متوسط

تكنة
2صباغةتعويض المفكك 3097450بيابو القاسم الشابياابو القاسم الشابي

صباغةتعويض المفكك 1683313ايت بوركابو حنيفة

بئر الطالب

صباغةتعويض المفكك 2590523ابن حزمابن حزم

صباغةتعويض المفكك 3675322عاشر رمضانعاشر رمضان

صباغةتعويض المفكك 1299201احمد بن حنبلاحمد بن حنبل

الشبانات

صباغةتعويض المفكك 1032عبد الواحد المراكشيعبد الواحد المراكشي

صباغةتعويض المفكك 93421االمام الشافعياالمام الشافعي

صباغةتعويض المفكك 1042212الخنساءالخنساء

التعاونية األملاالمل
صباغةتعويض المفكك 
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ةواالعداديالتاهيليةالثانوية الحاجيات من تأهيل المؤسسات 
نوع التدخلنسبة التأهيلنوع اإلصالحاسم المؤسسةرت

مؤهلةباب تيوكة1

مؤهلةالشبانات2

مؤهلةعبد المالك السعدي3

مؤهلةعمر بن الخطاب4

مؤهلةصباغة سور الواجهةسيدي عمر الحاضي5

تأهيل بسيطصباغة وجدارياتابن تومرت6

تأهيل بسيطصباغةابن رشد7

تأهيل بسيطصباغةالقاضي عياض8

تأهيل بسيطصباغةابن سينا 9

تأهيل بسيطصباغةأنوال10

تأهيل بسيطصباغة وإصالحات شاملةالداخلة11

تعويض المفككتأهيل بسيطصباغة وتعويض المفككابن بصال 12

تأهيل بسيطصباغةالليمون13

تعويض المفككتأهيل بسيطةتعويض المفكك وصباغدار الكداري14

تأهيل بسيطصباغةتاوغيلت15

تأهيل بسيطصباغةالزيتون16

جابر بن حيان17
هدم المفكك والصباغة 

تعويض المفككتأهيل متوسطوغصالح داخلية

تأهيل بسيطصباغة سور الواجهةاوالد نوال18

هدم في طور اإلنجازتأهيل بسيطهدم  وصباغةاإلمام البخاري19

تأهيل بسيطصباغةسيدي عزوز20

تأهيل بسيطصباغةيوسف بن تاشفين21

تأهيل بسيطصباغةالنويرات22

تأهيل بسيطصباغةالكندي23

تأهيل بسيطصباغةدار العسلوجي24

تأهيل متوسطالمساكة وصباغةابن باجة25

تأهيل متوسطصباغة وإصالحالنهضة26

صباغة وإصالح سور جوهرة27

يحتاج إلى دراسةتأهيل عميقالمؤسسة والجناح اإلداري

يحتاج إلى دراسةتأهيل عميقإصالح وصباغةعمر الخيام28

نوع التدخلنسبة التأهيلنوع اإلصالحاسم المؤسسةرت

1
عبد هللا إبراهيم

تأهيل بسيطصباغة

2
زكوطة

تأهيل بسيطصباغة

3
موالي رشيد

تأهيل بسيطةصباغة والشبكة الكهربائي

4
بلقصيري

تأهيل بسيطصباغة

5
الوفاء

تأهيل بسيطصباغة

6
فلسطين

تأهيل بسيطصباغة

7
الوحدة

تأهيل بسيطصباغة

8
المنصور الذهبي

صباغة وإصالح جناح علمي 

يحتاج إلى دراسة تقنيةتأهيل متوسطوالمساكة

9
محمد الخامس

صباغة وإصالح جناح 

تأهيل متوسطالداخلية 

10
غشت20

صباغة ومساكة وسور 

تأهيل متوسطالمؤسسة

11
الفارابي

صباغة وإصالح جناح 

تأهيل متوسطالداخلية

12
المتنبي

تأهيل متوسطصباغة وإصالح

13
أحد

يحتاج إلى دراسة تقنيةتأهيل عميقصباغة وإصالحات شاملة

14

التقنية
م صباغة وإصالحات شاملة ته

سور المؤسسة وإصالح جناح

يحتاج إلى دراسة تقنيةتأهيل عميقالداخلية 

15
الزرقطوني

صباغة وإصالح الجناح 

يحتاج إلى دراسة تقنيةتأهيل عميقالعلمي

16
جرف الملحة

صباغة وإصالح سور 

يحتاج إلى دراسة تقنيةتأهيل عميقالمؤسسة واإلدارة
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جهيزبناء وت-داخليات المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى تأهيل 

السلكالوسطالمؤسسة التعليميةةالمديرية اإلقليمي
نوع التدخلعدد التالميذ الداخليين

مالحظات
التجهيزالبناءاإلناث منهمالمجموع

سيدي قاسم

9265إعداديقرويجابر بن حيان

المساكة، النجارة، التلبيس

الرصاصة، الكهرباء 

والصباغة

x

110110تأهيليحضريمحمد الخامس

ة، المساكة، التلبيس النجار

الرصاصة، الكهرباء 

والصباغة

x

229111تأهيليحضريالمنصور الذهبي
ة، التلبيس النجارة، الرصاص

الكهرباء والصباغة
x

17770تأهيليحضرينيةاألمير موالي عبد هللا التق
ة، التلبيس النجارة، الرصاص

الكهرباء والصباغة
x

614477تأهيليحضريالفارابي
ة، التلبيس النجارة، الرصاص

الكهرباء والصباغة
x

236236تأهيليحضريموالي رشيد
صة، التلبيس، النجارة، الرصا

الكهرباء والصباغة
x

xالصباغة6847تأهيليحضريفلسطين

xالصباغة162112إعداديقرويالداخلة

xالصباغة1060إعداديحضريابن بصال

xالصباغة1560إعداديحضريابن تومرت

xالصباغة10252إعداديقرويالزيتون
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جهيزبناء وت-داخليات المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى تأهيل 

السلكالوسطالمؤسسة التعليميةالمديرية اإلقليمية
الكلفة التقديرة بالدرهمنوع التدخلعدد التالميذ الداخليين

التجهيزالبناءالتجهيزالبناءاإلناث منهمالمجموع

سيدي قاسم

9265إعداديقرويجابر بن حيان

المساكة، النجارة، 

ة، التلبيس  الرصاص

الكهرباء والصباغة

x600 000,00   50 000,00   

110110تأهيليحضريمحمد الخامس

المساكة، التلبيس 

النجارة، الرصاصة، 

الكهرباء والصباغة

x800 000,00   120 000,00   

229111تأهيليحضريالمنصور الذهبي

التلبيس النجارة، 

الرصاصة، الكهرباء 

والصباغة

x500 000,00   180 000,00   

17770تأهيليحضرياألمير موالي عبد هللا التقنية

التلبيس النجارة، 

الرصاصة، الكهرباء 

والصباغة

x1 200 000,00   200 000,00   

614477تأهيليحضريالفارابي

التلبيس النجارة، 

الرصاصة، الكهرباء 

والصباغة

x1 200 000,00   200 000,00   

236236تأهيليحضريموالي رشيد

التلبيس، النجارة، 

الرصاصة، الكهرباء 

والصباغة

x1 500 000,00   200 000,00   

   x50 000,00الصباغة6847تأهيليحضريفلسطين

   x80 000,00الصباغة162112إعداديقرويالداخلة

   x40 000,00الصباغة1060إعداديحضريابن بصال

   x80 000,00الصباغة1560إعداديحضريابن تومرت

   x40 000,00الصباغة10252إعداديقرويالزيتون
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الحاجيات من التجهيز بالسلك االبتدائي 

Art N° Désignation D.P sidi kassem

1 Pupitre Type Primaire : P.T T2 2600

2 Pupitre Type Lycée : T.S T6

3 Bureau d'enseignant (BEPri.) 350

4 Bureau d'enseignant (BECL.)

5 Chaise scolaire simple Type Lycée 560

6 Tableau triptyque 370

7 Tabouret pour professeur

8 Tabouret pour élève

Demande d’expression des besoins en mobilier 

d’enseignement (renouvèlement) primaire
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الحاجيات من التجهيز بالسلك التأهيلي

Demande d’expression des besoins en mobilier 

d’enseignement (renouvèlement) qualifiant

Art N° Désignation D.P sidi kassem

1 Pupitre Type Primaire : P.T T2

2 Pupitre Type Lycée : T.S T6 1000

3 Bureau d'enseignant (BEPri.)

4 Bureau d'enseignant (BECL.) 180

5 Chaise scolaire simple Type Lycée 240

6 Tableau triptyque 190

7 Tabouret pour professeur 20

8 Tabouret pour élève
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الحاجيات من التجهيز بالسلك التأهيلي

Art N° Désignation
D.P sidi 

kassem

1 Pupitre Type Primaire : P.T T2

2 Pupitre Type Lycée : T.S T6 1200

3 Bureau d'enseignant (BEPri.)

4 Bureau d'enseignant (BECL.) 200

5 Chaise scolaire simple Type Lycée 520

6 Tableau triptyque 120

7 Tabouret pour professeur 60

8 Tabouret pour élève 250

Demande d’expression des besoins en mobilier 

d’enseignement (renouvèlement) collèges

Demande d’expression des besoins en mobilier 

d’enseignement (création) collèges

Art N° Désignation
D.P sidi 

kassem

1 Pupitre Type Primaire : P.T T2 0

2 Pupitre Type Lycée : T.S T6 440

3 Bureau d'enseignant (BEPri.) 0

4 Bureau d'enseignant (BECL.) 8

5 Chaise scolaire simple Type Lycée 8

6 Tableau triptyque 12

7 Tabouret pour professeur 4

8 Tabouret pour élève 80
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شكرا لكم


