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المحور األول

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

86 28 58 مؤسسات التعليم

اإلبتدائي

40 12 28 الثانويات اإلعدادية

26 8 18 الثانويات التأهيلية

159 48 104 المجموع

المجموع الثانوي التأهيلي الثانوي

اإلعدادي

اإلبتدائي

91310 17006 26330 47974 عدد التالميذ

مجموع المؤسسات المدرسية-1

تالميذ التعليم العمومي-2
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حصر المؤسسات التي لم تستفد من التأهيل أو مادة الصباغة-1

نوع التأهيلالمؤسسة التعليميةالسلكالجماعةالوسطرت

الصباغةالرودانيمدرسة ابراهيم اإلبتدائيتمارةالحضري1

الصباغةمدرسة المسيرةاإلبتدائيتمارةالحضري2

الصباغةالبيطاليمدرسة المكي اإلبتدائيتمارةالحضري3

الصباغةمدرسة الموحديناإلبتدائيتمارةالحضري4

الصباغةمدرسة طارق بن زياداإلبتدائيتمارةالحضري5

الصباغةمدرسة عبد الكريم الخطابياإلبتدائيتمارةالحضري6

الصباغةمدرسة عبد المومناإلبتدائيتمارةالحضري7

الصباغةمدرسة موسى بن نصيراإلبتدائيتمارةالحضري8

الصباغةمجموعة مدارس المنظر الجميلاإلبتدائيالصخيراتالقروي9

الصباغةمدرسة سعد بن أبي وقاصاإلبتدائيعين العودةالقروي10

الصباغةالطريسمدرسة عبد الخالق اإلبتدائيعين العودةالقروي11

الصباغةمدرسة وادي المخازناإلبتدائيعين العودةالقروي12

الصباغةمجموعة مدارس عقبة بن نافعاإلبتدائيمرس الخيرالقروي13

الصباغةمدرسة أحمد شوقياإلبتدائيمرس الخيرالقروي14

الصباغةامباركمدرسة اوالد اإلبتدائيالمنزهالحضري15

الصباغةمدرسة إدريس األولاإلبتدائيسيدي يحيى زعيرالحضري16

الصباغةتامسنامدرسة اإلبتدائيسيدي يحيى زعيرالحضري17

الصباغةثانوية األمـل اإلعداديةاإلعداديتمارةالحضري18

الصباغةثانوية الزيتون اإلعداديةاإلعداديتمارةالحضري19

الصباغةثانوية يعقوب المنصور اإلعداديةاإلعداديالهرهورةالحضري20

الصباغةغشت اإلعدادية20ثانوية اإلعداديالصخيراتالقروي21

الصباغةثانوية البطحاء اإلعداديةاإلعداديعين العودةالقروي22

الصباغةثانوية عزيز أمين اإلعداديةاإلعداديعين العودةالقروي23

الصباغةثانوية المعطي بوعبيد التأهيليةالتأهيليتمارةالحضري24

الصباغةثانوية المنصور الذهبي التأهيليةالتأهيليعين العودةالقروي25

الصباغةثانوية أبي هريرة التأهيليةالتأهيليالمنزهالحضري26

المحور الثاني
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حصر الرصيد المتوفر لدى المؤسسات -2

الرصيد المؤسسة الرصيد المؤسسة

4000,00 المسيرة, م  5000,00 االمير موالي عبد هللا, ثا

4000,00 انوال, م  5000,00 مرس الخير, ثا

4000,00 ابي بكر بن زهر, م  6519,00 عبد هللا ابراهيم, ثا

5000,00 ثورية السقاط, م  13315,54 المنصور الذهبي, ثا

5313,56 المرابطين, م  14070,00 بوعبيدالمعطي , ثا

5460,00 عبد هللا بن ياسين, م  15360,00 محمد عابد الجابري, ثا

5900,00 البوهاليالحاج , م  15360,00 ابو بكر الرازي, ثا

6000,00 ابراهيم الروداني, م  15870,00 محمد السراج, ثا

6000,00 الياسمين, م  16688,00 عبد الرحمان الداخل, ثا 

6000,00 ام عزة, م  18000,00 القاضي عياض, ثا

6000,00 العلويين, م  18726,86 ابن رشد, ثا 

6799,44 تامسنا, م  27699,90 العربي الدغمي, ثا

7000,00 عين الروز, م  36273,46 االمام الغزالي, ثا 

9000,00 حمان الفطواكي, م  78961,52 بالل بن رباح, ثا 

10000,00 ابن حزم, م  4000,00 عبد هللا كنون, اع 

10000,00 المنزه, م  4000,00 عباذالمعتمد بن , اع 

10566,00 البستان, م  4463,33 الزيانيموحى وحمو , اع 

11855,51 المعطي عزمي, م  4647,46 الزيتون, اع 

16000,00 المكي البيطالي, م  6531,95 ابو فراس الحمداني, اع 

16000,00 السعديين, م  8577,41 االدريسي, اع 

16240,41 ابن الهيثم, م  9000,00 يعقوب المنصور, اع 

16783,27 االتحاد العربي, م  12000,00 نونبر18, اع 

18000,00 وادي المخازن, م  13000,00 المنفلوطي, اع 

19000,00 االمام علي, م  15000,00 محمد بن زاكور, اع 

20000,00 طارق بن زياد, م  17000,00 ابن بطوطة, اع 

30000,00 موسى بن نصير, م  17411,50 االمام مالك , اع 

30000,00 سيدي يحيى زعير, م  20000,00 معاد بن جبل, اع 

30880,86 الزرقطونيمحمد , م  22000,00 سيدي يحيى زعير , اع 

34574,16 الكدية, م  22704,83 يناير 11, اع 

35356,00 عمر بن عبد العزيز, م  31926,50 المهدي بنعبود, اع 

36573,59 اوالد مبارك, م  36106,38 االمل, اع 

45175,32 جابر بن حيان, م  54988,46 عزيز امين, اع 

46510,86 الحزام االخضر, م 

50000,00 سعد بن ابي وقاص, م 

73823,60 الحوامد, م 

المحور الثاني



مصدر التمويلالكلفة الماليةنوعية العمليةسنة التأهيلالمؤسسة التعليميةالسلكالجماعةالوسطرت

1

حضري

تأهيل2015مدرسة خالد ابن الوليدابتدائيتمارة

1915474,50

االكاديمية

االكاديميةتأهيل2015مدرسة الفارابيابتدائيالهرهورة2

2016مدرسة الحزام األخضرحضريتمارة3

إصالح شبكتي الماء و الكهرباء * 

تأهيل المرافق الصحية* 

إصالح و ترميم السور الخارجي * 

للمؤسسة

صباغة بعض الحجرات * 

تشجير ساحة المؤسسة * 

جمعية ساكنة أوالد 

مطاع المغربية 

4
تمارة

االكاديمية940,00 59إصالح قنوات الماء2015مدرسة المسيرة اإلبتدائي

5
تمارة

االكاديمية032,00 121تأهيل2015مدرسة حليمة السعديةاإلبتدائي

6
تمارة

االكاديمية260,00 31بناء سور2015مدرسة عبد المومناإلبتدائي

7
الصخيرات

االكاديمية396,00 96بناء سور2015مدرسة المرابطيناإلبتدائي

8

قروي

2017النويفاتمدرسة ابتدائيسيدي يحيى زعير
تأهيل

جمعية الحمد

9
أم عزة

االكاديمية929,60 58الربط بالماء الصالح الشروب 2015كريفلةمدرسة اإلبتدائي

10
أم عزة

100000,00FARMAتأهيلأم عزةاإلبتدائي

تأهيل2015ثانوية الفردوس اإلعداديةإعداديتمارةحضري11

2288193,60

االكاديمية

إعداديمرس الخيرقروي12
الزيانيأوحموثانوية موحى 

اإلعدادية
االكاديميةتأهيل2015

13

حضري

تأهيل2015ثانوية  الخوارزمي اإلعداديةإعداديتمارة

1804408,45

االكاديمية

االكاديميةتأهيل2015ثانوية  ابن بسام اإلعداديةإعداديتمارة14

االكاديمية1820261,28تأهيل2015ثانوية بالل بن رباح التأهيليةتأهيليتمارة15

2017ماي 

المحور الثالث



سنة البرمجةالتكلفة اإلجماليةنوعية األشغالالمؤسسةإسمالوسطالجماعة السلكرت

1

إبتدائي

عين اعتيق
000,00 000 1تأهيلالقطواكيحمان حضري

2016

000,00 200 3تأهيلعين اعتيقحضري2

3
حضريتمارة

150,00 011 1تأهيلالمسيرة

150,00 011 1تأهيلعالل الفاسي 4

000,00 260تأهيلمرس الفران-عقبة بن نافع قرويمرس الخير5

000,00 200 1تأهيلالمنزهقرويالمنزه6

000,00 200 1تأهيلم عقبة بن نافع/مقرويمرس الخير7

000,00 520تأهيلضاية اعرابقرويام عزة8

000,00 300تأهيلالشايطةقرويالصباح9

000,00 500 3تأهيليحي زعيرسيدي.مقروييحي زعيرسيدي.م10

11

ثانوي إعدادي

000,00 284 1التأهيلاإلمام الشاطبي اإلعدادية. ثاحضريالصخيرات

000,00 284 1التأهيلابن زاكور اإلعدادية. ثاحضريتمارة12

000,00 284 1التأهيلعمار بن ياسر اإلعدادية. ثاحضريعين العودة13

000,00 284 1التأهيلعبد الرحمان الداخل التأهيلية. ثاحضريعين العودةثانوي تأهيلي14

000,00 856 201611المجموع 

15

حضريتمارةإبتدائي

600,00 155 1تأهيلمحمد الفاسي

2017

550,00 818تأهيلالطريسعبد الخالق 16

550,00 818تأهيلالمكي الناصري17

000,00 600تأهيلعبد المومن18

000,00 284 1التأهيلابن بطوطة اإلعدادية. ثاحضريتمارةثانوي إعدادي19

700,00 676 20174المجموع 

20

إبتدائي
تمارة

حضري

950,00 625تأهيلاإلمام علي

2018

300,00 059 1تأهيلالمعطي عزمي 21

600,00 155 1تأهيلبن مالك أنس.م22

000,00 600تأهيلالسعديينالصخيرات23

24
ثانوي إعدادي

تمارة
حضري

000,00 284 1التأهيلالمعتمد ابن عباد اإلعدادية. ثا

000,00 900تأهيلغشت اإلعدادية20. ثاالصخيرات25

850,00 724 20184المجموع 

550,00 257 21المجموع

7
2017ماي 

المحور الرابع
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مصدر التمويلالكلفة الماليةنوع التأهيلالمؤسسة التعليميةالسلكالجماعةالوسطرت

149781,60تأهيلمعاذ بن جبلإعداديعين عتيقحضري1

األكاديمية

36144,00اصالح شبكة الكهرباءصالح الدين األيوبيإعداديعين عودةقروي2

عبد المجيد بن جلونابتدائيسيدي يحي زعيرقروي3
رف الصالح للشرب و الصالربط بالماء

الصحي
60000,00

قروي4
إعداديسيدي يحي زعير

7020,00بالماء الصلح للشربالربطاسية الوديع

الصباغةالرودانيمدرسة ابراهيم اإلبتدائيتمارةالحضري5

250000,00

الصباغةمدرسة المسيرةاإلبتدائيتمارةالحضري6

الصباغةالبيطاليمدرسة المكي اإلبتدائيتمارةالحضري7

الصباغةمدرسة الموحديناإلبتدائيتمارةالحضري8

الصباغةمدرسة عبد الكريم الخطابياإلبتدائيتمارةالحضري9

الصباغةمدرسة عبد المومناإلبتدائيتمارةالحضري10

الصباغةمدرسة موسى بن نصيراإلبتدائيتمارةالحضري11

الصباغةمجموعة مدارس المنظر الجميلاإلبتدائيالصخيراتالقروي12

الصباغةمدرسة سعد بن أبي وقاصاإلبتدائيعين العودةالقروي13

الصباغةالطريسمدرسة عبد الخالق اإلبتدائيعين العودةالقروي14

الصباغةمدرسة وادي المخازناإلبتدائيعين العودةالقروي15

الصباغةمجموعة مدارس عقبة بن نافعاإلبتدائيمرس الخيرالقروي16

الصباغةمدرسة أحمد شوقياإلبتدائيمرس الخيرالقروي17

الصباغةامباركمدرسة اوالد اإلبتدائيالمنزهالحضري18

الصباغةمدرسة إدريس األولاإلبتدائيسيدي يحيى زعيرالحضري19

الصباغةتامسنامدرسة اإلبتدائيسيدي يحيى زعيرالحضري20

الصباغةثانوية األمـل اإلعداديةاإلعداديتمارةالحضري21

الصباغةثانوية الزيتون اإلعداديةاإلعداديتمارةالحضري22

الصباغةثانوية يعقوب المنصور اإلعداديةاإلعداديالهرهورةالحضري23

الصباغةغشت اإلعدادية20ثانوية اإلعداديالصخيراتالقروي24

الصباغةثانوية البطحاء اإلعداديةاإلعداديعين العودةالقروي25

الصباغةثانوية عزيز أمين اإلعداديةاإلعداديعين العودةالقروي26

الصباغةثانوية المعطي بوعبيد التأهيليةالتأهيليتمارةالحضري27

الصباغةثانوية المنصور الذهبي التأهيليةالتأهيليعين العودةالقروي28

الصباغةثانوية أبي هريرة التأهيليةالتأهيليالمنزهالحضري29

في إطار ميزانية األكاديمية-1

المحور الخامس
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في إطار الشراكة مع مجلس الجهة-1

مالحظاتتأهيلبناءإسم المؤسسةالسلك التعليميالوسطالجماعةر ت

4الحاج البوهاليإبتدائيقرويسيدي يحيى زعير1

2

تمارة

11المكي الناصريإبتدائيحضري

4الحزام األخضرإبتدائيحضري3

12أنس بن مالكإبتدائيحضري4

10سلمان الفارسيإبتدائيحضري5

6
عين اعتيق

8عين اعتيقإبتدائيحضري

2حمان الفطواكيإبتدائيحضري7

6المنظر الجميلإبتدائيحضريالصخيرات8

أوالد مسون-م أبي بكر بن زهر/مإبتدائيقرويالصباح9

10

سيدي يحيى زعير

6سيدس يحيى زعيرإبتدائيقروي

4عمر بن عبد العزيزإبتدائيقروي11

12
قروي

4عين الريبعةإبتدائي

71المجموع

المحور الخامس
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الغنجازنسبة مصدر التمويلنوع التأهيلالمؤسسة التعليميةالسلكالجماعةالوسطرت

مدرسة طارق ابن زيادابتدائيتمارةحضري1
الصباغة الكهرباء و المرافق 

الصحية
انطلقت االشغال

%80األكاديميةالتزويد بالماء الصالح للشربديبالدبيفرعية -م أبي بكر بن زهر/مابتدائيالصباحقروي2

فرعية السد-م أم عزة/مابتدائيأم عزةقروي3

اصالح المراحيض الخاصة * 

بالذكور

توسيع خزان الصرف الصحي* 

في طور االنطالقفارماشركة سهام 

المحور السادس



2017ماي  11

المحور السابع

نوع التجهيز المواد  ابتدائي-العدد اعدادي-العدد  ثانوي-العدد المجموع 

يز
جه

لت
 ا
يد

جد
ت

Pupitre 

الطاوالت
990 1300 1211 3501

Tableau tryptique

السبورات 
138 138 184 460

Bureau 

المكاتب
76 48 72 196

Chaise

الكراسي
204 204 272 680
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 (التقنيين ) البشرية و ندرة المواردالمالية االعتمادات قلت

رهاعن الشبكة أو عدم توفبعد المؤسسات : فيما يخص الربط بشبكتي الماء و الكهرباء

التأهيل مع السير العادي للدراسةزامن ت

 النجاحمدرسةدعم جمعياتلالمرصودة التوصل باالعتمادات أو عدم التأخر

المحور الثامن



Photos Aménagement Lycée Bilal Bnou Rabah à Temara

المحور التاسع



Photos Aménagement Collège al Khawarizmi à Temara



Photos Aménagement Collège Ibn Bassam à Temara


