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 مكوانت املرشوع املندمج 1

أ هداف املرشوع و النتاجئ املنتظرة     2  

 حماور العرض
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 مكوانت املرشوع املندمج

الطاقة /املاء الصاحل للرشب واملراحيض والكهرابء: البنية التحتية ال ساس ية للك املؤسسات التعلميية1.

 ؛الس ياجات/وال سوار  والرصف الصحيترش يد الاس هتالك و الشمس ية 

صالح و تأ هيل البناايت املدرس ية؛2.  اإ

 ؛(احلرير الصخري)تعويض احلجرات ادلراس ية املبنية ابملفكك واليت تشلك خطرا حصيا 3.

ىل تقنية " الراحة احلرارية4.  ؛«البرئ الكندية»يف املؤسسات التعلميية عرب اللجوء اإ
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 مكوانت املرشوع املندمج

 ؛تعويض التجهزيات املدرس ية املتالش ية5.

 الصيانة الوقائية للبناايت املدرس ية ؛6.

 .مسامهة الرشاكء احملليني واجلهويني والوطنيني7.
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 مكوانت املرشوع 1

 أ هداف املرشوع و النتاجئ املنتظرة 2

 حماور العرض
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 اهداف  املرشوع املندمج و النتاجئ املنتظرة

توفري البنية التحتية ال ساس ية للك املؤسسات التعلميية: 

  ابتدائية ابلوسط القروي؛ 6939مؤسسة تعلميية غري مزودة مهنا  7222:املاء الصاحل للرشب 

ابتدائية ابلوسط القروي؛ 4812مؤسسة تعلميية غري مزودة مهنا  4842 :فق الصحيةاملرا 

مؤسسة تعلميية غري مزودة أ غلهبا ابتدائية ابلوسط القروي؛6503. :الطاقة الشمس ية/الكهرابء 

ابتدائية ابلوسط القروي؛ 6148مؤسسة تعلميية غري مزودة مهنا  6234:الس ياجات/ال سوار 
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 اهداف  املرشوع املندمج و النتاجئ املنتظرة

 صالح البناايت (  املصابيح)املساكة والش باكت ادلاخلية واخلارجية للامء والكهرابء والرصف الصحي والإضاءة : اإ

ىل جد متدهورة؛ 3000تقريبا : واملعدات الصحية والصباغة والزجاج  مؤسسة تعلميية حالهتا متدهورة اإ

 عطاء الاس بقية للمفكك اذلي حيتوي عىل احلرير الربانمج الوطين لتعويض البناء املفكك من خالل اإ

 جحرة دراس ية ابحلرير الصخري ؛ 6207:الصخري

 ىل تقنية " الراحة احلرارية"حتسني البرئ "يف لك املؤسسات التعلميية املتواجدة ابملناطق الباردة عرب اللجوء اإ

 مرت؛ 1200و  1000جحرة دراس ية يف املناطق املرتفعة اليت تتجاوز ما بني  20000تقريبا : الكندية
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 اهداف  املرشوع املندمج و النتاجئ املنتظرة

تعويض التجهزيات املدرس ية املتالش ية للحجرات ادلراس ية و ادلاخليات؛ 

الصيانة الوقائية للحفاظ عىل دميومة البنيات التحتية؛ 

مؤسسة تعلميية  612تأ هيل : اإرشاك وتعبئة الرشاكء احملليني واجلهويني والوطنيني وبلورة الإطار العام ملسامههتم

 .2016مليون درهام برمس س نة  183تطلبت مبلغا ماليا جتاوز 



  

 شكرا عىل حسن تتبعمك


