
المديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة 
 والرياضة والشباب الرحامنة



اإلقليمية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب قطاع الرياضة والشباب بمدينة ابن جرير المؤسسات التابعة للمديرية  

المديرية مؤسسات  مراكز االستقبال المسابح القاعات المغطاة رياض األطفال مراكز التكوين المهني دور الشباب 

القدس  دار الشباب النسويمركز التأهيل  المهني   للرياضاتالقاعة المغطاة  روض األطفال الياسمين   (الهواء الطلق)المسبح النصف اولمبي   االنجاز الطورفي    

الشعيبات دار الشباب  روض األطفال المجد 

 نـــــــوع الــنــــــشاط المسـتفـــــــــــيــدون الــــعـدد
 

سنة 15 -07االطفال ما بين  518  المخيم الحضري 

(سنة 17-15)اليافعين+ اال طفال  1501  المخيم الوطني  
 الـمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع 2019

2019-إحصائيات المستفيدين من أنشطة التخييم    
 



من االنشطةالمستفيدون  االنديةعدد  المجموع  الجمعياتعدد    المؤسسة 

 القارة االشعاعية

الشعيباتدار الشباب  12 04 16 1324 4672  

من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خالل  بتمويل المكتبة تمت االصالحات الهيكلية و الجذرية وتجهيز

 فتحها في وجه الشباب اعادةفي انتظار  2018/2019

 دار الشباب القدس

  الشبابدور  ؤسساتم حصائياتا

  الشباب ؤسساتماألنشطة المتواجدة ب

 األنشطة العلمية و الرياضية  و االجتماعية  التحسيسيةاألنشطة  األنشطة التربوية  و الفنيةاألنشطة الثقافية 

 ثقافية وفنية  ,تنظيم صبحيات تربوية

 ورياضية لالطفال 

الدينية االحتفال باالعياد 

اال حتفال باال عياد الوطنية 

مسابقة القصة . السينما) انشطة فنية

 (ورشات االنشودة. القصيرة

دورات تكوينية في ) لنشطة مسرحية

 (عروض مسرحية,المجال المسرحي 

 ملتقى الطفل 

 (عروض موسيقية)انشطة موسيقية 

الدعم المدرسي و المطالعة 

 اإلعالميات 

المقاامات اللغوية 

 دورات تكوينية في التنمية

 .الذاتية

التدوير اليدوي. 

 

 

(حملة التشجير)ا نشطة بيئية ... 

  تنظيم ايام صحية ةلفائدة االطفال و ) التوعية الصحبة

,  نفولة جنسياالم االمراض.الرضاعة الطبيعية.الساكنة

 (ورشات تحسيسية حول النظافة الشخصية,سرطان الثدي

تكوينبة في تنمية القدرات و الكفاءات الفردية المدورات. 

لقاء اتتواصلية مع االندية والجمعيات 

تحسيسية حول السالمة الطرقية   ايام 

 احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمراة وعيد االم 

دورات تكوينية في االدماج المهني ااجمعيات والتعاونيات. 

حصص االعالميات 

 ايام دراسية لفائدة مربيات رياض

 األطفال التا بعة للمديرية 

سباق الدرجات ابن )رياضية  تظاهرات

 (جرير

 اقصائيات جهوية  للمؤسسات

 االجتماعية في كرة اليد 

 حصص وانشطة رياضية قارة في

 التيكواندو والكراطي والكرة الطائرة 

 وكرة الطاولة  العاب شطرنج والبلياردو 



 

 المؤسســـــــة

 المجموع المستفيدينعدد  نوع النشاط

 االشعــــاعيــــــــــة القــــــــارة
 القــــــــارة

 االشعــــاعيــــــــــة

 

 

 

 

 النسويمركز التأهيل المهني 
 ابن جرير

 :مستويات التكوين-

 

 الستئناس المهنيا

 والخياطة التقليدية الفصالة-

 اليدوية االعمال-

 الطرز الرباطي-

 لطبخ والحلويات-

 

 

 التكوين المهني

 والخياطة العصرية الفصالة-
 

 تكوين في مجال الطبخ
حملة التشجير -  

 تكوينات في مجال التنمية الداتية

 ندوة حول قضية المرأة

 ورشات تربوية -

 تكوينات في مجال المقاولة-

 حفل افتتاح واختتام الموسم الدراسي-

 االحتفال باالعياد الدينية والوطنية

 مارس 08المعرض السنوي 

 اليوم العالمي للصحة-

 عيد المولد النبوي-

 
  

 

122   

 

 

 

 

 

2785 

 

 

 
 

 
 

 مستفيدة 2785 مستفيدة 122 المجموع 

 
شؤون المرأة ؤسساتم حصائياتا   



 

 المؤسســـــــة

 نوع النشاط عدد المستفيدين

 اإلشعاعية القــــــــارة اإلشعاعية القــــــــارة

 العاب التركز - 1131 106 الياسمين االطفالروض 
 التعرف والنطق 
 الحكاية 

 المعامل 

 الحصة والمناقشة 

على المواطنة التربية 
(الرسم ورشة)أعمال فنية   

 انشطة رياضي
متنوعة أمسيات  

(موسيقى ألعاب)انشطة ترفيهية   
 ورشة لألعمال اليدوية

- تعرف األطفال على فضاء المؤسسة 

 العاب رياضية 

 المشاريع  التربوية 
 االحتفال بالعطل البينية 
 معمل تربوي لعيد المرأة 

 انشطة التربية البدنية 
 العطلة الربيعية 
معمل تربوي لشهر رمضان 

 تداريب في الموسيقى 

-حفل استقبال االطفال بداية الموسم الدراسي 
 النشيد الوطني

 مسابقات ثقافية  والعاب ترفيهية 
 عملية سقي اشجار المؤسسة 

 انشطة خاصة بالمسرح واالناشيد
 نشاط خاص بتحضير اكلة االسبوع رفقة االطفال 

 نشاط خاص بتعاون االطفال فيما بينهم
 

 اليوم الوطني للطفل 

 اليوم العالمي للتغدية 

عيد المسيرة الخضراء 

 اليوم العالمي للشجرة 
 عيد االستقالل 
 اليوم العالمي لإلعالم 

 أحياء ليلة القدر 
 حفل اختتام الدورة األولى 
 االحتفال برأس السنة الهجرية 

 اليوم العالمي للمرأة 
 حفل اختتام الدورة الثانية 
 اليوم العالمي للصحة 

 عيد المولد النبوي الشريف 

عيد الشغل 

اليوم الوطني للطفل المغربي 

عيد األم 

 اليوم العالمي للبيئة 
 حفل اختتام السنة الدراسية 
 اليوم العالمي لالعالم لحقوق الطفل 

  رأس السنة الميالدية 

 تقديم وثيقة االستقالل 

 اليوم الوطني للسالمة الطرقية 

 العطلة الربيعية 

 الحفل الختامي 

 ليلة القدر 
 ذكرى عاشوراء

 اليوم العالمي للسالمة الطرقية 
 اليوم الوطني للمجتمع المدني

 عيد المرأة

 706 66 روض األطفال المجد

رياض األطفال ؤسساتم حصائياتا  



 
 الرياضة

 مالحظات الشركاء عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المكان نوع النشاط 

 فو سبورللكونغ بالنياجمعية  150 وشباب أطفال القاعة المغطاة  فو  الكونغدوري موالي الحسن  

 للفوسفاطالمكتب الشريف  40 وشباب أطفال القاعة المغطاة  مقابلة ودية للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

 والتعليم  لوزارة التربية الوطنية االقليميةالمديرية  120 وشباب أطفال القاعة المغطاة  الرحامنة  باقليمالتربية البدنية  اساتدةتدريب 

للجوجيتو االفريقيةالبطولة   09/03/2019الى 05من  والدولي للعصبة االفريقيواالتحاد  للجوجيتسوالجامعة الملكية المغربية  800 القاعة المغطاة  

لاليكيدوالتدريب الدولي   04/03/2019الى 01من  لاليكيدوالجامعة الملكية  150 القاعة المغطاة  

 12/03/2019   اعاقةفي وضعية  لالشخاصالجامعة الملكية المغربية  80 القاعة المغطاة  البطولة اإلفريقية لكرة الطائرة جلوس

(اليد+السلة+الطائرة+كرة القدم )البطولة الوطنية للجامعات   15/04/2019 الجامعية  لاللعاب الجهويةالعصبة  300 القاعة المغطاة  

 28/05/2019 الوقاية المدنية  50 الرياضية االطر القاعة المغطاة   االولية لالسعافاتدورة تكوينية 

 19/04/2019 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 50 القاعة المغطاة  القدم داخل القاعة نهاية البطولة الوطنية لكرة

 24/05/2019 الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة 50 القاعة المغطاة  لكرة الطائرة سيدات الجهوطنيةنهاية البطولة 

 19/03/2019 لكرة اليد الجهويةالعصبة  500 القاعة المغطاة  لكرة اليد الجهويةنهاية البطولة 

 24/05/2019 لكرة الطائرة الجهويةالعصبة  80 القاعة المغطاة  سيدات لكرة الطائرة الجهويةنهاية البطولة 

 2019-07-05 للتيكواندو الجهويةالعصبة  70 شبان -فتيات -صغار القاعة المغطاة  للتيكواندوالتدريب الدولي 

 22/03/2019 للتيكواندو الجهويةالعصبة  250 فتيات -فتيان المغطاة القاعة للتيكواندو الجهويالتدريب 

 2019-04/07-09 للتيكواندو الجهويةالعصبة  550 فتيان-صغار المغطاة القاعة فتيان-صغار الجهويةالبطولة 

 01/06/2019 للتيكواندو الجهويةالعصبة  350 القاعة المغطاة  دوري محلي 



Projet  Construction d’un centre d’accueil  

Lieu Ville de ben guerir 

Superficie  3600m 2 

Partenaires Ministère de la jeunesse et des sports    – Province Rhamna 

Consistance du 

projet 

13 Chambres avec sdb/Office/Réfectoire/Cuisine/Stockage/Ch. 

Froide/Bloc sanitaire H/F/Buanderie/Salon/Hall d'accueil et 

réception/Salle polyvalente (conférences, réunions et 

autre…)/Bureau du gestionnaire avec espace de réunion/Bureau du 

personnel/Sanitaires/Magasin de mobilier/Local gardien/Parking 

véhicules léger/Allées & espaces vert/Clôture 

Intérêt du 

projet  

Cree un espace  qui constitue une offre très complète pour 
organiser des voyages, classes de découverte, séjours à thèmes, 
rencontres, échanges, notamment : voyages culturels, stages de 
formation, journées d’études, rencontres de jeunes, concentrations 
sportives, congrès…etc 

Cout de projet  4000000,00 dhs 

Architecte 
Khalid ESSALIHI    Architecte DENA 
Av.EL mouquaouaman im.B,N°3 résidence hanane Gueliz,marrakech 
Tél : 0524421542    fax : 052442264        Email :architecte@essalihi.com2 

Bureau d’étude 
YEMMA INGENIERIE ET CONSEIL    Bureau d’Etudes Techniques 
AV. Oqba N°46, APPT 2 Agdal Rabat Annexe : n°1343 jnan lkhier bengeurir 
Tél : 0524318830    Fax : 0524422642      Email : yemma.ing@gmail.com 

Bureau de 

contrôle  

Sté TECNITAS 

4, Rue Blide 6éme etage Rond point Hassan II Casablanca 

Fax : 0522 27 89 02 

 Topographe 
Société Marocaine de l’Ingénierie et de la Topographie S.A.R.L 

SièLotissement AZZEHOUR II, N°148, NAKHIL (Route de Fès) Marrakech -

GSM/Tél, Fax. : 0661.50.98.12/0524 32 66 51 E-mail: somitop@gmail.com 

Titulaire  Groupement Ste AIT NASSER et Ste GTRAV               



  

 تكلفة المشروع أهداف المشروع الشركاء و مساهمتهم الموقع المشروع المقترح
 الجدولة الزمنية

 

2020 2021 

انجاز مسبح مغطى نصف 

 اولمبي
 ابن جرير

إقليم  عمالة

 الرحامنة

احددثاب ينيددة رياتددية ععددالر علددا الم ددعل ما   -

اال ا ددية لممار ددة ال ددياحة لددر فلتدد   ددرا  

 العأطير اال المة 

عا ددديا قاعدددثا الممار ددديا اللدددة لتدددا  ل ا دددثا  -

 الجمعيا  لممار ة رياتة ال ياحة 

14000000،00 * * 


