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المملكة المغربٌة–األستاذة عفاف العمرانً الحسنً 

ممدمة



انهذف انعبو
إشاعة روح المبادرة والمماولة والمٌادة لدى التالمٌذ للمساهمة فً تأهٌلهم 

مستمبال :

 لولوج سوق الشغل كفاعلين ال مجرد طالبي

الشغل

لالنخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في سن مبكرة      

 لالندماج في النسيج الجمعوي.

 لالهتمام بالشأن المحلي.



األهذاف انخبصت
خلك دٌنامٌة داخل المؤسسات 

التعلٌمٌة و التربوٌة

تكوٌن شخصٌة التلمٌذ

اكتشاف الرواد ودعم لدراتهم 
انفتاح المؤسسات التعلٌمٌة مع 

المحٌط الخارجً

تعبئة الفاعلٌن فً مجال الطفولة 
كشركاء استراتٌجٌٌن

بناء شراكات مع 

المطاع الخاص 
والفاعلٌن التنموٌٌن



انتعريف ببنًببراة
استمبال مطبوعات 

طلب المشاركة
استمبال ملفات  

المشارٌع
االلصائٌاتتنظٌم 

تنظٌم النهائٌات
تنظٌم أسواق 

المشارٌع
تنظٌم الحفل 

الختامً للمباراة

مرحلة تتبع انجاز 
المشارٌع 
المشاركة



انتعريف بًيكبنزيبث انبرنبيج

تعبئت طهب انًشبركت
انًشبريعتكىين فريك 

إعذاد وثيمت انًشروع

االلصبئيبث اإللهيًيت

أسىاق 

انًشبريع
رصد التالميذ القياديين

انًببراة اننهبئيت

انتتبع

وانتمييى

بناء الشزاكات

انجاس المشاريع

انتكىين 

انصيفي انحفم انختبيي

يسبر 

انميبديين

النظم و

المناهج



إللٌم اشتوكة اٌت باها







عدد التالميذ عدد المؤسسات عدد المشاريع

701 47 88 مطبوعات طلب المشاركة

501 40 63 المشاريع 

345 31 44 عدد المشاريع المشاركة في التباري



تمدٌم المشارٌع أمام لجنة التحكٌم والجمهور 



لجنة التحكيم



تقديم النتائج





البحث عن الشركاء من اجل التمويل



عدد التالميذ عدد المؤسسات عدد المشاريع

201 20 26 عدد المشاريع الممولة 

156 14 19 عدد المشاريع  المنجزة



الحفل الختامً
(توزٌع الجوائز)



الحفل الختامً

(إمضاء عمود الشراكة)



الحفل الختامً
(توزٌع الحاجٌات المطلوبة للمشارٌع الممولة)



توزٌع الحاجٌات 
المطلوبة





فئت انثبنىي اإلعذادي

فئت انثبنىي انتأهيهي

اإلللٌم اسم المؤسسة اسم المشروع ت.ر

اشتوكة ايت باها دار الفتاة بيوكرى solفضاء 1

تيزنيت المسيرة الخضراء. ثا الفلكي المنضارانجاز  2

اشتوكة ايت باها دار الفتاة بيوكرى Club du français 3

تارودانت تايمةالنهضة أوالد .ثا مشتل بالثانوية 4

اكادير اداوتنان بدر بنسر كاو.ثا مجلة المبدع 5

انزكان ايت ملول عبد هللا بن ياسين.ثا بركة طبيعية 6

زاكورة اكدزدار الطالبة  متجر للمواد الغذائية 7

اإللهيى اسى انًؤسست اسى انًشروع ث.ر

اشتوكة ايت باها سيدي الحاج الحبيب الصحفي الصغير 1

اشتوكة ايت باها سيدي الحاج الحبيب قاعة العالج 2

اكادير اداوتنان دمحم الشيخ السعدي نادي السينما 3

تارودانت الحسن األول احدات وكالة اشهارية  4

ورزازات ثانوية بدر برلمان المؤسسة 5

انزكان ايت ملول ثانوية واد سوس استثمار النفايات 6



االبطبلانًشبريع انًؤههت ننهبيت 

اإللهيى انًستىي انًؤسست انًشروع انرتبت

اشتوكة ايت باها ثانوي اإلعدادي
ثانوية اإلعدادية 

سيدي الحاج الحبيب 
الصحفي الصغير 1

اشتوكة ايت باها ثانوي اإلعدادي
ثانوية اإلعدادية 

سيدي الحاج الحبيب
قاعة العالج 2

تزنيت ثانوي التاهيلي المسيرة الخضراء المنضار الفلكي  3

اشتوكة ايت باها التاهيليثانوي  بيوكرىدار الفتاة  solفضاء 4



يشروع بيئتي أوال



يشروع انفضبء األخضر
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