
 

 

 2014الحفل الختامي لدروس الدعم والتقوية ماي ـ يونيو 

 ك د ش فرع قلعة امكونة/ المنظمة من طرف ن و ت 

 

النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع  تنظم 

قلعة امكونة  بتنسيق وتعاون مع جمعيتي آباء وأمهات وأولياء تالميذ الثانويتين 

، حفال بمناسبة ختام دروس الدعم التأهيليتين العموميتين الورود وموالي بعمران 

 من الشهر الجاري المنظمة بمدرسة قلعة 06 ماي إلى يوم 26 الممتدة من والتقوية

، الدروس التي قلعة امكونة بلدية ببقاعة اإلجتماعات يونيو 07السبت ، وذلك يوم امكونة

كانت قد انطلقت قبل إجراء االمتحانات و شملت جميع المواد التي امتحن فيها التالميذ 

 .همت باألساس مستويين األولى والثانية باكلورياامتحانات تجريبية 

 

 بونعيم جواد األستاذ  الكاتب العام لفرع الن و ت بقلعة امكونة االفتتاح ، رحب في

،   بالحضور

 

 

 



 

 

 

وشكر في كلمته السادة األساتذة األجالء الذين انخرطوا عن طواعية وبفعالية في هذه 

العملية كما وجه الشكر الجزيل لجمعيتي آباء وأمهات وأولياء تالميذ وتلميذات الثانويتين 

التاهيليتين العموميتين الورود وموالي بعمران ولرئيس المجلس البلدي الذي لم يبخل 

على وضع قاعة اإلجتماعات رهن إشارة جميع من يرغب في خدمة المصلحة العامة 

مشيرا  المعارف،  معرض حديثه على ضرورة طلب العلم والتفاني في تلقيفيوشدد ،

  مستقبالتتبنىوأنها س ن و ت في تنظيمها لهذه العملية التربوية اشتغال ةقيإلى طر

 . للجميعة مفتوحالمشاركة، موضحا بأن أبواب لتنظيم النسخة الثالثة التشاركية المقاربة

عندئذ أعطيت الكلمة لرئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تالميذ الثانوية التأهيلية العمومية 

الورود األستاذ عبد الرحمان العالوي الذي شكر فيها بدوره جميع الحضور من أعضاء ن 

ك د ش فرع قلعة امكونة واألساتذة األفاضل المتدخلين في عملية الدعم / وت 

الخارجي كما وجه شكره إلى رئيس المجلس البلدي لقلعة امكونة ومن خالله إلى جميع 

أعضاءه، ونوه بالحضور المكثف والمتميز للتلميذات والتالميذ إلى هذه الدروس طيلة أيام 

وبعده تناول السيد الحسين المحفوظ رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تالميذ . تقديمها 

الثانوية التأهيلية العمومية موالي بعمران الكلمة قدم فيها بدوره شكره وامتنانه ألصحاب 

.  المبادرة ولجميع من شارك وساهم في إنجاحها 



 

 

 

حينذاك قدم األستاذ المحترم عبد القادر المنصوري أستاذ مادة الفلسفة باسم األستاذات 

واألساتذة بمنطقة قلعة امكونة كلمة نوه فيها بهذا العمل التربوي واإلشعاعي الذي 

عرف نجاحا قويا بكل المقاييس حيث وقف جميع األساتذة بالمنطقة وبتفان وفعالية 

ونكران الذات وبتضحية عالية ، إلى جانب التلميذة والتلميذ في محنتهما الجتياز امتحانات 

 مناديا الجميع إلى العمل مستقبال وبشكل تشاركي على أن تطال مثل 2014الباكالوريا 

هذة األنشطة التربوية السنة الدراسية حتى تكون عملية تتبع ومواكبة التلميذات والتالميذ 

.  في تحصيلهم الدراسي، متواصلة ومستمرة 



 

 

 

وفي كلمة نسوية رقيقة وباللغة الفرنسية نوهت األستاذة عايدة فرح وكيدير أستاذة اللغة 

الفرنسية المشكورة على تضحيتها العالية، بالمبادرة وشكرت منظميها وجميع المتدخلين 

في إنجاحها ،كما شكرت التلميذات والتالميذ على انضباطهم وحماسهم والتزامهم 

بالحضور وبكثافة طيلة هذه األيام وفي األخير تمنت التوفيق والنجاح لكل المترشحات 

. والمترشحين 

 



 

 

 

ودائما على إيقاع إلقاء كلمات الشكر واإلعتراف بالجميل وهذه المرة بصوت تالميذي 

شجاع وقوي النبرة شكر التلميذ عبد الحكيم مريوا والتلميذة هجار بكار الن و ت المنظمة 

لهذه العملية ومن خاللها قدما تشكراتهما الجزيلة باسمهما ونيابة عن زميالتهما وزمالئهما 

. إلى جميع األساتذة الذين بفضلهم نجحت المبادرة وعمت الفائدة

 



 

 

وبعد كل هذه الكلمات التي اعترفت بالجميل وبالمجهودات المبذولة من طرف الجميع 

من أجل إنجاح مبادرة دعم وتقوية قدرات تلميدات وتالميذ السنتين األولى والثانية 

باكالوريا ،رسميين وأحرار ،معرفيا ومنهجيا ، بمنطقة قلعة امكونة ، ألقى األستاذ 

مصطفى أجديم عرضا موجزا حول منهجية التعامل مع اإلمتحانات ركز فيه على تنمية 

ذات المترشح ودعمها نفسيا من جهة ، وعلى جملة من التقنيات والترتيبات التي يتوجب 

على كل مترشحة ومترشح القيام بها من جهة ثانية الجتياز امتحانات الباكالوريا في 

.  أحسن الظروف وبمعنويات عالية قبل وأثناء وبعد اإلمتحان 

 

وضح األستاذ محمد وحدو ايشو أستاذ " مصيرك بين يديك " وفي عرض ثان تحت عنوان 

مادة الفلسفة يالثانوية التأهيلية العمومية عسو وبسالم ، أن التلميذ باستطاعته أن يصنع 

ذاته بذاته ، وبإمكانه بناء وفرض وجوده إذا توفرت لديه الرغبة واإلرادة القويتين كما دعا 

التلميذات والتالميذ إلى ضرورة تبني اإلستراتيجية الفردية لضمان النجاح في تحقيق 

. الوجود في الحياة والكون 

وفي ختام العرس التالميذي التربوي هذا ، قدمت شواهد تقديرية لجميع األساتذة 

األفاضل المتدخلين في هذه العملية التربوية اإلشعاعية التي ستعود ال محال بالنفع 

وقبل إسدال الستار على هذا الحفل المتميز . والخير على فلذات أكبادنا حاال أو مستقبال 

كان الحضور على موعد مع حفل مشروبات  



 

 

 

تلتها عملية أخذ الصور الجماعية التذكارية جمعت المنظمين والمتدخلين وتلة من الحضور 

  .الكريم

مصطفى أجديم 


