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 Espace des partenaires فضاء الشركاء

وطين ملؤسستني تعليميتني تابعتني للمديرية اإلقليمية بقلعة السراغنة يف تتويج 

 املدرسيةالبطولة الوطنية للرياضة 

■■■ ■■■ 

 

 التكوينإطار التكوين واستكمال يف 
■■■ ■■■ 

 من والرفع املدرسني، أداء حتسني إطار يف

  اجلانب وتدعيم اخلربات وتبادل مردوديتهم،

  املوسيقية الرتبية أستاذ قام ،لديهم البيداغوجي
 من كل حبضور جترييب بدرس ملوك خليل السيد

  من وثلة البداوي خالد السيد املادة مفتش

  أبريل 14 اخلميس :يومه وذلك األساتذة،

 .القادري بكر أبو بثانوية ،2016

 مشرفة جد نتائج السراغنة بقلعة املهين والتكوين الوطنية الرتبية لوزارة اإلقليمية باملديرية املدرسية الرياضة حققت

 19و 13   بني ما الفرتة يف مبراكش تقام اليت اجلماعية للرياضات الوطنية للبطولة تعليمية مؤسسات ثالث تأهلت حيث

 .2016 أبريل

 للرياضة امللكية للجامعة املديري الفرع رئيس اإلقليمي، ،املدير حجوجي احلكيم عبد السيد ترأس املناسبة، وبهذه

-الصغار فئة) اإلعدادية القادري بكر أبو ثانوية :املتأهلني شرف على استقبال حفل املكتب، أعضاء مبعية باملديرية، املدرسية

 .(الريكيب-الصغار فئة) اإلعدادية القدس وثانوية ،(الريكيب-الفتيان فئة) التأهيلية مالك ابن أنس وثانوية ،(الطائرة لكرة

 الرياضية الروح والتزام متثيل، أحسن املديرية لتمثيل املشاركة الفرق اإلقليمي، املدير السيد وحفز، وجه كلمته، ويف

 وباألطر املدرسية، للرياضة امللكية للجامعة املديري الفرع به قام الذي اجليد بالعمل ذاته، اآلن يف منوها، احلسنة، واألخالق

 .الوطنية للمنافسة باستحقاق، تأهلت، واليت شاركت اليت للمؤسسات والرتبوية اإلدارية

 القدس لثانوية (الصغار فئة) الريكيب فريق فوز على ،2016 أبريل14 اخلميس ليوم النتائج أسفرت وقد ،هذا   

 .وطنيا الثانية باملرتبة مالك بن أنس لثانوية (الفتيان فئة) الريكيب فريق فاز كما .الوطنية بالبطولة اإلعدادية

  يوسف :األساتذة السادة بينهم ومن بالكفاءة هلا املشهود والرتبوية اإلدارية األطر من العديد اإلجناز هذا يف ساهم وقد

 ومن البطولة هلذه كحكام األساتذة السادة من جمموعة مبشاركة بالبطولة متيزت كما .الكبصي وزكرياء مرجان حممد ،الصريدي

 .الناجي اهلل وعبد دبري خالد ،الليم الرزاق عبد فرخيي، القادر عبد :بينهم

 التنويهمبادرة تستحق : التأهيلية تاماللتثانوية 

■■■ ■■■ 

 متاللت ثانوية وتلميذات تالميذ قام محيدة، مبادرة إطار يف

  االنتماء، وحب العالي الوطين للحس جمسدة حبملة التأهيلية

  املؤسسة، ساحات مجيع يف للنظافة محلة تنظيم خالل من وذلك

 يف التفكري لشمل العملية امتدت وقد .النظافة عامالت وتكريم

 من جمموعة صباغة متت إذ املؤسسة، فضاءات وصيانة حتسني

  .الثانوية لفضاء الداخلية واجلدران الدراسية احلجرات

 يف للمساهمة التالميذ قدماء بعض انضمام هو باخلري، يبشر وما

 .املواطنة العملية هذه

 املبادرة، هذه إلجناز دافعهم أن املتطوعون التالميذ صرح وقد

 استمرارية خالل من املؤسسة هلذه باالنتماء الشعور من نابع

 االحرتام إطار يف والرتبوي اإلداري الطاقم مع الرتبوية العالقة

 .واملسؤولية احلوار وثقافة


