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                                                                                          األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

                                                                                     جهة آلميم السمارة 
                                                                                     نيابة طاطا    

                                                                                  ثانوية عالل بن عبد اهللا التأهيلية   
 القسم الداخلي للمؤسسة 
 
 

األنشطة المنظمة بالقسم الداخلي خالل الدورة األولىتقرير حول   
 

الموازية في تكوين شخصية التلميذ واآتشاف ملكاته  األنشطةإيمانا منها بالدور الفعال التي تقوم به 
في الدورة  األصيلنظمت داخلية ثانوية عالل بن عبد اهللا للتعليم . وصقلها ، وخلق جو ثقافي وترفيهي 

  .في مختلف المجاالت  األنشطةمجموعة من  األولى
مقابالت ودية مع  آل + دوري في آرة القدم المصغرة خالل شهر رمضان المبارك ( رياضيا  *

  ). اإلعدادية، وثانوية المختار السوسي  األطفالمن تالميذ القسم الخارجي للمؤسسة ، وتالميذ  دار 
ر الكبرى ، آفاق التلميذ ، ندوة عرض حول فضائل الصيام ، غزوة بد( ندوات وعروض ثقافية  *

  ). اإلنسانحول حقوق 
عرض حول المسيرة الخضراء ، ذآرى تقديم عريضة المطالبة ( الوطنية  لأليامأنشطة مخلدة  *

  ) .باالستقالل 
  ...)دينية ، علمية ( الوثائقية المتنوعة  األشرطةعرض مجموعة من  *
  المدرسية بالقسم الخارجي  اإلذاعةفي الحائطية والمشارآة  المجلةإخراج أعداد من  *
أنشطة بيئية مع القيام بورشات  للنظافة بالقسم الداخلي آل يوم جمعة وأيضا بالقسم الخارجي في  *

  . األوقاتبعض 
انفتاحها على محيطها ، شارآت داخلية عالل بن عبد اهللا  إطاروفي : أنشطة خارج المؤسسة* 

، وقد انتهت هذه الصبحية بفوز تالميذ داخلية المؤسسة الذين  ألطفالاالتأهيلية في صبحية رياضية بدار 
والسيد مدير الثانوية ، آما شارآت .مندوب التعاون الوطني  السيد من طرف األولىتسلموا الجائزة 

 بينوتحضيرها من طرف لجنة تنظيمية مشترآة جرى تنظيمها  األطفالالمؤسسة في أمسية ثقافية بدار 
  .المؤسستين 

تخليدها لليوم العالمي للوقاية المدنية من طرف  إطارتنظيم زيارة لمقر الوقاية المدنية بطاطا في  *
، وآيفية  األوليتالميذ الداخلية وحارس عام الداخلية حيث تم تقديم بعض الدروس في السالمة واإلسعاف 

  .الحرائق ، ومكافحة انفلونزا الطيور إطفاء
 السيد  طرف سية استفاد منها بعض تالميذ الداخلية المؤطرة منالقيام بخرجة ترفيهية ودرا *

  الحارس العام للداخلية 
المنظمة  األنشطةاخلية في جميع الدلتالميذ الداخلية وحارس عام  دائممشارآة فعالة وحضور  *

  .بالقسم الخارجي
قد تزامن هذا النشاط و) الفني بإقليم طاطا  و الثقافيالتراث ( أمسية فنية آبرى بالقسم الداخلي  *

.  األولىمع حفل العقيقة لألميرة الجليلة لال خديجة ، وتوزيع  الجوائز على التالميذ المتفوقين في الدورة 
الذي  وآدا حضور جماهيري غفيربحضور وازن للمدعوين من داخل المؤسسة  األمسيةوقد تميزت هذه 

  .حفل البهيج التزم باالنضباط وتجاوب إيجابيا مع فقرات هذا ال
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