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  عنوان النشاط التربوي : أولمبياد الفيزياء والكيمياء 2012

 الهدف :  ـ تشجيع التميز باعتباره دعامة مهمة في تحسين مردودية منظومة 

)االستعجالي المخطط من 12 المشروع( والتكوين التربية                

  .التالميذ بين والتميز التنافس  روح خلق ـ             

  الثالثة مستوى:   الخاص والقطاع العمومي بالقطاع اإلعدادي  الثانوي التعليم ذيتالم : المستهدفة الفئة

 الزمان :         أشهر :  مارس -  أبريل -  ماي 

 المكان : األكاديميات الثالث 

   احسن بني الشراردة الغرب  -     الكبرى يضاءالب الدار  -      زعير زمور سال  الرباط -

 إعداد األسئلة، والتصحيح : 

  )الجمعية أعضاء وأساتذة مفتشين( للجمعية التربوية اللجنة ـ:   بإنجازها تتكلف  

  .الجمعية  فروع ـ                          

 اإلشراف خالل اإلقصائيات النيابية : فروع الجمعية ، األساتذة أعضاء الجمعية .

  :  الوقت نفس في ، نيابات أربعة في  ز+�� ز�(ر )' ا����ط  بجهة نجازهاإ سيتم •

  )'  – 2                   ا����ط  – 1

 ��0رة ا��/��ات  – 4               ا�/��.�ت  – 3

  :  الوقت نفس في ، مراكز ثالت في  الكبرى البيضاءبالدار  بجهة إنجازها سيتم •

)  : ................                     ،                    ،                    ،          (            ����ت  – 1  

)  :.................                     ،                    ،                    ،            (           ����ت – 2  

 )  : .....................                               ،                        ،                 (        ����ت  – 3

  :  الوقت نفس في ،  لألكاديمية التابعة النيابات في   احسن بني الشراردة بجهة إنجازها سيتم •

)<���ن )�;ي  ���6   – 3             =�)> )�;ي  ���6  – 2             ا��7�89ة ��6 �   – 1  

 

  

  

  

  



        محليةمحليةمحليةمحلية    إقصائياتإقصائياتإقصائياتإقصائيات::::    األولىاألولىاألولىاألولى    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة                                                                                                                                                                                                    ::::    اإلنجازاإلنجازاإلنجازاإلنجاز    مراحلمراحلمراحلمراحل

 بهدف إعدادي الثالثة السنة  مستوى تالميذ كل فيها يشارك ، الثالث باألكاديميات المؤسسة مستوى على المرحلة هذه تتم
 اختيار تلميذ متفوق واحدواحدواحدواحد يمثل المؤسسة ، على أن يتم ذلك:

   ـ بإجراء إقصائيات محلية ينظمها أساتذة الفيزياء والكيمياء بتنسيق مع السيد المدير ( ��� 1 ��رس 2012)

 إذا استعصىاستعصىاستعصىاستعصى إجراء اإلقصائيات المحلية، يختار أساتذة الفيزياء والكيمياء تلميذاتلميذاتلميذاتلميذا    واحداواحداواحداواحدا        متفوقامتفوقامتفوقامتفوقا     يمثل  المؤسسة .

             . ذلك تثبت المدير السيد من وثيقة اإلقصائيات  مركز إلى  معه يصحب أن  المؤسسة سيمثل الذي التلميذ على 

        النيابيةالنيابيةالنيابيةالنيابية    اإلقصائياتاإلقصائياتاإلقصائياتاإلقصائيات: : : :     الثانيةالثانيةالثانيةالثانية    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة                            

 :االقصائيات برنامج

أمورهم وأولياء التالميذ تقبالاس  14h 

)  0@.�.$ او  +<�$(   +�ض   15h 15 – 14h15 

شاي ستراحةا  15h 30 - 15h15 
�ء او����Aد��� 17h30 – 15h30   وا������ء ا�

        زعيرزعيرزعيرزعير    زمورزمورزمورزمور    سالسالسالسال    الرباطالرباطالرباطالرباط    جهةجهةجهةجهة

     : لألكاديمية تابعة مراكز أربعة في الوقت نفس في المرحلة هذه تنظيم على الجمعية فروع تشرف

 ا����ط )' ا�/��.�ت  ��0رة ا��/��ات
 

6���  

    � ا���آ

10////03////2012  التاريخ    
مركز بكل األوائل تالميذ) 6( الستة ، الثانية للمرحلة يتأهل  

  الكبرى البيضاء الدار جهة

 تشرف فروع الجمعية على تنظيم هذه المرحلة في نفس الوقت في ثالث مراكز تابعة لألكاديمية   

   � ا���آ

 التاريخ 03/10/ 2012
  المؤهلين التالميذ عدد  مركز كل عن تالميذ) 8( تمانية

  

  احسن بني الشراردة الغرب جهة

 تشرف فروع الجمعية على تنظيم هذه المرحلة في نفس الوقت في C'ث مراكز تابعة لألكاديمية   

)<���ن )�;ي  ���6 =�)> )�;ي  ���6  ا��7�89ة ��6 �   
 

 ا�6���8

   � ا���آ
10////03////2012  التاريخ    

. مركز بكل األوائل تالميذ) 6( الستة ، الثانية للمرحلة يتأهل  

 

                                

 



 

)أكاديمية بكل( األكاديمية اإلقصائيات:  الثالثة المرحلة                

2012////04////    07  يوم..................................................................................................... ب  اإلقصائيات هذه تجرى  

 برنامج اإلقصائيات :

أمورهم ولياءأو التالميذ استقبال  14h –14h15 

...........................................:....................... موضوعه عرض  14h15 – 15h 
 مستديرة مائدة في األساتذة و اآلباء يشارك

 في األباء بدور  عالقة له موضوع تتناول
  أبنائهم تفوق مواكبة

والكيمياء الفيزياء أولمبياد  15h15 – 17h 
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  ، المعلوماتية التخزين وسائط ، كتب ، حواسب(  المناسبة بهذه تحفيزية جوائز تخصص :التحفيزية الجوائز

                                       .نهائياتلل المؤهلين كل تكريم وكذلك األوائل الثالثة للفائزين....) ، تقديرية شواهد

 .  النهائيات أو لإلقصائيات المحتضنة كزامرال وإلى من التالميذ تنقل في مسؤولية أية الجمعية تتحمل ال : ملحوظة

أمورهم وأولياء التالميذ استقبال  09H00 
 عالقة له موضوع تتناول مستديرة مائدة

 اآلباء فيها يشارك التعليم جودة بتحسين
  األساتذة من ومجموعة

والكيمياء الفيزياء أولمبياد  11H30  - 09H30 

 
 لجنة طرف من التالميذ أجوبة أوراق تصحيح •

  بذلك المكلفين األساتذة
 عليها حصلوا التي النقط حسب التالميذ ترتيب •

 الفائزين التالميذ تحديد مع  بذلك  تقرير إعداد
 

 المفتوحة األبواب عي المشاركة
للنهائيات المحتضنة بالمؤسسة  

13H00 – 11H45 

 واآلباء التالميذ لفائدة غذاء وجبة
التالميذ مرافقي واألساتذة  

14H - 13H 

 ، األساتذة الحضور لفائدة علمي نشاط
وآباؤهم يذالتالم  

15H30 -14H 

الجوائز وتوزيع االختتام حفل  17H – 16H 


