
مراكش  

                                                                                                                                        

   

   

 

 

 

4     

السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة 

، على إعطاء انطالقة 2017فبرایر  18والتكوین مراكش آسفي، یوم السبت 

األنشطة المبرمجة بمناسبة الیوم الوطني للسالمة الطرقیة، بالمؤسسات التعلیمیة 

ادیة فدوى طوقان بالمدیریات اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیة، من الثانویة اإلعد

وقد تضمن برنامج ھذا الیوم التحسیسي والتواصلي، مجموعة من األنشطة 

المنظمة بھذه المؤسسة، بتعاون مع والیة األمن الوطني والفرع الجھوي للھالل 

والتي . األحمر المغربي والوقایة المدنیة وجمعیة أمھات وآباء التلمیذات والتالمیذ

عرض للرسومات، وتقدیم مجلة المؤسسة، وعرض حول السالمة 

 . الطرقیة من تقدیم تالمذة المؤسسة، ومحاكاة حادثة سیر

ومن األنشطة الممیزة لھذا الیوم، كذلك، تقدیم عرض حول حوادث سیر 

الدراجات الناریة، من إعداد خلیة التحسیس بالوسط المدرسي التابعة لوالیة أمن 

فة إلى توقیع میثاق السلوك الطرقي وأداء أغنیة حول موضوع 
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44  ـ العدد  2017ايرفبر      نشرة إخبارية إلكترونية     
 

السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة  أشرف   

والتكوین مراكش آسفي، یوم السبت 

األنشطة المبرمجة بمناسبة الیوم الوطني للسالمة الطرقیة، بالمؤسسات التعلیمیة 

بالمدیریات اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیة، من الثانویة اإلعد

  . بمراكش

وقد تضمن برنامج ھذا الیوم التحسیسي والتواصلي، مجموعة من األنشطة      

المنظمة بھذه المؤسسة، بتعاون مع والیة األمن الوطني والفرع الجھوي للھالل 

األحمر المغربي والوقایة المدنیة وجمعیة أمھات وآباء التلمیذات والتالمیذ

عرض للرسومات، وتقدیم مجلة المؤسسة، وعرض حول السالمة اشتملت على م

الطرقیة من تقدیم تالمذة المؤسسة، ومحاكاة حادثة سیر

ومن األنشطة الممیزة لھذا الیوم، كذلك، تقدیم عرض حول حوادث سیر      

الدراجات الناریة، من إعداد خلیة التحسیس بالوسط المدرسي التابعة لوالیة أمن 

فة إلى توقیع میثاق السلوك الطرقي وأداء أغنیة حول موضوع مراكش، إضا

  .السالمة الطرقیة
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مغادرة المؤسسة، ألقى السید مدیر األكادیمیة، كلمة أشاد فیھا 

باالنخراط الكبیر لكل المتدخلین في برامج السالمة الطرقیة والوقایة من حوادث 

السیر، وبالقدرات التعبیریة التي أبان عنھا التلمیذات والتالمیذ من خالل اإلبداع 

كما أعلن السید المدیر، . الطرقیةفي األنشطة التحسیسیة المتعلقة بمجال السالمة 

عن إعجابھ الكبیر بحنكة ومھنیة رجال ونساء األمن الوطني وقدراتھم التواصلیة 

في المجال التربوي من حیث التوعیة والتحسیس والقدرة على إقناع المتعلمات 

   .والمتعلمین بعدد من القیم النبیلة والسلوكات الحسنة

والوقایة المدنیة ولفعالیات الھالل  األمن الوطنيوبعد الشكر الموجھ ألسرة 

األحمر المغربي، باسم المنظومة التربویة، أكد السید المدیر على المساھمة الكبیرة 

ألسرة التربیة والتكوین في كافة البرامج والعملیات واألنشطة المتعلقة بالسالمة 

لى اھتمام المدرسة كما أشار إ. الطرقیة والداعیة إلى الوقایة من حوادث السیر

 2015/2030المغربیة بنشر ثقافة الحق والواجب وتناول الرؤیة االستراتیجیة 

        . لمجال تعزیز قیم المواطنة والدیمقراطیة
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مغادرة المؤسسة، ألقى السید مدیر األكادیمیة، كلمة أشاد فیھا  وقبل    

باالنخراط الكبیر لكل المتدخلین في برامج السالمة الطرقیة والوقایة من حوادث 

السیر، وبالقدرات التعبیریة التي أبان عنھا التلمیذات والتالمیذ من خالل اإلبداع 

في األنشطة التحسیسیة المتعلقة بمجال السالمة 

عن إعجابھ الكبیر بحنكة ومھنیة رجال ونساء األمن الوطني وقدراتھم التواصلیة 

في المجال التربوي من حیث التوعیة والتحسیس والقدرة على إقناع المتعلمات 

والمتعلمین بعدد من القیم النبیلة والسلوكات الحسنة

وبعد الشكر الموجھ ألسرة      

األحمر المغربي، باسم المنظومة التربویة، أكد السید المدیر على المساھمة الكبیرة 

ألسرة التربیة والتكوین في كافة البرامج والعملیات واألنشطة المتعلقة بالسالمة 

الطرقیة والداعیة إلى الوقایة من حوادث السیر

المغربیة بنشر ثقافة الحق والواجب وتناول الرؤیة االستراتیجیة 

لمجال تعزیز قیم المواطنة والدیمقراطیة

 

   

       

 

 




