
 

 

 

 

 

 

 ةمنطقت األمحدي التعليمي
 

مالحظاث مىعد اإلنتهاء مىعد التنفيذ املزحلت الدراسيت جهت التنفيذ املعزض / التجمع / احلفل / املسابقت م 

 بالتعاون مع البمدية 2016ابريل بداية العام الدراسي جميع المراحل الدراسية مراقبة األنشطة المدرسية  مسابقة أفضل مقصف مدرسي  1
والصحة 

-  2016مارس  2015نوفمبر الثانوية مراقبة األنشطة المدرسية مسابقة التحقيق الصحفي  2

-  2016مارس  2016ينايراالبتدائية مراقبة األنشطة المدرسية بطاقة التهنئة بالمغة العربية  مسابقة 3

-  2016فبراير 2016ينايرسية جميع المراحل الدرامراقبة األنشطة المدرسية االحتفاالت بالعيد الوطني  4

-  2016مايو  2016مايوجميع المراحل الدراسية مراقب األنشطة المدرسية الحفل الختامي لألنشطة المدرسية  5
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 ةمنطقت اجلهزاء التعليمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االنتهاء مىعد مىعد التنفيذ املزحلت الدراسيت جهت التنفيذ املعزض / التجمع / احلفل / املسابقت م 

 مسابقة اجمل بطاقة تهنئة بالمغة العربة 1
 

 مراقبت األنشطت المدرسيت

 

 2016مارسالثانوية 
بالتعاون مع توجيه 

الفرنسي 

مسابقة قصيدة في حب الوطن  2
 

 مراقبت األنشطت المدرسيت

 

بالتعاون مع توجيه  2016ابريل الثانوية 
االجتماعيات 

ة التدوير مسابقة مواهب الطالبات في اعاد 3
 

 مراقبت األنشطت المدرسيت

 

 2016مارسالمتوسطة 
بالتعاون مع توجيه عموم  

االسرة والمستهمك 



 ةمنطقت حىيل التعليمي
 

مىعد اإلنتهاء مىعد التنفيذ املزحلت الدراسيت جهت التنفيذ املعزض / التجمع / احلفل / املسابقت م 

 مسابقت افضل نشاط صباحي 1
 قبت األنشطت المدرسيتمرا

 
 2015نوفمبر 2015نوفمبررياض االطفال 

 (المشاريع الصغيرة)معرض المواهب  2
 مراقبت األنشطت المدرسيت

 

جميع المراحل الدراسيت 

 (بناث -بنين )
 2015ديسمبر 2015ديسمبر

3  

 مسابقت العروض المسرحيت

 

 مراقبت األنشطت المدرسيت

 

المتوسطت  

 (بناث  -بنين)
 2016فبراير  2016ير فبرا

 2016فبراير  2016فبراير  - مراقبت األنشطت المدرسيت احتفال المنطقت بالعيد الوطنيفعاليت  4

 مراقبت األنشطت المدرسيت مسابقت افضل اغنيت وطنيت  5
جميع المراحل الدراسيت 

 (بناث  -بنين)
 2015ديسمبر 2015اكتوبر 

 2016مارس 2016مارس - اقبت األنشطت المدرسيتمر (لمست وفاء)االحتفال بعيد االم  6

7  

 مقصف مدرسيمسابقت أفضل 

 

 مراقبت األنشطت المدرسيت

 

جميع المراحل الدراسيت 

 (بناث  -بنين)
 2016مارس 2016مارس 

8  

 مسابقت أفضل برنامج إذاعي

 

 مراقبت األنشطت المدرسيت

 

ابتدائية 
 2016ابريل 2016ابريل( بنات -بنين )

9 
 

 ختام األنشطت المدرسيتحفل 

 

 2016ابريل 2016ابريل جميع المراحل الدراسيت مراقبت األنشطت المدرسيت

 

 

 

 



 ةمنطقت العاصمت التعليمي
 

مىعد االنتهاء مىعد التنفيذ املزحلت الدراسيت جهت التنفيذ املعزض / التجمع / احلفل / املسابقت م 

1 
المقاء التنويري لمشرفي في عموم النشاط 

 دارس منطقة العاصمةلم
 اكتوبر  جميع المراحل الدراسية مراقبة االنشطة المدرسية

 2016فبراير  جميع المراحل الدراسية مراقبة االنشطة المدرسية االحتفاالت باالعياد الوطنية واعياد التحرير 2

 2016يونيو 2016ابريل-  مراقبة االنشطة المدرسيةحفل ختام االنشطة المدرسية  3

 2016ابريل-  مراقبة االنشطة المدرسيةفل تكريم المتقاعدين  ح 4

5 
االحتفال بايوم العالمي لمغة العربية ضمن 

لغتنا )ممتقى السنوي لمغة العربية بعنوان 
( ابداع وانماء

توجيه + مراقبة االنشطة المدرسية 

 الفني العام لمغة العربية 
 2015ديسمبر  جميع المراحل الدراسية

( مهرجان ومعرض)ون المتميز 6
توجيه + مراقبة االنشطة المدرسية

 2015اكتوبر المتوسطة  الفني العام لمرياضيات
 

 2016ابريل

الممتقى االول تحت شعار   7
( ع عقل يفكر ويدا تبد)

+ مراقبة االنشطة المدرسية 

التوجيه الفني العام لالقتصاد 

 المنزلي

 2015اكتوبرالثانوية / المتوسطة 

 2016يونيو

 



 التعليميتمنطقت الفزوانيت 
 

 مالحظاث مىعد االنتهاء مىعد التنفيذ املزحلت الدراسيت جهت التنفيذ املعزض/ التجمع / احلفل / املسابقت  م

 مراقبة األنشطة المدرسٌة حفل التجمعات الموسٌقٌة  1
 االبتدائٌة
 المتوسطة

6/9/2015 12/9/2015 
بالتعاون مع توجيه التربية 

 الموسيقية

 مراقبة األنشطة المدرسٌة مسابقة المناظرات 2
 الثانوٌة 

 (الصف التاسع ) 
 2016مارس  2016مارس 

بالتعاون مع توجٌه اللغة 
 العربٌة 

 مراقبة األنشطة المدرسٌة مسابقة اكتشاف قدرات الموهوبٌن  3
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 2015نوفمبر  2015نوفمبر 

بالتعاون مع توجٌه التربٌة 
 فنٌةال

 2016ماٌو  2015سبتمبر  االبتدائٌة مراقبة األنشطة المدرسٌة جدول الضرب 4
بالتعاون مع توجٌه 

 الرٌاضٌات

 13/4/2016 4/10/2015 الثانوٌة مراقبة األنشطة المدرسٌة (الطقس العالمً ) معرض  5
بالتعاون مع توجٌه اللغة 

 الفرنسٌة

 2016إبرٌل  2016ابرٌل  الثانوٌة لمدرسٌةمراقبة األنشطة ا مهرجان شخصٌات كوٌتٌة 6
بالتعاون مع توجٌه اللغة 

 اإلنجلٌزٌة

 2016إبرٌل  2016ٌناٌر  رٌاض األطفال مراقبة األنشطة المدرسٌة برنامج أوائل الصغار   7
بالتعاون مع توجٌه رٌاض 

 األطفال

 مراقبة األنشطة المدرسٌة مسابقة مواهب و إبداعات  8
 المتوسطة 

 ٌةالثانو
 2016إبرٌل  2015نوفمبر 

بالتعاون مع توجيه االقتصاد 
 المنزلي

 2016ماٌو  2016مارس  المتوسطة مراقبة األنشطة المدرسٌة المعرض السنوي للدراسات العملٌة 9
بالتعاون مع توجٌه 

 الدراسات العملٌة

 مراقبة األنشطة المدرسٌة حفل ختام األنشطة المدرسٌة  10

جمٌع المراحل 
سٌة و رٌاض الدرا

 األطفال
 - 2016ماٌو  2016ماٌو 

 



 

 

 

 

 ةمنطقت مبارك الكبري التعليمي
 

مىعد املزحلت الدراسيت جهت التنفيذ املعزض / التجمع / احلفل / املسابقت م 
مالحظاث االنتهاء مىعد التنفيذ 

 spelling beeمسابقة التهجئة  1
مراقبة األنشطة 

 المدرسٌة
المتوسطة 

بالتعاون مع التوجٌه الفنً للغة  2016ٌلابر 2016ابرٌل
 االنجلٌزٌة

2 
مسابقة االنشودة االسالمٌة 

وافضل مشهد تمثٌلً 
مراقبة األنشطة 

 المدرسٌة
االبتدائٌة 
 والمتوسطة

 2015اكتوبر
بالتعاون مع التوجٌه الفنً  2016ابرٌل

 للتربٌة االسالمٌة 

3 
مسابقة ومعرض لوحتً من صنع ٌدي ورصٌد 

 (2) تجربتً
مراقبة األنشطة 

 المدرسٌة
 2016مارس 2015نوفمبر المتوسطة والثانوٌة

بالتعاون مع التوجٌه الفتً 
 لالقتصاد المنزلً

 مسابقة ومعرض ختام انشطة العلوم 4
مراقبة األنشطة 

 المدرسٌة

االبتدائٌة 
والمتوسطة 

 والثانوٌة

 2016ابرٌل 2016فبراٌر
 بالتعاون مع التوجٌه الفنً للعلوم

5 
بقة ومعرض ختام لعبة رٌاضٌة ٌستخدم فٌها مسا

 مهرات من الرٌاضٌات
مراقبة األنشطة 

 المدرسٌة
 االبتدائٌة

بالتعاون مع التوجٌه الفنً  2016ابرٌل 2016فبراٌر
 للرٌاضٌات

6 
 

 معرض الوسائل التعلٌمٌة 
التقنٌات مراقبة 

 والمكتبات
رٌاض اطفال 

 وابتدائً
 2016مارس 2015نوفمبر

مراقبة االنشطة بالتعاون مع 
 المدرسٌة

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةمنطقت مبارك الكبري التعليمي
 

 

مىعد املزحلت الدراسيت جهت التنفيذ املعزض / التجمع / احلفل / املسابقت م 
مالحظاث مىعد االنتهاء التنفيذ 

7 
 

المعرض الختامً للتربٌة الفنٌة 
 

مراقبة األنشطة 
 المدرسٌة

االبتدائٌة 
والمتوسطة 
والثانوٌة 

 
 2016مارس

 
 2016ابرٌل

 
بالتعاون مع التوجٌه الفنً    

للتربٌة الفنٌة 

8 
 

 (ٌد بٌد من اجل الكوٌت) معرض وفعالٌة
 

مراقبة األنشطة 
 المدرسٌة

 
 الثانوٌة

 
 2016فبراٌر

 
 2016فبراٌر

 
بالتعاون مع التوجٌه الفنً للغة 

 الفرنسٌة

9 
 

 معرض الثالث لبرمجٌات الحاسوب
 

مراقبة األنشطة 
 مدرسٌةال

االبتدائٌة 
والمتوسطة 

 والثانوٌة

 
 2015اكتوبر

 
 2015دٌسمبر

 
بالتعاون مع التوجٌه الفنً 

 للحاسوب

10 
 

ملتقى المواهب الطالبٌة الواعدة  
 

مراقبة األنشطة 
المدرسٌة  

جمٌع المراحل 
الدراسٌة 

 
 2016ابرٌل

 
 2016ابرٌل

 
بالتعاون مع التوجٌه الفنً للغة 

العربٌة 

11 
 

م االنشطة المدرسٌة حفل ختا
 

مراقبة األنشطة 
 المدرسٌة

ٌع المراحل جم
ض الدراسٌة ورٌا
االطفال 

 
 2016مارس

 
 2016ابرٌل

 -

 


