
 لمملكة المغربية

 وزارة التربية الىطنية  

 أكاديمية جهة سىسى ماسة درعة

 نيابة أشتىكة أيت  باها

 الثانىية التأهيلية أيت باها

 

 

 مشروع النادي العلمي                     

 األهداف العامة 

  ػهً انؼًم انُذوٌ انًُتح تهًُذانتذرَة 

 استثًار أوقاخ انفزاؽ فٍ تفزَؾ انطاقاخ 

 انتؼزف ػهً انؼهىو انتدزَثُح وانؼهىو انىظؼُح 

 انتؼزف ػهً كُفُح ػًم تؼط األخهشج وإَداس تؼط انتزاكُة انتدزَثُح 

 وانؼًم ػهً صقهها  تاليُذاكتشاف انًىاهة وانقذراخ نذي ان 

  انتؼزف ػهً انًُهاج انؼهًٍ وتارَخ انؼهىو 

 انتؼزف ػهً غزق استؼًال انىسائم انحذَثح فٍ إَداس تؼط انتدارب 

 

 األنشطة المراد إنجازها 

 يحاظزاخ وَذواخ فٍ يختهف انتخصصاخ انؼهًُح 

  إَداس تؼط انتدارب انؼهًُح انثسُطح 

  تُظُى يساتقاخ ػهًُح 

  دوراخ تكىَُُح تُظُى 

 انقُاو تشَاراخ وخزخاخ ػهًُح 

 ًٍإقايح يؼزض ػه 

 تُظُى أَاو ػهًُح فٍ َسختها انثاَُح 

 تكىٍَ أَشطح يشتزكح يغ تقُح األَذَح 

  ًٍإَداس يدهح حائطُح خاصح تانُادٌ انؼه 

 

 النتائج المنتظرة 

  ٍإكتساب انًُخزغٍُ قىاػذ انؼًم اندًاػ 

  تُشُػ انحُاج انًذرسُح 

 اِخزٍَ قُاع إ وأسهىب اقتزاحاخوتقذَى  انزأٌيهارج إتذاء  نتالدَذإكتساب ا 

 ًٍتًُُح انزصُذ انًؼزفٍ نهًتؼهًٍُ فٍ انًدال انؼه 

 انكفاَاخ األساسُح فٍ انتؼايم يغ تؼط األخهشج  تاليُذإكتساب ان 

 ػهً حم وظؼُح يشكهح تاستثًار يكتساتاتهى انقثهُح  انتاليُذ تؼىَذ 

 

 الفئات المستهدفة 

 المنخرطون فً النادي العلمً بصفة خاصة التالمٌذ 
 المؤسسة بصفة عامة كافة نالمٌذ 

 

 المتدخلون وصفاتهم 

  مادٌا ومعنوٌا /  جمعٌة األباء 
  أساتذة المؤسسة / التاطٌر 
 المركب الثقافً / الفضاءات والمرافق 
 جمعٌة دعم مدرسة النجاح 

 

 الوسائل والموارد الواجب تعبئتها 

 ، بطاقات العضوٌة واإلنخراط  أوراق بٌضاء ، أقالم 
 ة من تلك المتوفرة فً إدارة المؤسسةألة النسخ / اإلستفاد 
 سخٌر بعض أدوات المختبر للتالمٌذت 
  استعمال وسائل حدٌثة  فً نشر انشطة النادي العلمً / مواقع إلكترونٌة 

 

 ألٌات التأطٌر واإلشتغال 

 جتماعات دورٌة تتم فٌها مناقشة المواد إعن طرٌق دورات تكوٌنٌة وأنشطة منتظمة حسب اللجان الوظٌفٌة بالنادي العلمً و تالمٌذٌتم تاطٌر ال
 ....المفترض تغطٌتها

 

 التموٌل ومصادره 

  إنخراطات األعضاء 

  اإلعانات والتبرعات التً ٌمكن الحصول علٌها من الجمعٌات والمؤسسات 

 جمعٌة األباء 



 المغربٌة المملكة
 وزارة التربٌة الوطنٌة 
 نٌابة اشتوكة أٌت باها

 الثانوٌة التأهٌلٌة أٌت باها
 

 

 

 

 

 .الباب األول: التأسٌس واألهداف 
 4000-20-20بتارٌخ  57وكذا المذكرة الوزارٌة رقم  4002أبرٌل  24بتارٌخ  24بموجب المذكرة الوزارٌة رقم  لنادي: تأسس االفصل األول 

 الدولٌة الخاصة بحقوق الطفل. ةوالخاصة باستثمار مواد االتفاقٌ
 :ًالثانوٌة التأهٌلٌة أٌت باها. لناديمقر ا الفصل الثان  : 

 :؛ 4022جنبر د 25ٌوم   لناديتم تأسٌس ا  الفصل الثالت 

 :لناديمن أهداف ا الفصل الرابع : 
 
 التعرف على المنهاج العلمً و تارٌخ العلوم ؛ 
 التعرف على كٌفٌة عمل بعض األجهزة و إنجاز بعض التراكٌب التجرٌبٌة ؛ 
 ؛استعمال الوسائل الحدٌثة  فً انجازبعض التجارب التعرف على    
 تدرٌب التلمٌذ على العمل الٌدوي المنتج؛ 
 لذا التالمٌذ؛ شاف المواهب و القدرات العلمٌة اكت 
  بعض األنشطة العلمٌة والترفٌهٌة؛ ممارسة  فً  استثمار وقت الفراغ 

 

 الوسائل.ًالباب الثان : 
 الفصل الخامس: لتحقٌق أهداف النادي سٌتم:

 تشدُغ ػًم انتدارب انؼهًُح انتطثُقُح. 

 ًٍإقايح يؼزض ػه. 

 األػعاءغزف خىائش نهًتفىقٍُ يٍ خالل تُظُى انًساتقاخ واستؼزاض اإلَداساخ انؼهًُح انًقذيح يٍ  يُح. 

 االهتًاو تُشز إَداساخ األػعاء ػثز انىسائم اإلػاليُح انًختهفح. 

 رتػ األػعاء يغ تؼعهى انثؼط. 

 ؼهاتثادل األتحاث وانًؼهىياخ يغ األَذَح انؼهًُح وانًؤسساخ انتزتىَح  وانتؼاوٌ ي. 

 انًحاظزاخ وانُذواخ فٍ يختهف انتخصصاخ انؼهًُح. 

 انزحالخ انؼهًُح انًختهفح و  انشَاراخ انًُذاَُح. 

  تىفُز وسائم انُقم 

 

 .الباب الثالت: الهٌاكل 
 :ٌتشكل أعضاء النادي من تالمٌذ وأطر المؤسسة؛ الفصل السادس 

 درها ألطر المؤسسة؛ 70دراهم للتالمٌذ و  7تحدد واجبات االنخراط السنوي فً   :الفصل السابع 

 :التالً: لأعضاء من التالمٌذ ، وتتوزع المهام على الشك 9ٌسٌر النادي مكتب مكون من   الفصل الثامن 

  الرئٌس؛ 
 نائب الرئٌس؛ 
 األمٌن؛ 
 نائب األمٌن؛ 
 الكاتب؛ 
 نائبه؛ 
 ؛ ونالمستشار 

 االستثنائٌة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. هٌعقد النادي اجتماعاته العادٌة كل شهر، واجتماعات :عالفصل التاس 
 

 الباب الرابع: موارد ومصارٌف النادي. 
 األعضاء و اإلعانات و التبرعات التً ٌمكن أن ٌحصل علٌها النادي من الجمعٌات و المؤسسات  تتكون موارد النادي من انخراطات :رالفصل العاش

 .محلٌا ووطنٌا ودولٌا
 تتكون مصارٌف النادي من: عشر يالفصل الحاد   : 

 نفقات التسٌٌر. -
 مصارٌف شراء مختلف اللوازم الضرورٌة للقٌام بمختلف األنشطة وتموٌلها. -
 ة.اقتناء الجوائز التشجٌعٌ -

   تموٌل مصارٌف التكوٌن و األسفار الخاصة بالمنخرطٌن. -
  .الباب الخامس: فً حالة حل النادي فإن ممتلكاته تسلم إلى اإلدارة التربوٌة للمؤسسة 

 القانون األساسً للنادي العلمً         


