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اير  05األحد   2023فتر

ي دورتها الرابعة 2022 سنة برسمتتويــــج األستاذات واألساتذة بدرع جائزة أستاذ)ة( السنة 
 
 ف

 

 

بية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، بمعية
 ةرئيس ترأس السيد شكيب بنموىس، وزير التر

اير  05يومه األحد  ،”ميةلمدرسة العمو صدقاء اأ“ة جمعي ةورئيس” الزهيد“مؤسسة  بمدينة  ،2023فتر

حفل تتويــــج األستاذات واألساتذة الفائزين بجائزة أستاذ)ة(  ابعة منالنسخة الر  مراسم ش،مراك

ي  عىل ،2022 سنة برسمالسنة 
، المستوى الوطن  ي العمومي

والخاصة بالفئات الثالث )التعليم االبتدائ 

قية االجتماعية والتعليمية(و  بية الدامجة ومعاهد التر ي تنظيم هذه الجائزة تكريسا لثقافة ، التر
ويأئر

ي ص
 
ا للمبادرات الرائدة ف اف وتحفت   . االعتر ي

بية والتكوين وتشجيعا للتمت   المهن 
 فوف نساء ورجال التر

ي ا أستاذة و أستاذ 350مشاركة  هذه النسخة الرابعةوعرفت 
 
، مما مكن أزيد من  ف ي

السلك االبتدائ 

ي وتلميذا ة تلميذ 12500
 الجائزة داخل األقسام.  أحدثتها من االستفادة من الدينامية النر

  جائزة أ
 
وع قسم ممت   عتر )ة( الذي اجتهد وأبدع ألستاذا ستاذ)ة( السنةوتكاف يل مشر ي تت  

 
ف

ن من قياس أثره عىل االرتقاء بالتعلمات. م
ِّ
ي ناجع يمك  مارسات تربوية فضىل وأداء بيداغوجر

 : 2022برسم سنة  بجائزة أستاذ)ة( السنةتوج و 

ي الععن  -
 
": فئة "التعليم االبتدائ  مومي

بية والتكوين الجائزة األول:   ؛العيون الساقية الحمراء( لجهة السيد اعدو سعيد )األكاديمية الجهوية للتر

بية والتكوين الجائزة الثانية:  ( لجهة السيد رشيد لعروية )األكاديمية الجهوية للتر ي
 ؛مراكش آسف 

بية والتكوي الجائزة الثالثة:   . سوس ماسة( لجهة نالسيدة حسناء بوشعلة )األكاديمية الجهوية للتر

بية الدامجة":  -  فئة "التر

بية والتكوين  الجائزة األول:   ؛العيون الساقية الحمراء( لجهةالسيد محمد لعروىسي )األكاديمية الجهوية للتر

بية والتكوين الجائزة الثانية:  ي )األكاديمية الجهوية للتر
 ؛سوس ماسة( لجهة السيد مصطف  حوسن 

بية والتكوين  الجائزة الثالثة:   . فاس مكناس( لجهةالسيدة فاطمة مودو )األكاديمية الجهوية للتر

قية االجتماعية والتعليمية ) -  (": IPSEفئة "معاهد التر

بية والتكوين  الجائزة األول:    ؛العيون الساقية الحمراء( لجهةالسيدة إيمجان مريم )األكاديمية الجهوية للتر

بية والتكوين السيدة اللحية منال )األك الجائزة الثانية:   ؛الدار البيضاء سطات( لجهةاديمية الجهوية للتر

بية والتكوين  الجائزة الثالثة:  ي يوسف )األكاديمية الجهوية للتر
ي مالل خنيفرة(.  لجهةالسيد الريائ 

 بن 
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ت بإضافة جوائز تشجيعية ي فئة لفائدة ا كما تمت  
 
ة عىل المستوى الجهوي ف لمبادرات المتمت  

ي سيتم تسليمها للفائزات 
، والنر ي العمومي

ي األ التعليم االبتدائ 
 
 المعنية.  كاديمياتوالفائزين ف

ي تنظيم هذه الجائزة
الذي ترتكز عليه خارطة الطريق  محور األستاذ"" مع ، انسجاما ويأئر

لمبادرات الرائدة ا تحفت   والذي ينص عىل  ،من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع 2022-2026

بية والتكنسا ل ي اتشجيع وين و ء ورجال التر
افث ، إل جانب تكريسلتمت   المهن  ، بذلك وهي ، قافة االعتر

كة حول دور  ، وتقاسم الرؤية المشتر ي
تعد تجسيدا نموذجيا للتعاون بي   الوزارة والمجتمع المدئ 

بوية الرائدة.  والمدرس)ة( المدرسة ي بناء مجتمع الغد وتحقيق النهضة التر
 
 ف

عىل مستوى المديرية  2019ولإلشارة، فقد تم تنظيم النسخة األول لهذه الجائزة سنة 

، عتر مؤسسة الزهيد وجمعية أصدقاء المدرسة  ي
اإلقليمية بالحوز بمبادرة من المجتمع المدئ 

ي نسختها الثاني ،العمومية، ثم جهويا 
 
،–لتشمل جهة مراكش، 2020سنة  ةف ي

وكذا المؤسسات  آسف 

قية االجتماعية والتعليمية ) بية IPSEالتابعة لمعاهد التر اكة مع األكاديمية الجهوية للتر ( بالجهة، بشر

، لتصبح هذه الجا ي
ي منذ ئوالتكوين لجهة مراكش آسف 

 . 2021 سنةزة ذات بعد وطن 
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