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إفخخاح هادي املسزح و هادي الفنون الدشكيليت
في جو إحخفالي ،أعطيذ صباح ًوم السبذ  05هوهبر  2016بقاعت عالل الفاس ي
بالزباط ،إهطالقت أول هادي للمسزح و الفنون الدشكيليت لفائدة أبناء موظفي وسارة
الشباب والزياضت بحضور كل من السيدة سميرة باًنت مدًزة املوارد البشزيت و السيد
عبد الجليل املصباحي املدًز الجهوي لوسارة الشباب و الزياضت بالزباط  -سال و السيد
عبد املجيد املجدوب عضو املكخب املدًزي ملؤسست النهوض باألعمال إلاجخماعيت
الشب ـ ـ ـاب و الزياضت و السيد محمد طارق كدًزة رئيس
ــــ
لفائدة موظفي و أعوان وسارة
مصلحت جدعيم العمل إلاجخماعي .

هذا ويأحي إفخخاح كل من هادي املسزح و ه ـ ـ ـ ــادي الفنون الدشكيليت ضمن مشزوع
مخكامل يهدف إلى جنويع و ججويد الخدماث إلاجخماعيت و التربويت الهادفت املوجهت ألبناء
املوظفين وكذا دعم مؤسست النهوض باألعمال إلاجخماعيت لف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائدة موظفي و أعوان
وسارة الشباب و الزياضت.

ورقة تقنية
نادي املسرح

تقديم النادي

النادي ىو فضاء لمبحث  ،التكوين و تحفيز المستفيدين عمى اإلبداع كما يمكنيم من ادوات

معرفية وجمالية تجعل منيم افرادا قادرين عمى تذوق مختمف الفنون

سيرتكز النادي عمى منيجية تتضمن قواعد تدريس الفن المسرحي مع تمارين تكوين الممثل.

موقع النادي
معلومات
عن النادي

قاعة عالل الفاسي زنقة سمية أكدال الرباط

المديرية الجيوية لو ازرة الشباب و الرياضة بالرباط

 :نادي المسرح
االسم
 :عبد الصمد السمامً
اسم المسؤل
 1996خرٌج المعهد الملكً لتكوٌن األطر تخصص أنشطة الشباب
 بحث  :االتجاهات الحدٌثة لرٌاض األطفال
 تجربة تنشٌطٌة :عرض صور للمعالم التارٌخٌة لمدٌنة الرباط
 1996 -1992دورة تدرٌبٌة بالرباط:
 اإلسعافات األولٌة
 التصوٌر الفوتوغرافً
 الوسائل السمعٌة البصرٌة
0690962119
البرٌد االلكترونً:
Essemmami.abdou@gmail.com
تقرٌب المستفٌد من ادراك مكونات العمل المسرحً
المساهمة فً التربٌة الفنٌة و التذوق الجمالً لدى المستفٌد
القدرة على التفاعل و التحاور مع الجماعة
تكسٌر حاجز الخجل و تسهٌل عملٌة اإلندماج مع الجماعة
انجاز عمل مسرحً

الهدف من
المشروع

اإلحساس بالجسد
اإلصغاء
التخيل
اإللقاء

الفئة المستهدفة

األطفال ذكور– إناث

توقيت الحصص

السبت 10h-1hفئة أقل من  12سنة

السبت  12h -11hفئة  12سنة فما فوق

تقديم

النادي
موقع النادي
معلومات
عن النادي
طبيعة

األنشطة

ورقة تقنية
نادي الفنون التشكيلية

تكتسي الفنون بما ال يقبل الجدل دو اًر أساسياً في خطة نيوض تربوي تتوخى تنمية المتعمم كفرد وكعضو
إيجابي في المجتمع ،ويقصد بتعميم الفنون توسيع ثقافة المتعمم وتنمية قدراتو عمى التعبير والمساىمة في

تحقيق تكامل تكوينو العقمي والنفسي والسموكي واالجتماعي بغية الوصول إلى تناغم بين المعرفة المجردة
والتجربة المعاشة ،من جية ،وبين إدراك الذات والوعي االجتماعي.

قاعة عالل الفاسي -أكدال -الرباط

المديرية الجيوية لو ازرة الشباب و الرياضة بالرباط

االسم

اسم المسؤل

 :اإلبداع الفني واليدوي

 :عبد القادر الخياطي أستاذ ومنشط ورشات العالج بالفن ومدير دار الشباب القبيبات

الياتف)00212 ( 63819683 :
 -الرسم الموجو

 حمقات معرفية حول تاريخ تطور الفن -حمقات لعب األدوار

 حمقات التعبير الحر -الصباغة والتركيب

 -حمقات تنمية الذكاء وبناء التصورات

الرسم
الموجه



يعتمد عمى تقنية جديدة يتم من خالليا إسقاط الصور الذىنية عمى الحامل  SUPORTوتمعب ىذه



تنمية شخصية الفرد

التقنية دو ار أساسيا في



تنمية الذكاء والتخيل



تنمية الغدة الصنوبرية الشيء الذي يؤدي إلى تفتح الذاكرة وبناء األنا وترشيد واستثمار الطاقة



اكتشاف قدرات المتعمّم وتنميتيا واختبارىا من خالل التعبير الفني في نشاط يجمع بين العمل



اإلسيام في تكامل شخصية المتعمّم عمى الصعد الذىنية والنفسية والسموكية واالجتماعية ،بعمل



ممارسة الفن كحاجة فردية واجتماعية.

التصعيدية ...

الهدف من
النادي

والتعمّم والمتعة.

يقرن التصور باالبتكار واإلدراك بالفعل.


التواصل بين الذات والمعرفة والتجربة المعاشة في ممارسة جمالية معبرة عن رغبات المجتمع في
التطور واالرتقاء.
ّ

الفئة المستهدفة

األطفال ذكور– إناث طبقا لممعايير الدولية المتفق عمييا في الرسم العالجي الموجو وذلك من أجل تطبيق

توقيت الحصص

السبت10h-12h

الجدول المعياري الخاص بقياسات الذكاء .

