
(2النسخة )رمضانيات عين الشق 



البرنامج الرسمي





رمضانيات عين الشق في نسختها الثانية ركز برنامجها الرسمي من 

تنظيم مجلس مقاطعة عين الشق على مسابقة لحفظ  و تجويد القران 

الكريم  تحت إشراف لجنة  ذات مستوى عالي

_محمد الكرعاني عبد الفتاح الشنوفي و غيرهم  _ محمد الترابي _ 

أيضا اشتمل البرنامج على أمسيات دينية  ازدانت بها ليالي عين الشق 

ة الرمضانية سواء في حفل االفتتاح قرب كلية اآلداب و العلوم اإلنساني

بعين الشق  أو في  فضاءات  سيدي معروف  و لمكانسة  لتنتهي مـن 

خالل  حفل  فطار على  شرف  كل الجمعيات  المشاركة و حفل ختامي 

عرف  توزيع  الجوائز على  الفائزين  في  المسابقة القــرآنية  وسط 
ابتهاالت و أجواء روحانية



استهل البرنامج الرسمي لرمضانيات عين الشق من خالل مسابقة في تجويد القرآن الكريم 
10شاملة للذكور و اإلناث المتراوحة أعمارهم من (المشرقية المغربية و الصيغة الصيغة)

أحزاب * خمسة * 5سنة والحافظين في كتاب هللا 20سنوات إلى 

.و ما يزيد 
وقد أشرف على االقصائيات في هذه المسابقة المباركة لجنة تحكيم تتألف من األساتذة الكرام 

:اآلتية أسماؤهم 
محمد الترابي** 
الكرعانيمحمد ** 
شنوفعبد الفتاح ** 
عادل مسلم** 
تقنانيعبد الحق ** 
سعيد مسلم** 

الشق و السيد عين لكحيلي رئيس مجلس مقاطعة المالك عبد وذلك بحضور السيد 

السيد عبد الرحيم الخلفي رئيس اللجنة االجتماعية وأيمن بصير رئيس اللجنة المالية 

.السيد رئيس مصلحة التنشيط الثقافيوالرياضية وو الثقافية 



الفائزين في المسابقة 
فئة اإلناث *

اوساويضحى -زينب نبهان : األول 
كوثر نقاط: الثاني

فئة الذكور* 
الصيغة المغربية

زكريا عماد: األول 
أسامة بكري: الثاني
عبد الرزاق أبو إبراهيم: الثالث

الصيغة المشرقية
حمانأنس : األول 
أنس اإلدريسي: الثاني
الطاهريأيوب : الثالث



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456384034753919&set=pcb.456384231420566&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456384061420583&set=pcb.456384231420566&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456384014753921&set=pcb.456384231420566&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456384001420589&set=pcb.456384231420566&type=3


ندوة فكرية

2017يونيو 15الخميس 

1438رمضان20الموافق 

نظم مجلس مقاطعة عين الشق 

ي ــالرسمرنامجـــالبارـــإطفي 

ق، الش-عين-لفعاليات رمضانيات

خ ندوة حول القراءة المغربية شي

د ـــمحمرئين ـــالمقو ادحينـــالم

ية ؛ بكلوذجاــنمالحيانيالجابري 

ن عييةــلوم اإلنسانـــلعواآلداب 

الشق



ندوة فكرية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461148377610818&set=pcb.461148747610781&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461148497610806&set=pcb.461148747610781&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461148544277468&set=pcb.461148747610781&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461148407610815&set=pcb.461148747610781&type=3


إفطار جماعي
2017يونيو 15قالمواف1438رمضان 20لخميس ا

ل إفطار على شرف الجمعيات المشاركة في األنشطة فح

الرمضانية على ضوء فعاليات رمضانيات عين الشق في 

بحضور بعض نواب 2017_ 1438نسختها الثانية 

و أعضاء المجلس و بعض اطر و موظفي مقاطعة عين الشق



إفطار جماعي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461058197619836&set=pcb.461060444286278&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461058337619822&set=pcb.461060444286278&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461058234286499&set=pcb.461060444286278&type=3


الرمضانية ضمن البرنامج الرسمي اتاألمسي

مديح ؛ ولمجلس مقاطعة عين الشق؛ ابتهاالت 

فرحة هدا الشهر حملت أجواء معطرة بذكر هللا 

،على صعيد تراب مقاطعة عين الشقالمبارك 
لمكانسة–ملعب سيدي معروف –كيوطوفضاء 

و مقر مقاطعة عين الشق



اتاألمسي

الرمضانية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458094554582867&set=pcb.458094877916168&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458094607916195&set=pcb.458094877916168&type=3


الرمضانية اتاألمسي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459916221067367&set=pcb.459916387734017&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459916287734027&set=pcb.459916387734017&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461047234287599&set=pcb.461049900953999&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461047097620946&set=pcb.461049900953999&type=3


الرمضانية اتاألمسي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458094591249530&set=pcb.458094877916168&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459916201067369&set=pcb.459916387734017&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461046654287657&set=pcb.461049900953999&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461046844287638&set=pcb.461049900953999&type=3


المجتمع المدني



جمعية جوهرة عين الشق

نظمت جمعية جوهرة عين الشق بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين 

الشق دوري لكرة القدم  في نسخته األولى في طار رمضانيات عين 
:الشق في نسخته الثانية ، بمشاركة  الفرق التالية

--هالل عين الشق --اسود عين الشق--بارصا--جوفنتيس 

--النجوم --األبطال --النور --القمة --الطموح --اللاير عين الشق

.الشرف--شاركلوب 



جمعية جوهرة عين 

الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=451741705218152&set=pcb.451742235218099&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=451741781884811&set=pcb.451742235218099&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=451741825218140&set=pcb.451742235218099&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453209428404713&set=pcb.453209711738018&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453209461738043&set=pcb.453209711738018&type=3


جمعية جوهرة عين 

الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455540844838238&set=pcb.455540928171563&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456091814783141&set=pcb.456091954783127&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458844507841205&set=a.251974681861523.1073741854.100011469804384&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459451304447192&set=pcb.459451387780517&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464757057249950&set=pcb.464758397249816&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465459197179736&set=pcb.465459360513053&type=3


جمعية أوراش التنمية في المغرب 

فرع عين الشق

نظمت جمعية أوراش التنمية في المغرب فرع عين الشق بتنسيق 
: مع مجلس مقاطعة عين الشق 

دوري األندلس لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق          * 
:نسخته الثانية ، بمشاركة  الفرق التالية

-سبورتنغ–أمجاد األندلس –شباب األندلس -األندلس  أجاكس

أشبال األندلس–وداد األندلس 

مسابقة في تجويد القران *



التنمية أوراشجمعية 

في المغرب 

فرع عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454375754954747&set=pcb.454376261621363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454375948288061&set=pcb.454376261621363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454375831621406&set=pcb.454376261621363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454930338232622&set=pcb.454930818232574&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454930264899296&set=pcb.454930818232574&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456090278116628&set=pcb.456090538116602&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456577278067928&set=pcb.456578061401183&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458149124577410&set=pcb.458149567910699&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459465294445793&set=pcb.459465671112422&type=3


التنمية أوراشجمعية 

في المغرب 

فرع عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458151751243814&set=pcb.458152207910435&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458151857910470&set=pcb.458152207910435&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462833220775667&set=pcb.462838447441811&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462833597442296&set=pcb.462838447441811&type=3


جمعية نسور عين الشق

نظمت جمعية نسور عين الشق بتنسيق مع مجلس مقاطعة 
: عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق * 
:في نسخته الثانية ، بمشاركة  الفرق التالية

هالل عين الشق–بنسور عين الشق -أنسور عين الشق 

2003-2002–2001: فئة 

2005-2004: فئة 



جمعية نسور عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=466927330366256&set=pcb.466928123699510&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=466927427032913&set=pcb.466928123699510&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=466927710366218&set=pcb.466928123699510&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=466928007032855&set=pcb.466928123699510&type=3


جمعية نسور عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463262157399440&set=pcb.463262950732694&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463262204066102&set=pcb.463262950732694&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463262267399429&set=pcb.463262950732694&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462275927498063&set=pcb.462275967498059&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461801204212202&set=pcb.461801360878853&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459455421113447&set=pcb.459457144446608&type=3


جمعية نسور عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461801280878861&set=pcb.461801360878853&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461801080878881&set=pcb.461801360878853&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460110527714603&set=pcb.460110601047929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459456157780040&set=pcb.459457144446608&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459456241113365&set=pcb.459457144446608&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459456314446691&set=pcb.459457144446608&type=3


جمعية نسور عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458700531188936&set=pcb.458701017855554&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458700564522266&set=pcb.458701017855554&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458700604522262&set=pcb.458701017855554&type=3


جمعية أولمبيك عين الشق

نظمت جمعية أولمبيك عين الشق بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق 
 :

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق في نسخته * 
:الثاني     بمشاركة  الفرق التالية

–بأشبال الياقوت -الهالل الرياضي-الشورى–نسور عين الشق 
الفضاء الجديد–النصر الرياضي -شباب درب الخير

2006/2007البراعم  

2004/2005الصغار 

2002/2003الفتيان 



جمعية أولمبيك عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462287850830204&set=pcb.462289707496685&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462287930830196&set=pcb.462289707496685&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462287977496858&set=pcb.462289707496685&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461780867547569&set=pcb.461783224214000&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461781070880882&set=pcb.461783224214000&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461781267547529&set=pcb.461783224214000&type=3


جمعية أولمبيك عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461078644284458&set=pcb.461079744284348&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461078697617786&set=pcb.461079744284348&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461078817617774&set=pcb.461079744284348&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460098884382434&set=pcb.460099737715682&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460098971049092&set=pcb.460099737715682&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460098931049096&set=pcb.460099737715682&type=3


جمعية أولمبيك عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457127751346214&set=pcb.457129011346088&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457128041346185&set=pcb.457129011346088&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457128204679502&set=pcb.457129011346088&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457128314679491&set=pcb.457129011346088&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456553698070286&set=pcb.456555404736782&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456553801403609&set=pcb.456555404736782&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456553868070269&set=pcb.456555404736782&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456553921403597&set=pcb.456555404736782&type=3


نادي الشورى الرياضي  

نظم نادي الشورى الرياضي بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين 
: الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق * 

:في نسخته الثانية ، بمشاركة  الفرق التالية
الشورى-شباب درب الخير–نجوم حمام النصر 

Les scoutes - Cosa

2003-2002–2001: فئة 

2005-2004: فئة 



نادي الشورى الرياضي 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465463383845984&set=pcb.465464630512526&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465463450512644&set=pcb.465464630512526&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465463520512637&set=pcb.465464630512526&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465463670512622&set=pcb.465464630512526&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465463593845963&set=pcb.465464630512526&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464276913964631&set=pcb.464277210631268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463296110729378&set=pcb.463296280729361&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463296037396052&set=pcb.463296280729361&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=452727208452935&set=pcb.452727505119572&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=452727171786272&set=pcb.452727505119572&type=3


نادي الشورى الرياضي 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458850831173906&set=pcb.458846617840994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458850874507235&set=pcb.458846617840994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458850941173895&set=pcb.458846617840994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458850917840564&set=pcb.458846617840994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454942268231429&set=pcb.454942424898080&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454942328231423&set=pcb.454942424898080&type=3


جمعية شمس المستقبل  

نظمت جمعية شمس المستقبل بتنسيق مع مجلس مقاطعة 

: عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق في 

:نسخته الثانية ، بمشاركة  الفرق التالية
–جوهرة زهور المستقبل –رجاء المستقبل 

-الفراعنة–مدرسة شمس المستقبل 

-جمعية التدبير الرياضي-جوهرة المالعب الرياضية

بوسكورةامل



جمعية شمس المستقبل 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461353597590296&set=pcb.461354080923581&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461353620923627&set=pcb.461354080923581&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461353670923622&set=pcb.461354080923581&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461353737590282&set=pcb.461354080923581&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460093574382965&set=pcb.460093824382940&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455565441502445&set=pcb.455566124835710&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455565438169112&set=pcb.455566124835710&type=3


جمعية شمس المستقبل 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460093621049627&set=pcb.460093824382940&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460093501049639&set=pcb.460093824382940&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460093691049620&set=pcb.460093824382940&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841227841533&set=pcb.458841534508169&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841304508192&set=pcb.458841534508169&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841364508186&set=pcb.458841534508169&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841414508181&set=pcb.458841534508169&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460093501049639&set=pcb.460093824382940&type=3


للتنمية أنكريطجمعية 

للتنمية بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين أنكريطنظمت جمعية 
: الشق 

دوري األخوة لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق في * 

:نسخته الثانية ، بمشاركة  الفرق التالية

_ جمعية غصن الزيتون _ الرميلةنسور حي 
كتاب بين المدن

للتنمية انكريطجمعية 



للتنميةأنكريطجمعية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453894881669501&set=pcb.453898578335798&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453895091669480&set=pcb.453898578335798&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453895028336153&set=pcb.453898578335798&type=3
https://www.facebook.com/100011469804384/videos/pcb.453898578335798/453895118336144/?type=3


للتنميةأنكريطجمعية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460121904380132&set=pcb.460122491046740&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460121967713459&set=pcb.460122491046740&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460122301046759&set=pcb.460122491046740&type=3


اإلجتماعيجمعية السالم لإلنماء 

نظمت جمعية السالم لإلنماء االجتماعي فرع عين الشق بتنسيق 
: مع مجلس مقاطعة عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم المصغرة  في إطار رمضانيات عين    * 

الشق في نسخته الثانية ، لفائدة أطفال الجمعية
مسابقات ثقافي*

حفل التتويج*



جمعية السالم لإلنماء 

اإلجتماعي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454409054951417&set=pcb.454409554951367&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454409128284743&set=pcb.454409554951367&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454409158284740&set=pcb.454409554951367&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454409198284736&set=pcb.454409554951367&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460124334379889&set=pcb.460126294379693&type=3


اإلجتماعيجمعية السالم لإلنماء 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460124381046551&set=pcb.460126294379693&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460124541046535&set=pcb.460126294379693&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460124604379862&set=pcb.460126294379693&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458848761174113&set=pcb.458849097840746&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458848827840773&set=pcb.458849097840746&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458848977840758&set=pcb.458849097840746&type=3


اإلجتماعيجمعية السالم لإلنماء 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464753917250264&set=pcb.464754193916903&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464753977250258&set=pcb.464754193916903&type=3


اإلجتماعيجمعية السالم لإلنماء 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467207427004913&set=pcb.467208480338141&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467207463671576&set=pcb.467208480338141&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467207503671572&set=pcb.467208480338141&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467207533671569&set=pcb.467208480338141&type=3


يدفيدجمعية 

: نظمت جمعية يد فيد بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدمودوري رمضاني لكرة السلة *

في إطار رمضانيات عين الشق في نسخته _  فئة الصغار_ 
الثانية 



يدفيدجمعية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460128017712854&set=pcb.460128637712792&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460128114379511&set=pcb.460128637712792&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460128204379502&set=pcb.460128637712792&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458499504542372&set=pcb.458504837875172&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458499501209039&set=pcb.458504837875172&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458499507875705&set=pcb.458504837875172&type=3


يدفيدجمعية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457141741344815&set=pcb.457142238011432&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457141834678139&set=pcb.457142238011432&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457141911344798&set=pcb.457142238011432&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457141981344791&set=pcb.457142238011432&type=3


يدفيدجمعية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467252507000405&set=pcb.467257886999867&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467252503667072&set=pcb.467257886999867&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467252510333738&set=pcb.467257886999867&type=3


الجمعية المغربية للتضامن  

نظمت الجمعية المغربية للتضامن بتنسيق مع مجلس مقاطعة 
رمضانيات عين الشق اطارعين الشق في 

القرأنمسابقة في تجويد * 

محليةجمعويةحفل تكريم فعاليات * 



الجمعية المغربية للتضامن 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461786920880297&set=pcb.461788847546771&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461787104213612&set=pcb.461788847546771&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461787230880266&set=pcb.461788847546771&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461787310880258&set=pcb.461788847546771&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457652877960368&set=pcb.457653284626994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457652814627041&set=pcb.457653284626994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457652701293719&set=pcb.457653284626994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457653141293675&set=pcb.457653284626994&type=3


الجمعية المغربية للتضامن 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464295840629405&set=pcb.464298167295839&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464295910629398&set=pcb.464298167295839&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464295810629408&set=pcb.464298167295839&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464295760629413&set=pcb.464298167295839&type=3


ةالثقافوجمعية شباب التجديد للتربية 

الثقافة بتنسيق مع مجلسونظمت جمعية شباب التجديد للتربية 
: مقاطعة عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق في * 

:نسخته الثانية ، بمشاركة  الفرق التالية

نميةللتالسنونوجمعية _ الثقافة والتجديد للتربية شباب جمعية 

مسابقة ثقافية لفائدة أطفال الجمعية



الثقافةوجمعية شباب التجديد للتربية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465280887197567&set=pcb.465281790530810&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465280940530895&set=pcb.465281790530810&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461073820951607&set=pcb.461073897618266&type=3


اإلجتماعيةللخدمات الحديويجمعية 

بتنسيق مع مجلس اإلجتماعيةللخدمات الحديوينظمت جمعية 
: مقاطعة عين الشق 

في كرة القدم على شرف البطل العالمي تكريميةمبارة* 
للمصارعة عبد الكريم فرج 

تجويد القرانومسابقة في حفظ * 



للخدمات الحديويجمعية 

اإلجتماعية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461795410879448&set=pcb.461798097545846&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461795737546082&set=pcb.461798097545846&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461795830879406&set=pcb.461798097545846&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461795954212727&set=pcb.461798097545846&type=3


للخدمات الحديويجمعية 

اإلجتماعية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465225273869795&set=pcb.465229057202750&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465225360536453&set=pcb.465229057202750&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465225413869781&set=pcb.465229057202750&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465225573869765&set=pcb.465229057202750&type=3


التأهيلوجمعية المغربية للتوعية ال

بتنسيقاإلجتماعيالتأهيل ونظمت الجمعية المغربية للتوعية 
: مع مجلس مقاطعة عين الشق 

دوري محمد الخامس الرمضاني  األول لكرة القدم  في إطار * 
رمضانيات عين الشق في نسخته الثانية    



التأهيلوجمعية المغربية للتوعية 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462683947457261&set=pcb.462694624122860&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462684020790587&set=pcb.462694624122860&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462684194123903&set=pcb.462694624122860&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462684124123910&set=pcb.462694624122860&type=3


نادي الوصل الرياضي

نظم نادي الوصل الرياضي بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق في * 
نسخته الثانية 



نادي الوصل الرياضي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464282197297436&set=pcb.464285567297099&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464282123964110&set=pcb.464285567297099&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464282297297426&set=pcb.464285567297099&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464282387297417&set=pcb.464285567297099&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464282637297392&set=pcb.464285567297099&type=3


نادي الوصل الرياضي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459483664443956&set=pcb.459489737776682&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459483567777299&set=pcb.459489737776682&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459483844443938&set=pcb.459489737776682&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459483741110615&set=pcb.459489737776682&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459483881110601&set=pcb.459489737776682&type=3


جمعية الفجر الرياضي 

نظمت جمعية الفجر الرياضي بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق

دوري  لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق في نسخته * 
الثانية 



جمعية الفجر الرياضي 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465849360474053&set=pcb.465851727140483&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465849427140713&set=pcb.465851727140483&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465849610474028&set=pcb.465851727140483&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465849610474028&set=pcb.465851727140483&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465849547140701&set=pcb.465851727140483&type=3


جمعية الفجر الرياضي 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461068900952099&set=pcb.461071727618483&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461069130952076&set=pcb.461071727618483&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461069170952072&set=pcb.461071727618483&type=3


جمعية شباب الترجي للتنمية

نظمت جمعية شباب الترجي للتنمية بتنسيق مع مجلس مقاطعة
: عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق * 
في نسخته الثانية 



جمعية شباب الترجي للتنمية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458854321173557&set=pcb.458854474506875&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458854391173550&set=pcb.458854474506875&type=3


منظمة الكشاف المغربي

نظمت منظمة الكشاف المغربي بتنسيق مع مجلس مقاطعة 
: عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق     * 
_فئة الصغار _ في نسخته الثانية ، 



منظمة الكشاف المغربي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458218437903812&set=pcb.458224674569855&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458218511237138&set=pcb.458224674569855&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458218544570468&set=pcb.458224674569855&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458218624570460&set=pcb.458224674569855&type=3


جمعية القمة

: نظمت جمعية القمة بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق 

في نسخته الثانية 



جمعية القمة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460904190968570&set=pcb.460918907633765&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460904187635237&set=pcb.460918907633765&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460904184301904&set=pcb.460918907633765&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460904220968567&set=pcb.460918907633765&type=3


جمعية جنان

نظمت جمعية جنان المنضوية تحت لواء اتحاد الجمعيات

: بال حدود بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق 

مؤذن  في إطار رمضانيات عيناحسنمسابقة اختيار 

الشق في نسخته الثانية 



جمعية جنان

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456422274750095&set=pcb.456423561416633&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456422371416752&set=pcb.456423561416633&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456422314750091&set=pcb.456423561416633&type=3


جمعية نبض البيضاء 

جمعية نجم عين الشقو

نظمت جمعية نبض البيضاء و جمعية نجم عن الشق بتنسيق 
: مع مجلس مقاطعة عين الشق 

• حفل رياضي ترفيهي  في إطار رمضانيات عين الشق *   

• في نسخته الثانية 



جمعية نجم البيضاء

جمعية نجم عين الشق

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463102124082110&set=pcb.463104284081894&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463102250748764&set=pcb.463104284081894&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463102354082087&set=pcb.463104284081894&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463102457415410&set=pcb.463104284081894&type=3


جمعية الجيل الذهبي

الرياضةوالثقافة وللتربية 

يق الرياضة بتنسوالثقافة ونظمت جمعية الجيل الذهبي للتربية 
: مع مجلس مقاطعة عين الشق 

دوري رمضاني لكرة القدم  في إطار رمضانيات عين الشق 

في نسخته الثانية



جمعية الجيل الذهبي

الثقافةوللتربية 

و الرياضة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468632223529100&set=pcb.468633703528952&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468632226862433&set=pcb.468633703528952&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468632226862433&set=pcb.468633703528952&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468632230195766&set=pcb.468633703528952&type=3


اإلجتماعيللتماسك الضرابنةجمعية 

بتنسيق مع مجلس اإلجتماعيللتماسك الضرابنةنظمت جمعية 
: مقاطعة عين الشق 

حفل حناء لفائدة فتيات المنطقة  في إطار رمضانيات عين * 
الشق في نسخته الثانية 



اإلجتماعيللتماسك الضرابنةجمعية 



جمعية النهوض بالشباب المغربي

نظمت جمعية النهوض بالشباب المغربي بتنسيق مع مجلس 
: مقاطعة عين الشق 

حفل عشاء بدار المسنين حي النسيم  في إطار رمضانيات * 
عين الشق في نسخته الثانية 



جمعية النهوض بالشباب 

المغربي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464288500630139&set=pcb.464289313963391&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464288613963461&set=pcb.464289313963391&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464288687296787&set=pcb.464289313963391&type=3


للحكامةجمعية الهدف 

بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين للحكامةنظمت جمعية الهدف 
: الشق 

دار المسنين بعين الشق  في تزالءحفل عشاء على شرف * 
إطار رمضانيات عين الشق في نسخته الثانية 



للحكامةجمعية الهدف 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463576297368026&set=pcb.463578624034460&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463576374034685&set=pcb.463578624034460&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463576264034696&set=pcb.463578624034460&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463576170701372&set=pcb.463578624034460&type=3


جمعية أشبال الوفاء الرياضي 

جمعية األنوارو

الألنواراشبالجمعية والوفاء الرياضي اشبالنظمت جمعية 
: بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق 

الجوائز لعدة أنشطة رياضية مشتركة في إطار اوزيعحفل * 
رمضانيات عين الشق في نسخته الثانية 



جمعية أشبال الوفاء الرياضي 

جمعية األنوارو

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463471937378462&set=pcb.463481024044220&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463471927378463&set=pcb.463481024044220&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463471930711796&set=pcb.463481024044220&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463471960711793&set=pcb.463481024044220&type=3


المغربهيموفيلياجمعية 

المغرب بتنسيق مع مجلس مقاطعة هيموفيليانظمت جمعية 
: عين الشق 

و بأهداف الهيموفيلياللتعريف بمرض تحسيسيةندوة * 
الجمعية  في إطار رمضانيات عين الشق في نسخته الثانية 



هيموفيلياجمعية 

المغرب

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462826584109664&set=pcb.462830550775934&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462829164109406&set=pcb.462830550775934&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462829444109378&set=pcb.462830550775934&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462829484109374&set=pcb.462830550775934&type=3


جمعية قدماء العبي 

دار األطفال البيضاوية

جمعية ونظمت جمعية قدماء العبي دار األطفال البيضاوية 

التعاون بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق امالمغرب 
 :

دوري لكرة السلة لفائدة نزالء دار األطفال * 



جمعية قدماء العبي 

دار األطفال البيضاوية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462667820792207&set=pcb.462672364125086&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462667934125529&set=pcb.462672364125086&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462668004125522&set=pcb.462672364125086&type=3


جمعية الرسالة

التخييم فرع عين الشقوللتربية 

التخييم فرع الدار البيضاء ونظمت جمعية الرسالة للتربية 
: عين الشق بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق 

ورشات تربوية تخللتهااحتفالية باألطفال الصائمين **   

و عروض فنية  في إطار رمضانيات عين الشق فـــي          
نسخته الثانية 





إرتسامات



رمضانيات عين الشق  ذات بصمة رياضية بامتياز

ة  عرفت رمضانيات عين الشق في نسختها الثانية أنشطة رياضي

مكتفة في أطار شراكتها مـــع فعاليات المجتمــع المدني الذي 

وركز جـــل أنشطته على الدوريات الرياضية  في كـــرة القدم 

غيرها مــــن وكرة السلة  وكرة الـــيد وكرة القدم المصغرة  

األنشطة  الرياضة  باإلضافة  لدوري  التكـــريم  ودلك  سواء 

بالمالعب المتواجدة  بتراب  مقاطعة  عين الشق أو  من خالل 
.فرق األحياء



رمضانيات عين الشق

رغم أن األنشطة الرمضانية أخذت بصمة رياضية إال أن 

بعض الجمعيات تنافست في المجال الديني من خالل تنظيم 
أيضا من خالل وتجويد القران الكريم ومسابقات في حفظ 

أمسيات واختيار أحسن مؤذن ، باإلضافة لمسابقات ثقافية 
.اجتماعية لفائدة دور المسنين


