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How can I find my dream career

13-01-2022

-Salle de cinema 

15h30 - 18h00 
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معرض الصور الفوتوغرافية 

مؤسسة العراقي 

الفضاء الثقافي االزدهار 

 من ٦ الى ١٣ يناير 

15h00 - 18h30 

البطولة اإلقليمية لكرة السلة 

15-01-2022

الملعب الجامعي 

نظمــت إدارة الفضــاء الثقافــي لمؤسســة العراقــي الدوليــة فــرع االزدهــار والجمعيــة 

المغربيــة لمصــوري الحيــاة البريــة  معــرض الصــور الفوتوغرافيــة حــول التنــوع 

البيولوجي بالمغرب. 

نسور مؤسسة العراقي الدولية تحلق من جديد. 

حــاز نــادي كــرة الســلة التابــع للمؤسســة علــى الرتبــة األولــى فــي البطولــة 

اإلقليميــة لكــرة الســلة ذكــورا، وكــذا فــي صـنـف اإلنــاث. تهانينــا للفائــزات 

والفائزيــن بهــذا اللـقـب المســتحق، فــي انتظــار خــوض غمــار البطولــة 

نادي كرة السلة 

Jeudi 13 Janvier 2022 : Rencontre entre l'équipe Taw-
jeeh et les élèves de la deuxième année du Bacca-
lauréat autour de la thématique : "How can I find my 
dream career"
Nous remercions tous les élèves présents à cette ren-
contre ainsi que nos deux invités M. Abderrahman 
Zahid et M. Zyad bendouro pour leur implication 
dans l'orientation de nos élèves.
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بطولة  الشطرنج 

18-01-2022

دعم المردسة القروية ، التشجيع على الفعل التضامني  

15-01-2022

مؤسسة أكدور كيك 

13h00 - 18h30 

١٥ ينايــر ٢٠٢٢، قــام نــادي التضامــن بإمــداد المؤسســة القرويــة "أكدوركيــك" 

بمســاعدات إنســانية عبــارة عــن مالـبـس واغطيــة، مــع القيــام بمعاينــة 

البنايــة والوقــوف علــى أدق اإلحتياجــات فــي انتظــار القيــام باالصالحــات 
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Round Square French Language Lab

13-01-2022

-Salle de cinema 

15h30 - 18h00 
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البطولة اإلقليمية لكرة السلة 

20-12-2021

الفضاء الثقافي 
TED-Ed club’s 1st showcase event

Espace culturel

22-12-2021

Under the theme of " A day in the life of a Georgetown stu-
dent" organised by faculty, alumni, and current George-
town university students , our American diploma class took 
part in a virtual session during which they got closer to the 
life of university students both on and off campus as well as 
the available offers and opportunities  should they wish to 
join such a prestigious university

عرفــت ثانويــة الحســن الثانــي التأهيليــة تنظيــم البطولــة الجهويــة لأللعــاب الجماعيــة 

لكــرة الســلة فــي مرحلتهــا النهائيــة، حيــث خــاض نــادي كــرة الســلة ذكــور التابــع 

لمؤسســة العراقــي الدوليــة, ثــالث مباريــات واجــه فيهــا الفــرق المدرســية الممثلــة 

للحــوز، الرحامنــة والصويــرة ، فــي جــو تمــأله الــروح الرياضيــة، روح الفريــق، والعمــل 

ينضــاف الــى تتويجــات المؤسســة فــي إطــار البطولــة الجهويــة للرياضــات الجماعيــة، فــوز مؤسســة العراقــي الدوليــة "إســيل" بالرتبــة 

الثانية في رياضة كرة السلة على صعيد الجهة، هنيئا للتلميذات والتالميذ بهذا الفوز المستحق، ومزيدا من العطاء. 
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تكوين في تقنيات السينما 
الفضاء الثقافي 

22 Février 2022

15 Février 2022 

29 Janvier 2022

03 Février 2022

Round Square French Language Lab.
Espace culturel

Train a group of students to develop, plan and deliver a va-
riety of themed French lessons to students, of different 
level, from Round Square member schools. 
They will learn to play the role of the teacher and manage 
an international class virtually. 

Casting 
Espace culturel

Casting de la chorale de l'établissement 

24Février 2022
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يهــدف التكويــن إلــى تعــرف التالميــذ والتلميــذات علــى المهــن الســينمائية، 

وكذلــك نحــاول مــن خاللــه أن نكتشــف المواهــب و نقــوم بســقلها مــن خــالل 

ندوة فكرية  
الفضاء الثقافي 

24 Février 2022

نــدوة فكريــة حــول المغــرب إبــان فتــرة اإلســتعمار "بيــن القيــادة والتوعيــة 
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