
 

مارس بمقر جمعية  3انعقد يوم الخميس 

     حفظة القرآن الجمع العام االستثنائي 

  و بعد المصادقة على التقريرين األدبي 

و المالي تم انتخاب المكتب الجديد 

للجمعية  الذي سيقود السفينة لألربع 

 : سنوات القادمة و إليكم تشكيلة المكتب

 الكاتب العام : األستاذ ابراهيم بوزرع  

  نائبه : األستاذ سيدي صالح الفياللي •

  المقرر : األستاذ عبدالرحمن العماري •

  نائبه : األستاذ محمد أمين •

  األمين : األستاذ بوزرع محمد •

  نائبه : األستاذ علي الشافعي •

 المستشار : األستاذ علي أيت حماد• 

  

 

 

 

 

       الجمعية افتتاحية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6172هـ / مارس  7341رة األولى بتاريخ جمادى الثانية النش

 ass.profislamic@gmail.com/  1212716113الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية فرع طانطان 

موقع الجمعية وطنيا : مستجدات و أبحاث و ملفات 

 متعلقة بالمادة   

 السالم عليكم ورحمة اهلل : إلى األساتذة و األستاذات بمدينة طانطان :

تتشرف الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية أن تمد إليكم جسرا للتواصل     

من خالل هذه النشرة التي ندعوا اهلل أن تكون لبنة أولى لربط أواصر المودة        

و االستزادة العلمية بين أساتذة المادة ، نشرة تروم تجديد العهد مع أسرة التربية 

اإلسالمية بما يخدم المادة و يطور  مردوديتها و يجدد أساليبها  و لتكون كذلك 

 معية و مستجداتها و قضاياها الوطنية . فسحة  للتعرف على أنشطة الج

و في األخير ال يسعنا في المكتب اإلقليمي للجمعية إال أن نحيي جميع أساتذة  

المادة على تفانيهم في خدمة التربية اإلسالمية و قيمها السامية و المأمول منا 

و االنخراط في جميع  جميعا تحمل مسؤولية الحفاظ على ريادتها و إشعاعها 

                                               التي تروم الحفاظ على مكانتها العالية في المنظومة التربوية .                                                                   اتمبادرال

 

 الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية هي جمعية

 3وطنية غير ربحية أسست بمدينة القنيطرة بتاريخ 

       4998نونبر  82هـ /  4143جمادى الثاني 

    و للجمعية فروع في مختلف أقاليم و مدن المملكة 

 88/14/8141و قد أسس فرع طانطان في 

بثانوية المنصور الذهبي اإلعدادية من طرف بعض 

الفضل  لهم  كاناألساتذة الغيورين على المادة و الذين 

زرع هاته الشجرة المباركة في  في  هبعد اهلل سبحان

و التي كانت لها بصمتها المشهودة تربة المنطقة .....

 على الساحة التربوية باإلقليم ........

 



 
 أنشطة و برامج اجلمعية 
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  مسابقات إقليمية في التجويد و حفظ األحاديث النبوية 

 . ملتقيات إقليمية في السيرة النبوية 

  لفائدة تالميذ مختلف المؤسسات التعليمية دورات و ورشات تكوينية و عروض 

    و مستجدات مادة التربية اإلسالمية ندوات حول قضايا . 

 حمالت تربوية تحسيسية 

  دروس الدعم لفائدة تالميذ الثانوي التأهيلي و اإلعدادي استعدادا لالمتحانات اإلشهادية 

 

 501سورة التوبة:   َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم قال تعالى : 

 
 : 6052/ يونيو  5341البرنامج المرحلي القادم للجمعية إلى غاية رمضان 

 . انعقاد اللقاء األول للمجلس التواصلي للجمعية 
  حول مستجد تغيير المقررات الدراسية لمادة التربية اإلسالمية ندوة تربوية 
 االدماج البيداغوجي لتكنولوجيا االعالم في دروس  في دورة تكوينية

 ةالتربية االسالمي
  ) أولمبياد اإلرث ) ندوة و دروس الدعم و مسابقات 

 

و التي تساهم في تعزيز األندية التربوية التي يشرف عليها أساتذة المادة جزاهم اهلل خيرا 
قيم التربية اإلسالمية في صفوف الناشئة  و تنشيط الحياة المدرسية بالمؤسسات 

 : التعليمية 
  نادي التربية على القيم و تطوير المهارات / ثانوية الشيخ محمد لغضف 
 قيم / ثانوية محمد الخامس نادي التربية على ال 
  نادي التلميذ المبدع / ثانوية الشهيد الزرقطوني 
  نادي الفكر و التواصل / ثانوية القدس 
  نادي التربية على القيم / إعدادية النهضة 
  نادي اإلبداع / إعدادية المسيرة الخضراء 
  نادي التجويد و التربية على القيم / إعدادية السالم 
  ش للقرآن الكريم / إعدادية الفتح نادي اإلمام ور 
  نادي النور المحمدي / إعدادية عالل بن عبد اهلل 
  نادي القرآن و السنة / إعدادية المنصور الذهبي 

 



 

  
 

  

 

 فرع اإلسالمية التربية ألساتذة المغربية الجمعية  تشتغل

 :  التالية اللجان خالل من طانطان

  اإلعالم و التواصل لجنة •

  المستمر التكوين لجنة •

  الذاتية التنمية و القيم لجنة •

  اإلشعاعية و التالميذية األنشطة لجنة •

  المالية تدبير لجنة •

 تواصلية آلية بلورة من الجمعية مكتب تمكن اللجان جانب إلى

 طانطان بإقليم التواصلي المجلس إحداث خالل من األساتذة مع

      التعليمية المؤسسات بمختلف الجمعية مناديب يضم الذي و

 . المكتب أعضاء و
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تدعوكم الجمعية  دعما ألنشطة الجمعية و برامجها الهادفة ،

المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية لالنخراط في الجمعية برسم 

انخراطكم مساهمة   8142/8142الموسم الدراسي الحالي 

مادية في استمرارية الجمعية و تحقيق أهدافها النبيلة في خدمة 

 المادة ، و قد حددت الجمعية مبلغ االنخراط في : 

 411 لمكتب .درهم بالنسبة ألعضاء ا 

 21 . درهم بالنسبة لبقية األساتذة 

داف انخراطكم تشجيع لمكتب الجمعية لتنزيل برامجه و تحقيق أه

 معية المسطرة في قانونها األساسي .الج

 

  تثبيت مادة التربية اإلسالمية و تقوية مكانتها في المنظومة

 التربوية .

 سيق بين مختلف األطر المهتمة بتدريس التربية اإلسالمية .التن 

  المشاركة في الرفع من مستوى تدريس هذه المادة و تطوير

 منهاجها و طرقها البيداغوجية و وسائلها التعليمية .

  تشجيع البحث العلمي و تعميق المفاهيم اإلسالمية ثقافيا و تربويا

. 

 

اخنراطك 

سيساهم يف 

حتقيق األهداف 

:التالية   



 

  الجمعية وطنيامستجدات 
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 فبراير 67 االحد يوم ضاءيالب بالدار المنعقد الوطني مكتبها عن صادر بيان في بشدة الجمعية ،ادانت اللهجة شديد بيان في

 المبادرة السياق ذات في وثمنت. واالنغالق بالتطرف واطرها االسالمية التربية مادة تتهم التي الناشزة االصوات 6172

 لتحقيق االساس المداخل احدى االسالمية التربية مادة ان البيان واعتبر.  الدينية التربية ومناهج برامج لمراجعة الملكية

 هذه موضوع مع التعامل الى الوازنة والفعاليات المسؤولين كافة ودعت. للبلد النفسي واالستقرار واالجتماعي الروحي االمن

 والخبراء العلماء وهم االختصاص هلأل موكول االسالمية التربية مادة مراجعة ان البيان واكد. الالزمة بالجدية الدعوة

. المملكة دستور في عليها المنصوص المغربية الهوية وثوابت لمقومات تام احترام ،وفي االسالمية التربية واساتذة ومفتشو

 وللفراغ السليمة غير للتربية نتيجة هو انما وارهاب وتطرف غلو من العالم يشهده ما ان البيان ذات في الجمعية واعتبرت

 الحملة بشدة الجمعية واستنكرت.  السمحة وقيمها االسالمية للتربية الصحيحة والمفاهيم القيم عن والبعد المتزايد الروحي

 عن وعبرت ، الملكية الدعوة مقاصد تحريف الى يسعى من قبل من ومدرسيها االسالمية التربية اساتذة عل شنت التي العمياء

 وطالب. للمتعلمين السليمة التنشئة سبيل في يبذلونها التي جهودهم من تقلل قدحية وصافبأ مدرسيها لوصم التام رفضها

 ان باعتبار. الملف بهذا شان لها التي والمواقع المحطات كافة في الجمعية تمثيل مراعاة بضرورة المسؤولة الجهات البيان

  عن موقع الجمعية                                                          .وتخصصيا وقانونيا علميا لالختصاص اهل اعضاءها

 6172 ايرين 71 داألح يوم بفاس اخيرا المنعقد الوطني مجلسها في االسالمية التربية ساتذةأل المغربية الجمعية طالبت

 :التي اخترنا لكم بعضها  التوصيات من مجموعة قدمت و المطالب من بمجموعة

 والتطرف العنف آفة ضد المتعلمين وتحصين المغربية، الهوية قيم ترسيخ في اإلسالمية التربية مادة دور على التركيز -

 .واالنحالل والغلو

 النفسي واالستقرار واالجتماعي الروحي األمن لتوفير األساس المداخل أحد مكوناتها بكل اإلسالمية التربية مادة اعتبار-

 والجمعيات موقعه، من كل المسؤولين جميع جهود تظافر على والعمل األمين، البلد هذا مستقبل أكبادنا، لفلذات

 .الهدف هذا لتحقيق المدني المجتمع وجمعيات المهنية،\التربوية

 وكافة الدستور، مع انسجاما أطواره كل في المغربي التعليمي المنهاج في”  اإلسالمية التربية مادة”  بمصطلح التشبث-

 للبلد، العامة للمصلحة مراعاة المختلفة، وأهدافه الكبرى وغاياته العامة فلسفته في التعليمي للمنهاج المؤطرة المرجعيات

 .التكوين مراكز ومختلف المهنية البكالوريا مستويات كل في تدريسها وتعميم والطائفية، الفتنة لمفسدة ودرءا

 بعض في وتعميمه إرسائه دون تحول التي العوائق كل وإزالة الالزمة العناية الجديدة صيغته في األصيل التعليم إيالء -

 .الشأن هذا في الصادرة الوزارية المذكرة وتفعيل والنيابات، الجهات

 للمادة الديداكتيكي التطوير في لإلسهام اإلسالمية التربية أساتذة أمام التبريز مجال فتح ضرورة على التأكيد-

 والديداكتيكي؛ والبيداغوجي التربوي المجال في البحث إلى والدكتوراه الماستر سلكي في الباحثين األساتذة الجمعية توجه.

 . الحقول هذه في العلمي البحث إثراء في يسهم مما

 

 

 


