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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
 المكتب الوطني     

 

 در عن المؤتمر السادس االبيان الختامي الص

 للجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية   

 2019آسفي بيان 

 

عقدت الجمعية المغربية التزاما من الجمعية بقانونها األساسي، وتوطيدا لهياكلها المختلفة،وتحقيقا ألهدافها األساسية،  

تحت  - 2019نونبر  4-3هـ /  1441ربيع األول  6-5ألساتذة التربية اإلسالمية مؤتمرها السادس بمدينة آسفي يومي 

 شعار: 

 . "شركاء في ترسيخ القيم وتحقيق التنمية"                                    

ومالحظا من مختلف مكونات الجمعية مفتشين ومكونين وأساتذة، حضر أشغال هذا المؤتمر مائة وثالثون مؤتمرا  -

من فروع الجمعية الممتدة في ربوع المملكة، من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، إضافة إلى  ممثلين ألربعين فرعا

 من مختلف الشخصيات الرسمية والفاعلين التربويين والجمعويين.   ضيوف الشرف 

 :لين في أربع جلسات رئيسةوقد امتدت أشغال هذا المؤتمر على مدى يومين كام -   

تم من خاللهما استعراض  قراءة التقريرين األدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، : خصصت لالجلسة األولى -

نجزة في الوالية السابقة في جو سادته الشفافية والصراحة؛ فثمن الجميع طبيعتها وكمها ونوعيتها، مختلف األنشطة الم

ودعي الجميع إلى مزيد من االنخراط والدعم  والمجهودات المبذولة إلنجازها رغم اإلكراهات والتحديات المادية المسجلة.

تنهي الجلسة بالمصادقة ت. لودفاعا عن رسالتها النبيلة ضمانا الستمرارية الجمعية،والتضحية بالمال والجهد والوقت 

 ن .على التقريري 
 :ورشات مناقشة أوراق المؤتمر في أربعخصصت ل الجلسة الثانية: -

 ورشة الرؤية االستراتيجية؛                                -ورشة القانون األساسي؛ -

 .ورشة اإلعالم والتواصل                                   -ورشة الورقة المالية؛ -

أسفرت عن تقارير خاصة بكل ورشة تغيت بالدرجة األولى بلورة التصورات، وتحديد األولويات، وتنويع وتطوير آليات 

 وانتهت أيضا بالمصادقة على مضامين جميع األوراق . االشتغال ...

 اء المكتب الوطني الجديد :: خاصة بانتخاب أعضالجلسة الثالثة

الترشح  بعد انتخاب ثلث االستمرارية في جلسة مغلقة سابقة ألعضاء المكتب الوطني، خصصت الجلسة المسائية لعملية -

حا، حرصت فيه رئاسة المؤتمر واللجنة   لشغل ثلثي المكتب، المحّدد في عشرة مقاعد حيث تقدم إلى ذلك خمسة عشر مترّشِّ

ر عدد ال بأس به من وحض والتسييري للجمعية خاصة بعد  إشراك فئتي الّشباب والنساء في العمل التدبيري التنظيمية على

  .النساء، وإن لم يْرَق هذا الحضور إلى المستوى المنشود.  انتَخب المؤتمرون عشرةً منهم في اقتراع سّري

 النزاهة والشفافية والوضوح. الديموقراطية و وقد مّرت كل هذه العمليات في أجواء تسودها 

 قتراع على انتخاب المترشحين اآلتية أسماؤهم: الوأسفرت نتائج ا -
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 نائبه الثاني محمد بولوز  -     نائبه األول محمد الزباخ -                سعيد لعريض رئيسا -   

 مين المال أل اعبد اللطيف المؤذن نائب -        محسن الرياحي أمينا المال -   

 لمقرر ل ارضا محرز نائب  -              براهيم الخليل مقرراإ -    

 عزيز القصطالي - طيب أبوحسناء  - ايت رحال أمينة -محمد الوادي مستشارون مكلفون بمهام محددة: -    

 .محمد ماجي -ي عبد العزيز الخالن-محمد بن كاضي  -السكال  المختار -           

كلمات بعض المدعوين من المؤسسات والشخصيات و ،بكلمة رئيس الجمعية  جلسة عامة تميزت الرابعة:الجلسة 

بدور الجمعية التربوي والديداكتيكي واإلشعاعي، وقيمتها ومكانتها في المحفل الجمعوي، وفي  أشادت كلها الرسمية،

النخراط في تحقيقه باعتبار التعبير عن او ،المؤتمرشعار  دالالت الساحة التربوية والتعليمية بالبالد، مع الوقوف عند

، والمادي  مشروطلتقديم الدعم المعنوي الال  ستعدادالاوكذا  .وعالقته بالتنميةالقيم صة مجال األهداف المشتركة خا 

 . الممكن

 عرض شريط تعريفي يعرف بمسار الجمعية وبأهم محطاتها وأنشطتها، ب كما تميزت

 كبير فيالدور الكان لها علمية ورواد الجمعية تأسيسا وتنظيما وتنشيطا وتأطيرا و شخصياتتكريم الجلسة بحفل  لتختم

 ويتعلق األمر ب :  .بكل مكوناتها التربية اإلسالميةمادة تطوير و استمرار الجمعية 

، وبصفة خاصة في اإلسالميأحد القامات العلمية الكبيرة والمشهورة في المغرب والعالم  عبد الهادي حميتو، الدكتور •

بالمركز التربوي الجهوي محمد الخامس  اإلسالميةمادة التربية لستاذ مكون وأ. مجال علم القراءات القرآنية وخارجه

لجان التحكيم الوطنية والدولية  عدد منرئيس وكذا  ،لجنة مراجعة المصحف المحمدي الشريفئيس رو. بمدينة آسفي

  .في تجويد القرآن الكريم وتفسيره داخل المغرب

مفتش تربوي وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية سابقا،   :األستاذ عبد السالم األحمر •

 .بوية مختلفةوالرابطة المحمدية للعلماء، ورئيس تحرير مجلة تربيتنا،وله إصدارات علمية وتر

  بأكاديمية الرباط سال القنيطرة، اإلسالميةتخصصي للتربية  ومنسق جهوي مفتش تربوي: األستاذ محمد الزباخ •

ورئيس  وعضو في اللجن المركزية لالمتحانات والمباريات الوطنية، وفي لجنة إنتاج الوثائق الرسمية الخاصة بالمادة،

ب األول للرئيس في المكتب والنائ  .للواليتين السابقتينالتربية اإلسالمية  المكتب الوطني للجمعية المغربية ألساتذة

 . الجديد

مفتش تربوي وخبير في الديداكتيك وعلوم التربية، وباحث في قضايا التربية، ونائب رئيس : احساين محمداألستاذ  •

 .الجمعية سابقا

 : المجاالت التاليةهمت  مجموعة من التوصيات صياغة  إلى المؤتمروخلصت أشغال 

 أوال: في مجال التنظير 

على جميع مراحل  ،والتعميم ،والمعامل ،االرتقاء بمادة التربية اإلسالمية في منظومتنا التربوية من حيث الحصص .1

باعتبارها مادة قيمية وثقافية أصيلة، محصنة للمتعلمين من التطرف والغلو واالنحالل، ومساهمة في  ومسالكه؛ التعليم

اظا على تهدفها المواد التربوية األخرى حف، وقيمها موجهة لكل القيم التي تسالحياة العامة في جميع مجاالتها تخليق

 لنظامنا التربوي وهويتنا الحضارية؛ االنسجام القيمي 

 لعمل الجمعية؛  مؤطرة ستراتيجيةاصياغة رؤية . 2

 إعداد حقيبة تربوية متكاملة لتطوير مادة التربية اإلسالمية؛  .3

 إرساء بنية البحث التربوي، والتنسيق مع المختبر الوطني للموارد الرقمية ومديرية المناهج؛ .4

 .إعطاء التعليم األصيل المكانة الالئقة به في أنشطة الجمعية .5

 :يا: في مجال التنظيمثان
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تشكيل لجنة من رواد الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية تسمى بلجنة الحكماء تنظر لعمل الجمعية وتشرف  .1

 على البحث العلمي والتربوي؛ 

 تكوين أعضاء الفروع جهويا ومحليا في مجال التدبير المالي واإلداري وإعداد التقارير؛  .2

 اإلسراع في تشكيل المكاتب الجهوية؛  .3

 تقوية التواصل الداخلي، والسعي إلى تأسيس فروع جديدة في أفق تغطية الجمعية لمختلف المديريات؛  .4

 :ثالثا: في مجال اإلعالم والتوثيق

 تخصيص ملتقى وطني لجمع أرشيف الجمعية وتنظيمه وتوثيقه ورقيا ورقميا؛  .1 

 ؛ PDF  ابقة لمجلة تربيتنا على موقعها االلكتروني الرسمي بصيغةنشر الجمعية لألعداد الس .2

 تطوير الموقع االلكتروني للجمعية شكال ومضمونا؛  .3

 .إنشاء قناة )اليوتيوب( خاصة بالجمعية .4

 :رابعا: في مجال الشراكة واالنفتاح

 تفعيل الشراكات مع الوزارة وباقي المؤسسات العمومية؛  .1 -

 .شراكات مع مؤسسات أكاديمية وطنية ودولية وفق ما يقتضيه القانونالبحث عن  - .2

 

 عن المكتب الوطني                                                        

 محمد الزباخ                                                             

 


