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 انــيــب
 

بتنسيق مع  بتعاون مع مكتب الفرع المحلي لنيابة القنيطرة، و   نظمت الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية     
هـ الموافق 1436محرم  23األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني جهة الغرب الشراردة بني احسن يوم اإلثنين 

" توظيف القرآن في حياة الفرد  كتاب لقراءة وتوقيع  منه األول الجزء نشاطا تربويا خصص 2014نونبر  17ل 

من المؤلف وبمشاركة ثلة من   الحسني بتأطيربلبشير استثماره في تربية النشء المسلم" للدكتور محمد والمجتمع و
عرض حصيلة المحطة األولى لتقويم منهاج مادة التربية وخصص الجزء الثاني ل الفعاليات التربوية والفكرية،

 .... اإلسالمية 
التربوية  بالمستجدات القضايا المتعلقة  مجموعة من لتدارس  ،مجلسها الوطني الرابع  ذلك عقدت الجمعيةوموازاة مع 

 كذا اإلعداد للمؤتمر الوطني الخامس.وظمتها الجمعية بربوع المملكة،مناقشة حصيلة مختلف األنشطة التي نوببالدنا،
 :  للرأي العام ما يلي بيانا يعلن فيه المجلس الوطني مسؤول أصدراش جاد وبعد نقو        
  الوحدة الثالثين للمسيرة الخضراء والذي أكد على  و  ةة الذكرى التاسعتأييده لمضامين الخطاب الملكي بمناسب  

 ...ةـقـاالعتبار لمفهوم الوطنية الح ةعادتجريم االنفصال، وإو ،الترابية
   مية وعلى رأسها  الصهيونية الهمجية ضد الشعب الفلسطيني األعزل والمقدسات اإلسالاستنكاره الشديد للسياسة

 القدس الشريف.المسجد األقصى و
  ولة في مشاريع اإلصالح الرامية إلى االرتقاء بالمنظومة التربوية ببالدنا.المبذتثمينه للجهود 
  في عملية اإلصالح التربوي.وثوابت الهوية المغربية  طالبته باستحضار القيم اإلسالميةم 
  تنبيهه إلى االختالالت البنيوية التي يعاني منها نظامنا التربوي في البرامج والمناهج والتقويم وتدبير الموارد

 .  البشرية والمادية
 ن قبل وزارة المشاورة التي نظمت معية المقدمة في جلسات االستماع وإلحاحه على األخذ بمقترحات الجم

 مركزيا. والبحث العلمي التربية الوطنية والتكوين المهني والمجلس األعلى للتربية والتعليم
   الجمعية من المشاركة في اللقاءات التشاورية الجهوية التي أشرف عليها المجلس األعلى    إلقصاءاستنكاره

 . والبحث العلمي للتربية والتعليم
  فاعلوا إيجابا مع مقتضيات الشراكات التي أبرموها مع الجمعية.تنويهه بجميع الشركاء الذين ت 
 .إعالنه االستعداد الكامل للتعاون مع جميع المتدخلين في جميع محطات اإلصالح التربوي 
   تنديده باالختالالت المالزمة لكل دخول مدرسي والتي يتمثل بعضها في: االكتظاظ، قلة الموارد البشرية، إسناد

ا التربية  التربوي، عدم مالءمة مادة  المدرسي،قلة أطر اإلشراف  الزمن  المتخصصين، هدر  لغير  إلسالمية 
حقوق  ب  المخلةأكتوبر    17الصادرة بتاريخ    867\14وكذا المذكرة  ،  للواقع التربوي...  111المذكرة الوزارية  

 المتعلم ...، 
  التخصصات  و  المواد غرار باقيمادة التربية اإلسالمية على بإحداث سلك التبريز الخاص ب  مطالبته 
 االنحالل الخلقي التي تهدد فكري ودعوته جميع الفاعلين التربويين إلى التعاون لمواجهة مظاهر االنحراف ال

 المدرسة المغربية.


