
 

 

 

 م 17/10/2021ه / الموافق ل 1443ربيع األول 10في سيدي إفني بتاريخ

ية للجمعية المغربية ألساتذة الترب  الفرع المحليمكتب لتجديد  تقرير ألشغال الجمع العام

 سيدي إفني. ب

ستقبال الضيوف، وتقديم الكلمات، أما الثانية  الالجمع العام تضمن جلستين؛ األولى مخصصة    

 فمخصصة لتجديد المكتب الجديد. 

 الجلسة األولى: 

 
 

آيات  ، بقاعة المسيرة الخضراء بسيدي إفني؛ وقد افتح ب صباحا  11:15ابتدأ اللقاء على الساعة   

االستاذ  -المسير   تناولاألستاذ ياسين بن الشلح، ثم   تالوة بينات من الذكر الحكيم من سورة الفتح، من 

كلمته التي رحب فيها بالحضور الكرام كل باسمه وصفته،    -بوبكر إشو المفوض لتجديد المكتب 

المحلي للجمعية  ترحيبا يليق بالمقام،  وأوضح الهدف من اللقاء، المتمثل في تجديد مكتب  االفرع 

سيدي إفني، ثم انتقل لعرض شريط تعريفي للجمعية، يضم  ب   المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية

التعريف بالجمعية وتاريخها ، ومراحلها، ومختلف األنشطة التي قامت بها، ومعظم الشخصيات  

 البارزة التي احتوتها. 



التربية اإلسالمية، وعضو المكتب الوطني   مادة مفتشكلمة السيد   األستاذ المختار السكال ،  

 : للجمعية المغربية ألساتذة الترية اإلسالمية  

 

بالترحيب بالحضور، واإلشادة بمساهمات األستاذات واألساتذة   في إنجاح هذا المؤتمر    استهل كلمته 

وما تستدعيها من    اإلقليمي، ثم عرج إلى الحديث عن أهمية الجمعية المغربية ألساتذة الترية اإلسالمية

أكد على أهمية   أوالوطني، ثموالجهوي،  أتظافر الجهود لتطوير المادة، سواء على المستوى اإلقليمي، 

 الهيكلة في تنظيم الجهود.

لينتقل إلى أن تكوين الفرد الصالح، وترسيخ القيم، وتطوير األداء ...؛ هي الهدف من أنشطة هذا  

 ساهم في إنجاج الجمع العام . الفرع، ثم ختم كلمته بالشكر لكل من

 كلمة ممثل المجلس العلمي المحلي بسيدي إفني، السيد عبد هللا مصدق: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أكد في كلمته بأن المجلس العلمي المحلي رهن إشارة الفرع المحلي، حتى يصبح االشعاع إشعاعا   

مية، و ذكر أن لمادة مشتركا، وقد أبدى إعجابه بما تقوم به الجمعية المغربية ألساتذة التربية االسال

، ثم دعا إلى  ضرورة انخراط أساتذة التربية االسالمية أهمية عظمى في ترسيخ القيم وإصالح الفرد 

، ليختم كلمته بالثناء على ما يقوم  اوخارجهأمادة التربية االسالمية في األنشطة سواء داخل المؤسسة 

 ، وبالدعاء بالخير  والتوفيق للفرع المحلي . به أساتذة  مادة التربية اإلسالمية من جهود  

 كلمة ممثلة المجلس البلدي، والمندوبية اإلقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : 
 

 
 

وقت، كما أكدت على  إفني رهن إشارة الفرع في أي  البلدي بسيديأبدت في كلمتها بأن المجلس     

، الفرع أيضاإشارة  إفني رهنأن المندوبية اإلقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي 

   اإلسالمية.أساتذة التربية  يقوم بهاثم ختمت كلمتها بالثناء على الجهود التي 

 : إبراهيم إدحمد إفني السيدبسيدي  دممثل أئمة المساج كلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 



عجاب بالجمع العام لتجديد المكتب الجديد، ثم انتقل ليخصص كلمته  أبان في كلمته  عن مدى اال  

بالحديث عن ذكرى المولد النبوي الشريف التي تزامنت مع تجديد المكتب، وقد تحدث عن قيمتي  

التزكية والتعليم بنوع من االختصار المفيد، كما ختم كلمته بجملة من التوجيهات النبوية، التي دعا الى 

في العملية التعليمية التعلمية اقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم، ودعا بالخير   ضرورة تنزيلها

 والتوفيق للفرع. 

فترة لالحضور الكريم   لينتقل، 12:35وهكذا كانت فقرات الجلسة األولى التي انتهت على الساعة   

 شاي. ستراحة ا

 

 
 

 الجلسة الثانية 

 



، التي تولى تسييرها  السيد  13:10المكتب على الساعة  دالمخصصة لتجدي  ابتدأت الجلسة الثانية    

مادة التربية اإلسالمية، وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية مفتش  –األستاذ المختار السكال  

وقد بدأها  بالحديث  عن أهمية العمل الجمعوي، ثم انتقل بعدها للكالم  عن  -ألساتذة الترية اإلسالمية 

ون األساسي للجمعية المغرية ألساتذة التربية االسالمية بنوع من االيضاح ، مشيرا في ذلك إلى  القان 

الجمعية، دون أن ينسى سنة التعارف بين أستاذات  تفعيل أنشطةدور أستاذ  مادة الترية االسالمية في 

كتب بنوع من  وأساتذة المادة، لما لذلك من أهمية، ثم عرج  بالحديث  إلى أمور  تنظيمية تهم تجديد الم

 البيان والتبين. 

، و عدد األعضاء -طريقة االنتخاب   -وبعد أن  اتفق الحضور على  طريقة تجديد المكتب الجديد، 

مترشحا ومترشحة من طرف الحضور، لما رأوا فيهم من    13المحصور في سبعة ، تم اقتراح  

األداء وتجويده، وتقديم الخدمة القدرة على تحمل المسؤولية والسير بالفرع نحو األمام بغية تطوير 

 المنشودة من وراء هذا التجديد.  

لتشكيل   اختيار االساتذة اآلتية أسماؤهمعن أسفرت النتيجة  االصوات التصويت وفرزعملية وبعد 

 : المكتب الجديد ،وهم

ذ زكرياء  -ذ محمد عيلة  -ذعد هللا إذجنان   -ذ ياسين بن الشلح  -شني و ذ العربي  -ذ بوبكر إشو  -

 . ماضيذ الحسن الز -سوسان 

 

 
 

  

 

 



 التداول بين أعضاء المكتب الجديد تم االتفاق على مايلي: وبعد   

 .،كاتبا عاما للفرعذ ياسين بن الشلح  -1

 . لكاتب الفرع انائب  ،جنان  ذعبد هللا إذ -2

 .،أمينا للمالوشني ذ العربي   -3

 . نائبا ألمين المال ،ذ محمد عيلة -4

 .مقررا ،ذ زكرياء سوسان -5

 مقررلل اماضي نائب ذ الحسن الز -6

 ذ بوبكر إشو مستشار  -7

لخدمة هذا الفرع ، مشيرا أبدى فيها  مدى استعداده ,األستاذ ياسين بن الشلح الكلمة  لتناو ثم أخيرا    

 إلى أن األمر يحتاج إلى تظافر الجهود من طرف جميع األساتذة، ثم ختمت أشغال هذا الجمع العام 

 . في عين المكان، وبوجبة  من األستاذ الحسين شيال  بدعاء مبارك 

 

 معرض كتب المادة ومنشورات الجمعية: 

على هامش الجمع العام لتجديد المكتب ، تم تنظيم معرض لكتب مادة التربية االسالمية المقررة في 

 لتعليمية،وكذا لبعض منشورات الجمعية. مختلف األسالك ا

 

 

 



 

 

 



 
 

يسودها الهدوء، واالنسجام،  في أجواء مجريات هذا المؤتمر اإلقليمي لتجديد المكتب،  مرتوهكذا 

 .  وروح االخاء والمسؤولية  والتعاون

 وبارك على سيدنا محمد  وعلى آ له وصحبه .  وصلى هللا وسلم

 

 المقرر: ذ علي أبلعيد 
 


