اململكة املغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية
جلهة طنجة تطوان احلسيمة
مركز التوثيق واألنشطة الثقافية بطنجة

اململكة املغربية
املجلس العلمي األعلى
األمانة العامة
املجلس العلمي املحلي لعمالة طنجة أصيلة
خلية املرأة واألسرة

ينظمون
امللتقى األول لألسرة والطفولة انطالقا من قوله صلى هللا عليه وسلم " خيركم خيركم ألهله ،وأنا خيركم ألهلي" ،تحت شعار" جميعا من أجل التواصل األسري والتماسك العائلي".
الجمعة  23مارس 2018

السبت  24مارس 2018

األحد  25مارس 2018

الفترة الصباحية ()11.00

الفترة الصباحية  :10.00ورشة تكوينية في موضوع:

صبيحة لألطفال  :10.00في موضوع ":سالمة األطفال من األنترنت"
مع األستاذ حفيظ آيت بريك أوحمو

"األنترنت والرقابة األبوية"

زيارة تفقدية لمركز االدماج االجتماعي بطنجة.
الفترة المسائية 15 .30:
الندوة العلمية في موضوع" :التماسك األسري في
ظل المقاربات الدينية والقانونية واالجتماعية"








افتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم.
كلمة ترحيبية باسم الهيئة املنظمة.
تقديم املحاضرين:
الدكتور محمد كنون الحسني.
الدكتور عبد هللا أبو إياد العلوي.
الدكتورة وداد العيدوني.
األستاذة سهام مجاهد.
مناقشة املوضوع.
تكريم اإلعالمية كريمة أبطال.
الختم بالدعاء ملوالنا أمير املؤمنين جاللة
امللك محمد السادس أيده هللا ونصره.

من تأطير األستاذ حفيظ آيت بريك أوحمو







افتتاح بآيات بينات من الذكرالحكيم
كلمة ترحيبية باسم الهيئة املنظمة.
انطالق الورشة التكوينية.
حفل شاي
الختم بالدعاء ملوالنا أميراملؤمنين جاللة امللك
محمد السادس أيده هللا
الفترة المسائية  :15 .30اللقاء المفتوح مع الدكتور







افتتاح بآيات بينات من الذكرالحكيم.
النشيط الوطني.
كلمة ترحيبية باسم الهيئة املنظمة.
عرض شريط قصيرحول "سالمة األطفال من االنترنت".
انطالق برنامج الورشة التكوينية:
1
2

توفيق بنجلون في موضوع
"التواصل األسري :قضايا وحلول"







االفتتاح بآيات بينات من الذكرالحكيم.
كلمة ترحيبية باسم الهيئة املنظمة.
عرض شهادات حول االنترنت والتماسك
األسري.
مداخلة الدكتور توفيق بن جلون.
الختم بالدعاء ملوالنا أميراملؤمنين جاللة امللك
محمد السادس أيده هللا.

3

4

القاعدة األولى" :أنا أحافظ على معلوماتي الشخصية"
وصلة إنشادية
القاعدة الثانية" :أنا أتجنب الغرباء ،أنا أحترم اآلخرين"
عرض قصة بالفرنسية حول األنترنت واألطفال
وصلة إنشادية
القاعدة الثالثة ":أنا أتأكد من صحة املعلومات ،أنا أوازن بين استخدامي
لألنترنت وقيامي باألنشطة األخرى"
وصلة إنشادية وقصيدة زجلية
القاعدة األخيرة" :أنا أحمي حاسوبي الشخص ي ،أنا أبلغ عن أي ش يء مزعج
أتعرض له على الشبكة"
وصلة إنشادية

 توزيع الجوائز
 الختم بالدعاء ملوالنا أميراملؤمنين جاللة امللك محمد السادس
أيده هللا.

