
 

 

 

 

 

 
                                                      

 جمعية الدراسات القرآنية بطنجةو الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية فرع طنجة       

 

 هـ7341برنامج األنشطة الخاصة بالملتقى الجهوي السابع للسيرة النبوية لعام 
 

صفر  1يوم الجمعة  "النبيلةاإلنسانية رسول القيم  محمد :"الندوة االفتتاحية للملتقى تحت عنوان  .1

 .مساء بقاعة المجلس العلمي بطنجة 14/11/5112هـ الموافق 1341
 

 52مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي والجامعي  ابتداء من  انطالق المحاضرات والندوات داخل .5

 . وأستاذة اأستاذ 32يؤطرها . 5112يناير  2إلى غاية  5112 نونبر
 

شركاء في :"تحت شعار اللقاء التواصلي الخامس لمنسقي أندية القرآن الكريم والسيرة النبوية بالجهة .4

ابتداء  5112نونبر  52هـ موافق 1341صفر  12ذلك يوم السبت و" ترسيخ القيم النبيلة ومدرسة النزاهة

 .د صباحا بمقر المجلس العلمي بطنجة41و9من 
 

هـ ، اعُتِمد فيه على  1341لعام ( في الحديث والسيرة النبوية)وضع جدول مفصل للمباراة الجهوية   .3

أساس أن تكون المقرر المتفق عليه من طرف اللجنة وفق جدول سنوي محدد في البرنامج على 
والمباراة النهائية .  5112دجنبر  52إلى  11ق ابتداء من ات التعليمية تنطلاإلقصائيات داخل المؤسس

.  دجنبر صباحا بثانوية أبي العباس السبتي 51على مستوى اإلقليم يوم األحد ( اإلقصائيات)

صباحا بمقر المجلس العلمي  11ابتداء من  5112يناير  4على مستوى الجهة يوم األحد ( اإلقصائيات)و

 .بطنجة
 

بشراكة وتنسيق مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  "ترسيخ مدرسة النزاهة"حول محور ندوة تربوية   .2
 .مساء بقاعة المجلس العلمي بطنجة 41و4ابتداء من الساعة  5112دجنبر  15وذلك يوم السبت 

 
بمشاركة علماء وأساتذة باحثين لتسليط الضوء " ابن سيد الناس "ُتنظم ندوة علمية خاصة بعلم هذه الدورة  .2

 .مساء بمقر المجلس العلمي 5112يناير  12على أهمية هذه الشخصية وذلك يوم الجمعة 
 

ُتَتّوج هذه األنشطة التي انطلقت مع بداية السنة الهجرية إلى نهاية ربيع األول بحفل توزيع الجوائز تكريما  .1
صباحا بقاعة المجلس  9يناير ابتداء من الساعة  12يوم السبت  ن بسيرة النبي الكريمللمهتمين والمشتغلي

 .العلمي
 

 :ملحوظة للتذكير
في جميع األنشطة المبرمجة في هذا  ــ ينبغي التركيز على مختلف القيم اإلنسانية النبيلة المستمدة من سيرة المصطفى

 .الملتقى 
 .إلى جانب بقية المراجع من كتب السيرة وهي كثيرة" المختومالرحيق " ــ يقترح اعتماد كتاب 

     وهللا ولي التوفيق                                                        

  

 المملكة المغربية
  

  

 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 

المندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية 

 لجهة طنجة تطوان  

  

 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 األكاديمية الجهوي للتربية والتكوين 

 تطوان -لجهة  طنجة

  

 

 األعلىلمجلس العلمي ل األمانة العامة

  أصيلة-المجلس العلمي المحلي لـعمالة طنجة

 المجلس العلمي المحلي إلقليم العرئش

 


