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 ندوة وطنية يف موضوع: 

 "القرآنية بالدراسات العناية يف املغاربة جهود"

مرترتالدس رترتعلدر  حملرترتنلد  رترتنلبشننكة   ماسرترتالدراسدسرترتاقلدرية بارترترل رترتارمة لداسرترتومنلهجرترتا ال م رترتا   ليننم   
 جهنط "يفلموضرتو: للمين  ةوةلن ةلمنوة  ةلط اه املدر اظوس ل دمل ا  ارلداه احملارلر شؤ نلداسرتومارل ار رتاظوس ل

لحبوللدهلل.لم7102نطنبك  72-72 لن ومل"ةلقكآني  بالورةسات ةلعماي  في ةلمغارب 

 أرضي  ةلموة :

ترترت دل ل اارترتالمرترت  ملل   ا رترترلئاةيرترترل مةحملارترت  ل ال-م وكرترتال ا حملرترتا ل-دراسدسرترتاقلدرية بارترترلا رترتالدملماس رترترللارترت ظح
استباطلموضوااهتال ارية نلدركةميلدرذيلالبشةي؛لدر حملةدنلدريفلدرب ا لدحلجاسيل لليومل ه ارا سلدرة اديلدرذيلت

 أتارترتهلدربا رترت لمرترتدل رترتالل ا رترتهل المرترتدلل نرترته لئشرترتةسلدر  ا رترترل اراسدسرترتاقلدرية بارترترلا رترتالدملماس رترترلم رترتةحملالمرترتدل رترتةسل
ا رتا ة مل ت  ي رتملدرة حرتنلل نرترتالارتدلسرت  ل كةرتا لدهلل لدررترتذيلمنرتةليفلكحرتالمرتدلأرترتااقلحارتاهتم لئرتأ رو لا ا رترترل

ل.لاصر

إتيرترترترتانلس رترترترتهل لل جتو رترترترتا  لل دلمظرترترترتا ةل رترترترتذ لدر  ا رترترترترلدركبرترترترتا ل دذ رترترترتودلدملباسكرترترترترلدملبذ ررترترترتر؛لت يا رترترترتهل  ناظرترترترتهئحملرترترترت
تشرترترتااالمؤس رترترتاقل لل حنرترترتولس د اترترترتهل هةد دترترترتهلدملةرترترتودتة  لل تن رترترتا  بظرترترتملداب رترترتابلدرجرترترتا  رلر  ومرترترته ل لل  ضرترترتب ه

اقلدرية بارترترتر)ل )مةكرترترت ل)م  رترترتال حملرترترتالدر رترترتادتلر يرترترتةد دقل دراسدسرترترتل لاصرترترترل ةرترترتاس عللة رترترت لدر  رترترتوملدملة  يرترترترل رترترته
)مةكرترترت لدامرترترتاملم لاحملرترترتة لدررترترتادالر اسدسرترترتاقل درب رترترتو لل دراسدسرترترتاقلدرية بارترترترلدرةرترترتا الر ةد  رترترترلد حملا رترترترلر   حملرترترتا )ل

)متكرتاللدر  برترلدربرتاححاللمرتدللة رت لملرتا لدر رتايلداسرتومنلمرتدلمودصرت رلدراسدسرتاقلدر  ارتال لدريةدةارلدملةخ  رتر)
لاقلدملمة ار).دملةخ  رليفلدراسدساقلدرية بارل اذام 



   

رترترتل مرترتدلم رترتة ل عرترتو لدر  ا رترترل رترتهلكرترتذرل لدحلرترتةبلا رترتالتب امرترتهلر حملرترتوملدر رترتاتل متكارترت  ملمرترتدلا ومرترته ل ةأسرترتاعل
لإذداةالل)إذدارل حملالدر ادتلر ية نلدركةمي)ل )ه ا لدر ادسر)...

در صلمنل ذ لدر  ا رلدركبا ل دذ ودلدملبذ رر لمدل سدة الا حملا لمئذدذل  بودلحاودهتملخلامرليفل ال لل
دريرترترتة الس د رترترترل دسد رترترتر؛لكارشرترترتايلدملةحرترترتوملدملكرترترتنلدر اصرترترتةي ل درشرترترتايلدملةحرترترتوملداسرترترتةاذلدررترترتاكةوسلدرة رترترتامنلدرةدعرترترتنل

 ت حملارترتذ لدر بارترتشلدرشرترتايلداسرترتةاذلدررترتاكةوسلابرترتالدهلرترتاديلواةرترتولحنظرترتهلدهلل ل  رترتا ملكحرترتال  رترتدلاكنرترتودلل دهلرترتا ن
لال هةد دقل سسم...لئأرنودل م ااودليفلدراسدساقلدرية بارليفل ىتلئ وهنالمدلتن 

ل  داارترترتادسلوب رترترتوددهتملدرياحملرترترترل عرترترتا قل رترترتذ لدر رترترتا  لدرو  ارترترترلدملباسكرترترتر؛لاب رترترتاسلدر  حملرترترتا لدملماس رترترترلهرترترتا ل
ك  رترترتملدريرترترتةد دقل درةن رترترتاللل؛ درةأكارترترتالا رترترتالمرترترتا لا رترترتا ة ملدرناةيرترترترل كرترترت لمرترترتال ة رترترت ل رترترتارية نلدركرترترتةميلمرترترتدلئ رترترتون

ل درةسم...ل  ا المدلدر  وملدريتلختاملكةا لدهلللت اىل.

 أهوةف ةلموة :

لهتاسلبا  ل"لع ودلدملماس رليفلدر  ا رل اراسدساقلدرية بار"لإىلل ياقلدا ادسلدآلتار 

 .لدرة ة  ل ب ضلدر  حملا لدملماس رلدمل اصة دل و ا ب مليفلدر  ا رل اراسدساقلدرية بار
 .لدرةأكاالا الما لا ا رلدملماس رل اراسدساقلدرية بار
 .لدركش لادلمؤرناقلدر  حملا لدملماس رل إبةاعاهتملدر  حملارليفلدراسدساقلدرية بارل درة ة  لهبا
 .لدروهوسلا الع ودلدر  حملا لدملماس رليفلدر  ا رل اراسدساقلدرية بار
 لس ر.إ ةد لم عهل مظا ةلدر  ا رل اراسدساقلدرية بارلا الدملما

 محاةر ةلموة : 

ل.ع ودلدملماس رليفلدر  ا رل   ملدرةن ا .1
 ع ودلدملماس رليفلدر  ا رل   ملدريةد دقلدرية بار. .2
لل.ع ودلدملماس رليفلدر  ا رل   ملسسملدرية نل ضب ه .3



   

ل.ع ودلدملماس رليفلبظملداب ابلدملا ة لرجبطلدر صلدرية ا .4
ل.ع ودلدملماس رليفللامرلدر صلدرية ا .5
 نة اليفلت و ةلدراسدساقلدرية بار.  حملا لدملماس رل مع ودلدر .6

 ضطةبط ةلمشار  :

ل.  كول تونايال م  بالِعاَّ لمكادمياا؛لا ا الدملة اسسلدر  حملنلدرب ثل ةدااليفلدملشاسكرلضود ط -1
ل:دآلتارلدمل ا ال ئقلصن رل25لتةبا  ل الصن ر ل15لادلدرب ثلصن اقلتي لا -2
لA4:دروسهرلمياات •
لللtraditional Arabic 16 ل: حبحملهلطدخل •
ل  1.5 لدرنيةدقل اللدمل ائر •
لل.دذ اقلمجاالمدل2.5 لدروسهرلحود ن •
لتةس لدمل خ اقل دملوضوااقلإىللدررب الداركا الدآليت لل-3

etudes.islamique.nador@gmail.com 
 تطةريخ مهم :

حبرترتوللل7102يطنيننط  01يننطم احرترتث  ل لرترتةلمعرترت لرة يرترتنلدمل خ رترتاقلمةئيرترترل  رترتا لذدتارترترللة رترتة لر ب -
 دهلل.

 حبوللدهلل.ل2312 وباولل33ل درةدلا الدمل خ اقلدمليبورر -
 حبوللدهلل.ل7102شتمبك  01 لةلمع لرة ينلدملشاسكاقلدمليبورر ل -
 حبوللدهلل.ل2312مكةو ةلل33درةدلا الدملشاسكاقلدمليبوررل -
ل.دهلللحبول م7102 نطنبك 72-72درحونا ل داس  ا للندب يادلدر ا  ل وم -

 ملحطظ :
 تتكلف ةلجه  ةلمم م  باإلعاش  فقط أيام ةلموة .



   

 ةللجم  ةلعلمي :

لدراكةوس لر انرلمحاد شلم  ير -
 دراكةوسلخلجةل وا نلاجود -
لدراكةوسلابالدحلناولدر باا يلاجود -
لدراكةوسلم ولابالدر وملدادس  نلاجود -
 دراكةوسلابالدريادسلمح وقلاجود -
لداجوللدراكةوسلا نلصا ين -
لدراكةوسلابالدر  ا لت ودنلاجود -
 دراكةوسلجناشلدر حملاسيلاجود -

 ةلهيئات ةلمم م :

 ماسالدراسدساقلدرية بارل ارمة لداسومن لهجا ال م ا  . -
 دس علدر  حملنلد  نلاه املدر اظوس. -
 دمل ا  ارلداه احملارلر شؤ نلداسومارل ار اظوس. -
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