المملكة الميربية
المللل العلمي انولى
ان انة العا ة
المللل العلمي المحلي مليج النا ور
خلية شةو المراة وم ايا انسرة

إع ـ ـ ـالن
بمناسبة اليوم العالمي للمراة وتحت شعار

«إلمرإة في يومها إلممي ،إلوإقع ورهانات إلمستقبل»
ي ن نننمج الملل ن ننل العلم ن نني المحل ن نني مل ن ننيج الن ن ننا ور ب ع ن نناو ن ن المن وبي ن ننة ا مليمي ن ننة للا ن ننةو ا س ن ن ية و اس ن ن ر ال راس ن ننا
القراني ن ن ننة ب ن ن ننالير انس ن ن ن ي م ن ن ننايا و ن ن ن ننا و خ ب ن ن ننر م ن ن ننايا ال ل ي ن ن ن ا ن ن نني ال راس ن ن ننا انس ن ن ن ية وانن ن ن ننانية ال ن ن ننابعين للكلي ن ن ننة
الم عن ن ن خة ال خسس ن ننا ب ن ننلوا اس ن ننبووا ن ن ننوت اننا ن ن ن ة اب ن ن ن ا مـ ـ ـ  02رج ـ ـ ـ  1440هـ ـ ـ ـ  09مـ ـ ــار  )2019إل ـ ـ ـ  22رج ـ ـ ـ
1440هـ  29مار  )2019ح ب البرنا ال الي:
نوع إلنشاط
محاضرة :تحرر إلمرإة وتاثيره عل
إلمجتمع
خرجة لتوزيع إل لبسة إلشتوية عل
إلمعوزي مع إلقاء محاضرة في
موضوع:دور إلمرإة في بناء جيل
إلمستقبل
محاضرة ":إكرإم إلمرإة م خالل
نظام إلرث في إلسالم".
حفل لنزيالت إلسج إلمحلي
إفتتاح إسبوع إلمرإة
مؤسسة إلسرة وإلتحديات إلرإهنة

إلمؤطرون
ذة :عالية حجيوي

إلمكان
إلفضاء إلجمعوي إزغنغان
دوإر إلقل إولد ستوت

ذة :فاطمة بندريسات وإعضاء إلخلية
ذ :إحميدة مرغيش عدل بهيئة إلناظور
خلية إلمرإة للمجلس إلعلمي
ذة :فاطمة بندريسات عضو إلمجلس
إلعلمي)
ذ :ميمون بريسول رئيس إلمجلس
إلعلمي)

تجربة إلمرإة في محاربة إلمية
وحفظ إلقرإن إلكريم

ذ :إحمد بلحاج إلمندوب إلقليمي
للشؤون إلسالمية)

قرإءة في إلقانون إلجديد إلمتعلق
بالعنف ضد إلنساء

ذ :حميد بلمهدي نائ إلوكيل إلعام
للملك بمحكمة إلستناف بالناظور

إفتتاح كـتاب قرإني

إلمجلس إلعلمي وإلمندوبية إلقليمية
للشؤون إلسالمية

مسجد إلميرة
إلسج إلمحلي بالناظور

قاعة إلمرك إلثقافي لوزإرة
إلوقاف وإلشؤون إلسالمية

تاوريرت بوستة-سلوإن

إلتاريخ
2019/03/09
02:30
بعد إلزوإل
2019/03/12
02:30
بعد إلزوإل
2019/03/12
بي إلعشاءي
2019/03/13
02:30
بعد إلزوإل

2019/03/13
10:30
صباحا

2019/03/14
10:30
صباحا

ندوة :إلمرإة رإفعة إلبناء إلقيمي
لالبناء.

ذ .محمد لمقدم
ذ :محمد إعرإب

لقاء مفتوح مع شباب إلثانويات

إلمجلس إلعلمي وإلمندوبية إلقليمية
للشؤون إلسالمية

ختـ ـ ـ ـ ـ ــان جماعي

ذة :فاطمة بندريسات
ذة :خديجة لغريسي وإعضاء إلخلية

قاعة مسجد إولد إبرإهيم
بالناظور

محاضرة

إلستاذ إلعالمة مصطف بنحمزة رئيس
إلمجلس إلعلمي إلمحلي بوجدة

قاعة إلمرك إلثقافي لوزإرة
إلوقاف

دورة تكوينية :ف إلرق إلمعلوماتي
للبحوث

إلفئة إلمستهدفة :طلبة إلماستر وطلبة
إلمختبر

قاعة إلعروض بمبن إدإرة
إلكلية

إفتتاح كـتاب قرإني للنساء

إلمجلس إلعلمي وإلمندوبية إلقليمية
للشؤون إلسالمية

إلمرإة إسا إلبناء إلحضاري

ذ .محمد علي إدرإوي إستاذ علوم إلتربية
بمركز تكوي إلمعلمي .

مالمح م إلعطاء إلحضاري للمرإة
إلمغربية

ذ :علي مزيان إستاذ إلتربية إلسالمية

حفل تتويجي

توزيع إلجوإئز عل إلفائزي في إلمسابقة
إلمحلية في إلدرإسات إلقرإنية

زيارة مكـتبة علمية

طلبة إلماستر وطلبة إلمختبر بكلية
سلوإن

إفتتاح مجلس لتحفيظ إلقرإن إلكريم إلمجلس إلعلمي وإلمندوبية إلقليمية
للذكور
للشؤون إلسالمية
محاضرة :مكانة إلسرة وإلمرإة في
مدونة إلسرة إلمغربية

إلدكـتورة بثينة إلغلبزوري إستاذة إلتعليم
إلعالي بجامعة محمد إلخامس بالرباط)

قاعة إلمرك إلثقافي لوزإرة
إلوقاف وإلشؤون إلسالمية

عاريض
مسجد إلفتح)
قاعة إلمرك إلثقافي لوزإرة
إلوقاف
قاعة إلعروض بمبن إدإرة
إلكلية بسلوإن
مكـتبة إلمجلس إلعلمي
إلمحلي لقليم إلناظور

2019/03/15
02:30
بعد إلزوإل
2019/03/16
08 :00
صباحا
2019/03/17
10:00
صباحا
2019/03/18
15:00
2019/03/19
02:30
بعد إلزوإل
2019/03/20
02:00
بعد إلزوإل
2019/03/23
09:00
صباحا
2019/03/27
03:00
بعد إلزوإل

مسجد إلحس إلثاني بلعري
إلشيخ إلناظور

2019/03/27
بي إلعشاءي

قاعة إلمرك إلثقافي لوزإرة
إلوقاف

2019/03/29
02:30
بعد إلزوإل

