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 البرنامج العلمي االستثنائي  للمجلس العلمي المحلي لسال

 في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب )0202-1441(
 

 اإلطار العام للبرنامج: 

املوقال   االر ،مالا صالب بامالامل الالواإل شادروالاد شال عنالبإل اال  بعال  تأيت مبادرة اجمللس العلمي احمللي بسال   ي    
ي إطالالالالار سلسالالالاللري ال الالالال ابل الوقالبالالالالري الالالالال   ؛ شذلالالالال االج مالالالالااي شسالالالالالت ال وا الالالالت ادلكالالالاللشم للمولالالالالس شمالالالال   الالالال  

ذات الننالالال  االق يالالالادل عش ال علبمالالالي اللبالالالول عش سالالالوا   ري شاخلا الالالريبالالالادرت ل نعبلجمالالالا ممواالالالري مالالال  امل سسالالالات العامالالال
 . ك، شحناظا الى مياحل األمري م  اهلالى ب دما ، مظاا للظاشف اليعبري الطارلري..املجمين

  العامة البرنامجالمقاصد: 

دشر هالالاو شرالالورل شرلالالبس ي هالالية الظاةبالالري اخلا الالري، شقالالر  ذلالال  ي امل ا الال  الالال  البالال  ع  للمولالالس العلمالالي 
 : قسعى إىل بلوغجما ي هية الظاةبري االس ثنالبري اخلا ري، شمنجما

 شالاشحي؛ باس عضار البع  ال قين شاللبول ادسجماو ي إجناح هية املاحلري احلساسري 

 ي داالالق قالالبق الوحالال ة شال ضالالام  شال كاةالالالت شال الالن ر شالالاللاحق شمبالالي الناقالالري شاال   ةالالات ي هالالالية  ادسالالجماو
 األشضاع العيببري؛

 لل اق الاشحي شال وجب  األ  قي؛ ا و تاك ةااغات ي جامب ال أطل الاشحي للمواطنني احمل اجني 

  الواظبري شال وجبجمات اللبوقري؛ رع الث ري شالب ني شالسكبنري شالطمأمبنري ي ال لوب م      ال رشس 

  ةبما صب الوبا  -دحض الشالعات شاأل بار الزالنري شاألكاذقب املن شاة-  ، 

   لالالش عوالالكا  االتااةالالات الالال  ت الاليرع بالالالال ق  ، شكالاليا خالالال  لالالبس هلالالا مسالال ن  والالااي "الن الالاش "دحالالض 
 شقبم ؛

 الالالالالوق جمق الالالالالالى مواججمالالالالالري هالالالالاليا ادسالالالالالجماو ي ال منبالالالالال  اديفالالالالالام للنالالالالالاس ي ظالالالالالت هالالالالاليا الوضالالالالال  االسالالالالال ثنالي شت 
 االب   ؛

  االوالال لا  بالالاليكا اا شقالالاا ة ال الالالا ا  شاللطبالالش شاليالالال ة الالالى النالالال  الكالالات شتشالالالوب  النالالاس الالالالى االل الالالزاو
 برمامل قومي عش عسبواي؛

  مساا ة األسا الى ت بل ا ق جمالا بأبنالجمالا بيحبالا  م ومالات ال ماسال  األسالال شالال ف  العالاللي شاال و
 األطنا  ي ما ال من  ةب ؛ م   إه ار  

   لالالالن عمشالالالطري دقنبالالالالري منظمالالالري دا الالالالت الببالالالوت مالالالال  والالالأدا ع  تعالالالالوا ماحلبالالالا شجزلبالالالالا األدشار الالبسالالالري الالالالال 
 .قضطل  هبا املسو  ع  قبا شرشحامبا
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 أهدافه الخاصة وتوزيعه :البرنامج 

 

 :األهداف - أ

االال   شجتوقالال  ال الالا ا  الكالالات شحتنالالبإل الالالواإل شادروالالادمالال   الال   بامالالامل  احمللالالي بسالال  قجمال ف اجمللالالس العلمالالي
 :مجلري عه اف م  ببنجما بع  ار شسالت ال وا ت االج مااي،

 للمولس العلمي احمللي؛ الث اي شالعلمي الرمامل س ماارقرياضما    -

 ضما  اس ماارقري باامل الواإل شادرواد شال عنبإل اليل  سطاة اجمللس،  -

 ؛املس و  احمللي، عش اجلجمول ، عش الوطينال وا ت م  سالا ةئات اجمل م  إ  الى ضما    -

شكالالاليل  ال عنالالالبإل مالالال  خ لالالالش النسالالالا   شادروالالالادمالالالا صالالالب حيالالالب الن الالال  شالالالالواإل  ي باوالالالام لالالالن جسالالالا   -
رالالالالال ات املسالالالالاج  مالالالال  خ لالالالالش النئالالالالات العماقالالالالري شاملسالالالال وقات الث اةبالالالالري الالالالالى غالالالالاار بامالالالالامل رالالالالو األمبالالالالري الالالالاليل 
حا الالالز ش ارة األشقالالالالاف شالشالالالال ش  ادسالالالال مبري الالالالى اسالالالال ماار حل اتالالالال  ال علبمبالالالالري مالالال   الالالال   االملمبالالالالز شقنالالالالاة 

 .السادسري

 :التوزيع - ب

 : و نيشق و ع هيا الرمامل إىل    

مال  ، شعلمالري املسالاج    البال  ة الو رشاد شرالال ات املسالاج قطلالشهالو  الويت ة الو، ش   الا  األش  دا لاليالشالن   -
اوالالالال ات شالواالالالالا  قسالالالال ما مالالالال    لالالالال  األلمالالالالري املاوالالالال ش  شاملش ،  الالالال    لالالالالن ممواالالالالات توا الالالاللبري االالالالر الواتسالالالالاب

الالالالالال  شاالالالالال شا ب ننبالالالالاليها  الالالالال     شاحملنظالالالالالات ي إجنالالالالالا  بالالالالالاامجمق الالالالالال  سالالالالالطاشها، شاحليالالالالالب شالوااظالالالالالات شاحملنظالالالالالو 
 ؛االج ماع الشجمال املنع   باجمللس

قشالالمت درشس الالالواإل شادروالالاد مالال   الال   توابالالري امالالوو  الالارجي االالاو شهالالو مالالي، ش  الشالن الثالالام مالال  الرمالالامل  -
مالالال  طالالالاف السالالاللطات املد يالالالري ل نالالالادل  املالالالواطنني بالالالادجاا ات االحلا قالالالري، شادجالالالاا ات ال عسبسالالالبري املو الالالى هبالالالا

الالال   الب اتبااجمالالا جتنبالالا لذ الابري هبالاليا املالالاا، شكاليا تيالالعب  بعالالض املنالالاهبق تنشالي هالاليا الوبالالا ، شال ال ابل الوقالبالالري 
 ؛ شذلالال ج مالالااي شالواتسالالابات الالال  امالالز ي شسالالالت ال وا الالت االشاملمارسالالات غالالل الشالالاابري شال امومبالالري شادوالالاا

  شاملاوالالالال ات ي حالالال شد سالالالالب  دقالالالالالن، جمللالالالالس شالواالالالالا  شالوااظالالالات شاملاوالالالال ش امالالال   الالالال   درشس قل بجمالالالالا عاضالالالا  
عدابالري  قطل  البجما رلبس اجمللس شقيالاد  البجمالا قبالت مشالاها، شتشالمت والاح رقالات قا امبالري مال   ال   شقنالات مال 

 :مبثوتري ي سور ال ا ا ، شتأم ت ي ع ا  مبوقري، مثت

 ع    عهت اديفا  ان  االب   ؛ -
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 ألشبئري ي املنظور ادس مي؛ال عامت م  ا -

 عمهبري ال اا  ي دة  الب قا شاألر ا ؛ -

 ت  و مظاةري الظاها شالباط  ي األ    ادس مبري؛ -

 تناقت األ بار شمعبار عهت اديفا  ي ال بني؛ -

 عضاار االح كار شعحكام  ي ادس و؛ -

 قبق ال ضام  شال كاةت شال ن ر ي املاجعبري ادس مبري؛ -

اوبالالالالا ألمالالالالا املالالالال م  إ  عمالالالالاة كلالالالال   الالالالل ، شلالالالالبس ذاك ألحالالالال  إال للمالالالال م ؛ إ  ع الالالالاب   سالالالالا ا   : "والالالالاح حالالالال ق  -
 ؛"وكا؛ ةكا   لاً ل ، شإ  ع اب   ضا ا   ر ؛ ةكا   لاً ل 

 ......"مثت امل منني ي توادهق شتاامحجمق كمثت اجلس  الواح " :واح ح ق  -

 ؛(شت ولو  بأةواهكق ما لبس لكق ب  م  الق: )اللسا  م      حنإل-

 ،"عمس  الب  لسام ، شلبسع  بب  ، شاب  الى  طبئ  " :رسالت م  ح ق -

 ؛"تعوذشا باا م  ججم  الب   شدرك الش ا " :ح ق ِحَكق م    -

 ؛واح سورة اد    شاملعوذتني، ششقنات م  رقات ال ضاع-

 :ري م  قببتشقنات م  بعض األداب-

 ؛شمجب  سدط  شةوا ة م م  ، شحتو  ااةب  ،اللجمق إم عاوذ ب  م   شا  معم   *

 ؛اللجمق إم عاوذ ب  م  الر  شاجلنو  شاجلياو شسي  األس او*

 ؛ لن عاوذ بكلمات اا ال امات م  وا ما *

 ؛ اللجمق إم عسأل  املعاةاة ي ال مبا شاآل اة *

  ؛....ال إل  إال عمز اللجمق ااةين ي بيال، اللجمق ااةين ي مسعي، *

هالالالالالاليا الشالالالالالالن الثالالالالالالام مالالالالالال  الرمالالالالالالامل سالالالالالالب ق مشالالالالالالاة للعمالالالالالالوو االالالالالالر املوقالالالالالال  الامسالالالالالالي للمولالالالالالالس العلمالالالالالالي احمللالالالالالالي لسالالالالالالال  
www.majlissala.ma  ،شال الالالالالالالوقل كمالالالالالالالا سالالالالالالبو ع ي الواتسالالالالالالالاب ، عش االالالالالالر  الالالالالالالنعري النبسالالالالالالبوك للمولالالالالالالالس

 ..لااوشاألمس 

http://www.majlissala.ma/
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  رائدات المساجد عن بعدرواد و كيفية التواصل مع: 

 

    ؛(تطببالالالن الواتسالالالاب مالالالث )شسالالالالت ال وا الالالت االج مالالالااي  اسالالال عما تالالالأيت إمكامبالالالري ال وا الالالت االالال  بعالالال ، مالالال   الالال 
 :اخلطوات ال البريب ال باو ، حب  حتا  كت ماو ة ششااظري الى"شاتساببري موااتم"  لنا  طاقن شذل  

 ي حالال  عده هالالو إذا عمكالال  عش بعضالالجم  الالالى األقالالتممواالالري  ا الالري بكالالت مسالالو  تضالالق رال اتالال  مجالالبعجم    لالالن -1
 ؛مسا  اشا

دقالالالالن  11تسالالالوبت  الالالويت لالالال رس شاظالالالي عش ة جمالالالي عش درس  الالالا  ب وااالالال  ال ووقالالال  ال ت والالالاش  م تالالال  إجنالالالا   -2
الن الالالالال  تعالالالالال ها املاوالالالالال ة عش ري خلطاطالالالالالات قوااالالالالال  ال ووقالالالالال  عش توضالالالالالبعبمالالالالال  إمكامبالالالالالري االسالالالالال عامري بيالالالالالور  ،الالالالالى األكثالالالالالا

 ؛الوااظري

 ، شتطبب الالالالا قاملسالالالال نب اتاملسالالالال نب ق  ش اسالالالال  با  تسالالالالوب ت  الالالالوتبري ل الالالالاا ات  ني شاحملنظالالالالاتيفكالالالال  للمعنظالالالال  -3
 ؛للمعنو  م  ال ا ا  الكات قل واا  ال ووق  شكيل  اس ظجماره

جابالالري انجمالالا مالال  قبالالت ع الالعاب لذ املل الالاة شاملالالوااإل حالالو  الالال رشس االس نسالالاراتش  األسالالئلريقالال ق اسالال  با  خ لالالش  -4
 ؛ال رشس، عما عسئلري املواطنني ال قنبري األ ا  ة عا  الى اجمللس العلمي لذجابري انجما

شاحملنظالني  شاأللمالري شالواالا ، قب ى م  الضالاشرل  لالن ممواالري تضالق مجبال  املاوال ات عش الوااظالات عش مهالا معالا، -5
الالى ت بال  العمالت شال نسالبن ةبمالا صالب اجملمواالري، تكو  حتز إوالااف شتنسالبن ماوال ة عش شااظالري تشالاف   شاحملنظات

شقالالالال ق شضالالالال  ال سالالالالوب ت اليالالالالوتبري للماوالالالال ات شالوااظالالالالات ي اجملمواالالالالالري مالالالال  عجالالالالت االسالالالال عامري هبالالالالا مالالالال  لالالالال   بالالالالالاقي 
 .، بع  ميادقري رلبس اجمللس العلمي البجماامل طاات طلبا لل كامت شاموو النال ة

 البرنامج المعتمد في التواصل عن بعد: 

لسالال ، اجمللالالس العلمالالي احمللالالي رلالالبس حتالالز إوالالااف  ،ت االال  بعالال  وا الالرمالالامل الموحالال ة لرالالاشر قالال ق ال واةالالن حالالو       
مناسالالالالبري ادسالالالالاا  )إىل ال ن الالالال  ةبجمالالالالا عكثالالالالا مالالالال  غلهالالالالا؛   الالالالا  حيشقاااالالالالي الرمالالالالامل األشلوقالالالالات شاملناسالالالالبات الااهنالالالالري الالالالال  

 الالال  ريننسالالبال املسالالام ةش  الالال اقش  وابالالري الالالالى  الشالال ق ، مالال  احلالالا  ...(االسالال ع اد لامضالالا  ،شاملعالالاا ، والالجما والالعبا 
السالالالالالش شذلالالال  مالالالال   الالال   ممواالالالري مالالال  املواضالالالب   ،الظاةبالالالري الااهنالالالري شال سالالالبما مالالالال  اجلامالالالب الالالال قين الاشحالالالام بتالالال

 .ذكاها

 العراقيل التي يمكن مواجهتها في تطبيق البرنامج: 
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  ال عامالالالالت مالالالال  ال كنولوجبالالالالا يش الالالالعوبري  ،املسالالالال و  ال علبمالالالالي ي هلالالالالق ضالالالالعشرالالالالال ات املسالالالالاج  ش  رشادعغلالالالب 
 ؛الاقمبري

 شالالالى الالالالابو بالشالالبكري العنكبوتبالالالري   الالالى هواتالالالش ذكبالالريش ال ق الالالوةا  رشاد شرالالال ات املسالالاج مالالال   كبالالل االال د ،
 .ش ا ري ي األحبا  اهلشري

 

 محمد بوطربوش
 رئيس المجلس العلمي لعمالة سال

 

 

 

 


