جامعة محمد األول

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -وجدة

ماستر :اللغات والثقافات المغربية واستراتيجية التنمية

برنامج اليوم الدراسي/التكويني:
"الدرس الصوفي في السوسيولوجيا المغربية :أسس وآفاق"
يأيت هذا النشاط الدراسي /التكويين الذي ينظمه مركز اإلمام اجلنيد للدراسات والبحوث الصوفية املتخصصة
التابع للرابطة احملمدية للعلماء بتعاون مع ماسرت اللغات والثقافات املغربية واسرتاجتية التنمية بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بوجدة تنزيال لألهداف اليت من أجلها أسس املركز ،واليت يتقاطع داخلها بعدان أساسيان :األول مرتبط
باملتفق عليه من الثوابت الوطنية املوجهة للرؤية الدينية واملذهبية لبالدنا ،والثاين له عالقة بالشق العلمي يف ارتباطه
بالدراسات الصوفية .ومن هذا املنطلق يسعى املركز إىل حتقيق نوع من التوازن بني ما يتطلبه البحث العلمي النزيه من
جترد ومصداقية وعمق ،وبني ما ينبغي االلتزام به من احملافظة على اخلصوصية الدينية واملذهبية اليت اتفق عليها املغاربة
منذ وقت طويل إىل يوم الناس هذا.
وعليه فإن اختيار موضوع" :الدرس الصوفي في السوسيولوجيا المغربية :أسس وآفاق" كتيمة للبحث
والدراسة هو امتداد ل لدورة التكوينية األوىل اليت نظمها املركز واليت لقيت إقباال كبريا من طرف الطلبة والباحثني واليت

ُخ ِصصت ملدارسة موضوع" :أساسيات البحث في التراث الصوفي بالجامعة المغربية ..المنجز
والمأمول" .

برنامج اليوم التكويني:
الجمعة  13مارس 7132

 :1:11-7:11استقبال المشاركين وتسجيل الحضور
 :1:71-1:31االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم
الجنيد
 :1:51-1:11كلمة افتتاحية لرئيس مركز اإلمام ُ

 :5411-1451كلمة عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -وجدة.
 :5431-5411كلمة منسق ماستر اللغات والثقافات المغربية.

جلسة المحاضرات
رئيس الجلسة :الدكتور فريد أمعضيشو

أستاذ التعليم العايل -وجدة

 :5:51-5:31 احملاضرة األوىل :التصوف في الدراسات السوسيولوجية :المناهج والمقاربات
 األستاذ احملاضر :الدكتور جمال الخلوفي أستاذ زائر بالكلية املتعددة التخصصات بالناظور

 :1411-5:51 احملاضرة الثانية :الدرس الصوفي في السوسيولوجيا المغربية :أساسيات
منهجية
 األستاذ احملاضر :الدكتور محمد الهاطي أستاذ باحث مبركز اإلمام اجلنيد
 أداء صالة العصر


مناقشة



استراحة شاي

جلسة الورشات
رئيس الجلسة : :الدكتور محمد الهاطي أستاذ باحث مبركز اإلمام اجلنيد

 :6:01 -5:55 افتتاح الورشة األوىل حول :تقنيات البحث السوسيولوجي
في ظاهرة الصلحاء واألولياء
 مؤطر الورشة :الدكتور مراد جدي أكادميية وجدة للرتبية والتكوين.

 6:55-6:01 افتتاح الورشة الثانية :تقنيات إعداد تراجم أعالم التصوف
 مؤطر الورشة :الدكتور مصطفى بوزغيبة أستاذ باحث مبركز اإلمام اجلنيد.

 7:11 -6:55 افتتاح الورشة الثالثة :لتحقيق التراث ضوابط وخصوصيات
 مؤطرة الورشة :الدكتورة ربيعة سحنون أستاذة باحثة مبركز اإلمام اجلنيد
 تنسيق الورشات :األستاذة كريمة بن سعاد
 المناقشة
 قراءة التوصيات والمقترحات
 توزيع الشهادات على المستفيدين في اليوم التكويني.

