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معهـــــــــد عثمان بـــــــــن عفـــــــــان رضي اهللا 
عنـــــــــه لتدريـــــــــس القرآن الكريـــــــــم وعلومه 
هو مؤسســـــــــة تربويـــــــــة تعليميـــــــــة تابعة 
الجزائريين  المســـــــــلمين  العلماء  لجمعية 
– سطيف،يهتم أساســـــــــا بتدريس العلوم 
الشرعية و الدراســـــــــات القرآنية حســـــــــب 

المستويات(ذكورا و إناثا). 
البرنامج التعليمي:

هو برنامـــــــــج علمي أكاديمـــــــــي متكامل 
يتحصل فيه الطالب على قدر كبير من 
المعارف و العلوم الشرعية و المهارات 
الدعوية التي تؤهله ألن يكون طالب علم 

و داعية إلى اهللا على علم وبصيرة. 
يشرف على البرنامج نخبة من المشايخ 
المتخصصين في  واألســـــــــاتذة والدكاترة 

الشريعة اإلسالمية. 
مجال التكوين:

حفـــــــــظ القـــــــــرآن الكريم -أحكـــــــــام التالوة 
والتجويد -العقيدة – التفســـــــــير – الفقه- 
أصـــــــــول الفقـــــــــه - األخالق- الســـــــــيرة 

النبوية- الحديث – النحو والصرف. 
مميزات المعهد:

-1 برنامج الدراسة مالئم لغير المتفرغين 
من العمال والطلبة.

-2 الفئة المســـــــــتهدفة من هذا التكوين 
جميـــــــــع شرائـــــــــح المجتمع مـــــــــع مراعاة 
المســـــــــتويات التعليمية في تقسيم أفواج 

الدراسة.
-3 يتحصـــــــــل المتخـــــــــرج علـــــــــى شهادة 
من المعهد+ تزكية من طرف أســـــــــاتذته 

مع إجازات علميـــــــــة في العلوم الشرعية 
المختلفة. 

-4 االستفادة من دورات علمية وتدريبية 
مصاحبة قبل وبعد التخرج.

-5 إقامة المخيمات الصيفية. 
-6 الرحالت السياحية والتربوية والعلمية 
للمؤسسات ذات الصلة بالتخصص في 

ربوع الوطن. 
-7 تنظيم جلسات الفكر والدعوة

8- االهتمـــــــــام بتعليم اللغـــــــــات األجنبية 
واإلعالم اآللي..
أهداف المعهد: 

- العناية بكتاب اهللا حفظا وفهما وتالوة 
والتخلق بأخالقه وهديه 

-االهتمـــــــــام بالشيـــــــــب والشبان وكل من 
لديـــــــــه رغبة في التفقه فـــــــــي الدين.ونشر 

ثقافة التعليم الشرعية في المجتمع. 
_ تعليم الضـــــــــروري من علـــــــــوم الدين 
وما ال يسع المســـــــــلم جهله حتى تصح 
العبادات والمعامـــــــــالت وفق ما أمر به 

شرع اإلسالم .
- نشـــــــــر العلم الصحيـــــــــح المبني على 

الوسطية واالعتدال. 

- تحقيـــــــــق الخيرية فـــــــــي قوله صلى اهللا 
عليه وسلم (من يرد به اهللا به خيرا يفقهه 

في الدين). 
- المحافظـــــــــة علـــــــــى مقومـــــــــات األمة 

وثوابتها. 
- االهتمام بالنشاطات العلمية والثقافية 
الهادفـــــــــة وكـــــــــذا الرحـــــــــالت والمخيمات 

التربوية. 
إتاحة فرص لألســـــــــاتذة والمهندسين   -
واألطباء والمحامين وغيرهم لتعلم أحكام 

الدين. 
- إتاحة فرصة للمحسنين حتى يساهموا 
في نشـــــــــر العلم وخدمته وهـــــــــذا بالتكفل 

بطالب العلم الشرعي. 
- تقديم إجازات في رواية وأكثر بالسند 
العالي إل رســـــــــول اهللا صلى ا هللا عليه 

وسلم.
- ومن األهداف األساسية للمعهد كذلك 
االعتناء بالمتميزين والمتفوقين لصناعة 
علماء شباب ودعاة ربانيين يجمعون بين 

التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع. 
أوقات الدراسة:

- نظام الدروس المسائية.
-دوام مكثف: يومي الجمعة والسبت.

- دوام شبه مكثف: مرتين في األسبوع 
بمعدل 3 سا في اليوم.

- أفواج الدورات األساسية والمكملة. 
يقع المعهد على العنوان التالي: حي ذراع 
النزاعة مقابل ابتدائية 20 أوت 1955 

بلدية عين الكبيرة والية سطيف. 
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بهدف تنمية مهارات معلمات ما قبل سن 
طيبة  وبمبادرة  أدائهن  وتطوير  التمدرس 
أبو  بوخروبة  األستاذ محمد  المديرين  من 
ساجدة واألستاذة صباح غموشي، نظمت 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة 
قالمة اليوم الثالثاء 28 جمادى األولى/12 
لمعلمات  تدريبية  دورة   ،2021 جانفي 
التابعين  التمدرس  سن  قبل  ما  أقسام 
لمدارس الجمعية بعاصمة الوالية، بعنوان: 
مع  "بالتنسيق  اإليجابية  التربية  "مهارات 
واالستشارات،  للتدريب  بصمة  مركز 
وباستضافة طيبة من جمعية آفاق لتنمية 

األنشطة الشبانية.
المتميزان  المدربان  أطرها  التي  الدورة 
آمال  والدكتورة  عجرود  محمد  الدكتور 
رئيس  انطالقتها  على  أشرف  بوسطحة 
بكلمة  معيزي  فؤاد  الشيخ  الوالئية  الشعبة 
على  القائمين  جهود  فيها  شكر  ترحيبية 
الدورة ومؤطريها ووجه الحاضرات لالستفادة 
منها، كما كان لألستاذين المشرفين على 
الدورة كلمتين مقتضبتين نوها فيها ألهمية 
األمانة  وعظم  منها  والهدف  الدورة  هذه 
التي تحملها المعلمات في المكان الشريف 

الذي استخدمن فيه. 
وقد أبدع الدكتور محمد عجرود في الفترة 

الدورة في تصحيح مفاهيم  الصباحية من 
خاصة بالتربية لدى الحاضرات من حيث 
ام  عبء  هي  وهل  تبدأ  ومتى  ماهيتها 
بيان  إلى  الماتع  بأسلوبه  عرج  ثم  متعة، 
زاوية  وتحديد  التربية  عملية  من  الهدف 
لسلوك  المربي  منها  ينظر  التي  النظر 
الطفل وعالم الرسائل الموجهة للطفل وأثرها 
إيجابية  كونها  حيث  من  والسيء  الطيب 
النقاش  من  في جو  ذلك  كل  سلبية..  أو 
المفتوح المفيد الذي أتاح للحاضرات طرح 
تساؤالتهن وعرض ما استشكل عليهن في 

تعاملهن مع األطفال.
بوسطحة  أمال  الدكتورة  أبدعت  بينما 
الغذاء  استراحة  بعد  المسائية  الفترة  في 
الحميمي  بأسلوبها  وأضفت  والصالة.. 
متعة أخرى وفتحت نقاشا آخر مفيدا من 
جوانب مختلفة أكملت فيه ما توقف عنده 
الدكتور صباحا.. حيث استرسلت في شرح 
الرسائل اإليجابية والسلبية وغاصت  آثار 
قليال في عالم الذات وعالم السلوك مبينة 
تعامل  وأساليب  المختلفة  التربية  مجاالت 
فقرات  عززت  وقد  األطفال..  مع  المربي 

الدورة بتمرينات تدريبية مفيدة. 
شكر  شهادات  بتسليم  الدورة  اختتمت 
د.  الرائعين  المدربين  للمؤطرين  وعرفان 

محمد عجرود، ود. أمال بوسطحة تقديرا 
لمجهودهما المميز في تدريب الحاضرات 
التربية  في  لهن  مفيدة  مهارات  على 
تطوير  في  يحتاجونها  التي  اإليجابية 
جهودهن  ثمار  وتكون  كمعلمات  ادائهن 
مع األطفال يانعة بإذن اهللا.. كما سلمت 
شهادة شكر لألستاذ محمد دحمون رئيس 
جمعية آفاق لتنمية األنشطة الشبانية بقالمة 
عرفانا لكرم الضيافة وتوفير كل الظروف 

لنجاح الدورة. 
المضيفة  وللجمعية  للمدربين  الشكر  كل 
وللحاضرات..  الدورة  على  وللمشرفين 
التنظيم  حسن  على  الخفاء  ولجنود 
على  هللا  والحمد  اللوجستي.  والتحضير 

توفيقه بنجاح الدورة .
أ. صباح غموشي
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فيها  امتزجت  جلسة  في 
والتقدير  المودة  مشاعر 
والمصابرة  المؤازرة  بعواطف 
الخبير  الحكيم  ابتالء  على 
جمعية  وفد  تشرف  سبحانه، 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
عصر  مستغانم،  والية  لشعبة 
جمادى   02 الجمعة  يوم 
الثانية 1442ه الموافق ل15 
جانفي 2021م، بزيارة الشيخ 
الفقيه المربي محمد بوكروشة 
-حفظه اهللا تعالى وأطال في 
عمره - في بيته العامر بمدينة 
سيدي لخضر شرق مستغانم، 

اهللا  بارك  شيخنا  فيها  رحب 
فيه بالحضور بكلمات صادقة 
خطها بيده ونطق بها قلبه بعد 
أن تعّسر أن يتلفظ بها لسانه، 

البالء  على  صابرا  فوجدناه 
لقضاء  محتسبا  به،  ألّم  الذي 
ذريته  حوله  ومن  وقدره،  اهللا 
الذين رباهم على موائد القرآن 

تربية،  من  بها  وأنعم  الكريم 
كتب  الطيبة،  المناسبة  وبهذه 
لنا شيخنا بوكروشة حفظه اهللا 
فيها  أوصى  نورانية  كلمات 
الجمعية  شأن  على  القائمين 
علماء  نهج  باتباع  بمستغانم 
الذين  المؤسسين،  الجمعية 
قبل  الجزائريين  عقول  حرروا 
القدير  العلي  سائال  أبدانهم، 
أن يكون أبناء الجمعية اليوم، 
واهللا  سلف،  لخير  خلف  خير 
إلى  الهادي  وهو  الموفق 

صراطه المستقيم.

Ú�������ëÎä◊Ïi@Ü������‡™@È������Ó‘–€a@É���Óí€a@Ú�����œbÓô@ø@ıb‡‹»€a@Ú�����Ó»∫

@Ùä����◊à€bi@Ô–n§@ÊaåÓ‹À@Ú����ÌÜ‹i@Új»ë
fib���jë˛a@Öb‰€@Ú���Ó„br€a

في جو بهيج احتفل نهاية األسبوع الماضي بمقر غزة الصامدة 
نادي األشبال التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين -شعبة 
األساتذة  من  ثلة  بحضور  لتأسيسه  الثانية  بالذكرى   - غليزان 
والمتعاطفين مع الجمعية ومحبيها، وقد قدم األشبال خالل الحفل 
عليه  يشرف  الذي  النادي  هذا  الجميع،  رضا  نال  ثريا  برنامجا 

الفاضل: خير الدين نذار. 
وقد كان جديرا بذلك بدليل الفعالية التي طبعت نشاط هذا النادي 

الذي ُيعتبر إضافة نوعية لشعبة الجمعية بغليزان. 
 

Z¬aÏÀ˛a@ÚÌ¸Î
@¥����‡ˆb‘€a@‚�ä�����ÿm@›����flä€a@Ô��çby@Ú�����j»ë

Ô«Ï�n€a@›‡»€a@Û‹«
حاسي  ببلدية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  شعبة  قامت 
الرمل بوالية األغواط بالتنسيق مع جمعية إرتقاء العلمية الثقافية 
تزيين  حملة  في  شاركوا  الذين  الشباب  بتكريم  الماضي  األسبوع 
وتشجير وتعقيم ثانوية حشاني عبيد، وثانوية 19 مارس 1962 
بّليل، حيث شرعت الشعبة منذ عودة التالميذ إلى المدارس في مثل 
هذه المبادرات التي تبتغي بها المساهمة في خدمة الصالح العام، 
وقد صدق اإلمام ابن باديس إذ يقول: وغايتنا إيصال الخير لكل 
الجزائريين، إضافة إلى تكريم الشعبة للشباب المتطوع فإّنها أيضا 

قامت بتكريم أفراد الحماية المدنية الذين شاركوا في الحملة. 
 

fib–ü˛a@Úyäœ@…‰ñm@wÌäÌä«Ïi@xäi@Új»ë
في  بوعريريج  برج  بوالية  العلماء  لجمعية  الوالئي  المكتب  شرع 
تنظيم حلقات مع المهرج لفائدة تالميذ وأطفال النوادي واالنطالقة 
التهذيب  أحباب  بنادي   2020 جانفي   07 الخميس  يوم  كانت 
لتعم جميع النوادي إذ تحّبب مثل هذه األنشطة الالصفّية الدراسة 
للبراعم وتجعلهم يقبلون بشوق على مقاعد الدراسة، والشعار الذي 

حمتله هذه السلسلة هو: 
هدفنا: اسعاد أبناءنا مع همسات ومواعظ تربوية. 

@ÒaâÖg@ÒâÎÖ@·����ƒ‰m@Úib‰«@Ú�����Ì¸Î@Új»ë 
Ú�������ÌÏ«Ü€a@Ú����éç˚Ωa

الجزائريين  المسلمين  العلماء  لجمعية  عنابة  والية  شعبة  نظمت 
األسبوع الماضي دورة تكوينية حضورية خاصة بمسؤوالت اللجان 
للمرأة واألسرة والطفل، ومسؤوالت لجان أخرى وعضوات  البلدية 
عامالت لجمعية العلماء المسلمين لوالية عنابة نشطتها األستاذة 
المكتب  عتيقة كنهاني مسؤولة لجنة األسرة والمرأة والطفولة في 
الوالئي (لشعبة عنابة)، وقد تم تنظيم هذا اللقاء الطيب بمدرسة 
بعنوان:  الدورة  وكانت  البوني،  بلدية  العلماء  لجمعية  البصائر 

«إدارة المؤسسة الدعوية». 
وهذه مالحظة مهّمة من األستاذة عتيقة:

دائما ما نالحظ على نسائنا االقبال واالهتمام والرغبة في التعلم 
والتكوين، قصد النشاط في الميدان واحداث الفارق ونشر الفضيلة... 

حفظ اهللا نساءنا وبارك فيهن وفتح عليهن فتوح العارفين به. 
 

—Ó�ç@ø@@lb��Ëí€a@å◊ä∂@ÚÓ‡‹«@ÒÎÜ„
الندوة  فعاليات  السبت  والدراسات مساء  للبحوث  الشهاب  احتضن مركز 
العلمية المعرفية التي نظمها المنبر الطبي للجمعية ونشطها البروفيسور 
الجزائري يحي مكي الخبير في منظمة الصحة العالمية وعالم الفيروسات 
المعروف؛ حيث قدم الضيف الكريم وعلى مدار ساعتين من الزمن عرضا 
في شكل كرونولوجيا النتشار وتطور الفيروس في العالم على وجه العموم 
والجزائر على وجه الخصوص منذ العام العامي، معتمدا في مداخلة عبر 
تقنية الزووم وشاهدها ازيد من عشرة آالف متابع خالل الساعتين على 
معلومات علمية دقيقة ومضبوطة، حيث فّصل وشرح بشكل جيد نوعية 
اللقاحات المتوفرة عبر المخابر ووضع بالدنا على وجه الخصوص فيها.

الخبراء  من طرف  االسئلة  وطرح  والحوار  للنقاش  المجال  يفتح  ان  قبل 
واألطباء المتابعين للندوة عبر وسائط التواصل االجتماعي.

وفي األخير شكر ابن الجزائر كثيرا مبادرة مركز الشهاب السّباق في تنظيم 
مثل هذه الندوات والفعاليات.

وعرفانا بجهوده تم تكريمه افتراضيا بـ «وسام الشهاب»، وشهادة تقديرية 
من  األولى  العلمية  التظاهرة  هذه  في  الفعالة  مشاركته  بعد  له  منحت 

نوعها.
مركز الشهاب يعدكم بالكثير إن شاء اهللا في المستقبل.

فارق رايس

Òäñn´@âbjÅc


