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شعبة بلدية العلمة بسطيف تنظم ندوة 
تكوينية ملعلمي القرآن الكريم

نظمت يوم السبت 06 فيفري شعبة بلدية العلمة بوالية سطيف 
الندوة الوالئية األولى للتعليم القرأني الخاصة بمعلمي ومعلمات 
القرءان الكريم بمدارس جمعية العلماء للمقاطعة الشرقية للوالية، 
والتي تضم كل من شعبة العلمة، بئر العرش، معاوية، عين 

السبت، بني عزيز. 
كانت الندوة بعنوان: صفات معلم القرآن الرسالتي. 

القرآني في  التعليم  القائمين على  الندوة تجاوبا من  وقد لقيت 
قال  تعالى حيث  اهلل  ذلك رضى  يحذوهم في  الجمعية  شعب 
القرآن وعلمه(، وكذا  تعلم  صلى اهلل عليه وسلم )خيركم من 
تحسين العملية ليكون النفع أكبر، إذ أول ما يجب أن يتميز به 

معلم )ة( القرآن هو الرسالية. 

النادي القرآني نور وبيان بشعبة سيدي عكاشة 
بالشلف حيتضن الندوة التكوينية الثالثة 

ملعلمات التحضريي

بوالية  الثالثة  للمقاطعة  التحضيرية  األقسام  لمعلمات  كان 
الشلف دورة تكوينية من تأطير المكتب الوالئي لجمعية العلماء 
األستاذ  الوالئيى  المكتب  رئيس  بحضور  الجزائريين  المسلمين 
الذي  شامي«  »أحمد  األستاذ  التربية  ومفتش  لزعر«  »الحاج 
كان له الفضل في تقديم الدورة والتي كان محتواها عن طرق 
من  ثلة  بحضور  وذلك  الطفل  مع  والتعامل  التعليم  وأساليب 
المعلمات اللواتي استفدن كثيرا وكان لهن الدور في إثراء الدورة 

بالنقاش واألسئلة وتعميق الحوار البناء. 
»ضمت الدورة كل من بلدية سيدي عكاشة وبلدية بني حواء«. 
وبقية معلمات نوادي البلديات األخرى استفدن من التكوين في 

ندوات تم تنظيمها سابقا. 

شعبة والية قسنطينة يف محـلة تنظيف لغابة جبل الوحش
قامت شعبة قسنطينة من خالل شباب الجمعية،بالتنسيق والتعاون مع 
عدد من الجمعيات، والهيئات بحملـة تنظيف لبحيرات جبل الوحش، 
وتنقيتها،  لتهيئتها  بالبحيرات  المحيطة  المنطقة  في  األماكن  وبعض 
وذلك في مناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، وبحضور السلطات 

المحلية .
كبير  بعمل  القيام  والطلبة  الشباب  لجنة  خالل  من  الشعبة  وتعتـزم 
في األسابيع القليلة القادمة في مجال حماية البيئة، وغرس األشجار 
وبعض  الغابات  محافظة  مع  التنسيق  على  عملت  وقد  والتنظيـف، 

السلطات المحلية )البلدية والمندوبيات(. 
لإلشارة فإن الشعبة من خالل لجنة الشباب ونادي أحفاد ابن باديس

وجبات  كإعداد  الخيري:  المجال  في  مهمة  بأعمال  تقوم  تزال  ما 
األكل لمرضى المستشفى الجامعي)ابن باديس( ومساعدة المحتاجين 
بالتعاون مع أهل الخير.وُينتظر إعداد برنامج خاص بشهر رمضان 

الفضيل والذي سُيعلن عنه قريبا بحول اهلل .

أخبـــــــــار  مـخـتــصــــــــــــــرة

نظم المكتب الوالئي لشعبة جمعية العلماء 
صبيحة  بمستغانم  الجزائريين  المسلمين 
يوم الخميس 22 جمادى اآلخرة 1442ه 
ندوة  2021م،  فيفري  ل04  الموافق 
تكوينية لفائدة معلمي القرآن الكريم لنوادي 
الجمعية بنادي الشيخ الطيب العقبي رحمه 
اهلل بشاطيء بلدية حجاج، افتتحت الجلسة 
بتالوة طيبة للشيخ علي نابي معلم القرآن 
الكريم لنادي الصحابي الجليل لمعاوية بن 
أبي سفيان رضي اهلل عنه، ثم بكلمة طيبة 
للشيخ محمد سعداوي نائب رئيس المكتب 
الحضور  فيها  ذكر  للجمعية،  الوالئي 
بشرف مكانة أهل القرآن عند اهلل تعالى، 
وفضل تعليم كتاب اهلل تعالى، وأثره على 
الناشئة وعلى األمة كلها، ثم تناول الكلمة 
الشيخ الدكتور بومعزة شعبان في مداخلة 

مشايخ  عند  القرآني  »التعليم  بعنوان: 
الجزائريين«،  المسلمين  العلماء  جمعية 
سرد فيها رؤية مشايخ الجمعية المؤسسين 
التي  آثارهم  خالل  من  القرآني  للتعليم 
وثقوها في مطبوعات الجمعية كالبصائر 
والشريعة  المحمدية،  النبوية  والسنة 
التي  والمنزلة  وغيرهم،  المحمدية  النبوية 
للتعليم  المؤسسون  الماهدون  يوليها  كان 
الحقبة  إبان  له  المالزمة  والعلوم  القرآني 
االستعمارية وما بعدها، كما أورد الشيخ 
سعت  التي  الكبيرة  المشاريع  من  عددا 
الجمعية إلى تجسيدها في عهدها الجديد، 
بينها مشروع جامعة إسالمية وهي  ومن 
الرحمن  عبد  الوزير  الشيخ  راودت  فكرة 
مداخلته  في  تعالى،  اهلل  رحمه  شيبان 
معلما  تكون  »كيف  بعنوان:  كانت  التي 

نابي  القادر  عبد  الشيخ  أبرز  رساليا؟«، 
رئيس شعبة جمعية العلماء ببلدية سيدي 
التي  علي جملة من الضوابط واألصول 
يجب أن يراعيها ويستحضرها معلم القرآن 
الكريم في تدريسه يمكن إجمالها كاآلتي:

 وضوح الهدف
 المحتوى

 طريقة التدريس
 التقويم

لطرح  المجال  فتح  الجلسة  نهاية  وفي 
للجمعية  الكريم  القرآن  معلمي  انشغاالت 
والتي صبت في مجملها بضرورة توحيد 
حتى  الجمعية  نوادي  في  التعليم  مناهج 
تنتظرها  التي  الالزمة  اإلضافة  تقدم 
للناس،  أخرجت  جمعية  خير  من  األمة 
التكويني،  اليوم  هذا  فعاليات  ختم  وقبل 
كلمة  إلى  باالستماع  الحضور  تشرف 
بوكروشة،  مراد  اإلمام  الشيخ  من  طيبة 
على  الجمعية  على  القائمين  فيها  شكر 
الكريم  القرآن  خدمة  في  الطيبة  جهودهم 
وأهله، وحرصهم على تنشئة أبنائنا على 
أرادها  كما  السليمة،  اإلسالمية  التربية 
األوائل، وهي  الجمعية ومشايخها  علماء 
التي أسست على تقوى من اهلل ورضوان، 
يوم  مع  تعالى  اهلل  بإذن  يتجدد  والموعد 
مع  اهلل،  شاء  إن  قريب  آخر  تكويني 
شعبنا  في  الكريم  القرآن  معلمات  أخواتنا 

البلدية. 

ندوة تكوينية لـمعلمي القرآن الكريم مبستغامن

بوالية  ليشانة  شعبة  نظمت 
فيفري2021   06 يوم  بسكرة 
تربوية  ترفيهية  رحلة  بتنظيم 
أفواج  طلبة  من  لمجموعة 
تحفيظ القرآن الكريم إلى سد 
لوطاية  ببلدية  الغزالن  منبع 
ليشانة،  عن  شماال  كم   40
دامت يوما كامال تعارف فيه 
البعض،  بعضهم  مع  الطلبة 
جماعية  أعماال  وتعلموا 
السد  ضفاف  على  وتنزهوا 
متنوعة  ألعابا  ولعبوا  الواسع، 
مما أضفى جوا تنافسيا مرحا 

على الرحلة. 

شعبة ليشانة بوالية بسكرة تنظم رحلة لتالمذتها

الناس  من  الكثير  أحوال  تعطل  بعد 
خالل الجائحة أبت لجنة المرأة واألسرة 
والطفل لشعبة بلدية العلمة إال أن ترفع 
تتوقف  ولم  العمل  وواصلت  التحدي، 

فاستمر التعليم القرٱني:
_تثبيت(  وعرض  _تحفيظ  )احكام 
التواصل  وسائل  طريق  عن  بعد  عن 
حال  في  الهاتف  أو  االجتماعي، 
تعذرهما. ووفقنا اهلل تعالى إلى تحقيق 
خاتمين  عشرة  في  يتمثل  مهّم  إنجاز 
لكتاب اهلل حفظا، وباإلحكام وفق الرواية 

وهم: سبع سيدات، وثالثة أشبال.
على  أقيم  حفل  في  تكريمهم  تم  وقد 

السبت  يوم  اللجنة  طرف  من  شرفهم 
6 فيفري2021 الموافق ل24 جمادى 
اآلخرة 1442 وذلك بالمدرسة القرآنية 

الشيخ عبد الحميد بن باديس. 
الخاتمين  اللجنة  تهنىء  وبالمناسبة 

والخاتمات، وتدعو اهلل تعالى أن يبارك 
ونفع  والعمل  تدبره  ويرزقهم  فيه  لهم 

األمة به. 
هذا دون أن تنسى اللجنة اإلشارة إلى 
أنه تم خالل الحفل أيضا تكريم األمهات 
المتحررات  من قسم محو األمية وهن 

من األمية، والخاتمات لسورة البقرة .
من  األمر،  يعنيهم  من  كل  من  نرجو 
واألخوات،  اإلخوة  ومن  األسرالمهتمة، 
وتعّلم  الكريم  القرآن  حفظ  مسألة  في 
المدارس  من  يقتربوا  أن  تالوته  أحكام 
لجمعية  العلمة  لشعبة  التابعة  العاملة 

العلماء المسلمين الجزائريين. 

جلنة املرأة واألسرة والطـــفل يشعبــة بلدية العلمة -والية سطيف ترفع التحّدي

قـــــــــام يـــــــــوم الجمعة 05 فيفـــــــــري2021 
الموافق لليوم الرابع من وفاة االســـــــــتاذة 
حياة بلعبيدي رئيسة لجنة االسرة والمرأة 
والطفولة بالمكتب البلدي لشـــــــــعبة بلدية 
طولقة بوالية بســـــــــكرة وفـــــــــد من جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ممثال في: 

األستاذ سليم بلحسن مدير وكالة ال تور 
للسياحة واألسفار، ومدير مؤسسة القدس 
للتســـــــــجيالت القرانيـــــــــة، عضو المجلس 
الوطني سابقا بجمعية العلماء المسلمين 
الجزائرييـــــــــن )2013-2008( وعضوا 
للجمعية: االســـــــــتاذة  الوطني  المكتـــــــــب 

اعتدال دبابش، والدكتورة رشـــــــــيدة زبيري 
حرم الســـــــــيد بلحسن بزيارة بيت االستاذة 
الفاضلـــــــــة حياة بلعبيدي رحمة اهلل عليها 
وتقديم واجب العـــــــــزاء ألبنائها، واخواتها 
خوانها كل باســـــــــمه، وللســـــــــيدة والدتها  واإ

الكريمة -حفظها اهلل- 

وبلغوهـــــــــم تعازي كل اعضـــــــــاء المكتب 
الوطني للجمعية وعلى رأســـــــــهم الشـــــــــيخ 
الرئيس الدكتور عبد الرزاق قسوم نسال 
اهلل تعالى أن يتغمدها برحمته وأن يلهمنا 
الصبر وأن يجمعنا في الفردوس األعلى 

غير مبدلين وال مغيرين. 

وفــــد مجعيـــــة العلمـــــاء يــــؤدي واجـــــب العـــزاء فـــي وفـــاة األستــــاذة بلعبيـــــدي


