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                                         التعريف باملركز 
  مركز بودي للقرآن الكرٌم والعلوم الشرعٌة: االسمـ. 

  م1952تم تأسٌس هذا المركز فً عام : تاريخ التأسيسـ. 

  ـ رحمه هللا تعالىيهو الشٌخ أحمد دام سٌس: المؤسسـ . 

  مدٌرٌة كوكً ـ مقاطعة لوغا ـ  (بودي  )ٌقع هذا المركز فً قرٌة : الموقعـ

 .جمهورٌة السنغال

 

 :مراحل التعليم في المركز

  نقسم إلى مرحلتٌن أساسٌتٌنيـ التعلٌم فً المركز: 

 :  مرحلة تحفٌظ القرآن الكرٌم:أوال

تتراوح مدة هذه المرحلة بٌن أربع إلى سبع سنوات، والتالمٌذ فً هذه المرحلة ٌنقسمون إلى حلقات  

 .ٌقوم على كل منها مشرف ٌتولى إدارتها وتحته مساعدون

 

 نموذج من حلقات القرآن الكريم
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.  أما مدٌر المركز فهو المشرف على جمٌع الحلقات 

 

:    مرحلة التعلٌم العام، وهً ترتكز على نظامٌن مختلفٌن:ثانيا 

ـ النظام المدرسً المعاصر؛ من حٌث االعتماد على منهج معٌن وفصول دراسٌة 1

. (المرحلة االبتدائية ـــ والمرحلة اإلعدادية )منظمة، وٌضم هذا النظام 

وٌختلف عن سابقه بكونه ال ٌعتمد على المناهج المدرسٌة المعروفة، : ـ نظام المجالس2

بل ٌكون على شكل دروس جانبٌة أو كتب معٌنة ٌدرسها التلمٌذ إضافة إلى مقرراته 

 .كما ٌوفر المركز هذا النوع من التعلٌم لغٌر منسوبٌه. المدرسٌة

والجدٌر بالذكر أن اللغة العربٌة هً أساس التعلٌم فً هذا المركز، وٌضاف إلٌها تعلٌم 

. اللغة الفرنسٌة كلغة ثانٌة

.    وللمركز دروس أخرى لمحو األمٌة فً المنطقة

 

 نموذج من حلقات القرآن الكريم
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 :التالميذ

  بنات؛ ٌأتونه من مختلف األقالٌم البنٌن والمن عدد كبٌر ٌحتوي هذا المركز على

. السنغالٌة ومن بعض الدول المجاورة

 (التعلٌم، التغذٌة، اإلسكان، العالج  ) :الخدمات كلها مجانية .

   

:   مرافق المركز

 وهو عبارة عن غرف للنوم بعضها مبنية وبعضها أكواخ مصنوعة من القش :السكن. 

 ٌضم المركز خمس دورات للمٌاه كلها مبنٌة:المراحيض . 

 كوخ واحد مصنوع من القش:المطبخ . 

 ٌضم المركز مخزنٌن أحدهما مصنوع من الصفائح الحدٌدة، واآلخر من :الخزانة 

 .القش

 

 الفصول الدراسٌة : 

 .نظرا لقلة اإلمكانات يستعمل المركز غرف النوم وظالل األشجار كأماكن للدراسة 

   نموذج من الغرف السكنية والفصول الدراسية
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: الموارد 

       ٌعتمد المركز على الزراعة الموسمٌة، وتربٌة األغنام،  والتبرعات المحلٌة من  

 0بعض المحسنٌن

 

 

 

 :أهداف المركز

:        هذا المركز له أهداف سامٌة ٌسعى بتحقٌقها قدر اإلمكان ، أهمها

. خدمة كتاب هللا ـ تعالى ـ وحفظ السنة النبوٌة  -1

 .محو األمٌة ومحاربة الجهل -2

 .إعداد مسلم واع ملتزم بالتعالٌم الشرعٌة -3

 نموذج من حقول المركز واألدوات الزراعية
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 .إعداد مواطن صالح قادر على خدمة المجتمع، وتحمل أعبائه -4

 .المساهمة فً بناء صرح األمة -5

 . تدرٌب الشخص على العمل الجماعً -6

 

 :احتياجات المركز

رغبة فً تحقٌق هذه األهداف المرسومة، ٌحتاج المركز إلى عدٌد من األمور 

: الضرورٌة، منها

.  توسعة المبانً السكنٌة -1

 .بناء سقٌفة كبٌرة للحلقات القرآنٌة  -2

 .بناء فصول دراسٌة مجهزة بلوازمها  -3

 .إقامة مبنى لإلدارة، وتجهٌزها بمستلزماتها  -4

 .إقامة مكتبة متكاملة، مزودة بالمستلزمات العصرٌة  -5

 .كفالة مدرسٌن لقسم التحفٌظ، ومدرسٌن لقسم التعلٌم  -6

 . إٌجاد عٌادة مدرسٌة -7

 . كفالة طبٌب للعٌادة -8

 .بناء مخازن لحفظ أمتعة التالمٌذ، وحفظ المواد الغذائٌة  -9

 .بناء مطبخ للمركز  -10
 .توفٌر مٌاه صالحة للشرب؛ علما بأن المٌاه الموجودة للمركز مالحة  -11

إٌجاد مشارٌع تنموٌة وقفٌة؛ لسد مٌزانٌة المعٌشة، وفواتٌر المٌاه والكهرباء -  10

 .وغٌرها

 

 :ملزيد من التوضيح ميكن االتصال بـاألرقام التالية
221339607463   ++221775341089           

+221765935776             +221775242874 


