بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة إفريقيا العالمية
كلية التربية
قافلة الغابة الدعوية التربوية
(2018/8/5 -7/16م)
مقدمة-:
عادت قافلة كلية التربية الدعوية التربوية من منطقة الغابة محلية الدبة بالوالية
الشمالية بعد أن حققت أهدافها المرجوة و قد قضت القافلة عشرين يوما (-7/16
2018/8/5م).
الغابة منطقة مأهولة بالسكان يبلغ عددهم حوالي 25الف نسمة ويوجد بها عدد ثالثة
عشر مدرسة منها ثالثة مدارس ثانوية وعدد من رياض األطفال ،وبها أكثر من ثالثين
مسجدا ً تقام به صالة الجمعة والجماعة وبها مجمع حاج بلول اإلسالمي وخلوة غالم هللا بن
عايد الركابي.
منطقة الغابة منطقة تشتهر بالزراعة خاصة النخيل والفواكه بمختلف أنواعها وبها
مشروع الغابة الزراعي الذي تأسس في العام 1917م.
بها مستشفى مرجعي وعدد من المراكز الصحية و بها كل المؤسسات الحكومية األخرى.
ضمت القافلة عددا ً مقدرا ً من هيئة التدريس بالكلية وعدد ( )40طالبا ً من جنسيات مختلفة
بدأت القافلة في تنفيذ برامجها التربوية والدعوية منذ اليوم الثاني لوصول القافلة إلى
الغابة حيث بدأ بحفل االفتتاح حضرة ممثل المعتمد وعدد كبير من روؤساء اإلدارات
الحكومية وبعد االفتتاح مباشرة تم عقد اجتماع مع إدارة التعليم وإدارة الدعوة .
حيث تمت مناقشة البرامج التربوية والدعوية لالتفاق عليها وكيفية تنفيذها وبعدها
انطلقت برامج القافلة في كافة المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية
األساتذة المشاركون-:
المشرف العام
 -1د .إسماعيل محمد عبد هللا .
المشرف األكاديمي
 -2د .عمر إبراهيم عالم .
المجال الدعوي
 -3الشيخ الحبر الشيخ إدريس.
تدريب المعلمين
 -4د .محمد عالم أحمد
المجال الدعوي
 -5د .إسماعيل عثمان ابو الدهب
تدريب المعلمين
 -6د .محمد عبد الرحمن الشيخ
وسائل تعليمية
 -7أ .الرشيد علي إبراهيم
وسائل تعليمية
 -8أ .علي سعيد
المشرف اإلداري
 -9محمد محمد زين
عامل
عز الدين الجيالني
-10
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األساتذة الذين التحقوا بالقافلة-:
 -1د .عبد الرحمن أحمد الفكي.
 -2أ /عماد الدين المهدي.
 -3د.عوض حسان الماحي.
 -4أ /طارق فاروق عبد هللا هارون.
 -5د .طه محمد احمد مطر.

مساعد المدير للتنسيق والمتابعة يتفقد القافلة -:
تفقد الدكتور أسامة ميرغني راشد مساعد المدير للتنسيق والمتابعة مقر القافلة في
يوم الجمعة الموافق  7/20حيث خاطب الطالب وتفقد السكن الخاص بهم وأجتمع مع هيئة
التدريس وقد كان لذلك وقع طيب في نفوس أعضاء القافلة .

عميد الكلية يتفقد القافلة-:
زار الدكتور إبراهيم الخضر الحسن عميد كلية تربية مقر القافلة بالغابة ،واطمئن على
أحوال المشاركين من سكن وإعاشة ،وخاطب المصلين بمسجد البركة يوم الجمعة الموافق
 ، 7/27ووقف على تنفيذ برامج القافلة الدعوية ،والتربوية ،وقام بدعم القافلة ببعض المواد
الغذائية وكمية كبيرة من الكتب الثقافية والمجلة التربوية والمصاحف.
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برامج القافلة-:
أ /البرنامج التربوي-:
 -1دورة تدريب المعلمين-:
تم تنفيذ دورة لتدريب وتأهيل عدد  55معلم ومعلمة على طرائق التدريس
المختلفة وحضور عدد من المحاضرات .

دكتور عبد الرحمن الفكي يقدم محاضرة طرائق تدريس اللغة العريية

دكتور طه مطر وطرائق تدريس مادة الرياضيات
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دكتور محمد عالم يقدم محاضرة في طرائق تدريس اللغة االنجليزية

 -2دورة صعوبات التعلم-:
قدم األستاذ طارق فاروق دورة تدريبية في صعوبات التعليم استفاد منها عدد
( )24دارسة في مركزين بالغابة والدبة .

أستاذ طارق فاروق في إحدى محاضراته عن صعوبات التعلم
 -3محاضرات عامة في المناهج الدراسية.
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 -4الوسائل التعليمية من البيئة المحلية-:
قدم األستاذ الرشيد علي إبراهيم مجموعة من المحاضرات في إنتاج الوسائل
التعليمية من البيئة المحلية استفاد منها عدد( )55معلم ومعلمة .
وقد انتهت محاضراته بإنشاء معرض للوسائل التعليمية بمختلف أنواعها وقد تم افتتاحه
في اليوم الختامي وقد وجد إشادة وإعجاب من كافة الدارسين المهتمين بالتعليم.

أ /الرشيد علي إبراهيم يقدم إبداعاته في إنتاج الوسائل التعليمية من البيئة
المحلية.
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 -5محاضرات ومسابقات بالمدارس بالتنسيق مع النشاط الطالبي-:

تالميذ مدرسة غرب دنقال قبلي االساسية المشتركة يستمعون الى محاضرة عن القيم الدينية
قدمها الشيخ الحبر ود.ابو الدهب بحضور المشرف العام.

تالميذ مدرسة الغابة جنوب األساسية يشاركون في مسابقة عن حفظ القران الكريم و
األناشيد المدرسية بحضور عدد من أساتذة القافلة.
 -6تدريب طالب كلية التربية.
 -7تدريس مقرر الشهادات السودانين لبعض المدارس.
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ب /البرنامج الدعوي-:
 /1دورة تأهيل لالئمة والدعاة -:تم تأهيل عدد( )43من األئمة والدعاة.

السيد معتمد محلية الدبة يفتتح دورة تأهيل األئمة والدعاة بحضور الشيخ الحبر .
 /2محاضرات بالمساجد :تم تنفيذ عدد()27محاضرة بمساجد الغابة المختلفة .

محاضرة طالبية لمدارس الغابة الثانوية
بنين والغابة التجارية.

حضور الطالب لحلقات التجويد

7

 /3محاضرات دور المؤمنات -:تم تقديم عدد( )7محاضرات في دور المؤمنات .

 /4المشاركة في بعض المناسبات األجتماعية (المآتم).

قدم شيخ الحبر محاضرة عن فقه الجنائز نالت استحسان الحضور في هذا المآتم .

 /5إمامة المساجد بالغابة-:
غطى الشيخ الحبر الشيخ إدريس والدكتور إسماعيل ابو الدهب عدد من المساجد في خطب
صالة الجمعة وقد شارك عدد من الطالب الدعاة إمامة المساجد في يوم الجمعة وقد بلغت
المشاركة عشرة مساجد.
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ج /البرنامج الرياضي-:
شارك منتخب الكلية بعدد من المباريات الودية مع اندية المنطقة بلغ عددها سبع اندية وهي
نادي النصر ونادي األمير ،والزهرة،والقوز،و الشاطيء ،وزحل ،والنجمة وقد اكتسب
المنتخب خبرات وشارك أهل المنطقة في المجال الرياضي.

د /البرنامج الثقافي-:
قدم طالب الكلية عدد من الليالي الثقافية والسمنارات في كثيرمن المجاالت في ايام القافلة
كما شاركوا أهل المنطقة في عكس ثقافة بالدهم لدى انسان المنطقة.
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جانب من ابداعات الطالب وانتاج الصحف الحائطية .

القافلة تبني وتصمم مسرح متكامل لمدرسة حاج عبد الحفيظ األساسية بنات عبارة عن هدية
من القافلة نظير تعاونهم وذلك بتصميم الفنان الرشيد و أشراف األستاذ محمد عبد الرحمن
الشيخ .

مسرح مدرسة الغابة الثانوية التجارية تصميم االستاذ علي سعيد عبارة عن هدية من القافلة
ايضا.
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أ /علي سعيد يبدع و يصمم مجموعة من الالفتات الخاصة بالمدارس .

هدية من القافلة عبارة عن الفتة الستراحة الغابة قام بتقديمها المشرف العام لمدير الوحدة
اإلدارية وذلك بدفع كامل التكلفة .
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ه /البرنامج االجتماعي-:
تفاعلت القافلة ببرامجها المختلفة مع مكونات السكان بمنطقة الغابة حيث تمت عدة
زيارات لمناطق الغابة المختلفة ممثلة في أنديتها ومساجدها ثم التعارف بين اعشاء القافلة
والمواطنين وقد سجلت هذه الزيارات عدد سبع مناطق مختلفة بدعوة من أهلها الكرماء

الطالب يضعون بصمة بتشجير شوارع المدارس تحت إشراف أ /محمد عبد الرحمن

القافلة في زيارة أسرة السباح سلطان كيجاب وقضاء وقت ممتع مع أسرته بحضور كبير
األسرة األستاذ عباس كيجاب.
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أعضاء القافلة في زيارة لمشروع الغابة الزراعي بحضور مدير المشروع ويظهر في
الصورة الشيخ الحبر د/ابو الدهب د/عالم ،أ /محمد زين أ /علي سعيد أ /عز الدين ومدير
الوحدة اإلدارية ،ود .إسماعيل محمد المشرف العام.

الباشمهندس صالح الزبير يشرح للوفد تاريخ قيام مشروع الغابة والمعلومات االخرى.

األساتذة والطالب في استراحة مشروع الغابة الزراعي في يوم ترفيهي ويظهر في
الصورة يايا جالو السنغالي أمير الطالب وعلي ارسالن التركي .

13

القافلة تضع بصمة والطالب يحملون الطوب والطين لبناء مسرح بمدرسة الحاج عبد
الحفيظ األساسية بنات.

القافلة في ضيافة المشرف العام بمنزله في الغابة في اطار التواصل االجتماعي بين القافلة
و مجتمع الغابة

الطالب يندمجون في مجتمع الغابة ،ويشاركونهم األكالت الشعبية.
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الحفل الختامي-:
اختتمت القافلة أعمالها بحفل ختامي حضره نائب المعتمد ومدير وحدة الغابة اإلدارية
والقاضي المقيم بالغابة ومدراء التعليم والرعاية االجتماعية والزراعة ومدراء اإلدارات
الحكومية األخرى .
وتم توزيع الشهادات على الدارسين من المعلمين والمعلمات وكذلك األئمة والدعاة
ومعلمات رياض األطفال .
تم تكريم معتمد محلية الدبة وعدد من اللذين قاموا بأعمال من المسئولين واللجان الشعبية
ومدراء الوحدات الحكومية وكل من ساهم في إنجاح أعمال القافلة .

يظهر في الصورة نائب المعتمد والقاضي المقيم ومدير وحدة الغابة اإلدارية

جانب من حضور الحفل الختامي
د .إسماعيل محمد عبد هللا
المشرف العام للقافلة
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