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1  

 والعمرة للحج الوطني الديوان اعتماد( والعمرة الحج مناسك داءبأ املتعلقة اإلجراءات تحسين 

ONPO ةلعمر وا بالحج املتعلقة التنظيمية املراحل جميع في الرقمنة هجلن  ـ (، 

 أقرته ملا وفقا والوثائق اإلجراءات تخفيف( اإلسالم وإثبات باعتناق املتعلقة اإلجراءات تبسيط 

 ،) تدابير من الحكومة

 السيما ,هللا بيوت فتح في سهولة أكثر عمل آليات اعتماد( املساجد فتح إجراءات تبسيط           

 ،) املطلوبة الوثائق حيث من

 إحصاء وعملية املعوزين قوائم ضبط مجال في املعنية الوزارية الدوائر مع الجهود تنسيق 

 .استثمارية مشاريع إلنشاء املوجهة سيماال  ،الوقفية األمالك

2 

 مع إطار اتفاقيات(4)أربع إبرام: 

 ، 2020فبراير املستشفيات، وإصالح والسكان الصحة وزارة 

 ، 2020يونيو الحقوق، وذوي  املجاهدين وزارة 

 ، 2020يوليو ومكافحته، الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة 

 . 2020يوليو وترقيتها، الطفولة لحماية الوطنية الهيئة 

 تييأ بما تتعلق وتنظيمية قانونية نصوص مشاريع (8ثمانية) إعداد: 

 للوسطية الجزائر مركز’‘يسمى املتخصصة الدينية والدراسات للبحوث مركز إنشاء 

 .’’واالعتدال

 الجزائر، جامع بتسيير تعنى مؤسسة إحداث 

 عليه، واملحافظة الجزائر جامع حماية 

 املساجد، بناء بنمطية يتعلق شروط دفتر 

 القرآنية، للمدرسة األساس ي القانون  

 القرآن، بدار واألوقاف الدينية الشؤون وزارة إطارات لتكوين العليا املدرسة إنشاء 

 والزكاة، لألوقاف الوطني الديوان إنشاء 

 الدول  من األجانب ن املمنوحو  لطلبة بها يلتحق(صاملتخص للتكوين وطني معهد إنشاء 

 .)الساحل ودول  اإلفريقية

 



 

 

3 

 الرسمية النشرة: 

 . 19بكوفيد خاص وعدد 2020 لسنة األول  بالسداس ي الخاص 39 العدد إصدار 

 

  ة،ــــوالئي ةـــــــمديري (48 الوطني، التراب لــــــــكام عبر مركزا، 64 طـــــــترب للوزارة، ةــــبيني شبكة تثبيت  

 ،)وفروعه اإلسالمي الثقافي املركز ،امعهد 13

 الرقمنة، مجال في القطاع وإطارات موظفي من 1193تكوين 

تثبيت :حصص(4)  أربع تضمن وقد الرقمنة، بعملية الخاص الشروط دفتر على واملصادقة إعداد 

 اقتناء بعد، عن املحاضرة نظام تثبيت اآللي، لإلعالم محلية شبكات تثبيت معلوماتية، أنظمة

 .تجهيزات

 املتخصص، للتكوين اوطني امعهد 13 فائدةل موجه بعد، عن للتكوين معلوماتي نظام تطوير 

مختلف على املشترك والعمل املعلومات، وتبادل االتصال لتسهيل داخلية، تفاعلية بوابة إنشاء 

 .امللفات

 الذكية، الهواتف على» الجزائر علماء فتاوى   « تطبيق إنشاء 

 التواصل شبكات باستخدام بعد، عن القرآني التعليم مجال في الكتروني نظام إحداث 

 االجتماعي

    110:االلكترونية املقرأة 

 متصل،24392 و حساب 

 مشارك، 28169  :االلكترونية االفتراضية القرآنية املدرسة 

 القطاع مستوى  على واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام تعميم : 

 مديرية 48 طرف من رام،وأنستغ ويوتوب، تويتر، على وحسابات فيسبوك صفحات إنشاء 

 اإلسالمي الثقافي املركز املتخصص، للتكوين امعهد 13 واألوقاف، الدينية للشؤون

 وفروعه،

 ئمة،األ  عليها يشرف افتراضية قرآنية ومدارس مساجد إنشاء 

 وتأمين تنظيم أجل من للوزارة، الرسمي اإللكتروني البريد على حساب 700 إنشاء 

 املراسالت،

 .التدفق عالية اإلنترنيت بشبكة القطاع هياكل ربط 
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 التطرف من والوقاية الوعي بنشر تعنى ،2020 نوفمبر 6 تاريخ من بداية جمعة خطب برمجت 

فعاليات  إطار في باملوضوع الصلة ذات محاضرات وإدراج الكراهية، خطاب ونبذ والتمييز

 ، 22 دورته في الكريم للقرآن الوطني األسبوع

 للفتوى، الوزارية اللجنة دور  بعث 

 الفتوى  خدمة تقديم : 

  800:هاتفي استفتاء -       ،فتوى  7096 : عددها بلغ السنة، مدار على اإللكترونية الفتوى  

 ،مكاملة

 38 :كتابية فتاوى  لبط -           ،استقبال 200 :الوزارة بمقر استفتاء 

 .طلب

 والتلفزة، باإلذاعة وحصة درس 6944 تقديم 

 االجتماعي، التواصل شبكات على والصورة بالصوت درس 12256 بث 

 الدولية املحافل في الجزائر ملمثلي املميز الفائز مسابقة تنظيم. 

.

 نسخة، 169000 وطبع نسخة، 219920  توزيع  :الشريف املصحف 

 الوزارة، مجالت تحكيم إجراءات استيفاء 

 باملخطوطات، خاصة قاعة تهيئة مع نادر، مخطوط 100 رقمنة 

 الثقافي املركز مستوى  على تحسيسية وأيام وندوات محاضرات بين نشاط، 1074 تنظيم 

 .وفروعه

 ملواقيت الرسمية اليومية من نسخة 52000 املسجد، رسالة من أعداد (3)ثالثة :إصدار 

 واملفكرة اإلمساكية، من نسخة 95000 و براي، بلغة نسخة 1000 منها ه، 1442 الصالة

 لغات، (4) بأربع اإلسالمية الثقافة ومجلة بالقطاع، الخاصة

 وكتيبات مطويات بين عنوان 39 طبع. 
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 الجزائر، بجامع الصالة قاعة تدشين 

 وزاري، بقرار مسجدا 68 فتح 

 مسجدا، 18449 :املساجد عدد بلغ 

 مدرسة، 2487 :القرآنية املدارس عدد بلغ 

 لفائدة مالية إعانات تخصيص: 

 جزائري، دينار 10.000.000.00: بمبلغ دينية جمعيات 10 

 جزائري، دينار 40.390.570.00 : بمبلغ عاملة قرآنية زاوية 63  

 القرآني التعليم وبرامج مناهج وتوحيد تحيين: 

 القرآنية، املدرسة مقررات إعداد عملية ىلتتو  وطنية لجنة إحداث 

 .التمدرس قبل ما لفئة كتب أربعة تأليف عملية في الشروع 

.

 أجانب، طلبة(4 ) أربعة منهم املتخصص، للتكوين الوطنية املعاهد من طالبا 648 تخرج 

 2020سنة خالل ابيداغوجي امنصب 450 ــب القطاع تدعيم ، 

 التعليم أستاذ رتبتي لشغل الترقية قبل ما التكميلي التكوين إطار في موظفا 59 تكوين 

 .مدرس وإمام القرآني

.

 الخارج، في الجزائريين ملساجد الجيد والتأطير التكوين في الكبير باريس مسجد مرافقة 

 باريس مسجد لدى الديني النشاط لتأطير إماما 60 النتقاء وطنية مسابقة إجراء تم 

 .الكبير

 تفش ي بسبب 2020 / 12 / 31 بتاريخ انتدابهم مدة تنتهي إماما 54 انتداب مدة تمديد تم 

 ،مناصبهم شغور  لتفادي الوباء،

 يميزه ديني تأثير إحداث أجل من الجزائري  للمجتمع العريقة الدينية املمارسات مكانة تعزيز 

 .العالم في أخرى  بلدان وفي إفريقيا في السلم ونشر والتسامح االعتدال
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.

 من إخالؤها تم التي املسيحية املقابر السيما الوقفية، لألمالك القانونية التسوية متابعة 

 .الرفات

 ـ ب تقدر األوقاف عدد في زيادة وسجلت بها، متكفل الوقفية لألمالك القانونية التسوية عملية 

 .وقفي ملك 11751 لتصبح وقفي ملك165

 . مقبرة 252 أصل من مسيحية مقبرة 21 تسوية تم 

 لألوقاف املركزي  الصندوق  في املودعة الوقفية األموال تثمير 

 كيفية على االتفاق أجل من الجزائري  الوطني البنك السيما املالية املؤسسات مع التواصل تم 

 .املودعة الوقفية األمالك تثمير

)19  (

 الزكاة، صندوق  حصيلة من الوالئية والحسابات املركزي  الحساب من 2 % نسبة تخصيص 

 ،19 -كوفيد- الوطني التضامن بصندوق  الخاص الحساب لفائدة

 اإلسالمي، الثقافي املركز وفروع القرآنية املدارس مستوى  على الكمامات صناعة مبادرة 

 املسجد، رسالة مجلة من 19 كوفيد كورونا بجائحة خاص عدد إصدار 

 الوطنية اللجنة طرف من بالجائحة الصلة ذات الفقهية للمستجدات املستمرة املتابعة 

 الواليات، مستوى  على العلمية واملجالس املركزية، اإلدارة مستوى  على الفتوى  ومكتب للفتوى 

 للمساجد املراقب التدريجي الفتح كثب عن تتابع لجنة إحداث، 

 الطبية، األسرة مع للتضامن الوطنية الحملة في املساهمة 

 بالدم للتبرع الوطنية الحملة في املشاركة. 

 تنظيم : تم 

  877861 وجواري، مسجدي نشاط 

 811 ،املناسبات في نشاط 1608 تحسيس، حملة 17836 و ،امصحف 78918 وتوزيع مسابقة 

 واألعياد،

 1695312 تضامني، نشاط 

 1035013الصحية الوقائية اإلجراءات في باملساهمة متعلق نشاط . 
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1  

 واليات: 09عددها: 

  08/03/2020والية الشلف بتاريخ 

  17/05/2020والية وهران بتاريخ 

  30/06/2020والية تندوف بمرافقة رئيس الحكومة السيد عبد العزيز جراد بتاريخ 

  27/08/2020والية سطيف بتاريخ 

  01/10/2020والية بسكرة بتاريخ 

  19/10/2020والية مستغانم بتاريخ 

  20/10/2020والية معسكر بتاريخ 

  زيارة في إطار الحملة االنتخابية( 23/10/2020والية املسيلة بتاريخ( 

  زيارة في إطار الحملة االنتخابية( 24/10/2020والية األغواط بتاريخ( 

2  

 01 :عددها

      في إطار اللقاء السنوي ، 18/01/2020وتتعلق بمهمة إلى اململكة العربية السعودية بتاريخ 

 م.2020هـ/  1441مع وزارة الحج والعمرة السعودي لتحضير موسم حج 

3  

 سفراء وهم كاآلتي: 10 :عددهم

  23/06/2020العمريني بتاريخ سفير اململكة العربية السعودية السيد عبد العزيز بن إبراهيم 

   2020جويلية  08سفير دولة فلسطين بالجزائر السيد أمين رمزي مقبول بتاريخ. 

   سفير البرتغال بالجزائر السيد لويس دي ألبوكراك فيلوسوLouis De Albuquerque Velso  بتاريخ

 .2020جويلية  08

  2020جويلية  14سفير دولة الكويت بالجزائر السيد محمد الشبو  بتاريخ. 

  غوكتاس أوزدمير سفيرة دولة تركيا بالجزائر السيدة ماهينورMahinur OZDEMIR GOCTAS  بتاريخ

 .2020جويلية  28

 سفير مملكة هولندا بالجزائر السيد روبيرت فان إيمبدان Robert VAN EMBDEN بتاريخ             

 .2020جويلية  28
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  روسو سفير الفاتكان بالجزائر السيد لوسيانو Luciano RUSSO  زيارة  2020سبتمبر  06بتاريخ(

 وداع(.

 ــــــدو  موران ــ ــ ــــانـ ــ ــــــر السيد فرنــ ــ ــــــا بالجزائــ ــ ــ ــ  .2020سبتمبر  07بتاريخ   Fernando   MORANسفير إسبانيـ

  2020أكتوبر  21سفير الجزائر بفرنسا السيد محمد عنتر داود بتاريخ. 

  

4  

 اتفاقيات: 03  :عددها

  توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة املجاهدين وذوي الحقوق ووزارة الشؤون الدينية اتفاقية

 .2020جوان  18واألوقاف بتاريخ 

  التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بمسجد أسامة بن زيد

 .2020جويلية  07بئر مرد رايس بتاريخ      –الكونكورد حي  –دار القرآن  –

  التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية واألوقاف والهيئة الوطنية لحماية وترقية

 .2020جويلية  16الطفولة بتاريخ 

  الحصة ويدخل في هذا اإلطار االتفاق الذي تحقق مع الطرف السعودي في موضوع الحج، برفع

 في السنوات املاضيةـ 36.000كان عددهم حاج بعدما  41.300لى إخصصة للحجاج الجزائريين امل

 

 .ااجتماع 23 :عددحضور مجلس الوزراء، ب

5  

 .ااجتماع 31 :عددحضور مجلس الوزراء، ب -6

7  

 .ااجتماع 15 :عددها

8  

 02 :عددها

9  

 اتلفزيوني تسجيل  14عددها :  

10  

 حصص إذاعية 09 :عددها
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11  

 02 :عددها

12  

 اعضو 13 عدد: ال

13  

 شيوخ زوايا 05 :عددال

  التجانية في غرب إفريقيا الشيخ الطيب التجاني باملستشفى العسكري عين زيارة ممثل الطريقة

 .2020نوفمبر  26النعجة يوم الخميس 

14  

 شخصيات وطنية 05 :عددهم

 ( لقاء مع أعضاء اللجنة العلمية ملتابعة ورصد فيروس كوروناCovid-19). 

15  

 وهيئاتما بين شخصيات  23 :عددال

 .(03) ثالثة لقاءات :األئمة ةلقاء مع ممثلي نقاب-16

 شخصيات وطنية: -17

 21العدد:           

18  

 02 ا:عدده

  حضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقاعة املحاضرات للمسجد القطب عبد الحميد بن

 .2020ماي  17باديس، وتكريم مجموعة من األيتام بلباس العيد بوالية وهران يوم األحد 

  تكريم الطلبة املتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم باملركز الثقافي اإلسالمي ببلدية معسكر والية

 .2020أكتوبر  20معسكر يوم الثالثاء 

19  

 زيارة ميدانية في مختلف الواليات 12  ا:عدده

  2020مارس  09زيارة املدرسة القرآنية الرحمانية بوالية الشلف يوم االثنين. 

  2020مارس  09زيارة زاوية الشعابنية بوالية الشلف يوم االثنين. 
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 ـــات ضمن قافلة "شتاء دافئ" زيـــــــــارة قريـــــــــة أوالد الحـــــــــاج الخروبــــــــــي ببلديـــــــــــــة تاوقريـــــــــــت لتوزيع إعانـــــــ

 .2020مارس  09الدوار من قبل السيد الوزير يوم االثنين وتوزيع طرود زكاة وتقديم إعانة ملسجد 

 ــــــــم بواليــة بسكرة يوم ال ــــــــة بسيـــــــدي عقبة القديــ ــــــن األئمــ ــ ــ ــــــد لتكويـ ــ ــ ــــارة املعهـ ــ ــ  .2020أكتوبر  01خميس زيــ

  ــــــد لتكويــــــــن ــ ــــــرة يوم الخميسزيـــــارة املعهــ ــــــة بسيــــــــدي عقبة الجديد بوالية بسكــ ــ  .2020أكتوبر  01األئمـ

  م الخميس زيـــــــــارة مقــــــــــــــر مؤسســــــة مسجـــــــد الفاتــــــح عقبة بن نافع بسيدي عقبـــة واليـــــــة بسكـــــــرة يو

 .2020أكتوبر  01

 ــــــارة مسجـ ــــــــرة يوم زيـ ــــــــة والية بسكــ ــ ــــــــدي عقبـ ــــع بسيـ ــــ ــ ــــــــن نافــ ــــة بـ ــ ــــــح عقبـــ  .2020أكتوبر  01الخميس ـــــــد الفاتـــ

  2020أكتوبر  01زيارة مسجد الشيخ بن عزوز بطولقة والية بسكرة يوم الخميس. 

  يوم الخميس  سيدي ناجي بزريبة الوادي والية بسكرةزيارة املسجد األثري سيدي ملبارك خنقة

 .2020أكتوبر  01

  2020أكتوبر  20زيـــــــــارة مسجــــــــد املبايعـــــــــــة واليــــــــــة معسكـــــــــر يوم الثالثـــــــاء. 

 2020أكتوبر  20ــــــــــة معسكــــــــــر يوم الثالثاء زيــــــــارة مشـــــــــــروع مسجـــــــــــــد القطـــــــــــب بواليـــــــ. 

 كمدرســـــــــــة قرآنيـــــــــــــة نموذجيـــــــــة ببلدية تغنيف والية معسكر يوم الثالثاء  زيـــــــارة وقـــــــــــــف مخصـــــــــص

 .2020أكتوبر  20

20  

 تدشينات 08 ا:عدده

 2020أوت  27بوالية سطيف يوم الخميس –رض ي هللا عنها  –املؤمنين  تدشين مسجد خديجة أم. 

  2020أكتوبر  01تدشين مسجد زكرياء بسيدي عقبة والية بسكرة يوم الخميس. 

 2020أكتوبر  01 تدشين مسجد حمزة بن عبد املطلب بزريبة الوادي بوالية بسكرة يوم الخميس. 

  2020أكتوبر  01بزريبة الوادي بوالية بسكرة يوم الخميس  تدشين املدرسة القرآنية اإلمام الشافعي. 

  2020أكتوبر  20تدشين مسجد عثمان بن عفان ببلدية ماوسة والية معسكر يوم الثالثاء. 

  2020أكتوبر  20تدشين الزاوية الصوفية البوتشيشية ببلدية املأمونية والية معسكر يوم الثالثاء. 

  2020أكتوبر  19ية مستغانم يوم االثنين تدشين مسجد القدس بحي صالمندر وال. 

 يوم االثنين  تدشين املدرسة القرآنية بمسجد قباء جبلي محمد بلدية مستغانم والية مستغانم

 .2020أكتوبر  19

21  

  وضع حجر األساس إلنجاز مسجد بالقطب الحضري الجديد أوالد مالك ببلدية املحمدية يوم

 .2020أكتوبر  20الثالثاء 



 

 

11 

22  

 18  ا:عدده

 ندوة علمية بعنوان "الوحدة الوطنية في التراث األمازيغي الجزائري" بدار اإلمام يوم الثالثاء              

 .2020جانفي  14

  حضور الندوة الدولية حول القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات من تنظيم املجلس

 .2020فيفري  24الدستوري باملركز الدولي للمؤتمرات يوم االثنين 

  2020فيفري  29يوم دراس ي تحسيس ي حول السالمة املرورية بدار اإلمام يوم السبت. 

  2020مارس  09افتتاح الندوة الوطنية إلطارات الشؤون الدينية واألوقاف بوالية الشلف يوم األحد. 

  "املشاركة في ندوة باملجلس اإلسالمي األعلى تحت عنوان "الصيام وأثره في تقوية املناعة           

 .2020ماي  04يوم االثنين 

 2020ماي  07ماي يوم الخميس 08جازر برنامج مشترك مع وزارة املجاهدين بمناسبة ذكرى م .         

 األربعاء يوم  اإلشراف على افتتاح ندوة املركز الثقافي اإلسالمي بدار القرآن بمناسبة فتح مكة

 .2020ماي  13

  حضور تظاهرة يوم الكشاف بمركز البحوث التاريخية من تنظيم وزارة املجاهدين والقيادة العامة

 .2020ماي  27للكشافة يوم األربعاء 

  بعنوان مراعاة 2020جويلية  18اإلشراف على ندوة عن طريق التحاضر عن بعد يوم السبت ،

 الفتوى لظروف املجتمع.

 2020جويلية  19ة "كلنا مع األطباء ضد الوباء" يوم األحد اإلشراف على لقاء من أجل إطالق حمل. 

 ( حضور جلسة افتتاح حول اإلصالح الجبائي باملركز الدولي للمؤتمراتCIC من تنظيم وزارة املالية )

 .2020جويلية  20وبافتتاح الوزير األول السيد عبد العزيز جراد يوم االثنين 

  زيارة ميدانية ملسجد الفتح دار البيضاء، للوقوف على إجراءات الفتح التدريجي للمساجد يوم

 .2020أوت  10االثنين 

  حضور الندوة الوطنية حول مخطط اإلنعاش االقتصادي من أجل بناء اقتصادي جديد يوم

 .2020أوت  18الثالثاء 

 ل بناء اقتصادي جديد يوم حضور الندوة الوطنية حول مخطط اإلنعاش االقتصادي من أج

 .2020أوت  19األربعاء 

  2020أوت  27افتتاح اليوم الدراس ي بدار الثقافة هواري بومدين بوالية سطيف يوم الخميس. 
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 ( لصندوق الزكاة بوالية سطيف يوم الخميس 19اإلشراف على انطالق الحملة التاسعة عشرة )

 .2020أوت  27

 2020سبتمبر  02الشعبي الوطني يوم األربعاء  حضور افتتاح الدورة العادية للمجلس. 

  بئر مراد  –افتتاح يوم دراس ي بعنوان "منظومة التعليم القرآني: املناهج واملقررات" بمسجد أسامة بن زيد

 .2020سبتمبر  17رايس يوم الخميس 

  ندوة علمية حول حقوق اإلنسان بدار القرآن الشيخ أحمد سحنون ببئر مراد رايس يوم

 .2020ديسمبر  17الخميس 

23  

 نشاطات وزارية مشتركة 07  ا:عدده

  2020أوت  16زيارة تفقدية لجامع الجزائر ضمن وفد الوزارة األولى يوم األحد. 

  2020أوت  20زيارة تفقدية لجامع الجزائر مع رئيس الجمهورية السيد عبد املجيد تبون  يوم الخميس. 

  السيد عبد  لقاء بقصر الحكومة بمعية رئيس املجلس اإلسالمي األعلى تحت إشراف الوزير األول

 .2020سبتمبر  21العزيز جراد يوم االثنين 

 2020سبتمبر  21االثنين  مجلس وزاري مشترك بخصوص جامع الجزائر يوم. 

  2020أكتوبر  11مجلس وزاري مشترك بالوزارة األولــــى يوم األحد. 

  نشاط وزاري مشترك مع السيد شمس الدين شيتور وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة

 .2020أكتوبر  13يوم الثالثاء 

  :املشاركة في ندوة وطنية من تنظيم وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة تحت عنوان

       .2020نوفمبر  25"املرأة، التكافل األسري في ظل التغيرات التكنولوجية" يوم األربعاء

24  

 اداخلي اوزاري انشاط 37  ا:عدده

  2020جانفي  06اجتماع مع إطارات اإلدارة املركزية يوم االثنين. 

  بمقر الوزارة يوم الخميس  2020اجتماع اللجنة الدائمة املتعددة القطاعات لتحضير موسم حج

 .2020فيفري  27

  2020أفريل 08اجتماع مع إطارات اإلدارة املركزية يوم األربعاء. 

  2020أفريل 20وزارة الصحة يوم االثنين ترأس اجتماع لجنة الفتوى مع ممثل. 
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 اإلشراف على اجتماع مع إطارات اإلدارة املركزية، ملتابعة وتقييم برنامج رمضان يوم االثنين       

 .2020أفريل 27

 اإلشراف على اجتماع ضم إطارات الوزارة في إطار متابعة وتقييم برنامج رمضان يوم االثنين    

 .2020ماي  11

  2020ماي  16يوم السبت  15اجتماع حول مناقشة البيان رقم. 

  2020جوان  07اجتماع مع إطارات اإلدارة املركزية يوم األحد. 

  2020جوان  11اجتماع مع إطارات اإلدارة املركزية يوم الخميس. 

  2020جوان  21اجتماع بخصوص دراسة مشروع جامع الجزائر يوم األحد. 

 على لقاء أعضاء لجنة الفتوى مع ممثلي عن وزارة الصحة من أعضاء اللجنة العلمية  اإلشراف

 .2020جويلية  06( يوم االثنين covid-19ملكافحة فيروس كورونا )

  لقاء مع إطارات اإلدارة املركزية وأعضاء من لجنة اإلقراء الوطنية حول املدرسة القرآنية

 .2020جويلية  09الصيفية يوم الخميس 

 2020جويلية  13إلشراف على اللجنة الوزارية للفتوى يوم االثنين ا. 

  2020أوت  03لقاء مع بعض األعضاء من اللجنة الوزارية للفتوى يوم االثنين. 

   اإلشراف على لقاء تشاوري بين اللجنة الوزارية للفتوى ورئيس لجنة متابعة ورصد فيروس

 (.COVID-19كورونا )

  2020أوت  23ارية للزكاة يوم األحد ترأس اجتماع اللجنة الوز. 

  2020سبتمبر  20تنصيب املدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة السيد عبد الرزاق سبقاق يوم األحد. 

  2020سبتمبر  21لقاء مع بعض اإلطارات بخصوص جامع الجزائر يوم االثنين. 

  2020سبتمبر  27تنصيب لجنة قطاعية لتحضير مراسيم افتتاح مسجد الجزائر يوم األحد. 

  ترأس اجتماع مع بعض اإلطارات لتحضير فقرات برنامج افتتاح جامع الجزائر واألسبوع الوطني

 .2020سبتمبر  27للقرآن الكريم يوم األحد 

 يوم  2020ي لدى مسجد باريس لسنة اإلشراف على انطالق مسابقة االنتداب لتأطير النشاط الدين

 بدار اإلمام. 2020أكتوبر  07األربعاء 

  2020أكتوبر  10اجتماع مع بعض إطارات اإلدارة املركزية يوم السبت. 

 ( 22اجتماع مع إطارات اإلدارة املركزية بخصوص التحضير لألسبوع الوطني الثاني والعشرون )

 .2020أكتوبر  11للقرآن الكريم يوم األحد 

  اإلشراف على اجتماع اللجنة الوزارية للفتوى بلجنة املتابعة واللجنة العلمية لرصد ومتابعة

 (.Covid-19فيروس كورونا )
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 ( بوالية مستغانم يومي22اإلشراف على افتتاح األسبوع الوطني للقرآن الكريم الثاني والعشرين )     

قرآن الكريم في بعث الطاقات ، وملتقى علمي موسوم بعنوان: "هدي ال2020أكتوبر  19-20

 وتفعيلها".

  2020نوفمبر  08استقبال وزير الداخلية الفرنس ي السيد جيرالد درمانان يوم األحد. 

  لقاء مع لجنة متعددة القطاعات لدراسة الظروف التي مرت بها صالة الجمعة في الواليات يوم

 .2020نوفمبر  09االثنين 

  املشاركة في الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "فليغرسها" من والية تيبازة تحت إشراف الوزير

      .2020نوفمبر  21األول السيد عبد العزيز جراد ووفد وزاري هام يوم السبت 

  2020نوفمبر  26لقاء ملناقشة ملف األئمة املنتدبين ملسجد باريس يوم الخميس. 

 2020ديسمبر  02تعليم القرآني يوم األربعاء لقاء مع لجنة مناهج ال. 

  2020ديسمبر  13لقاء مع اللجنة الوطنية ملمارسة الشعائر الدينية يوم األحد. 

  رقمنة عملية العمرة حول  2020ديسمبر  17لقاء مع مدير الديوان الوطني للحج والعمرة يوم الخميس 

 .واستحداث خط أخضر لفائدة ضيوف الرحمان

 القطاع بمشاركة املكتبة الوطنية اإلشراف على انطالق يوم دراس ي حول موضوع رقمنة الوثائق ب

 .2020ديسمبر  21وخبراء في املجال وأمناء األرشيف والرقمنة بالواليات يوم االثنين 

  2020إلشراف على ندوة اإلطارات اإلدارة املركزية لتقييم إنجازات القطاع خالل سنة ،              

 .2020ديسمبر  22يوم الثالثاء 

 2020ديسمبر  24يوان الوطني للحج والعمرة يوم الخميس لقاء مع مجلس اإلدارة للد. 

  تنصيب اللجنة العلمية الثقافية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، لتكون فضاًء علميا تشاوريا

حول مختلف القضايا التي تهم الساحة العلمية والثقافية ذات الشأن الديني بالجزائر وتتكون 

بالجامعة الجزائرية، وإطارات بالوزارة وشيوخ أفاضل من اللجنة من كفاءات علمية وثقافية 

 بدار اإلمام. 2020ديسمبر  29اللجنة الوزارية للفتوى يوم الثالثاء 

  زيارة تفقد للمقر الجديد للوزارة املتواجد بمنطقة الخروبة، وغرس شجرة تيمنا بمستقبل زاهر للقطاع

 .2020ديسمبر  29وللجزائر يوم الثالثاء 

25  

 أنشطة 10  ا:عدده

  إشارة انطالق من نادي الصنوبر لقافلة "شتاء دافئ" مسجد عمر بن الخطاب بلدية سيدي امحمد

 .2020جانفي  11يوم السبت 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIYBINshjbS-YNWufCot61l6arQEoHijW_jfGWz2UgYyQHNh9cnEOMi5HSe70dQcGAI47uiSna1-FbYg9g9sKzPBAFX6815-IdXnaL5hmAJc_ddpcuc1Gx-s-CWNklFiNVtvyt3gY8SunNRoJNmoO5dP0L1-SgUBNNBOw6GWQ-A4o9DLnNftuUwn0-fra3gWxio7BlzLLu3tG1hoBylaEB&__tn__=*NK-R
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   اإلشراف على انطالق حملة "شتاء دافئ" مسجد الرحمة الحميز نحو والتي املسيلة وبرج بوعريريج

 .2020فيفري  08يوم السبت 

  2020أفريل 20إشارة انطالق إعانات عينية )مساعدات( بقصر املعارض يوم االثنين. 

 طالع على أنشطة مجلس سبل الخيرات وما يتعلق لال  بحي البركي زيارة مسجد األمير عبد القادر

 .2020ماي  17منها بإعداد الوجبات املحمولة بوالية وهران يوم األحد 

 ية لتعقيم املساجد انطالقا من مسجد علي بن أبي طالب بالحمري إعطاء إشارة انطالق الحملة الوطن

 .2020ماي  18بوالية وهران يوم االثنين 

  اإلشراف على انطالق قافلة األخوة والتواصل تضامنا بين مساجد العاصمة وتيزي وزويوم

 .2020 جوان 25الخميس 

  اإلشراف على انطالق الحملة التحسيسية الوطنية "كلنا مع األطباء ضد الوباء"من مستشفى

 .2020جويلية  21مصطفى باشا يوم الثالثاء 

  باتجاه واليتي باتنة  –دار اإلمام–اإلشراف على انطالق قافلة األخوة والتواصل من املدرسة الوطنية

 .2020جويلية  29وخنشلة يوم األربعاء  

  إطالق قافلة تضامنية في إطار قوافل "شتاء دافئ" موجهة ملناطق الظل، لتكون بمثابة إعالن

انطالق ملثل هذه القوافل عبر مختلف واليات الوطن من خالل مجالس سبل الخيرات يوم 

 .2020ديسمبر  29الثالثاء 

26  

 انشاط 33  ا:عدده

  2020فيفري  18زيارة الصالون الدولي للحج والعمرة بقصر املعارض يوم الثالثاء. 

  2020مارس  05حضور حفل تخرج دفعات الحماية املدنية يوم الخميس. 

  2020مارس  08مارس عيد املرأة يوم األحد  08حضور حفل استقبال بقصر الشعب بمناسبة. 

  2020أفريل 20املعارض يوم االثنين إشارة انطالق إعانات عينية )مساعدات( بقصر. 

  ضحية فيروس كورونا في مطار هواري  –إمام منتدب ملسجد باريس  –استقبال جثمان اإلمام أحمد العمري

 .2020أفريل 23بومدين يوم الخميس 

  2020أفريل 23اإلشراف على ليلة شك شهر رمضان املبارك يوم الخميس. 

  2020ماي  22اإلشراف على ندوة ليلة الشك يوم الخميس. 

  2020جوان  16اجتماع اللجنة الوطنية ملمارسة الشعائر الدينية لغير املسلمين يوم الثالثاء. 
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  دعو زبانة بمعرض الذاكرة  ببن عكنون امل الستشهاد البطل الرمز أحمد زهانة 64إحياء ذكرى    

 .2020جوان  18يوم الخميس 

  2020جوان  29لقاء مع أساقفة الجزائر بمقر الوزارة يوم االثنين. 

  2020جوان  30مهمة إلى والية تندوف مع رئيس الحكومة السيد عبد العزيز جراد يوم الثالثاء. 

  2020جويلية  03استقبال رفات الشهداء بمطار هواري بومدين يوم الجمعة. 

  2020جويلية  04إلقاء النظرة على رفات الشهداء بقصر الثقافة يوم السبت. 

  2020جويلية  05حضور مراسيم دفن رفات الشهداء بمقبرة العالية يوم األحد. 

  2020جويلية  21يوم  لمجلس اإلسالمي األعلىل 2020-2019حضور حفل اختتام املوسم الثقافي. 

  2020أوت  03التدريجي للمساجد يوم االثنين لقاء برئاسة الجمهورية بشأن الفتح. 

  2020أوت  06لقاء مع رئيس أساقفة الجزائر السيد بول ديفارج يوم الخميس. 

  2020سبتمبر  15استقبال وفد من املجلس اإلسالمي األعلى يوم الثالثاء. 

  2020سبتمبر  17لقاء مع الوزير األول السيد عبد العزيز جراد بقصر الحكومة يوم الخميس. 

 ( املشاركة في امللتقى السنوي للمؤسسات الناشئة باملركز الدولي للمؤتمراتCIC برئاسة رئيس )

 .2020أكتوبر  03الجمهورية السيد عبد املجيد تبون يوم السبت 

 يوم االثنين  أداء واجب العزاء لدولة الكويت تحت رئاسة الوزير األول السيد عبد العزيز جراد

 .2020أكتوبر  05

 يوم األربعاء  ستفتائية حول مشروع تعديل الدستور بنادي الصنوبرخل في إطار الحملة اال تد

 .2020أكتوبر  14

  2020أكتوبر  15حضور حفل تخرج دفعتي ضباط وأعوان إعادة التربية بالقليعة يوم الخميس. 

  حضور فعاليات حفل تسليم "جائزة رئيس الجمهورية للصحفي املحترف" باملركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف

 .2020أكتوبر  22رحال يوم الخميس 

  2020أكتوبر  29االحتفال باملولد النبوي الشريف وافتتاح قاعة الصالة بجامع الجزائر يوم الخميس. 

  للوحدة الدولية للتقريب بين املذاهب اإلسالمية  34املشاركة في فعاليات املؤتمر الدولي الـ

بطهران عن طريق تقنية التحاضر املرئي بعنوان "التعاون اإلسالمي في مواجهة الباليا 

 .2020نوفمبر  03واملصائب" يوم الثالثاء 

  2020بر نوفم 06حضور أول صالة جمعة بجامع الجزائر يوم الجمعة. 

  2020ديسمبر  01التجاني بعين ماض ي/األغواط، يوم حضور مراسيم جنازة الشيخ الطيب 

  2020ديسمبر  06لقاء مع رئيس أساقفة الجزائر السيد بول ديفارج يوم األحد. 
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  2020ديسمبر  08يسيي في مطار هواري بومدين يوم الثالثاء تاستقبال جثمان الفقيد هنري. 

  2020ديسمبر  09باض ي يوم األربعاء استقبال الوفد اإل. 

  يوم االثنين  لقاء مع لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية باملجلس الشعبي الوطني

 .2020ديسمبر  14

 2020ديسمبر  28بقصر املؤتمرات حول البيئة الصحراوية يوم االثنين  ور لقاءضح. 


