
  إنجازاتنا
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  المحتويات:

 المتصل بالسند الكريم بالقرآن مجازا 58 تخريج* 

 * إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا* 

 المكرمة مكة معهدأنشطة * 

 ثانوية أبي أيوبأنشطة * 

 من البرامج الدعوية والعلميةمرئية حلقات  6* 

 االلكترونية الرابطة بوابةأنشطة * 

 

 :مجازا بالقرآن الكريم بالسند المتصل 58تخريج * 

بالسند  ومجازة مجازا   58 تخريج حفل تركيا في السوريين العلماء رابطة في القرآني المكتب أقام

رابطة العالم اإلسالمي من  كريمة برعايةالمتصل إلى سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذلك 

 .القرآن لتحفيظ العالمية الهيئةممثلة في 

 والمدن المخيمات في الكريم القرآن حلقات وطالب القرآن أهل من غفير جمع الحفل حضر

 الهيئة وممثل ،الدينية التركية نائب مفتي عينتاب ممثل الشؤون الحضور رأس على وكان. التركية

 .الزهراني العزيز عبد الشيخ القارئ

 المدن في الهيئة تدعمها التي القرآنية المقارئ من تخرجوا جميعا   نيالمجاز هؤالء أن بالذكر جدير

 .، وكذلك في خارج تركيا في عدة دولللسوريين التركية

 لمشاهدة تفاصيل أكثر عن الحفل: 

https://youtu.be/Y8LtIz_m1JQ 



 





 





 

 :القرآني المكتب من المستفيدين إحصائيات* 

 المتميز، عطائه في الكريم القرآن تعليم يستمر مكتب الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى هللا بفضل

 وهذا ،وتركيا ولبنان، وتطوير العمل القرآني في سوريا تعالى هللا كتاب الناشئة تعليم في وخدمته

 :التي تمت خالل الشهر األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

ة إحصائيات  : )العدد التراكمي( عامَّ

 .ومعلمة امعلم( 1289) والمعلمات المعلمين عدد

 .حلقة( 1295)الكلي ]حلقات الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  الحلقات عدد

 طالب ا( 26505)الكلي ]طالب الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  والطالبات الطالب عدد

 .وطالبة

 ( طالبا  260) المقارئ طالب عدد

 ( جزءا  620)المقارئ  في الحفظ أجزاء عدد

 (.308) والمشرفين اإلداريين عدد

 .زيارة( 363) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد



 

 

 : )لهذا الشهر( اإلنجاز إحصائيات

االمختبرة  األجزاء عدد  (.9212) نظر 

 . (733) غيبا   المختبرة األجزاء عدد

ا القرآن كامل أتموا الذينالمتخرجين من مشروع السفرة ) الطالب عدد  (. 53) (نظر 

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 60) أقيمت



 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 52) أقيم

 

 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .أجزاء متنوعة من القرآن، ومصحف ا( 1294) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتاب ا( 305) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتاب ا( 917) توزيع تم



 ( من متن الجزرية في علم التجويد.42تم توزيع )

 من مجلة: )سالم وسلمى لألطفال( العدد الثالث.( 105) توزيع تم

 

 

 :إنجازات أخرى

 .الكريم القرآن لتحفيظ العالمية الهيئة بحضور عنتاب - تركيا في ومجازة مجازا   59 تكريم حفل

 .نظرا   القرآن كامل في المخيمات كل في الراسبين المعلمين اختبار



 .النقير قطاع - بالقران الماهر مشروع - الخارقة الذاكرة دورة

 جلأل شباب منظمة لمدرسي (الرشيدي جزء) السليمة العربية القراءة في المدرسين تأهيل دورة

 النعمان معرة - سوريا

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

بلغ عدد يواصل برنامج: )اقرأ( لمحو األمية أنشطته وبرامجه في سوريا وتركيا ولبنان، وقد 

( حلقة، في تركيا، 320(، يتوزعون على: )7114الذين يتعلمون الجزء الرشيدي: )الطالب 

 وسوريا. 

في سوريا  من الطالب والطالبات( 1212)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار اجتازوقد 

 . وتركيا

؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي (الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 840) توزيع تمكما 

 هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال. 

 



 

 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

 ل سورية وخارجها، وقد تم ما يلي:يتابع المكتب الدعوي أنشطته وفعالياته الدعوية في داخ

 :وريف حماة، اموريفهوإدلب حلب  الداخل السوري:



 

 

 

 المدن مراكز في الدعوية األعمال



 

 : العامة النشاطات

 . /27: /العدد الطيبة الكلمة مجلة نشر-1

 .فيها واألنشطة الفعاليات ودعم مخيمات عدة زيارة-2

 .عينتاب في( والبناء التحصين) والتجويد والعقيدة الفقه في مبادئ دورة اختتام-3

 .إستنبول مدينة في( والبناء التحصين سلسلة) العلوم مفاتيح دورة تنفيذ-4

 

 .كيليس مدينة في والتجويد والعقيدة الفقه في مبادئ دورة تنفيذ-5



 

 .الصيام أحكام في لألخوات دورة تنفيذ-6

 

 (. والبناء التحصين سلسلة) العلوم مفاتيح في األولى الدورة لطالب امتحان إعداد-7

 قسم األنشطة والتدريب:

 .ومعلمة معلم 75 بحضور أديمان مخيم في القرآنية الحلقة وإدارة المتميز المعلم-1



 

ن-2  ثمانين بحضور مرسين مدينة في( التفكير تصيب التي والفيروسات األخطاء أهم) عقلك حّصِّ

 .متدرب ا

 

 .ويافعة يافع ا 70 بحضور مرسين مدينة في والناقد اإلبداعي التفكير-3

 . متدربة 15 مرسين مدينة في وارتقي تعلمي لفريق نحيا بالقيم برنامج من الهوية جلسة-4

 . يافع ا 20 بحضور 2كيليس مخيم في اإلبداعي التفكير-5



 

 .2كيليس مخيم في المسلمين بين المحبة عن درس -6

 قرآني: )حملة ضمنكراتين، وذلك  2مصاحف عدد  توزيعكما قام مكتب الرابطة في أنطاكيا ب -7

 .الريحانية مدينة في الوفاء لجمعية التابع الرحمة لمسجد (،رفيقي

 :التالي الشكل على بأنطاكيا الرابطة مكتب في لألخوات تعالى هللا كتاب تدريس حلقات وتستمر -8

 (.11 الساعة إلى 9 الساعة من واألحد السبت يومي في وذلك) المدارس طالبات. أ

( الخميس – األربعاء – االثنين أيام في) غيبا اإلجازة طالبات+  البيوت مربيات األخوات. ب

 من)

 .عصرا   الخامسة الساعة وحتى ظهرا   الثانية الساعة

 ة إلى العديد من الدورات واألنشطة.باإلضاف -



 

 :األنشطة الطالبية

 

 :المخيمات التركية

 

 :وسوريا تركيا في الشهر هذا خالل بالنشاطات إحصائي ملخص



 

 

 :المكرمة مكة معهد أنشطةأبرز * 

 مكة معهد عميد نائب السيد: ألقاها احترافية بطريقة العلمي البحث كتابة كيفية"  محاضرة. 1

 تصوير وتم عينتاب، غازي في معهدال طالب من األولى السنة لطالب اإلدارية للشؤون المكرمة

 .سوريا يوف تركيا فيالمعهد  فروع كل على وتعميمها المحاضرة

 

 لإلخوة"، الوظيفي والتميز اإلدارة مبادئ" :دورةاإلدارية  للشؤون معهدال عميد نائبأقام . 2

 مكة معهد فروع مدراء واألساتذة ،السوريين العلماء رابطة في المخيمات ومشرفي اإلداريين

 موزعتين مرحلتين على عينتاب، غازي مدينة في للمعهد الرئيسي المركز في وذلك المكرمة،

 .يوميا ساعات 8 بمعدل متتاليين يومين على



 

 المحاضرات مجرى على لإلشراف مرسين في معهدال فرعزارت إدارة معهد مكة المكرمة . 3

 األولى السنتين وطالبات طالب مع واجتمعت. االمتحانية الفترة بدء قبيل األخيرة األسابيع في

 .والثانية

 

 العملية سير علىوأشرفت ". المشاريع إعداد" :دورةقدَّمت و ،أنطاكيا فرعكما زارت اإلدارة  .4

 .الطالب مع واجتمعت التدريسية

 .المحاضرات وتقديم الدوام مرحلة انتهاء بعد وذلك، لالمتحانات التحضيرية المرحلة في البدء. 5



 

 * أنشطة ثانوية أبي أيوب األنصاري:

 ضمن المتسربون الطالب ضمنهم ومن وطالبة، طالبا   358 الشهر هذا المدرسة طالب عدد بلغ -

 . العلبي – التعليم تطوير هيئة مع بالتعاون( للمتسربين التعليمي عقل مشروع) األمية محو مشروع

 تم المدرسة، معلمي ومع السوريين، واإلداريين التركية، اإلدارة مع اجتماعا ،( 19) عقد تم وقد -

 . والتعليمية التربوية العملية تطوير سبل ودراسة المستجدة، األمور بحث هاخالل

 :أنشطتهاوالمدرسة  فعاليات أبرز

 .للطالب وتربوية توجيهية دروس إقامة -

 .لهنَّ  ودعما تشجيعا   المدرسة طالبات لجميع حجابات إهداء -

 

 .كليس في السوريين للكشافة نشاط بيوم المدرسة طالب شارك -



 

 .الشرعية المدرسة لطالب الجزائري الزبير الشيخ من توجيهية كلمة -

 

 .العالمي الطفل يوم بمناسبة لطالبها حفال   المدرسة أقامت -



 

 واأللفة المودة زيادة ألجل اإلجازة يوم في المدرسة لمدرسي ترفيهيا   نشاطا   المدرسة إدارة أقامت -

 .أنفسهم والمعلمين والمعلمين، اإلدارة بين

 

 طالبات منها استفاد الشرعي، العلم طلب فضل عن محاضرة، مسعود هللا عبد الشيخ أقام -

 .المدرسة



 

 .المدرسة بمسجد والمعراج اإلسراء ذكرى بمناسبة لإلناث وآخر للذكور، حفل إقامة -

 للفصل األول االمتحان انتهاء بمناسبة المدرسة، لطالبات ترفيهيا   نشاطا   المدرسة إدارة أقامت -

 .الثاني

 .المتفرقة األخرى األنشطة من العديد إلى باإلضافة -

 

 :والعلمية الدعوية البرامج منمرئية  حلقات 6 *

 يتابع المكتب اإلعالمي في رابطة العلماء السوريين جهوده وأنشطته، وقد تم: 

 حلقات ضمن برنامج: )كلمة وإضاءة(  3نشر 

الراوي )عضو رابطة ، مع د. فاتح إهداء إلى شبابنا )الجيل الذي يصنع النصر( األولى بعنوان:

 https://youtu.be/2_WXgOYm-i0، للمشاهدة: العلماء السوريين(

ال )عضو رابطة العلماء ما هو العلم الذي هو فريضة؟والثانية بعنوان:  ، مع د. محمد أيمن الجمَّ

 https://youtu.be/BAe3w9YwY8M، للمشاهدة: السوريين(

هيئة شورى رئيس ، مع د. غازي التوبة )لسورية؟لماذا نتفاءل في الثورة اوالثالثة بعنوان: 

 https://youtu.be/eAnqVSKCOnw، للمشاهدة: الرابطة(

 كما تم نشر حلقة من برنامج مهارة، بعنوان: )المصداقية( مع المدرب: محمد لحموني. -



كما تم إقامة درسين ضمن سلسلة دروس عن الشيعة الروافض تاريخهم ونشأتهم وعقائدهم، مع  -

عن سيدنا الحسن والحسين رضي هللا عنهما وعن جميع اآلل،  ، الدرس السادسأحمد عبد العال د.

 لمشاهدة الدرس: 

https://www.facebook.com/rabitasyria/videos/1888119398126162/ 

 والدرس السابع حول أئمة آل البيت رضي هللا عنهم، للمشاهدة: 

https://www.facebook.com/rabitasyria/videos/1895989714005797/ 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت164تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 فارس عادل محمد: بقلم التكفير، في الغلوّ  ظاهرة: كتاب رصد

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9726 

  المكي أحمد: بقلم ؟، بالحرج الشريعة رفع أم بالشريعة الحرج رفع

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9734 

 سليمان عناد محمد: بقلم ومقدَّسات ها، الشَّام بالد  

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9770 

 مخلوطة خلدون: بقلم علميا ، إعجازا   عنها نقول بأكاذيب الكريم للقرآن نسيء كم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9821 

غالطات هيبة ف مسألة) الفقهيّة الم   القحطاني علي بن مسفر: بقلم ،(أنموذجا   الَمعازِّ

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9711 

 منصور عيد محمد: بقلم حمص، مفتي القاضي هللا فتح الشيخ

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/858 

 العبسو عمر: بقلم التوبة، غازي. د الداعية الشيخ

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/855 

 



 هللا وتوفيقه[]تم بحمد 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


