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 المحتويات:

 الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد في الدوام انطالق* 

 )ضمن مشروع محو األمية( المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبًا( 734)* 

  * ملخص إنجازات لجنة تعليم القرآن الكريم

 في المخيمات التركية دعوية وأنشطة * فعاليات

 (نحيا بالقيم: )دورة من وطالبة طالب( 200) تخريج* 

 من مجلة الكلمة الطيبة عشر الثالث* العدد 

  دعويةال بطاقاتال* 

 االلكترونية الرابطة بوابة في فكرية( -دعوية  –مادة )علمية ( 191)* 

* تقرير مختصر مصور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريم 

 

  



 :الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد في الدوام انطالق *

 الطالب أسماء إصدار أجل من فروعه بجميع المكرمة مكة معهد في الطالب مقابالت إجراء تم

 الطالب إمكانيات على تعرفنا إننا حيث مثمرة المقابالت هذه وكانت المعهد، في المقبولين

 العلوم لدراسة المالئمين الطالب اختيار تم خاللها ومن ومستوياتهم، المعهد في المسجلين

 تركية، مدن( 4) من وطالبة طالبًا( 570) المقبولين أعداد إجمالي بلغ وقد المعهد، في الشرعية

 . التركية للمهاجرين السوريين المخيمات ومن

 السبت يوم وهو سابق بوقت عنه أعلن ما حسب المدن مراكز في المعهد في الدوام بدأ وقد

 المخيمات في أما. وكرمه اهلل بفضل يرام مما أفضل على األمور وسارت م،7/11/2015

 .م14/11/2015 األحد يوم من الدراسة فابتدأت

 فروعه في المعهد في والطالب واإلداريين المحاضرين قبل من اآلراء استقصاء من جولة وبعد

 النجاح له يكتب وجل عز اهلل بأن والدعاء جيد، بشكل سار العمل أن النتيجة كانت كافة

، وقد تم بفضل اهلل تعالى استكمال التجهيزات الالزمة لسير العملية التعليمية واالستمرارية

وم األكاديمية وفق أعلى المعايير الفنية، يجدر بالذكر أنَّ معهَد مكة ُيعنى بالتعليم العالي للعل

 الشرعيَّة.

 



 

 



 

 

 

 :)ضمن مشروع محو األمية( المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبا( 734) *

( طالبًا تعلم القراءة والكتابة في المخيمات التركية. ويستمر مشروع 734أتم ) تعالى اهلل بفضل

 محو األمية في عطائه وإنجازه في تعليم أبنائنا الطالب، واهلل الموفق. 

 



 :الكريم القرآن تعليم لجنة إنجازات ملخص* 

 المتميز، عطائها في الكريم القرآن تعليم لجنة تستمر الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى اهلل بفضل

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص وهذا تعالى، اهلل كتاب الناشئة تعليم في وخدمتها

 . الحمد وهلل طالباً ( 399) نظًرا عم جزء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالبا( 316) غيًبا عم جزء اختبار في نجح

 .الحمد وهلل طالباً ( 1938) نظًرا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالباً ( 237) غيبا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . للطالب تحفيزية مسابقات( 20) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريمياً  حفال( 14) أقيم

 .مصحفاً ( 662) توزيع تم

 (.وتبارك عم،) جزءًا( 1228) توزيع تم

 .المعتمد لبرنامج محو األمية المنهج (الرشيدي الجزء: )كتابًا من (1310) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 632) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 .الكريم القرآن تعليم لجنة نشاط عن مختصر مصور تقرير النشرة آخر في :ملحوظة* 

 ومع لقطة الشهر

 

 



 من مجلة الكلمة الطيبة: عشر العدد الثالث *

 والتي تستهدف، من مجلة الحائط )الكلمة الطيبة( عشر ثالثالالعلمي بإعداد العدد المكتب قام 

 في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت، للسوريين التركية في المخيمات جدارواد المس

  .متنوعة وثقافية تربوية، وشؤون الفقه،

 

 )الكلمة الطيبة(عشر من مجلة  ثالثالعدد ال

 

 :في المخيمات التركية فعاليات وأنشطة دعوية* 

قام المكتب الدعوي بإقامة عدة محاضرات تربوية وفكرية في مخيمات المهاجرين السوريين في 

، كذلك تم تقديم العديد من البرامج اإلذاعية على اإلذاعات وفي المساجد وبعض المراكز تركيا

 اهلل بفضل وتمكما تم إطالق مسابقة حفظ األربعين حديثا النووية.  .التي تبث من الداخل السوري

 وتم الدين، صالح جامع في( المصطفى درب على: )بعنوان للنساء، دعوية دورة افتتاح تعالى

 عدد بلغ وقد الطالبات، وتسجيل البرنامج، وترتيب المعلمات، مع والتنسيق المنهاج، ترتيب

 .األسبوع في يومين بواقع شهرين، لمدة الدورة وستكون ،( طالبة28) الطالبات

 

 :(نحيا بالقيم: )دورة من وطالبة طالب( 200) تخريج* 



 تل منها مخيمات عدة في نحيا، بالقيم برنامج ضمن طالبة( 80)و طالبًا،( 120) تدريب تم

 .أيضا عينتاب غازي وفي حران، ومخيم أديمان، ومخيم أبيض،

 

 

 الدعوية:بطاقات ال* 

سطور من )صدر المكتب الدعوي )بطاقات دعوية( من كتاب رياض الصالحين ومن سلسلة: أ

 . وتم نشرها على الصفحات االجتماعية.(كتاب

 



 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 191) *

أكثر وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت191تم نشر )

 المواد قراءة:

 المحيمد الحميد عبد: بقلم ،! المسلمين فسطاط وفيها...  الشام تضام لن

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7235 

 المسدي ياسر محمد. د: إعداد داهم، وخطر أسود وتاريخ ضالة عقائد الروافض الشيعة: كتاب

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/806 

 السوريين العلماء رابطة في الفتوى لجنة: بقلم اإلسالمية؟، الشريعة بغير يحكم من يكفر هل

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/898 

 البيانوني عمر: بقلم ،! والهوان الذل فقه

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7297 

 مخلوطة خلدون. د: بقلم القرآنية، اآليات تفسير في العبث على أَسٌف

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7250 

 البيانوني المجيد عبد. د: بقلم اهلل، بأعداء يستنصرون

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7300 

 البكري حمزة. د إعداد تأصيلية، دراسة قياسة أم توقيفية الحسنى اهلل أسماُء



http://www.islamsyria.com/portal/library/show/799 

 اهلل عبد محمد خالد: إعداد والقروض، الدُّيون أداء على وغالئها الُعْمَلة رخص أثر

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/808 

 

  :ور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريمصتقرير م *







 

 

 ]تم بحمد اهلل وتوفيقه[ 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 

https://twitter.com/islamsyria1
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/islamsyria
http://www.youtube.com/islamsyria

