
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ھـ ١٤٣٦ ربیع األولأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 
 

  

  المحتویات:

  األمین العام یدعو المسلمین لمساعدة المتضررین السوریین.* 

  * إطالق الحملة التسویقیة لوقف الھدى (تركیا)

  )الطیبة الكلمة( الحائط مجلة من الثالث العدد إطالق* 

  التركیة المخیمات من وعددا القرآن، تعلیم لجنة حوا محمد. د زیارة* 

  .الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزات أبرز* 

  .منجزات المكتب العلمي في الرابطةأبرز  *

  )القرآنیة الحلقة قیادة فن: (دورة* 

  )العقول أوتار على العزف( الدراسي الصف قیادة فن: دورة* 

  .الرابطة موقع على قراءة المواد * أكثر

  * تقریر مختصر مصور عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة.

  

   



  :السوریین المتضررین لمساعدة المسلمین یدعو العام األمین *

العقیدة بأھمیة مساعدة اإلیمان ووجَّھ األمین العام لرابطة العلماء السوریین د. محمد یاسر المسدي كلمة خاطب فیھا إخوة 
، خاصة وأن ظروف الشتاء صعبة وقاسیة، ولمشاھدة ، والوقوف معھم والمساھمةفي المخیمات والمھجرینالمتضررین 

h :على یوتیوب الكلمة p://youtu.be/Rkag b4Kdc  

  

  )تركیا( الھدى لوقف التسویقیة الحملة إطالق* 

مشروع وقف الھدى لیلبي االحتیاجات  نظرا لتوسع مشاریع الرابطة في داخل سوریة، ودول الجوار قامت الرابطة بافتتاح
المتسارعة والمتنامیة، ولیوفر دخال ثابتا للمشاریع الدعویة والعلمیة، وقد بدأ التسویق للمساھمة في الوقف، علما أن السھم 

  ل على ھذا الرابط:ولالطالع على التفاصی، ) سھمًا٦٠وقد تم بفضل اهللا تعالى حتى ھذا الیوم تأمین ()، $ ٥٠٠(

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6358  



  

  

  :إطالق العدد الثالث من مجلة الحائط (الكلمة الطیبة) *

 في المجلة ھذه نشرتم و ،)الطیبة الكلمة: (والموسومة الدعویة، الحائط مجلة من الثالث العدد بإطالق العلمي المكتب قام
 وشؤون الفقھ، في تعلیمیة موضوعات على المجلة واحتوت. للسوریین التركیة المخیمات مساجد من مسجدا ٨٠ من أكثر

  .متنوعة وثقافیة تربویة،



  

  

  

  التركیة مخیماتال عددا منو ،الرابطة مكتبو ،القرآنتعلیم  لجنةد. محمد حوا  زیارة

تم بحث عدد من ، ومن اإلداریین والمدرسین اللجنةلمنسوبي قام رئیس لجنة تعلیم القرآن الكریم د. محمد حوا بزیارة 
، كما التقى اإلخوة في مكتب ، ووضع الخطة السنویة للجنة تعلیم القرآن الكریماألمور التطویریة للعمل ومناقشتھا معھم

   .الرابطة

 المعھد على بالقائمین اللقاء تم كما و والمعلمات، بالمعلمین واللقاء بینار وجیالن وحران اإلصالحیة مخیمات زیارة تمت -
  . المعھد على الرابطة من العلمي اإلشراف وإمكانیة والتعاون التكامل سبل وبحث بینار جیالن مخیم في الشرعي

  .، بھدف تقویة العالقة بین السوریین واالتراكورفاأ في السوریة التركیة الصداقة ةیجمعزیارة  -

  

  

  



  

  



  

  

  :الكریمأبرز منجزات لجنة تعلیم القرآن  *

بفضل اهللا تعالى ثم بفضل جھود أھل الخیر تستمر لجنة (تعلیم القرآن والدعوة) في عطائھا وخدمتھا، وھذا ملخص 
  إحصائي بأبرز األعمال:

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٢٧٠( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ٢٥٧( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  طالبًا) ٣٥٩( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبا) ٢٤١( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٩١( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٤٣٧( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبا) ١٤( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ٣٢( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ٢٩(أقیم 

  في آخر النشرة تقریر مصور مختصر عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة.  ملحوظة:* 

  

   الشھر لقطة



  

  نظرًا وتبارك وعم الرشیدي طالبھا أتم حیث جدا نائیة قریة في الطالب من  عدد تكریم

  

  :منجزات المكتب العلمي *

جمیع لالطالع على  األلبوم ھذا زیارة نرجو ،تربویة وإیمانیةحول قضایا  دعویة ةبطاق) ١٨(المكتب العلمي  أصدر -
  :التي صدرت البطاقات

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.299798540171527.1073741840.280578
645426850&type=1  

  نموذج عن البطاقة الدعویة:



  

  

  

  :)القرآنیة الحلقة قیادة فن: (دورة *

 إلى البرنامج ویھدف ،)القرآنیة الحلقة قیادة فن: (دورة السوریین العلماء رابطة في التدریب مكتب أقام
 التحفیز أسالیب على وتدریبھ القرآنیة، الحلقة لقیادة متمیزة ووسائل وأدوات بخبرات المعلم  تزوید

 تتعلق التي الحلقات بمشاكل تعریفھ إلى أیضًا یھدف كما الذاتي، التحفیز إلى وصوًال والمعنوي، المادي
 معلمو بھا یقع التي واألخطاء النموذجیة، الحلقة بمواصفات وتعریفھ الحلقة، وبیئة والطالب بالمعلم
 وتوجیھھ، الطالب تنشیط وسائل على والتعرف الحلقة، في فعلھا المعلم على ینبغي التي واألمور القرآن،
 والمثبط المحبط السلبي العقاب بدل استخدامھا للمعلم یمكن التي العقاب وبدائل ، العقاب ضوابط ومعرفة

. القرآنیة الحلقات لمعلمي ومنھجي علمي تقویم إلى وصوًال المعلم، تقییم كیفیة ثم األحیان، من كثیر في
 المعلمین من ومتدربة متدربا) ٣٣: (منھا واستفاد الخیم،) شادر( نیزیب مخیم في الدورة أقیمت وقد

  .الحمد وهللا متمیزًا المتدربین من التفاعل وكان والمعلمات،



  بعض الصور من الدورة

  

  



  

  

  :)العقول أوتار على العزف( الدراسي الصف قیادة فن: دورة *

 أوتار على العزف(  الدراسي الصف قیادة فن: دورة السوریین العلماء رابطة في التدریب مكتب أقام
 الدراسي، الصف لقیادة متمیزة ووسائل وأدوات بخبرات المعلم تزوید إلى البرنامج ویھدف ،)العقول

 بھا یقع التي واألخطاء الصف، بمشاكل تعریفھ إلى أیضًا ویھدف. المتنوعة التحفیز أسالیب على وتدریبھ
  لضبط وسیلة عشرین استعراض تم كما الصف، في فعلھا المعلم على ینبغي التي واألمور المعلمون،

 ،)التركیة كلس: (مدینة في الشرعیة األنصاري أیوب أبي ثانویة في الدورة وأقیمت الدراسي، الصف
  .المعلمین من ومتدربة متدربًا) ٢٦: ( منھا واستفاد

  بعض الصور من الدورة



  

  

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *



  مواد قراءة:ال ، وأكثر، وملفات أخرىوفتوى، بین مقالة، وبحثموقع الرابطة في  ) مادة١٣٨تم نشر (

  ؟، بقلم: یاسر عبد اهللا إحداھا مكافحة في التقصیر فحّتام نكراء جریمة الظاھرتین كلتا

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6396  

  ، بقلم: مجاھد دیرانیة٩/١١ من الجدیدة النسخة: باریس عملیة

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6377  

  جعوان إبراھیم ماھر، بقلم: یھنأ لن والظالم...  یھدأ ال المظلوم

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6361  

  

  :والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة نشاط عن مصور مختصر تقریر *

  

  االصالحیة  مخیم في والمعلمات المعلمین مع المشرف اجتماع



  

  المدرسین باإلخوة االجتماع

  

  السلیمة العربیة القراءة في المدرسین تأھیل دورة ختام بعد للمدرسین العملي االختبار



  

  الضباط مخیم في القرآنیة الحلقات یتفقد المشرف

  

  قرقمیش مخیم في الطالب تكریم



  

  كیلیس مخیم في الطالب تكریم

  

  السوریین خدمة في جھوده على وشكره المخیم لمدیر الطالب بعض مع بینار جیالن مخیم مشرفي زیارة



  

  حرانمخیم  في المعلمین وبعض والمشرفین اللجنة رئیس مع الحفل في المكرمین صورة

***  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


