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  :الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزات *

في تعلیم الناشئة  وخدمتھاالمتمیز، في عطائھا  الكریمبفضل اهللا تعالى ثم بفضل جھود أھل الخیر تستمر لجنة تعلیم القرآن 
  بأبرز األعمال: مختصر ، وھذا ملخص إحصائيكتاب اهللا تعالى

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٤٦١( والكتابة القراءة تعلم أتم

  وهللا الحمد.  ًاطالب) ٤٦٤( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  ًاطالب) ٥٥٢( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ١٤٨( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. اطالب) ١٧( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ٢١٢٧( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  ) طالبًا وهللا الحمد. ٢١٥اختبار أجزاء أخرى من المصحف غیبا (نجح في 

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ٤٠( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ٣٣(أقیم 

  ) اجتماعًا مع المشرفین على حلقات تعلیم القرآن الكریم.٣٨تم عقد (

  مدرسًا. )١٦٠٧( المدرسین عددبلغ 

  طالبًا. )٣٦٥٣٦( الطالب عددبلغ 

  .مصحفًا )٢٤٥(تم توزیع 

  .)عم، وتبارك(جزءا  )٦٠٠(تم توزیع 

  .: (الجزء الرشیدي)كتاب من )٢٥٩٣( تم توزیع

  ) من أقالم ودفاتر، ونحو ذلك.٢٩٦٧عدد مواد القرطاسیة التي تم توزیعھا (

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

   الشھر لقطةومع 



  

  أدیمن مخیم- التفاؤل على یبعث الذي األبیض بلونھا تتمیز حلقة

  

  :المكتب التعلیمي منجزات *

  .السوریة التعلیمیة للھیئة التحضیریة اللجنة في المشاركة -

  . والتعلیمیة التربویة المشاریع تأسیس في عمل ورش حضور -

  بكلیس الشرعیة األنصاري أیوب أبي ثانویة في للبكلوریا األول لالمتحان التحضیر -

  .مرسین مفتي زیارة -

  .المدرسین مع الشرعیة الثانویة إدارة اجتماع -

  .الشرعیة الثانویة لطالب حوت یوسف للدكتور محاضرة -

  .بكلیس الشرعیة األنصاري أیوب أبي ثانویة في الدراسي للعام األخیر االمتحان إجراء -

  .األخیر االمتحان قبیل الناجحة الدراسة في للطالب دورات ثالث -

  .الشرعیة لطالبات ترفیھیة رحالت -

  .الشرعي المعھد لطالب حران، مخیم في الخیر داعیة مشروع -

  .الغد مشاعل مدرسة مع القرآن مسابقة تحكیم لجنة في المشاركة -

  طلب وفضل لالمتحان، االستعداد حول بكلیس، الشرعیة المدرسة في الجمعة خطبة -

  .العلم



  

  والتعلیم التربیة وزیر بحضور سوریة في التعلیم ومستقبل حاضر عمل ورشة

  

  محاضرة د. یوسف حوت لطالب الثانویة الشرعیة بكیلیس

.اًیلاح ةروصلا هذھ ضرع نكمي ال



  

  بكیلیس الشرعیة األنصاري أیوب أبي ثانویة في  األخیرة االمتحانات إجراء

  

  للرابطة العام األمین مع ihh منطمة فرع رئیس زیارة



  

  المدرسین مع الشرعیة األنصاري أیوب أبي ثانویة إدارة اجتماع

  :لالمتحان والتحضیر الناجحة الدراسة فن دورة *

 مكتب أنشطة ضمن لالمتحان، والتحضیر الناجحة الدراسة فن: بعنوان تدریبیًا، برنامجًا صباغ أسامة. أ المدرب أقام
 لالمتحان، الجید والتحضیر الدراسة، على تعینھم ووسائل وأدوات بمعارف الطالب تزوید إلى البرنامج ویھدف التدریب،

 یتضمن كما ،)المدروسة العلمیة والمادة والمكان، والزمان، اإلنسان،: (األربعة الدراسة عناصر كفاءة رفع خالل من
 إلى أیضًا الطالب یتعرف ثم والمراجعة، واالستظھار الحفظ على تعین وأدوات وسائل إلى التعرف التدریبي البرنامج

  .إیجابي بشكل معھا والتعامل االختبارات أداء على تعینھ وأدوات طرق

 البركة مؤسسة وفي وطالبة، طالبًا) ٦٠( نحو منھا واستفاد عنتاب، غازي في الممیزون مدرسة في الدورة أقیمت وقد 
 أیوب أبي ثانویة وطالبات لطالب أیضًا الدورة أقیمت كما وطالبة، طالبًا) ٥٠: (منھا واستفاد مرسین، في الخیریة

  .وطالبة طالب) ٢٤٠: (حوالي منھا واستفاد كیلیس، مدینة في الشرعیة األنصاري

    

  :الدراسي الصف قیادة فن دورة *

 غازي في المدارس ومعلمات لمعلمي الدراسي، الصف قیادة فن: بعنوان تدریبیة، دورة صباغ أسامة. أ المدرب أقام كما
  . ومعلمة معلما) ٢٠( الدورة من استفاد عنتاب،

  من صور الدورات





  

  :)بناء أو ھدم المرأة: (مطویة *

العلمي، وتأتي ھذه المطویة ضمن مجموعة من أعمال المكتب مطویة بعنوان: (المرأة ھدم أو بناء)،  العلمي المكتبأصدر 
بنتا أو أما سواء كانت الضوء على مكانة المرأة تم تسلیط والتي تھدف إلى نشر التوعیة الدینیة في المجتمع السوري، وقد 

ن المرأة عامل ھدم في ال تكوولئباعتبارھا أحد أھم مكوناتھ. زوجة، وعظیم دورھا في بناء المجتمع اإلسالمي، أو أختا  وأ
لالطالع على المطویة وتحمیلھا یرجى أو البنات، أخطاء قد تقع فیھا بعض األمھات، أو الزوجات، التنبیھ على تم المجتمع 

  زیارة الرابط: 

h p://www.islamsyria.com/portal/album/show/288  

  



  :العدد السابع من مجلة الحائط (الكلمة الطیبة) *

 المخیماتفي  مسجدرواد ال التي تستھدفو ،)الطیبة الكلمة( :الدعویة الحائط مجلة من السابع العدد العلمي المكتبأصدر 
 وشؤون الفقھ، في تعلیمیة موضوعات على المجلة واحتوت. ، وعددھم عشرات األلوف وهللا الحمدللسوریین التركیة
   .متنوعة وثقافیة تربویة،

  

  :دعویة بطاقة) ١٤( *

كما ساھم في البطاقات عدد ، ، ودعویةتربویة وإیمانیةقضایا  ، حولالكترونیة ) بطاقة دعویة١٤( العلمي المكتب أصدر
  :ألبوم البطاقاتولالطالع على  .وتم نشرھا وتوزیعھا في الصفحات االجتماعیة المتنوعةمن مشایخ الرابطة ودعاتھا، 

http://www.islamsyria.com/portal/album/index/9   

  الدعویة: البطاقات منذج انمبعض ال



  

  

  

  :االلكترونیة الرابطةمنشورات بوابة  *

  مواد قراءة:ال ، وأكثر، وملفات أخرى، وفتوىبین مقالة، وبحثموقع الرابطة في  تم نشر () مادة



  دیرانیة مجاھد: بقلم االستغباء، وسیاسة النصرة جبھة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6564 

  الكبیسي عیاش محمد. د: بقلم اإلخوان، إلى أتحّدث أن أرید

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6539 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6569 

  للدراسات بحوث مركز: إعداد اللجوء، وسندان القتل مطرقة بین سوریا أطفال بحث ملخص

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/707 

  خیتي الدین عماد. د: إعداد علیھا، والرد وأنصاره اإلسالمیة الدولة تنظیم شبھات

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/701  

  

***  

  التقریر المصور عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم: 

  

  الضباط مخیم – الثمین الدر اختبار



  

  حماة في بالقرآن الماھر مشروع حلقات طالب اختبارات

  

  إدلب وریف حماة ربف في األمیة محو مشروع اختبارات



 
  حماة في المتفوقین الطالب تكریم لحفل المصاحبة الفعالیات بعض

  

  حماة في األمیة محو حلقات تشكیل



  

  أبیض تل مخیم في األوسمة وتسلیمھم المتمیزین الطالب تكریم حفل

  

  حماة معاھد من معھد في المتفوقین الطالب تكریم



  

  كیلیس مخیم لطالبات أنشطة درس

  

  الحلقات طالب على یلقیھا الھمم لرفع كلمة في أدیب خلوف أحمد الشیخ تركیا مشرف



  

  الحلقات طالب على یلقیھا الھمم لرفع كلمة في أدیب خلوف أحمد الشیخ تركیا مشرف

  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ] 

 تابعونا 

  یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

info@islamsyria.com 
  

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


