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  المحتويات:

 * اجتماع األمانة العامة وهيئة الشورى

 مرسين لمدينة ودعوية ميدانية زيارة* 

 الدراسية للخطة عمل ورشةمدرسة أبي أيوب تقيم * 

 الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد أنشطة أبرز* 

 العدد األول من مجلة سالم وسلمى* 

  والكتابة القراءة تعلم أتموا ا  طالب( 1933)* 

 ن من المكتب القرآنيو* المستفيد

 الذكر أهل جوال على رسالة( 20)* 

  17 العدد( الطيبة الكلمة) مجلة* 

 والمحاضرات الدروس أبرز* 

 التدريبية الدورات أهم* 

  الرابطة بوابة في متنوعة مادة( 196)* 

 ، ومعهد مكة الخيرية البركة مؤسسة زيارة* 

 

 :الشورى وهيئة العامة األمانة اجتماع *



 عمل يعترض ما ستعراضاجتمع المشايخ أعضاء األمانة العامة، وأعضاء هيئة الشورى ال

 والتعليمي الدعوي العمل دعم على والعمل وحلها، تذليلها سبل ودراسة صعوبات من الرابطة

 .استعراض أعمال وإنجازات العام الماضي، وتم خالل ذلك السوري والداخل تركيا في

 التوسع لتواكب ،للرابطة الداخلي النظام على المقترحة التعديالت الشورى ناقشت هيئةوقد 

 والتطور في أعمالها.

كما تمت  .نتابيع وغازي وانطاكيا اسطنبول من كل في للرابطة جديدة مكاتب اعتمادوقد تم 

 .عينمالمجت من المقترحة المشاريع مناقشة

 تنتخب والتي ،السوريين العلماء رابطة في ورقابية تشريعية هيئة أعلى الشورى هيئة وتعد  

 .عوام أربعة كل جديد إدارة مجلس األعضاء ينتخب كذلك سنوات، أربع كل أعضاءها



 

 

 :مرسين لمدينة ودعوية ميدانية زيارة* 

 رابطة رئيس جنيد ممدوح الشيخ بصحبة المكرمة مكة معهد عميد المسدي ياسر محمد. د قام

 الخطة سير على واطلع، مرسين فرع المكرمة مكة لمعهد تفقدية بزيارة السوريين العلماء

 واستمع العلم، لطلب والتفرغ الجهد من المزيد إلى ووجههم بالطلبة والتقى المعهد، في التدريسية

 .الحلول بعض لهم وقدم عام، بشكل المعهد حول وتساؤالتهم اقتراحاتهم الى



 

 

 فرع مرسين –زيارة معهد مكة 

 

 :الدراسية للخطة عمل ورشة تقيم أيوب أبي مدرسة *

 الخطة عمل ورشة ومتابعة بإعداد بكيليس الشرعية األنصاري أيوب أبي مدرسة إدارة قامت

 مؤسسات عدة بمشاركة تركيا، في للسوريين( وخطيب - إمام) الشرعية للمدارس الدراسية

 كما .والكونية الشرعية المواد ومدرسي الشرعية المدارس مدراء وبعض التعليم، في عاملة

 صباغ أسامة: واألستاذ ،(أيوب أبي مدرسة مدير) ياسرجي الرحمن عبد: األستاذ شارك



 في عفان بن عثمان جمعية نظمتها التي السورية المناهج عمل ورشة في( مكة معهد مشرف)

 التدريسي الكادر بها قام التي والثقافية االجتماعية األنشطة من عدد إلى باإلضافة. عنتاب

 .أيوب أبي مدرسة في والطالبي

 

 السورية المناهج عمل ورشة فيالمشاركة 

 

 :الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد أنشطة أبرز *

 :يلي ما تم وقد العلمية، وأنشطته أعماله الشرعية العلوم لتعلم المكرمة مكة معهد يتابع

 به يتعلق وما األول الدراسي الفصل مناقشة االجتماع تناول المخيمات، مشرفي اجتماع عقد -

 المستجدات االجتماع وتناول بها، االلتزام على والتأكيد العامة والضوابط التعليمية المسائل من

 .الراهنة الظروف ظل في طرأت التي

 على والعمل العلمية األنشطة تفعيل طرق المجتمعون بحث وقد الفروع، لمدراء اجتماع عقد -

 .العلمية المحاضرات خالل تفاعال أكثر وسائل

 نسبة كانت حيث األخرى تلو مادة األول للفصل االمتحانات نتائج صدرت األثناء هذه وفي -

 %40 من المواد هذه نتائج في النجاح نسبة بلغت وقد عام بشكل القبول نالت جدا جيدة النجاح

 .وضئيلة نسبيا قليلة فكانت االعتراضات وأما %97 الى

. العلمية الناحية من أفضل لسير القضايا من عددا وناقش للمعهد، العلمي المجلس اجتمع كما -

 . المدرسون يقيمها التي األنشطة مع الفروع مدراء بين بالتعاون أوصى كما

 المعهد حال على للوقوف اإلعالمي بفريقها مصحوبة المعهد الخيرية قطر جمعية زيارة -

 والمهنية التعليمية الناحية من المجتمع خدمة في أهميته ومدى وتطويره تأسيسه ومراحل



 للمعهد اإلدارية والهيكلية العمل آلية على باالطالع الفريق قام وقد هذا. فعالياته على والوقوف

 المقدمة المهارات على للوقوف لهم المباشرة األسئلة توجيه خالل من الطلبة اراء واستبيان

  .الشرعية العلوم في المعرفة إثراء في تأثيره ومدى للطالب

 https://www.facebook.com/makkahinstللمزيد يرجى زيارة صفحة المعهد: 

 

 

 

 :وسلمى سالم مجلة من األول العدد *



 بالطفل تُعنى والتي( وسلمى سالم: )مجلة من األول العدد السوريين العلماء رابطة أصدرت

 . سنة 12 إلى – 7 بين ما العمرية للفئة المسلم

 المؤسسات على وكذلك وتركيا، سوريا بين ما توزيعها تم نسخة( 1٥000) طباعة وتمت

 .األيتام رعاية ودور الخيرية،

 : الرابط هذا على تصفحها أو عالي بوضوح المجلة من االلكترونية النسخة لتحميل

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8072 

 https://goo.gl/4AfS73صفحة المجلة على فيس بوك: 



 

 

 :( رسالة على جوال أهل الذكر20) *

كذلك تم  .واتس آبمن خالل برنامج حديثا على جوال أهل الذكر  20أصدر المكتب العلمي 

 . (الصالحين رياض من) :وبطاقات ،(كتاب من سطور)بطاقات: إصدار سلسلة من 



 0090٥363127711أرسل كلمة: )ذكر( على الرقم التالي لالشتراك في جوال أهل الذكر: 

 

 

 : 17مجلة )الكلمة الطيبة( العدد  *

 عشرات تستهدف والتي ،(17)رقم:  العدد)الكلمة الطيبة(،  الحائط مجلةأصدر المكتب العلمي 

اد من األلوف  موضوعات على المجلة واحتوت. للسوريين التركية المخيمات في المسجد روَّ

 .متنوعة وثقافية تربوية، وشؤون الفقه، في تعليمية

 



 

 أنشطة المكتب القرآني:* 

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

 وهذا ،، وتطوير العمل القرآني في سوريا وخارجهاتعالى هللا كتاب الناشئة تعليم في وخدمتها

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

ً طالب( 6) نظًرا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد  .وطالبةً  ا

 . في سوريا وتركيا ولبنان وطالبةً  طالبًا( 1933) الرشيدي الجزء اختبار في نجح

 المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال()كتاب الجزء الرشيدي هو المنهج 

 . الحمد وهلل وطالبة طالبًا( 880) نظًرا عم جزء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل وطالبةً  طالبًا( 880) غيبًا عم جزء اختبار في نجح

 .وطالبة طالبًا( 4627) نظًرا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . وطالبة طالبًا( 3٥8) غيبًا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 .للطالب تحفيزية مسابقة( ٥2) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفاًل ( 60) أقيم

 .الحلقات طالب علىوجزءا قرآنيا  مصحفًا( 6060) توزيع تم

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج( الرشيدي الجزء: )من كتابًا( 483) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج (الث مين الد ر  ) كتابًا( 409) توزيع تم

 (.للناشئة ديني أتعلم) كتابًا( 1٥86) توزيع تم

 .في علم التجويد الجزرية المقدمة متن من( 1٥6) توزيع تم

 .والقلم ن دفتر من( 190) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 402) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 

 إحصائيات:

 .زيارة( 262) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

ً ( 1399) والمعلمات المعلمين عدد بلغ  .(ولبنان ومعلمة )في سوريا وتركيا معلما



 .حلقة( 431( )الرشيدي الجزء) األمية محو مشروع حلقات عدد بلغ

 .حلقة( 1032( )نظًرا الكريم القرآن) السفرة مشروع حلقات عدد بلغ

 .حلقة( 37( )غيبًا الكريم القرآن) بالقرآن الماهر مشروع حلقات عدد بلغ

 .(ولبنان وطالبة )في سوريا وتركيا طالبًا( 3097٥) والطالبات الطالب عدد بلغ





 

 

 من حلقات تعليم القرآن الكريم في لبنان

 



 االجتماعات تخلل، الشمالي دلبإ ريف في والمعلمين بالمشرفين جتماعاتوقد عقدت عدة ا

 وتم ،المتميزين على والتركيز ،القرآنية للمسابقة والتحضير ،الجديدة العمل خطة عن الحديث

 .للمرشحين إضافي وقت إعطاء على االتفاق

 صورة من االجتماعات بالمشرفين

 

 

 * أبرز الدروس والمحاضرات:

أقام المكتب الدعوي في رابطة العلماء السوريين عددا من المحاضرات والدروس الدعوية، 

 أبرزها كالتالي: 

 ،المحرر السوري الداخل في الدعاة قبل من والفكرية والدعوية العلمية الدروس من سلسلة -

 .(والحديث والفقه السيرة في دروس – الكلمة وحدة – االختالف فقه) :المواضيع أهم ومن

 .عنتاب غازي في الشرعي العلم طالب مع حوى أحمد للدكتور فقهية لقاءات ثالثة -

 .كليس في الشرعية االنصاري أيوب أبي للثانوية صالح سمير لألستاذ دعوية زيارة -

 .عنتاب غازي في صالح سمير للشيخ دعوية محاضرات ٥ -

 مخيم في طالبي توجيه درس 20 دعوية ندوات ٥ و( أخالق+  فقه) شرعية توعية دروس 8 -

 .أبيض تل

 في طالبي توجيه درس 30و فكرية ندوات وثالث( أخالق+  فقه) شرعيةال توعيةلل ادرس 12 -

 .قرقميش مخيم



 مخيم في طالبي توجيه درس 1٥+  دعوية محاضرات اربع+  شرعية توعية دروس 10 -

 .نزيب

 .أديمان مخيم في طالبي توجيه درس 23+  دعويتين ندوتين+  شرعية توعية دروس 4 -

  بينار جيالن مخيم في طالبي توجيه درس 47+  دعويتين ندوتين+  شرعية توعية درس 20 -

 . اإلصالحية مخيم في طالبي توجيه درس 20+  شرعية توعية دروس 10 -

  حران مخيم في طالبي توجيه درس 1٥+   دعويتين ندوتين+  شرعية توعية دروس 8 -

 مركزين في والثانية األولى المرحلة( الداعيات تأهيل) المصطفى درب على برنامج متابعة -

 . عنتاب غازي في متدربة ٥٥ بحضور

 .عنتاب غازي في ،طالبة20، األسبوع في يومان للمبتدئات، دعوي برنامج -

 .آمنه جامع في طالبة،2٥، األسبوع في يوم القرآن وحفظ والتجويد التهجئة دروس متابعة -

 .لأليتام األخوة دار في جزء وتفسير وحفظ هالفق دروس متابعة -

 .أبيض وتل حران ومخيم نتابيع في يسراقب ندى لألنسة دعوي برنامج تنظيم -

 

 تركيا – أديمانمخيم  – الطالبي التوجيهمن دروس 



 

 تركيا – نزيب مخيم - الطالبي التوجيهمن دروس 

 

 دلبإ ريففي  دعويةال اتمحاضرمن ال



 

 تركيا – أبيض تل مخيم في لحموني ومحمد ،أديب خلوف أحمد: لإلخوة مشتركة محاضرة

 

 

 :التدريبية الدورات أهم* 

 .(لحموني محمدم. ) عنتاب غازي مدينة في لليافعين نحيا بالقيم برنامج من جلسات 6 تنفيذ -

 محمدم. ) ومتدربة متدرب 40 مرسين مدينة في الدعوي مشروعك أطلق دورة تنفيذ -

 .(لحموني



م. ) .أبيض تل مخيم في الخير داعيات من يافعة 2٥ ل اإللقاء فن من األولى المرحلة تدريب -

 .(لحموني محمد

 مدينة في( عقيدة -حديث – تفسير – فقه) الشرعي التأهيل دروس من االولى المرحلة اختتام - 

 منى نسةواآل ،حالو حسام الشيخ قدمها والتي لإلناث 12و للذكور جلسة 12 كانت والتي مرسين

 .الصابوني

 

 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 196) *



 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت196تم نشر )

 أكثر المواد قراءة:و

  مكي أحمد مجد: بقلم حقي، خاشع الشيخ المفسر العالم

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/672 

 يونس الحاج حذيفة: سبطه: بقلم هللا، رحمه مدور جميل الشيخ

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/675 

 جنيد ممدوح محمد: بقلم واإلحباط، اليأس ومطاردة الهمم شحذ

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7950 

 الغريب خميس رمضان: بقلم الغزالي، الشيخ نظر في األمة ازدهار أسباب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7993 

 القرضاوي يوسف: بقلم اإلنسانية،: لإلسالم العامة الخصائص من

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7942 

ال أحمد: بقلم ،!فقط مخطئون ال إرهابي ون  الحموي   الجم 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7980 

 الجذبة عطا محمد: بقلم حلب، أموي الكبير الجامع

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8057 

 إلهامي محمد: بقلم القسطنطينية، فتح عن يُحكى ال ما بعض

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7960 

 

 

 :، ومعهد مكةزيارة مؤسسة البركة الخيرية *

 محمد الدكتور للرابطة العام واألمين جنيد ممدوح الشيخ السوريين العلماء رابطة رئيسقام 

 المؤسسة، إدارة مجلس مع االجتماع وتم ،الخيرية البركة ومدرسة مؤسسةبزيارة  المسدي ياسر

: عددهم ويقدر المدرسة طالب مع اللقاء تم كما المؤسسة، مركز في نسائية محاضرة وإلقاء

 .للطالب محاضرتين وإلقاء وطالبة، طالبا 1070



 للمعهد الحالي الواقع على اواطلع ،المعهد بطالب واجتمعا المكرمة مكة معهدأيضا  ازار وقد

 الطالب راءآ لىإ اواستمع ،المعهد في واإلدارية والتربوية والتدريسية التعليمية العملية وسير

 .لها الدعم سبل إليجاد المعهد وأنشطة فعاليات على للوقوف

 النقاش وتم الرابطة إدارة بمجلس واجتمعا مرسين في الشرعي العلم طالب رابطة مقر زارا كما

 .الرابطة مقر في والعشاء المغرب بين محاضرة كانت ذلك بعد. األمور من عدد في

، الحضور مع حوارية وندوة العلم طالب رابطة زيارة: البركة زيارة الزيارة خالل تم وقد

 .والطالبات للطالب وتربوية توجيهية محاضرات وإلقاء السوريين مدارس من عدد زيارةو

 



 

 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


