
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٦محرم أبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  .التركیة أورفا مدینة زیارة* 

  .المنورة المدینة في السوریین الحجاج زیارة* 

  .األنصاري أیوب أبي لمدرسة تفقدیة زیارة* 

  )القرآن علوم في لمباحث منھجیة دراسات: (بعنوان علمیة، لقاءات* 

     .أبرز منجزات لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة* 

  .األمة إلنقاذ السنة أھل مشروع حول حوار* 

  .مسجدا ٨٠ في الدعویة الحائط مجلة نشر* 

  .رابطةال إلى المنسوبین عضویات تحدیث* 

  .* طباعة كتاب: (فقھ األولویات)، وكتاب: (رسائل إلى مجاھدي الشام)

  .المكتب العلمي في الرابطةمنجزات أبرز  *

  .الرابطة موقع على قراءة المواد أكثر* 

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

  

   



   :زیارة مدینة أورفا التركیة *

 أحمد. د بذھاب الوفد وتشرف أورفا، مدینة الى بزیارة عینتاب غازي في الرابطة مكتب من وفد قام -
   معھم، حوى سعید

  . تقریبا سنة منذ الرابطة تكفلھ الذي حران مخیم في الشرعي المعھد معلمي بامتحان الوفد قام -

  . الرابطة ومنجزات أعمال فیھ شرح مثمرًا لقاء وكان أورفا، بلدیة رئیس معاون مع الوفد لقاء تم -

  .المحیمید علي األخ علیھ یقوم الذي أورفا في الخیر إلى دعاة مركز في لقاء تم -

  .أورفا في الموجودین الدعاة مع لقاء تم -

 الرھا جمعیة قبل من رتبت ندوة في الوھیبي وعطیة. د والشیخ حوا، سعید أحمد. د الشیخ شارك -
  .الصالة بھ اكتظت جماھیریا اللقاء وكان أورفا، بلدیة صالة في الخیر الى دعاة ومركز

  .تركیا قناة على مباشرة الھواء على ،الوھیبي عطیة. د و حوا، أحمد. د الشیخین مع لقاء تم -

 وسررنا كسفراء، إعدادھم على السفراء یعمل التي والشابات الشبان ومجموعة سفرائنا مع اللقاء تم -
  .السفراء بعمل

  .أبیض تل مخیم في الشرعیة الدورة زیارة تمت -

  

  

  :زیارة الحجاج السوریین في المدینة المنورة *

 الكرام الحجاج من ثلًة الرابطة عضو الحامض مصطفى الشیخ رأسھم على المشایخ بعض التقى
  . رائع إیماني جو في أخویا دعویا لقاء وكان المنورة، المدینة في السوریین



 وجوب على أكد) وإلى من الھجرة: (بعنوان محاضرة الحمزاوي حمزة. د الدولي المدرب فیھ ألقى -
  . بھمة المعاني معالي إلى والھجرة الدنیا، على وأثرة ومعاصي إخفاقات، من فیھ وما الماضي ترك

 وجوب على فیھا أكد ،)الدعوة أسالیب في الذاتي والتطویر التفوق علم: (بعنوان محاضرة أیضا ألقى -
 لھجة مع وتفاعلھا الخطاب في الصحیحة اإلشارة لغة واستعمال المخاِطب، من الخطاب وضوح

  .والحضور المحاضر قبل من العملي التطبیق مع المخاطب،

  

  تفقدیة لمدرسة أبي أیوب األنصاريزیارة  *

د. محمد حوا مدرسة أبي أیوب  الكریم القرآن لجنة ورئیساألمین العام د. محمد یاسر المسدي،  ارز
تم اللقاء مع اإلداریین والمدرسین في المدرسة، كما تم والتي ترعاھا الرابطة،  كلیس فياألنصاري 

  وإلیكم بعضا من صور المدرسة: .والطالبات للطالب كلمة ھیتوج







  

  

  لقاءات علمیة، بعنوان: (دراسات منھجیة لمباحث في علوم القرآن) *

 علوم في لمباحث منھجیة اتدراس: بعنوان، زرزور عدنان الدكتور مع علمیة لقاءات تم عقد عدة
رابطة العلماء السوریین عدد من أعضاء  اتاللقاء ه، وقد استفاد من ھذمعاصرة فكریة وقضایا القرآن

  وغیرھم. 

  

  :والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزات أبرز *

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

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٣٨٩( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ٣٧١( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  طالبًا) ٨٦٦( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبا) ٣٠٣( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٣٣٠( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٦٢٨( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٤٦٧( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ٤١( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ٣٨(أقیم 

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



  

   الشھر لقطة

  

  الطالب بتكریم ابتھاجًا بالزینة الحفل مكان ازدان حیث الطالب عشرات تكریم حفل

  

  :حوار حول مشروع أھل السنة إلنقاذ األمة *

 أوضاع حول مع الشیخ د. غازي التوبة حفظھ اهللا (عضو شورى الرابطة) حوارا) القناة فضائیة( أجرت
 رابط ھو وھذا" األمة إلنقاذ السنة أھل مشروع" :عنوان تحت ھطرح الذي المشروع وحول السنة، أھل

  على الیوتیوب: الحوار

http://youtu.be/tkLI54k5Mhc  

  

  :مسجدا ٨٠في * نشر مجلة الحائط الدعویة 

مسجدا من  ٨٠العلمي في الرابطة بإعداد مجلة الحائط الدعویة، وتم نشرھا وتعلیقھا في  مكتبال قام
مساجد المخیمات التركیة. وتحتوي المجلة على عدد من الموضوعات التربویة، ومختصر للسیرة النبویة 

ادھا وقد تم إعدالعطرة على صاحبھا أفضل الصالة والسالم، مع ذكر بعض األحكام الشرعیة مختصرة. 
  بأسلوب سھل مبسَّط لتعم الفائدة منھا. 



  

  

  

  تحدیث عضویات المنسوبین إلى رابطة العلماء السوریین:* 

 وإعداد الدول، شتى في السوریین العلماء رابطة أعضاء بیانات بتحدیث الرابطة في العضویة مكتب قام
  .الرابطة ألعضاء والدعویة العلمیة الطاقات من واالستفادة البشریة، الموارد تنمیة بھدف إحصائیات

  



  :منجزات المكتب العلمي *

 العلماء لرابطة العام األمین – المسدي یاسر محمد: للدكتور) األولویات فقھ: (كتاب تمت طباعةبفضل اهللا وتوفیقھ  -
من شبابنا، ولیجیب  لیسد ثغرة یحتاجھا كثیرویأتي ھذا الكتاب في وقت . سوریا في توزیعھ على العمل ویتم ،- السوریین

   .عن كثیر من التساؤالت واإلشكاالت التي یمر بھا الثوار في سوریا

  لتحمیل النسخة االلكترونیة على ھذا الرابط:

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/665  

عضو رابطة العلماء السوریین، وقد اشتمل  –وتمت طباعة كتاب: (رسائل إلى مجاھدي الشام)، تألیف د. بالل علوان  -
ھذا الكتاب المبارك على اثنین وعشرین رسالة دعویة تربویة توجیھیة إلى اإلخوة المجاھدین حفظھم اهللا ورعاھم، ونصر 

  بھم الدین وأھلھ. 

  لتحمیل النسخة االلكترونیة على ھذا الرابط:

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/664  

  

  

كما قام المكتب العلمي بإصدار مطویة، بعنوان: (الحق والباطل المعركة مستمرة) تحدث فیھا عن الصراع بین الحق  -
  والباطل، وقلَّة المؤیدین للحق، وأن على أتباع الحق التضحیة بكل غال ونفیس في سبیل نصرة الحق والدعوة إلیھ.



  

  

جمیع لالطالع على  األلبوم ھذا زیارة نرجو ،حول قضایا تھم الثورة والثوار في سوریا دعویة ةبطاق) ١٦( أصدركما  -
  :التي صدرت البطاقات

540171527.1073741840.280578https://www.facebook.com/media/set/?set=a.299798
645426850&type=1  

  نموذج عن البطاقة الدعویة:



  

  

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

  مواد قراءة: ٦، وأكثر بین مقالة، وبحث، وملفات أخرىموقع الرابطة في  ) مادة١٦٠تم نشر أكثر من (

  حمیدو رجب محمد: بقلم ؟، خرافة عاشوراء یوم صیام ھل

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/774 



  )السوریین العلماء رابطة مشاریع من(

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/5941 

  سالمة البو عامر. د: بقلم مواجھتھا، وطرق الشائعات، خطر

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6119 

   اهللا العبد یاسر: بقلم األمة، لمستقبل والناصحین األنبیاء ورثة محبي إلى

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6131 

  زنجیر أحمد رفعت محمد. د. أ: بقلم األشم، البخاري األعالم شمس على تتطاول أقزام

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6139 

  سالمة البو عامر. د: بقلم القادة، ودوصم.. اإلسالمي العمل

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6184 

  غریبو محمد: بقلم واألكراد، العرب القومیین بین األسماء ومعركة العرب عین

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6204   

  

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

  

 متني حفظ مع نظرًا الكریم القرآن تالوة أتموا حیث كامل بشكل الرابطة لخطة الطالب من عشرة إتمام
  والجزریة األطفال تحفة



  

   الرشیديالجزء  أتموا الذین الطالب من العشرات تخریج

  

  حماة في التكریم حفالت إحدى في المتمیزات الطالبات تكریم



  

  الرابطة لتحفیظ القرآن الكریم في ریف المعرةمن حلقات 

  

  المعلمین أحد مع أورفا مخیمات في شرافلإل المرشحین مقابلة لجنة



  

  المقابلة لجنة مع أورفا مخیمات في شرافلإل نوالمرشح

  

  الزمن طال مھما أرضك سأبني وبالعلم ،قلبي في والقرآن ،إلیك سأرجع: وطني



  كتاب: (أتعلم دیني) الذي تقوم الرابطة بتدریسھصورة لطالب الرابطة، ویظھر 

  

***  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


