
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٦ صفرأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  .التركیة أبي أیوب األنصاري في كیلس ثانویة* افتتاح 

  .والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبا ٢٧٠ من أكثر* 

  .منھجًا التعلیمي دورة اإلبداع* 

  .إبداعیة بطرق الكریم القرآن تحفِّظ دورة كیف* 

   السابعة الكریم سفراء القرآن * دورة

  .منجزات المكتب العلمي في الرابطةأبرز  *

  .فیھ التي الشبھات على والرد ،)اإلسالم دولة بمیالد األنام إعالم: (كتاب * مناقشة

  .الرابطة موقع على قراءة المواد * أكثر

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

  

   



  :كیلس في األنصاري أیوب أبي مدرسة افتتاح *

 ِكلِّس مدینة في الشرعیة، األنصاري أیوب أبي ثانویةد. محمد یاسر المسدي  السوریین العلماء لرابطة العام األمین افتتح
، والحمد هللا وطالبة طالبًا) ٣٢٧( من أكثر تضم المدرسة أّن یذكر دالماز، فیصل :السید السوریین والي بحضور التركیة،

  .الذي بنعمتھ تتم الصالحات

  

  



  

  

  :طالبا أتموا تعلم القراءة والكتابة ٢٧٠أكثر من  *

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

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٢٧٣( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ٤١٤( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  طالبًا) ٧٣١( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبا) ١٤١( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٣٠١( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٥٣١( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٣٠٦( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ١٣( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ٥٤(أقیم 

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

  

   الشھر لقطة



  

، وھذا البرنامج خاص بالطالب المتفوقین والمتمیزین أبیض تلمخیم  في بالقرآن الماھر برنامج ضمن الطالب اختبار
  ذوي المواھب والقدرات 

  

  :منھجًا التعلیمي اإلبداع دورة *

 في الكریم القرآن لمعلمات دورة للتدریب بوصلة مركز مع بالتعاون الرابطة في التدریب مكتب أقام
  اإلصالحیة مخیم

 التي القرآنیة الحلقات مدرسات من متدربة١٩ الدورة من واستفادت ،)منھجًا التعلیمي اإلبداع: (بعنوان
 أقیمت وبعدھا. تدریبیة ساعة١٩ بمعدل أیام، ٣ الدورة واستغرقت السوریین، العلماء رابطة ترعاھا
  .اإلبداعیة الصفیة األنشطة على عملیة وتدریبات عمل ورشة



  

  منھجًا التعلیمي اإلبداع التدریبیة الدورة أثناء الكریم القرآن معلمات

  

  اإلبداعیة الصفیة األنشطة على عملیة وتدریبات عمل ورشة



  

  : إبداعیة بطرق الكریم القرآن تحفِّظ كیف دورة *

 في الكریم القرآن ومعلمات لمعلمي دورة تركیا في الرابطة أعضاء مع بالتعاون التدریب مكتب أقام
 بطرق الكریم القرآن تحفِّظ كیف: (بعنوان الحمزاوي، حمزة الدكتور الدولي للمدرب أبیض، تل مخیم

  ).الكونیة الطاقة علوم وباستخدام إبداعیة

  

  الكونیة الطاقة علوم وباستخدام إبداعیة بطرق الكریم القرآن تحفِّظ كیف دورة

  

  :السابعة الكریم القرآن سفراء دورة *



  

 أیام، ٤ الدورة استمرت عنتاب، غازي في السابعة الكریم القرآن سفراء دورة التدریبي المكتب أقام
 یحدوھم السوري، والداخل التركیة، المخیمات من وفدوا الذین الكریم القرآن سفراء المكتب فیھا التقى
 أبرز نذكر یلي وفیما والمتعة، بالفائدة ملیئة دورة وكانت العطاء، في والرغبة التغییر، في األمل

  : الدورة مفردات

 الفكریة واستفساراتھم أسئلتھم وطرحوا حوا سعید أحمد الدكتور بالشیخ السفراء فیھا التقى فكریة ندوة -
  . فیھا والحوار مناقشتھا وتمت والسیاسیة،

  .طیبة فائدة الكریم القرآن سفراء منھ استفاد ،)بكفاءة حیاتك تدیر كیف: (بعنوان تدریبي لقاء -

  .عكاش أحمد األستاذ مع وتعزیزھا، علیھا الحفاظ ووسائل العربیة اللغة محاضرة -

  .حسین الشیخ خلف األستاذ مع) ومبادئ مقدمات( الحدیث مصطلح محاضرة -

  .شبخو باسل األستاذ مع الذات، على التعرف في فكري لقاء -

  .لحموني محمد المدرب مع اإللقاء، فن -

  .بویضاني مھند األستاذ المدرب مع المشكالت، حل -



  

  شبخو باسل األستاذ مع الذات على التعرف في فكري لقاء

  

  الحمزاوي حمزة الدكتور الدولي المدرب مع بكفاءة حیاتك تدیر كیف دورة



  

  بویضاني مھند األستاذ المدرب مع المشكالت حل

  

  :منجزات المكتب العلمي *

 سوریا في اتوزیعھ على العمل ویتم )الشائعة وخطرھا على المجتمع: (مطویة، بعنوان تمت طباعةبفضل اهللا وتوفیقھ  -
، بال زمام وال خطام المتنوعةالمطویة في زمن كثرت في الشائعات عبر وسائل التواصل االجتماعي  هأتي ھذتو. وتركیا

   .تكون الشائعة سببا فیھاالتي اإلشكاالت بعض محاولة حل 

جمیع لالطالع على  األلبوم ھذا زیارة نرجو ،تربویة وإیمانیةحول قضایا  دعویة ةبطاق) ١٦(المكتب العلمي  أصدر -
  :التي صدرت البطاقات

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

  نموذج عن البطاقة الدعویة:



  

  

  

  :فیھ التي الشبھات على والرد ،)اإلسالم دولة بمیالد األنام إعالم: (كتاب مناقشة *

 رابطة أعضاء من عدد مع اهللا حفظھ) الرابطة في الشورى ھیئة عضو( التوبة غازي الدكتور اجتمع
 من أصال یعتبر الذي ،)اإلسالم دولة بمیالد األنام إعالم: (كتاب وتناول الكویت، في السوریین العلماء

 مع المذكور، الكتاب في وردت شبھات على الرد وتم والشام، العراق دولة علیھ تعتمد الذي األصول
  .والشرعیة التاریخیة الحقائق لبعض علمیة مناقشة

  



  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

  مواد قراءة:ال ، وأكثر، وملفات أخرى، وفتوىبین مقالة، وبحثموقع الرابطة في  ) مادة١٦٥تم نشر (

  مخلوطة خلدون .د، بقلم: غبي دجاٌل ویصدُِّقھا فاجرٌة تكذُب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6216  

  سالمة البو عامر. د: بقلم القادة، وصمود سالمياإل العمل

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

  ، بقلم د. عبد المجید البیانونيبالمتطّرفین؟ الشباب یفتتن لماذا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6175  

  عیسى محمد سارة، بقلم: البیت أسرار إفشاء ومشكلة طفلك

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6166  

  ، بقلم د. عامر البوسالمةمواجھتھا وطرق الشائعات، خطر

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

  كتاب: فقھ األولویات، للدكتور محمد یاسر المسدي

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

  ، بقلم د. بالل علوانالّشام مجاھدي إلى رسائل

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

  

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



  

  سوریا في القرآنیة المعاھد من

  

  سوریا في القرآنیة المعاھد من



  

  سوریا في البركات معھد

  

  بینار جیالن مخیم في أورفا مقرأة



  

  قرقمیش مخیم في قرآن حلقة

  

  أبیض تل مخیم في القرآن حلقات



  

  أبیض تل في تركیا مشرف محاضرة

  

  جیالن مخیم في الطالبات تكریم حفل من



  

  . الحلقة معلم بحضور..  ضبطھم على ویقف الطالب قراءة یسمع للمشرف صورة

  

  حران مخیم في الدرس اعطاء آلیة في عمل ورشة



  

  بحران الطالب تكریم حفل في أورفا مشرف كلمة

  

  وتحفیزًا لھم تشجیعا المتمیزین الطالب مع للمشرف تذكاریة صورة



  

  الصباحیة للحلقات  توجیھي تفقدي اجتماع في االخوات مع المشرف من تذكاریة صورة

  

  أبیض بتل القرآن معلمي أحد عیادة



  

  المبذول جھده على المعلم یشكر الضباط مخیم حلقات من حلقة في للمشرف تفقدیة  صورة

  

  قرقمیش مخیم في أنشطةمن 

  

***  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]



  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


