
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ھـ ١٤٣٦ جمادى األولىأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 
  

  المحتویات:

  .)القرآنیة الحلقة قیادة فن: (دورة* 

  .)التعلیمیة العملیة تطویر في اإلدارة دور: (دورة* 

  .)نحیا بالقیم: (دورة* 

  .)الطیبة الكلمة( :الحائط مجلة منالخامس  العدد* 

  .الحدیث علوم في محاضرات* 

  .الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزاتمن * 

  .دعویةال البطاقات *

  .الرابطة موقع على قراءة المواد * أكثر

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

  

   



  :)القرآنیة الحلقة قیادة فن: (دورة *

 إلى الدورة وتھدف التدریب، مكتب أنشطة ضمن القرآنیة، الحلقة قیادة فن: بعنوان دورة، صباغ أسامة. أ المدرب أقام
 والمعنوي، المادي التحفیز أسالیب على وتدریبھ القرآنیة، الحلقة لقیادة متمیزة ووسائل وأدوات بخبرات المعلم تزوید

 وبیئة والطالب بالمعلم تتعلق التي الحلقات مشاكل إلى الدورة خالل من التعرف یتم كما. الذاتي التحفیز إلى وصوًال
 تنشیط وسائل على التدرب یتم كما لتفادیھا، القرآن معلمو بھا یقع التي واألخطاء النموذجیة، الحلقة ومواصفات الحلقة،

 المحبط السلبي العقاب بدل استخدامھا للمعلم یمكن التي العقاب وبدائل العقاب، ضوابط ومعرفة وتوجیھھ، الطالب،
  . األحیان من كثیر في والمثبط

 التعلم في ممتازة الرغبة وكانت متدربة،) ٣٥(و متدربًا،) ٢٥( منھا واستفاد بینر، جیالن مخیم في الدورة أقیمت وقد
  .ممیزین وحرص تفاعل وسط الحضور، من واالستفادة

 .متدربة) ٢٢(و متدربا،) ٢٥: (منھا واستفاد ،)حران( مخیم في أیضًا الدورة أقیمت كما

  

  :)التعلیمیة العملیة تطویر في اإلدارة دور: (دورة *

 منظمات اتحاد مع بالتعاون التعلیمیة، العملیة تطویر في اإلدارة دور: بعنوان دورة، حنون العلیم عبد. أ المدرب أقام
 إلى الوصول وكیفیة والتربویة، التعلیمیة العملیة في واإلدارة المدیر دور إبراز إلى الدورة وتھدف المدني، المجتمع
   . كلس في الشرعیة األنصاري أیوب أبي ثانویة في ومعلمة معلما) ١٢(و إداریًا،) ١٢( منھا واستفاد اإلداري، اإلبداع



  

  

  :)نحیا بالقیم: (دورة *

 الیافعین، نفوس في القیم زرع إلى الدورة ھذه وتھدف) نحیا بالقیم: (بعنوان دورة، لحموني محمد. أ المدرب أقام
 مجموعات، إلى الطالب تقسیم فیھا تم عمل، بورشة الدورة ابتدأت حیث). اإلخالص قیمة: (عنوانھ األول والبرنامج

 ما النعم، ھذه على اهللا نشكر كیف نعمة، أھم حدد علینا، اهللا من نعم عشر أھم عدد أنا، من: (األسئلة من مجموعة وطرح
 أبیض، تل مخیم من طالبًا) ٨٠( الدورة ھذه من واستفاد). والكراسي. القارب ولعبة الریاء، عن فیدیو اإلخالص؟ تعریف
  .الحمد وهللا جیدا والترتیب التفاعل وكان



  

  

  :من مجلة الحائط (الكلمة الطیبة) الخامسالعدد  *

في  مسجدرواد ال تستھدفالتي و ،)الطیبة الكلمة( :الدعویة الحائط مجلة من خامسال العدد العلمي المكتبأصدر  -
 الفقھ، في تعلیمیة موضوعات على المجلة واحتوت. ، وعددھم عشرات األلوف وهللا الحمدللسوریین التركیة المخیمات

   .متنوعة وثقافیة تربویة، وشؤون

  السوریین.من المھاجرین  قراءتھا لھ یتسنى ال من إلى المجلة مواضیع لتصل كتیب شكل على الحائط مجلة طباعةوقام ب -



  

  

  :محاضرات في علوم الحدیث *

 الشھر وھذا .المخیمات في الحلقات معلميتستھدف  سلسلةضمن  ،الحدیث علوم في محاضراتعدة  أقام المكتب العلمي -
  .حران مخیم في كانت

  



  

  

  :الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزاتمن  *

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

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٣٤٠( والكتابة القراءة تعلم أتم

  وهللا الحمد.  طالب) ٧٠٢( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  ًاطالب) ٥٦٩( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ٢٦١( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. اطالب) ٩٢( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ١٦٦٤( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبا) ٧٧( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ٥٩( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ٤٠(أقیم 

  .محاضرة، استفاد منھا الطالب والمدرسون )٢٢( ونالمشرف أقامھا التي المحاضرات عدد

  ) اجتماعًا مع المشرفین.٣٧عقد (



  .مصحفًا )٢٦٤(تم توزیع 

  .جزءا لـ عم، وتبارك )٦٨١(تم توزیع 

  .من: (الجزء الرشیدي) )٩١٠( تم توزیع

  ) من أقالم ودفاتر، ونحو ذلك.٥٦٠٩عدد مواد القرطاسیة التي تم توزیعھا (

  

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

  

   الشھر لقطة

  

  (حماة) االستثنائیة الظروف كل رغم الدوام على یواظبون حیث الكھوف حلقات طالب مع جماعیة تذكاریة صورة

  

  :دعویةال البطاقات *

  دعویة ضمن: البطاقات عددا من ال المكتب العلمي أصدر

  .)اإلسالم في المرأة( :سلسلة) ١

  .)مستمرة المعركة والباطل الحق) سلسلة: (٢



  .)كتاب من لسطور بطاقات) سلسلة: (٣

  .، ودعویةتربویة وإیمانیةقضایا  ات متنوعة، حولبطاق) ٨() و٤

  :ألبوم البطاقات على ھذا الرابط

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

  البطاقة الدعویة: منذج انم

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

مواد ال ، وأكثر، وملفات أخرى، وفتوىبین مقالة، وبحثموقع الرابطة في  ) مادة١٤٥(أكثر من تم نشر 
  قراءة:

  دیرانیة مجاھد: بقلم یومًا، ٢٥٠ في األسدي االحتالل جیش ضّباط قتلى

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6609 

  سالم زھیر األستاذ: بقلم السوري، الشعب عزل ومشروع آذار من الثامن

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6566 

  !المعلقین؟ وتعلیق المحللین تحلیل نع تغیب لماذا السوریة الثورة انتصارات

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6551 

  األلباني الغاوجي سلیمان وھبي: بقلم ،)اإلسالم في األوالد تربیة( مقدمة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6530 

  سالمة البو عامر: بقلم الصادقة، الشورى) ٨( اإلسالمي للعمل النجاح لوازم من

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6615 

  فارس عادل محمد: بقلم الثقافیة، الفجوة



http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6554  

  

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

  بینار جیالن مخیم في المتمیزین الطالب تكریم من صورة



  

  أبیض تل مخیم في المتفوقین الطالب تكریم



  الصالح دمحم للشیخ توجیھیة لكلمة یستمعون حران مخیم في القرآن براعم

  لتعلیم القرآن الكریم الزاویة جبلمن معاھدنا في 



  

***  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

  تابعونا على 

  یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

info@islamsyria.com 
  

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


