
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ جمادى األولىأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  تعالى اهللا بفضل والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب ٧٠٠ من أكثر* 

  التركیة المخیمات على الشریف المصحف من نسخة ألف ٤٥ من أكثر توزیع* 

  حماة ریف إلى دعویة زیارة *

  في تركیا  –لمخیم تل أبیض دعویة * زیارة 

   مرعش – كھرمان مخیم في الشریف الحدیث تخریج في علمیة دورة إقامة* 

  الخیریة الجمعیات اتحاد مؤتمر في الرابطة مشاركة* 

  )الجئون ال مھاجرون( :محاضرة* 

  )القضاء في أساسیات: (دورة: الكویت في الرابطة فرع أنشطة من* 

  )وتطبیقاتھا الدیموقراطیة( :محاضرة* 

  إصدارات البطاقة الدعویة أحدث* 

  الرابطة موقع على قراءة المواد أكثرإحصائیة * 

  

  

  :تعالى اهللا بفضل والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب ٧٠٠ من أكثر *

  طالبًا.) ٧٩٣( والكتابة القراءة تعلم أتم -
  .طالبًا) ١٣٢( نظًرا عم جزء اختبار في نجح -
  .طالبًا) ٣٦٥( غیًبا عم جزء اختبار في نجح -
  طالبا.) ١١١( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح -



  طالبًا.) ١٩٩(غیًبا  تبارك جزء اختبار في نجح -
  طالبًا.) ٣٩٦(نظًرا المصحف بقیة من المشرف اختبار في نجح -
  طالبا.) ٣٦٣( غیًبا المصحف بقیة من المشرف اختبار في نجح -
   .تحفیظ القرآن الكریم في الداخل وفي المخیمات التركیة طالب) مسابقة بین ٢٤(أقیمت بفضل اهللا تعالى  -
  ) حفلة ، والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات.١٦تم تكریم الطالب الممیزین والمتفوقین من خالل ( -

  

   عم جزء تتعلم اآلن وھي العربیة القراءة تعلم أتمت

  

  دریسإ الشیخ معھد في المتفوقون

  

  



  

  یاسرجي الرحمن عبد الشیخ المشرف

  

  أبیض تل في الخامس الحي في المتفوقین تكریم



  

  الداخل في ادریس الشیخ معھد في المتفوقین تكریم

  

  جانب كل من الصغار حلقات بھا  تحیط الكبار حلقات



  

  أبیض تل مخیم الحسن أبي حلقة المتمیزین المتقنین حلقة

  

  . البحرین في الشریف المصحف رعایة جمعیة ووفد.  ھنداوي خالد.د مع.  كلیس مخیم والي زیارة



  

  الفرات ضفة على قرآن درس بعد الرابطة مشرف مع صورة

  

  ونصف اجزاء ثالثة یحفظ الثاني الصف في طالب



  

  النشاط عرض أثناء حران مخیم طالبات

  

  حران مخیم في الفجر صالة  عن یتخلف ال المعاقین الطالب أحد لنالوه الثریا في مبتغاھم كان لو



  

  بینار جیالن مخیم في دیني أتعلم كتاب من ونص معلومة مسابقة

  

  الرابطة مكتب في المطول الرابطة مشرفي اجتماع من



  

  حران مخیم في المتمیزة الحلقات من

  

  البحرین من المصحف رعایة جمعیة وفد بحضور الطالب تكریم حفل من



  

  أبیض تل مخیم في العربیة القراءة طالبات من

  

   :التركیة المخیمات على الشریف المصحف من نسخة ألف ٤٥ من أكثر توزیع *

 ضمن البحرین من الشریف المصحف رعایة جمعیة مع التركیة، بالتعاون المخیمات على مصحفا/ ٤٥٨٠٠/ توزیع تم
 آخرین حفلین ثم ،يالرئیس التوزیع حفل أقیم وفیھ ،١كلس مخیم في البدء وكان، الشام ألھل مصحف نسخة ملیون حملة

  . أبیض وتل زبین مخیمي في

  

  

  :حماة ریف إلى دعویة زیارة* 



 الشرعیتین الھیئتین خاللھا التقى السوري للداخل بزیارة فضیلة الشیخ رسالن مصري عضو رابطة العلماء السوریین قام
  . حماة لمحافظة التابعة زیتة كفر مدینة في األولى

یقوم اإلخوة  حیث حلب، لمحافظة التابعة سراقب مدینة من قریبا" ریكاردا" في تقیم والتي الحمویة الشرعیة الھیئة والثانیة
. كما تم الكتائب من وعدد الشرعیة الھیئات مع بالتعاون وذلك المحررة المنطقة في القضاء توحید مشروعإعداد  على

  والمشاریع.المنطقة قضایا خالل الزیارة بحث أھم 

  

  في تركیا: –لمخیم تل أبیض دعویة زیارة  *

 رابطة عضو الحجي فیصل:  الشیخ برئاسة تركیا في أبیض تل مخیم بزیارة السوریین العلماء رابطة أعضاء من عدد قام
 عدة إلقاء وتم والتربوي، الدعوي واإلرشاد والتوجیھ النفسیة، المؤازرة الزیارة من الھدف وكان السوریین، العلماء

 لدیھا موھبة أي خاللھ من الفتاة تقدم عام لقاء – الذات تقدیر – اإلحباط من التخلص مھارة: أبرزھا للفتیات، محاضرات
  . السلبیة السلوكیات بعض أیضا وناقشنا الھدف تحدید فكرة طرحنا،  المستقبل في صورتھا عن وتتحدث

 التفكیر -اإلرادة – الطمأنینة: علیھن المواضیع ھذه طرح وتم خصوصا، لألمھات المحاضرات بعض توجیھ تم كما
 ٣( كاملة اإلیجابي التفكیر تامھار: ھي المعلمات، لآلنسات مواضیع تخصیص تم كما. األطفال عند الطمأنینة – اإلیجابي
  .واألسریة النفسیة لالستشارات مخصصا الدروس بین الوقت بعض وكان ،) درسین( تربویة مھارات) ،  دروس

  

  :مرعش –مخیم كھرمان  في الشریف الحدیث تخریج في علمیة دورة إقامة *

في مخیم كھرمان في مدینة  الحدیث تخریج في دورةعضو رابطة العلماء السوریین  فاضل ندیم حسان. د الشیخ قامأ
علمًا أن  وهللا الحمد. أستاذًا، وأستاذة. ٦٠أیام، بمعدل ست ساعات یومیا، واستفاد منھا  ٣، وقد استمرت الدورة مرعش

  .والدینیة الدعویة لألنشطة ةماسَّ بحاجةعشرین ألف نسمة، وھو یقیم فیھ قرابة المخیم 

  

  :الخیریة الجمعیات اتحاد مؤتمر في الرابطة مشاركة *

 الھیئة إلیھ دعت الذي الخیریة الجمعیات اتحاد مؤتمر في السوریین العلماء رابطة عضو حمادة محمد الشیخ شارك
 من بینھا فیما والتنسیق الجھود توحید بھدف العالم، في العاملة السوریة الخیریة للجمعیات السوري لالتحاد التأسیسیة

  . أخرى جھة من واالئتالف االتحاد بین وفیما جھة،

  . فرنسا في السوریة الخیریة الجمعیات اتحاد منھا جمعیة ٧٢ اللقاء حضر قد و

 في یعمل من وھناك اإلعالم، في وآخر التعلیم، في وبعضھا الكریم، القرآن نشر في متخصصة الجمعیات بعض أن علمًا
 تقدیم على تعمل جمعیةوتجدر اإلشارة إلى أن من ضمن الجمعیات  الطبي، المضمار في وآخرون الجمركي، التخلیص
  .شھر بعد التأسیسي المؤتمر بإعالن بالتوصیة اللقاء انتھىو. الصرع رضىعالج لم

  

  :)مھاجرون ال الجئون( :محاضرة *

محاضرة بعنوان : (مھاجرون ال الجئون) وتطرَّق  -عضو رابطة العلماء السوریین – حمادة الدین محیي محمدقدَّم الشیخ 
 أن ینبغي الذي األدب على كثیرًا أكد وقد اللجوء، وبین بینھا والفرق بالھجرة والمقصود وفضلھا الھجرة لتعریففیھا 
 وترك سوریا من السوریین خروجخطر  حولمداخلة   نعیم موفق لشیخكما قدَّم ا المضیفة، الدول في المھاجر بھ یلتزم
 خالصة المحاضرة ھنا على ھذا الرابط: .ذلك من تخوفھ أبدىو  وأعوانھ للنظام البلد

h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/5256  



  

  :)القضاء في أساسیات: (دورةمن أنشطة فرع الرابطة في الكویت:  *

 ھیثم: المستشاریقدمھا  ،)القضاء في أساسیات(یقیم فرع الرابطة في الكویت لقاًء أسبوعیا لدورة تخصصیة موضوعھا: 
  :اللقاء من صور بعض وھذهویحضر اللقاء عدد من أعضاء الرابطة ومن غیرھم.  .السباعي

  

  

  :وتطبیقاتھا الدیموقراطیة عن محاضرة *

 المحاضر تناول وقد ،)وتطبیقاتھا الدیمقراطیة( عن محاضرة السوریین العلماء رابطة عضو التوبة غازي الدكتور ألقى
  . للدیموقراطیة العملیة اآللیات وكذلك الدیمقراطیة، علیھا تقوم التي الفكریة المبادئ

  



  

  :الدعویة البطاقة إصدارات أحدث *

تحتاجھا الثورة السوریة ترسیخ القیم والمبادئ التي إلى ھدف البطاقة الدعویة التي تبدأ المكتب اإلعالمي بإصدار برنامج 
الرابطة مشكورین،  مشایخالبطاقات عدد من ھذه شارك في إعداد یو، صممت بشكل یسھل تداولھ وانتشاره ، وقدالمباركة

   :عرضأحدث البطاقات نرجو زیارة ھذا المولالطالع على  وال زالت اإلصدارات مستمرة.

https://www.facebook.com/islamsyriaa/posts/306320842852630?stream_ref=10  

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطةإحصائیة  *

  ، وأكثر المقاالت قراءة: منشورًا )١٨٥(الرابطة الشھر الماضي بلغت منشورات موقع 

 الشمالي حمص ریف كتائب إلى عاجلة رسالة -
http://islamsyria.com/portal/article/show/5216  

 والتاریخ الشرع بین بالمتغلِّ إمامة -
http://islamsyria.com/portal/article/show/5205  

 اإلسالمیة األمة لعلماء ومناشدة مقترح -
http://islamsyria.com/portal/article/show/5193  

 سْرالًخ المثقفون -
om/portal/article/show/5238http://islamsyria.c  

  ) السوریین كل إلى(  الثورة على سنوات ثالث بعد علینا ماذا) ٣٩( تنادیكم سوریة -
http://islamsyria.com/portal/article/show/5180  

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


