
 بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  التركیة مرسین مدینة في المدارس زیارة* 
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  :لقاء الخیر والبركة (إنجازات وطموحات) *

 اللقاءتم خالل  إسطنبول، في(إنجازات وطموحات)  والبركة الخیرتحت عنوان:  لقاًء السوریین العلماء رابطة أقامت
، وتم بحث سبل تطویر العمل وتوسیعھ ومناقشة العقبات، كما تم التحدث عن والدعویة العلمیة الرابطة مشاریع أھم عرض

 ..األطفال والناشئة من السوریین وأھمیة العنایة بحقوقھم في التعلیم والرعایة والدعم النفسي في ظل التھجیر والتشرید
 لرابطة العام واألمین، الرفاعي امةأس الشیخ السوري اإلسالمي للمجلس العام ألمین، منھا كلمة اكلماتعدة  اللقاء تخلل

 لمندوب وكلمة ،حوا محمد الدكتور الكریم القرآن تعلیم لجنة رئیس وكلمة، يالمسد یاسر محمد الدكتور السوریین العلماء
 لمنظمات باإلضافة من دول عدة، السوري الشعب دعم في وفاعلة مھمة شخصیات اللقاء حضر ..التركیة الجمھوریة

  .وعربیة عالمیة مدنیة

  

  

  

  :المتصل بالسند اهللا لكتاب حافظًا) ١٨( تخریج *



، بالسند من الشباب السوریین ) حافظا للقرآن الكریم١٨بتخریج (في مدینة غازي عینتاب احتفلت رابطة العلماء السوریین 
حضور جماھیري مشروع: (مقرأة المھاجرین األولى)، تم االحتفال وسط المتصل إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ضمن 

تشكر لجنة تعلیم القرآن بھذه المناسبة ممیز من المشایخ الكرام والجالیة السوریة وإخوتنا األتراك. واألمانة العامة للرابطة 
رجو للمحتفى كما ت. التقدم والتوفیق ، وترجو لھا مزیدا منالكریم جھودھا ومثابرتھا وتمیزھا في خدمة الحلقات القرآنیة

، وأن ینفع اهللا بعلمھم وأن یقوموا بتعلیم غیرھم من الطالب ونشر السند المتصل بین أھل القرآن والسداد بھم القبول
  وتستمر اللجنة في عملھا الدؤوب في تخریج الحفاظ المتقنین المجازین.  الكریم.

   

  



  

  

  :من مجلة الحائط (الكلمة الطیبة) سادسالالعدد  *

 المخیماتفي  مسجدرواد ال التي تستھدفو ،)الطیبة الكلمة( :الدعویة الحائط مجلة من السادس العدد العلمي المكتبأصدر 
 وشؤون الفقھ، في تعلیمیة موضوعات على المجلة واحتوت. ، وعددھم عشرات األلوف وهللا الحمدللسوریین التركیة
   .متنوعة وثقافیة تربویة،

  

  

  :الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزاتمن  *



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

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٣٣٤( والكتابة القراءة تعلم أتم

  وهللا الحمد.  ًاطالب) ٤٥٤( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  ًاطالب) ٣٩٦( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ١٣٠( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. اطالب) ٧٥( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ١٣٨٩( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ٦٥( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ٣٦(أقیم 

  مدرسًا. )١١٢٢( المدرسین عددبلغ 

  طالبًا. )٢٥٨٤٩( الطالب عددبلغ 

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

  ) اجتماعًا مع المشرفین.٤١عقد (

  .مصحفًا )٨٥٣(تم توزیع 

  .)عم، وتبارك(جزءا  )٧٥٤(تم توزیع 

  .: (الجزء الرشیدي)كتاب من )٨٢٦( تم توزیع

  ).دیني أتعلم( :باكتنسخة من  )٧٤٥(تم توزیع 

  ).الثمین الدرنسخة من كتاب: ( )٩٧٩(تم توزیع 

  أقالم ودفاتر، ونحو ذلك.) من ٥١٩٩عدد مواد القرطاسیة التي تم توزیعھا (

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

   الشھر لقطةومع 

  



  

  حماة - الدوام بدء قبیل المعاھد أحد لطالب الجماعة صالة

  

  :دعویة بطاقة) ٢٦(توزیع  *

كما ساھم في البطاقات عدد ، ، ودعویةتربویة وإیمانیةقضایا  ، حولالكترونیة ) بطاقة دعویة٢٦( المكتب العلمي أصدر
وتم نشرھا وتوزیعھا في الصفحات االجتماعیة المتنوعة، وتمت مشاھدتھا من قبل عشرات من مشایخ الرابطة ودعاتھا، 

  :ألبوم البطاقاتولالطالع على  .اآلالف

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

  الدعویة: البطاقات منمصغرة الذج انمبعض ال

  



  

  :القرآنیة الحلقة قیادة فن في تدریبیة دورات *

 مكتب أنشطة ضمن ،)القرآنیة الحلقة قیادة فن(: بعنوان تدریبیًا، برنامجًا صباغ أسامة. أ المدرب أقام
 القرآنیة، الحلقة لقیادة متمیزة ووسائل وأدوات بخبرات المعلم تزوید إلى البرنامج ویھدف التدریب،
 عمل، ورشات خالل من الذاتي التحفیز إلى وصوًال والمعنوي، المادي التحفیز أسالیب على وتدریبھ

 بالمعلم تتعلق التي الحلقات مشاكل إلى التدریبي البرنامج خالل من التعرف یتم كما. عملیة وتدریبات
 كما لتفادیھا، القرآن معلمو بھا یقع التي واألخطاء النموذجیة، الحلقة ومواصفات الحلقة، وبیئة والطالب

 یمكن التي العقاب وبدائل العقاب، ضوابط ومعرفة وتوجیھھ، الطالب، تنشیط وسائل على التدرب یتم
 إلى المتدربون یتعرف ثم األحیان، من كثیر في والمثبط المحبط السلبي العقاب بدل استخدامھا للمعلم
  . خبراتھ وتطویر بھ لالرتقاء أدائھ وقیاس المعلم، تقییم على تساعد وأدوات معاییر

   معلمة،) ٢٥(و معلما،) ٢٠( منھا واستفاد أدیمان، مخیم في الدورة أقیمت وقد) ١

  .  ومعلمة معلمًا) ٣٠( منھا واستفاد ،)عثمانیة( مخیم وفي) ٢

  .ومعلمة معلمًا) ٣٦( امنھ واستفاد كلس، وفي) ٣

 مرسین في المدارس ومعلمات لمعلمي )،الدراسي الصف قیادة فن( :بعنوان تدریبیة دورة أیضًا أقام كما
  .ومعلمة ًامعلم) ٤٨( الدورة من واستفاد ،الخیریة البركة مؤسسة مع بالتعاون

  

  مرسین في المدارس ومعلمات لمعلمي  الدراسي الصف قیادة فنصورة لدورة: 



  

  مرسین في البركة مؤسسة في الدراسي الصف قیادة فن دورة ختام في

  

  :االلكترونیة الرابطةمنشورات بوابة  *

  مواد قراءة:ال ، وأكثر، وملفات أخرى، وفتوىبین مقالة، وبحثموقع الرابطة في  ) مادة١٦٢تم نشر (

  دیرانیة مجاھد: بقلم االستغباء، وسیاسة النصرة جبھة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6564 

  الكبیسي عیاش محمد. د: بقلم اإلخوان، إلى أتحّدث أن أرید

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6539 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6569 

  للدراسات بحوث مركز: إعداد اللجوء، وسندان القتل مطرقة بین سوریا أطفال بحث ملخص

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/707 

  خیتي الدین عماد. د: إعداد علیھا، والرد وأنصاره اإلسالمیة الدولة تنظیم شبھات

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/701  

  



  :التركیة زیارة المدارس في مدینة مرسین *

 اهللا عبد واألستاذ الوھیبي، عطیة. د و حوا، سعید أحمد. د من مؤلف السوریین العلماء رابطة من وفد قام
 قاموا التركیة، مرسین مدینة إلى بزیارة یاسرجي الرحمن عبد واألستاذ صباغ، أسامة واألستاذ أوسو،
 الوفد زار كما. السوریین خدمة في العاملة والجمعیات والمؤسسات المدارس من العدید بزیارة خاللھا

  ). مرسین مدینة ومفتي التركیة،  ihh( منظمة مقر

  

  بالقراءات لإلقراء مرسین في الرابطة أقامتھا التي )٥( المھاجرین مقرأة مقر صورة من

  

 الدكتور ألقى وكذلك ،)ومآالتھ الصراع جذور: (بعنوان ،محاضرة حوا سعید أحمد الدكتور ألقى وقد
  ).والتمكین النصر طریق على معالم: (بعنوان ،محاضرة الوھیبي عطیة



  

  الخیریة البركة مؤسسة مقر في الوھیبي عطیة والدكتور حوا سعید أحمد الدكتور محاضرة من

  

  :الخیریة والمنظمات والتعلیمیة، الدعویة الھیئات من مجموعة زیارة *

 والشخصیات الدعویة، والھیئات المدنیة، المؤسسات من عدد بزیارة السوریین العلماء رابطة من وفد قام
 في العاملة المنظمات على التعرف إلى الزیارات ھذه وتھدف والریحانیة، انطاكیة مدینتي في الفاعلة
 بین تواصلال جسور مدكما تھدف أیضا إلى  الرابطة، في عملنا مع عملھا یتالقى والتي السوري الشأن

  . وجھودھا ابطةالر بنشاطات تعریفھم مع األخرى، المؤسسات في المختصة والمكاتب الرابطة مكاتب

 على الزیارة خالل التعرف تم االنسان، بناء لمنظمة التابع خان، كرك في الفاتح معھد زیارة تمت وقد
 ،)دیني أتعلم: (الرابطة في العلمي المكتب ألفھ الذي المنھاج على اطالعھم تم كما الدراسیة، مناھجھم

 من الرابطة مطبوعات من بعدد تزویدھم تم كما. الرابطة لدى المعتمدة) الشرعیة العلوم ومذكرات(
  . والمطویات الكتب

 الشیخ بإشراف والقرآن السنة لتعلیم اإلیمان ومركز ،النجارین جامع في )دیب زیاد الشیخ( مركز زیارة
  . المفتي معاون لقاء وتم انطاكیة، افتاء ومركز األسعد، أسعد للدكتور األمل ومركز زریق، زیاد

 لذكرھا، المقام یتسع لم والتدریبیة، والتعلیمیة، والتربویة، الدعویة، المؤسسات من أیضا العدید زیارة -
 الزیارات من مزید تحقیق قریبا وسیتم. الخبرات وتبادل التعاون، فرص عن البحث اللقاءات خالل وتم

  .بغیة تطویر العمل الخیري، واالرتقاء بھ المدني المجتمع مؤسسات مع والتواصل



  الزیارات: بعض الصور من

  

  



  

***  

  التقریر المصور عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم: 

  

  حماة في الكریم القرآن تعلیم لجنة في لمدرسیناالجتماع الشھري ل



  

  من حلقات تعلیم القرآن الكریم في الریف السوري

  

  كیلیس في األمیة محو معلمات اختبار



  

  قرقمیش مخیم في الذكور حلقات

  

  كیلیس مخیم في ناثاإل حلقات من



  

  المخیمات حدأ في النوویة األربعین لمسابقة التجھیز

  

  كیلیس مخیم فيالریاضیة  لطالبمن أنشطة ا



  

  عثمانیة مخیم في الذكور حلقات

  



  حرانمخیم  في الطالب اختباراتمن 

  

  للمصاحف حماالت صنع في یبدعون المتمیزین بینار جیالن طالب

  

  وتوفیقھ] [تم بحمد اهللا

 تابعونا 

  یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

info@islamsyria.com 
  

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


