
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  هـ ١٤٣٦ شوالأبرز األعمال والنشاطات خالل شهر 

 
  

  المحتويات:

  المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبا) ٦٢٥(* 

  من مجلة الكلمة الطيبة * العدد العاشر

  للرابطة العام األمين من دعوية وجوالت زيارات* 

  محاضرات دعوية للمهاجرين السوريين* 

  )األمية محو: (مشروع* أبرز أنشطة 

  )اإلسالمي االقتصاد في عريضة خطوط: (بعنوان فقهية ندوة* 

  الزحيلي وهبة. د العالم الشيخ فضيلة برحيل عزاء مجلس* 

  االلكترونية الرابطة بوابة في منشورا) ١٢٢(* 

  * المكتب التنفيذي للرابطة يشارك في دورة التخطيط االستراتيجي

  )القرآنية الحلقة قيادة فن: (دورة إقامة* 

  * تقرير مختصر مصور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريم والدعوة

  



  :المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبا) ٦٢٥( *

 المتميز، طائهاع في الكريم القرآن تعليم لجنة تستمر الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى اهللا بفضل
  :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص وهذا تعالى، اهللا كتاب الناشئة تعليم في وخدمتها

  .الحمد وهللا طالبًا) ٦٢٥( والكتابة القراءة تعلم أتم

  . الحمد وهللا طالبًا) ٨٩٣( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  . الحمد وهللا طالبًا) ٦٩٩( غيًبا عم جزء اختبار في نجح

  .الحمد وهللا طالبًا) ٩٨٠( نظًرا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

  . الحمد وهللا طالب) ١٠٠٩( غيبا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

  . للطالب تحفيزية مسابقة) ٤٧( أقيمت

  .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميا حفًال) ٢٧( أقيم

  .الكريم القرآن تعليم حلقات على المشرفين مع اجتماعًا) ١٨( عقد تم

  .مدرساً ) ١٦٥٩( اإلجمالي المدرسين عدد بلغ

  .مدرسًا) ١٧١( الشهر لهذا الجدد المدرسين عدد

  .طالبًا) ٤١٦٥٩( اإلجمالي الطالب عدد بلغ

  .طالباً ) ٤٩٠٧( الشهر لهذا الجدد الطالب عدد

  .مصحفاً ) ١٣٠٠( توزيع تم

  ).وتبارك عم،( جزءا) ١٩٢٠( توزيع تم

  ).الرشيدي الجزء: (كتاب من) ٢٨٢٧( توزيع تم

  .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من) ٤٦١٧( توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

  .الكريم القرآن تعليم لجنة نشاط عن مختصر مصور تقرير النشرة آخر في :ملحوظة* 

  ومع لقطة الشهر



  

  أبيض تل - الرسومية األشكال صنع الطالبية األنشطة بعض

  

  من مجلة الكلمة الطيبة: العدد العاشر *

واد ر والتي تستهدف، من مجلة الحائط: (الكلمة الطيبة) العلمي بإعداد العدد العاشرالمكتب قام  -
 لفقه،ا في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت، للسوريين التركية في المخيمات المسجد
   .متنوعة وثقافية تربوية، وشؤون



  

  (الكلمة الطيبة)العدد العاشر من مجلة 

  

  :للرابطة العام األمين من دعوية وجوالت زيارات *

 عنتاب ازيغ مدينة في للرابطة التنفيذي المكتب بزيارة السوريين العلماء لرابطة العام األمين قام
 يف الفكرية القضايا بعض معالجة حول عمل ورشة بعقد قام كما العمل، سير على واالطمئنان
  .األفاضل المشايخ من عدد بمشاركة المخيمات

 الناس وحث اليأس، وعدم السورية الثورة طول حول الجمعة فيها وخطب مرسين، مدينة زار كما
 اشالنق وتم مرسين مدينة في الموجودين الدعاة مع لقاء هناك كان بعدها والثبات، الصبر على
  .المدينة في الدعوي العمل تطوير حول

 عليها، وما لها، ما – دوافعها( سوريا من الهجرة: بعنوان الشامي، البيت في الجمعة خطبكما 
 اإلخوة التقىو اإلصالحية، مخيم. وألقى كلمة في مسجد )ومخاطرها الغرب بالد إلى والهجرة

 والتأكيد الريحانية، في ihh منظمة زيارةوتمت . الكريم القرآن تعليم على المشرفين واألخوات
  .النفسي والدعم التعليم، مجال في التعاون مبدأ على



  

  



  

  

  

  * محاضرات دعوية للمهاجرين السوريين:

  : أبرزها من محاضرات، عدة السوريين العلماء رابطة في الدعوي المكتب أقام

  ) لحموني محمد( اإلصالحية، مخيم في - المسلم اإلنسان بناء في خطوات -

  ) لحموني محمد( بينار، جيالن مخيم - الهمم وأصحاب العالية الهمة -

  . عينتاب - الرابطة مكتب في) المسدي ياسر محمد. د( األولويات، فقه حول -



  ).صالح سمير الشيخ( عينتاب، غازي – قرآني مركز في الصاعد، الجيل واجبات -

   التطوعي الوفا شباب فريق مع بالتشارك محاضرات أربع -

  .صالح سمير للشيخ ،)األرض؟ على اهللا خلفاء نحن هل(-

  .حوى سعيد أحمد للدكتور ،)لإلسالم اإلنسانية الرسالة(-

  . لحموني محمد لألستاذ ،)المسلم اإلنسان بناء في خطوات خمس(-

  .المشهداني أيمن لألستاذ) بموتك العالم خسر ماذا(-

 لمجموعة السوري الداخل في نحيا بالقيم لبرنامج عملية وخطوات اإللقاء، فن على التدريب تم كما
 تم كما ،)لحموني محمد الدورة مقدم( وحماة وإدلب حلب قطاعات في والمعلمين المشرفين من

  دونكم بعض الصور: .يبنا جيالن ومخيم الضباط مخيم في نحيا بالقيم برنامج إطالق

  



  

  

  :)األمية محو: (مشروع أنشطة أبرز *

  تركيا في – ١

 مينالمعل عمل وتقييم ومتابعة المتميزين الطالب الختبار المخيمات كافة في اختبار لجنة -
  .والمعلمات

  .كمكافأة مادي ومبلغ شهادة وتسليمهم ديني أتعلم وكتاب الرشيدي للجزء وطالبة طالباً  ٥٤٤ إنهاء -

 ،الرشيدي الجزء تدريس على المعلمين لتدريب ومعلمة معلما ١٢  من مكون تدريبي كادر تأهيل -
  .مستواهم ورفع

  .وطالبة طالب ٥٦٠ والمستفيد الناجحين عن عوضًا جديدة ةحلق ٢٨ افتتاح -



 يستفيد حلقة ١٧ الحلقات وعدد العمل وتقييم لمتابعة مرسين مدينة لمركز المشروع مدير زيارة -
  .وطالبة طالبًا ٣٤٠ منها

  سوريا في – ٢

  إدلب وريف حلب وريف حماه ريف في الثانية الفترة انطالق -

  حلقة ٢٦٣ بعدد ومعلمة معلما ١٣٩ الثانية المرحلة مع األولى للمرحلة النهائي العدد -

  .حلقة ١٠٠ بعد المحاصر حمص ريف في ومعلمة معلم  ٥٢ -

  .واألطفال المعلمين قرطاسية سوريا في اإلدارة تسليم -

    سوريا ٧٥٠٠+  تركيا طالب ٤٢٧٠: المرحلة هذه في المستفيدين عدد -

  سوريا في ومعلمة معلمًا ١٩١+  تركيا في ومعلمة معلمًا ١٣٧  -

hلالطالع على تقرير الفيديو على هذا الرابط:  ps://youtu.be/_YvnIh1O7RA  

  بعض الصور من المشروع:

  



  

  

  

  :)اإلسالمي االقتصاد في عريضة خطوطندوة فقهية بعنوان: ( *

 محمد :الدكتور قدمها) اإلسالمي االقتصاد في عريضة خطوط: (عنوان تحت الفقهية الندوة عقد تم
 بعضوهذه . الضيوف وبعض الرابطة أعضاء من عدد وحضرها ،في الكويت القطان أمين

  .اللقاء من الصور



  

  

  :مجلس عزاء برحيل فضيلة الشيخ العالم د. وهبة الزحيلي *

 بوفاة عزاء مجلس الرابطة في الكويت عرفانا ووفاء بحق شيخنا الراحل أقام عدد من أعضاء
 الخيرية، يالنور عبداهللا الشيخ جمعية ديوانية في تعالى اهللا رحمه الزحيلي وهبة. د.أالعالم  الشيخ

 التوبة غازي :الدكتورو، الزرقا أنس محمد :الدكتور مداخلة :أهمها مداخالت عدة اللقاء خالل وتم
 ةمداخل، وأخيرا الكويت في الفقهية الموسوعة خبير الكردي الحجي أحمد. د.أ، و الرابطة عضو
  .تعالى اهللا رحمه وهبي الشيخ شقيق الزحيلي محمد. د.أ من اإلمارات من الهاتف على



  

  

  بوابة الرابطة االلكترونية:في  منشورا) ١٢٢( *

) مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفتوى، وترجمة، وأكثر ١٢٢تم نشر (
  المواد قراءة: 

  زهرة أبو محمد العالمة بقلم والقوة، الحق

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6950 

  سالم زهير. أ بقلم اإليراني، – األمريكي: الفجور حلف

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6921 

  زيدان موفق أحمد. د: بقلم الشام، في العظمى واللعبة.. وآخرون وتركيا أمريكا

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6961 

  غدة أبو زاهد محمد. أ بقلم ماجه، ابن اإلمام

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6913  

  



  :االستراتيجي التخطيط دورة في يشارك للرابطة التنفيذي المكتب *

شارك المكتب التنفيذي لرابطة العلماء السوريين في دورة التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة 
  األداء المتوازن، وقد حضر األمين العام للرابطة د. محمد ياسر المسدي حفظه اهللا. 

  

  

  :)القرآنية الحلقة قيادة فن: (دورة إقامة *

 ،)يةالقرآن الحلقة قيادة فن: (بعنوان دورة قرقميش، مخيم في صباغ أسامة: األستاذ المدرب أقام
 تعريفه عدب القرآنية، الحلقة لقيادة متميزة ووسائل وأدوات بخبرات المعلم  تزويد إلى الدورة تهدف

 عنوي،والم المادي التحفيز أساليب على وتدريبه واألخالقية التربوية وأهدافها الحلقة، بمفهوم
  . الذاتي التحفيز إلى وصوًال

 وتعريفه ة،الحلق وبيئة والطالب بالمعلم تتعلق التي الحلقات بمشاكل تعريفه إلى أيضًا وتهدف
 نبغيي التي واألمور الكريم، القرآن معلمو بها يقع التي واألخطاء النموذجية، الحلقة بمواصفات

 توجيه سائلوو الطالب، تنشيط وسائل على والتدرب التعرف يتم ثم الحلقة، في فعلها المعلم على
 لسلبيا العقاب بدل استخدامها للمعلم يمكن التي العقاب وبدائل العقاب، ضوابط ومعرفة الطالب،
 ومنهجي ميعل تقويم إلى وصوًال المعلم، تقييم كيفية ثم األحيان، من كثير في والمثبط المحبط
  .ومعلمة معلمًا ٤٥ تعالى اهللا بحمد الدورة هذه من استفاد وقد. القرآنية الحلقات لمعلمي



  

  

   :ور مختصر عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريمصتقرير م *

  

  سوريا – المشرفين قطاع اجتماع



  

  أديمن في ديني أتعلم مادة في والرشيدي الكريم القرآن لتدريس المتقدمين اختبار

  

  والجنوبي الغربي حلب ريف لمشرفي األسبوعي الدوري االجتماع



  

  أورفا – الثانية القرآنية المسابقة

  

  

  إدلب ريف - الثانية القرآنية المسابقة



  

  سوريا-الثانية القرآنية المسابقة

  [تم بحمد اهللا وتوفيقه]

 تابعونا 

  يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 

  

 والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات


