
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 هـ 1436 ذي القعدةخالل شهر  إنجازاتناأبرز 

 

 

 المحتويات:

 الشرعية للعلوم مكة معهد افتتاح* 

 للسوريين الثانية القرآنية المسابقة فعاليات اختتام* 

 المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب( 507)* 

 لبنان للرابطة العام األمين زيارة* 

 من مجلة الكلمة الطيبة الحادي عشر* العدد 

 نسائية دعوية أنشطة* 

 (األمية محو) مشروعل التقرير السادس* 

 العامة األمانة مكتب أنشطة من* 

 االلكترونية الرابطة بوابة في منشورًا( 162)* 

* تقرير مختصر مصور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريم 

 

  



 الشرعية للعلوم مكة معهد افتتاح* 

 محاضنهم فقدوا أن بعد وذلك الشرعية العلوم تعلم إلى السوريين للطالب الملحة للحاجة نظرًا

 الشرعية، العلوم لتعليم مكة معهد مشروع السوريين العلماء رابطة أطلقت فقد التعليمية

 مصدقة شهادة على المتخرج يحصل بحيث عالميا، بها ومعترف مجانية، المعهد في والدراسة

 . جامعة أي في العليا دراساته متابعة من الطالب تمكن عالميا

 والجهات المؤسسات مع واللقاء التركية، المدن من عدد بزيارة المعهد منسوبي من وفد قام وقد

 األسئلة على واإلجابة بالمشروع، واٍف بشكل التعريف وتم الفاعلة، التركية السورية

 تعيين الزيارات خالل تم كما. والمعهد المؤسسات هذه بين التعاون أبواب وفتح واالستفسارات،

 . التسجيل نوافذ مشرفي

 عماد.د قام حيث عينتاب، غازي مدينة في المنعقد العلمية المعاهد وملتقى مؤتمر الوفد حضر

 في عدة وأكاديمية علمية جهات مع اللقاء وتم وفروعه، بالمعهد واف بشكل بالتعريف كنعان

 . الجامعات من وعدد المعهد بين تفاهم وثيقة إيجاد عن والبحث المؤتمر

 :الصفحة هذه عبر المعهد أخبار آخر على لالطالع

www.facebook.com/makkahinst 

 :الرابط هذا على وأهدافه المعهد رؤية على ولالطالع

www.islamsyria.com/portal/article/show/7165  

 



 

 

 

 للسوريين الثانية القرآنية المسابقة فعاليات اختتام* 

 تكريمي حفل بإقامة للسوريين الثانية القرآنية المسابقة فعاليات السوريين العلماء رابطة اختتمت

 والجمعيات، الهيئات من وعدد الكريم، القرآن لتحفيظ العالمية الهيئة فيه حضرت للفائزين،

 .والسورية التركية والشخصيات

 - حماة ريف - ادلب ريف - حلب ريف -حلب) السوري الداخل من عدد المسابقة في شارك وقد

 - اضنة - مرسين - أنقرة - اسطنبول  -اورفا - عينتاب - مرعش) تركيا ومن ،(القنيطرة

 (. كلس- بينار جيالن - الريحانية - أنطاكية - قيصرية



 أكثر من ومتسابقة متسابقًا 620 قرابة - الحمد وهلل – السوري الداخل في المتسابقين عدد بلغ

 من ومتسابقة، متسابق 500 قرابة تركيا في شارك كما. قرانية وجمعيات مؤسسات عشر من

 . وهيئة ومؤسسة جمعية عشر ثالثة من أكثر

 :كالتالي فروع ست لها والمسابقة

 . روايات بثالث كامال الكريم القرآن حفظ: األول الفرع

 .حفص برواية كامال الكريم القرآن حفظ: الثاني الفرع

 .الكريم القرآن من جزءا عشرين حفظ: الثالث الفرع

 . الكريم القرآن من أجزاء عشرة حفظ: الرابع الفرع

 . الكريم القرآن من أجزاء خمسة حفظ: الخامس الفرع

 .نظرا كامال الكريم القرآن قراءة: السادس الفرع

ورابطة العلماء السوريين تشكر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على دعمها الطيب 

 ورعايتها للمسابقة. 

 



 

 



 

 

 

 :المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب( 507) *

 المتميز، عطائها في الكريم القرآن تعليم لجنة تستمر الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى اهلل بفضل

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص وهذا تعالى، اهلل كتاب الناشئة تعليم في وخدمتها

 .الحمد وهلل طالباً ( 507) والكتابة القراءة تعلم أتم

 . الحمد وهلل طالباً ( 437) نظًرا عم جزء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالباً ( 401) غيًبا عم جزء اختبار في نجح



 .الحمد وهلل طالباً ( 1789) نظًرا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالب( 89) غيبا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . للطالب تحفيزية مسابقة( 49) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميا حفالً ( 22) أقيم

 .الكريم القرآن تعليم حلقات على المشرفين مع اجتماعًا( 20) عقد تم

 .مدرساً ( 1463) اإلجمالي المدرسين عدد بلغ

 .طالبًا( 35081) اإلجمالي الطالب عدد بلغ

 .مصحفاً ( 332) توزيع تم

 (.وتبارك عم،) جزءا( 255) توزيع تم

 (.الرشيدي الجزء: )كتاب من( 1013) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 5913) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

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

 ومع لقطة الشهر

 

 



 :لبنان للرابطة العام األمين زيارة* 

 والتقى ،(لبنان) طرابلس المسدي ياسر محمد. د السوريين العلماء لرابطة العام األمين زار

 بين والدعوي القرآني النشاط تطوير   حول لمالحظاتهم واستمع والمدرسات، المدرسين

 . السوريين المهاجرين

 لجمعية التابعة اإليمان مدارس في والثانوية المتوسطة الشهادة طالب تخريج حفل حضر كما

 العربية باللغة الدراسة حيث التخرج شهادات وتوزيع لبنان، طرابلس في اإلسالمية التربية

 معترف الشهادات حيث وأسرهم، الطالب لدى الفرحة عمَّت وقد الرسمي، اللبناني للمنهاج

 . الجامعات لدخول تؤهلهم لبنان في رسميًا عليها

 الشيخ فضيلة مع واللقاء اإلسالمي، اإلصالح لمجمع التابعة طرابلس، جامعة زيارة تمت كما

 التعاون موضوع لدراسة وذلك للجامعة، اإلدارية والهيئة الجامعة ومؤسس رئيس الميقاتي رشيد

  .والجامعة السوريين العلماء لرابطة التابع المكرمة مكة معهد بين

 رئيس يكن عابد مع الدكتور لقاءتم الو، كذلك لبحث سبل التعاون الجنان جامعة زيارةكما تمت 

 فرصة إتاحة إمكانية في والبحث، الجامعة وأساتذة اإلداريين المسؤولين وبعض ،الجنان جامعة

 . السوري والداخل تركيا في الموجودين الدراسة حرموا الذين للطالب الدراسة

 

 حفل تخريج طالب مدارس اإليمان



 

 زيارة جامعة طرابلس )لبنان( واللقاء مع فضيلة الشيخ رشيد الميقاتي

 

 طرابلس )لبنان( –اللقاء مع المدرسين والمدرسات 



 

 من مجلة الكلمة الطيبة: عشرالحادي العدد  *

 والتي تستهدف، من مجلة الحائط )الكلمة الطيبة( عشرالحادي العلمي بإعداد العدد المكتب قام 

 في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت، للسوريين التركية في المخيمات رواد المسجد

  .متنوعة وثقافية تربوية، وشؤون الفقه،

، الكترونية ( بطاقة دعوية20وإصدار )، الدعوي للمكتب نسخة (75) المجلة طباعةكما تمت 

أكثر ، كما تم تجهيز (النسائي للمكتب) الشرعية العلوم مبادئ منهاج من نسخة (35) طباعةو

 حول خطر الروافض على األمة اإلسالمية.  ( بطاقة40)من 

 

 عشر من مجلة )الكلمة الطيبة(حادي العدد ال

 

 :أنشطة دعوية نسائية *

 . طالبة 25 منه واستفادت األسبوع، في يومانللنساء، وهو  الصيفي الناديإقامة  -

 . األحزاب سورة وشرح تالوةالطالبات  أنهت -

  .عجم منالالفقه، مع األستاذة:  مقرردراسة  أتمت الطالبات -

  .محمد يمانمع األستاذة: إ ،الكهف سورة شرحتابعن  -

 . أوسو صبا(، مع األستاذة: النووية األربعون) :تسميع تابعن -



 . بتول ، مع األستاذةالوقت وإدارة التخطيط دورة نحضر -

التي يرمز لها  (العربية واللغة المسلم، وعقيدة الحديث، مصطلح) في: دورةحضرن أيضا  -

 طالبة. 25 اتدالمستفي وعدد أيام، ثالثةلمدة  ،أول مستوى( 3×3)

 

 :العامةمن أنشطة المكتب األمانة * 

 العلماء لرابطة المنتسبين عدد ليصل السوريين، العلماء رابطة في جدد أعضاء (6) قبول تم

 .عضواً  1238 السوريين

 انتهت حيث الحاجة وقت البيانات إلصدار خاصًة لجنة الرابطة في العامة األمانة مكتب شكل

 .السابقة اللجنة مدة

 قضائية دورات عقد متابعة سبل تدارست حيث واإلداري العلمي بقسميها القضائية الهيئة التقت

 .ماديًا دعمها وسبل متخصصة،

 

 :(األمية محو) مشروعالتقرير السادس ل *

 .دوالر( 129223) المشروع بداية منذ( المدفوعات) الحالية التكلفة

 : تركيا -1

 أتعلم التربوي والمنهاج النون، ودفتر الرشيدي، الجزء من المشروع من األولى الفترة إنهاءتم 

 في الطالب لفحص االختبارات لجان ليتشكو .التركية والمدن التركية المخيمات في ديني

 في للمشروع الثانية الفترة في لالنطالقكما تم اإلعداد  .التركية والمدن التركية المخيمات

 .التركية والمدن التركية المخيمات

 :سوريا -2

 .المنظمة خارج ومعلمين والمعلمات، للمعلمين والشمالي الجنوبي حلب ريف في دوراتأقيمت 

 بسبب ضعيفة كانت والنتائج المحاصر حمص ريف في للطالب( الين أون) سبر عمل تمو

 طريق عن المطلوب المستوى إلى المعلمين مستوى رفع يتم وسوف المعلمين، في ضعف

 9760+  تركيا طالب 4270: المرحلة هذه في المستفيدين عددوبلغ  (.الين أون) دورات

 .سوريا في ومعلمة معلما 244+  تركيا في ومعلمة معلماً  137 -  سوريا

 https://youtu.be/_YvnIh1O7RAلالطالع على تقرير الفيديو على هذا الرابط: 

 بعض الصور من المشروع:

https://youtu.be/_YvnIh1O7RA


 

 



 

 



 

 

 :أنشطة المكتب الدعويمن  *

 .المسدي ياسرمحمد . د  العام لألمين جمعة خطبة+  األولويات فقه محاضرة -

 .بادحدح علي مع الدكتور ،العليا اإلسالمية المرجعية محاضرة -

 .صالح سمير شيخلل ،الشامي البيت في جمعة خطبة -



 .التركية الدينية للشؤون والخطباء األئمة مشروع رفع -

 

 بينار جيالن مخيم زيارة* أعمال 

 زار مخيم جيالن بينار األستاذ محمد لحموني، وتم خالل الزيارة: 

 ومحاضرتين للذكور محاضرات ثالث خالل من وهيبي عطية للدكتور دعوي برنامج تنظيم -

  الحلقات بعض+  الخير داعيات+  الخير دعاة مع ولقاء لإلناث

 .المخيم في الشباب حلقة مع لقاء -

 وأهميتها. الدعوة فضل عن الخير لداعيات محاضرة -

 .الدعوية االحتياجات معرفة ألجل والمشرفات المشرفين مع اجتماع -

 .الفائزين ومكافأة، الفني المعرض افتتاح -

(، ونيزيب أيضا من قبل األستاذ محمد لحموني، 1كما تمت زيارة مخيم قرقميش، وكيليس ) -

 شطة التعليمية والدعوية، والترفيهية.والقيام ببعض األن

 



 

 بوابة الرابطة االلكترونية:في  منشورا( 162) *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت162تم نشر )

 أكثر المواد قراءة:

 الفاضل أحمد.د: بقلم ،!…الخوارج تظلموا ال

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7057 

 زيدان موفق أحمد. د: بقلم ،!بأفغانستان؟ الشام ساويتم هالا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7045 

 ديرانية مأمون مجاهد األوان، فوات قبل الجهاد لقادة نداء: الزبداني من

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7006 

 الفقيه إحسان: بقلم الوقت، وواجب العلماء

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6968 

 المجلس في الفتوى لجنة داعش، تنظيم على القضاء في التركية الحكومة مع التنسيق حكم

 السوري اإلسالمي



http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/870 

 القرضاوي يوسف العالمة بقلم كاملة، شاملة دعوة: اإلسالم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7051 

 مكي أحمد مجد الشيخ بقلم قيل، ما أولى لتفسير المعرفية البنية لمحاضرة موجز عرض

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/766 

 

  :ور مختصر عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريمصتقرير م *

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 ]تم بحمد اهلل وتوفيقه[ 

 تابعونا 

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

https://twitter.com/islamsyria1
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/islamsyria
http://www.youtube.com/islamsyria

