
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ ذي القعدةأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  .الكریم القرآن لسفراء سةداسال الدورة* 

  .سوریا في والمدرسین للمشرفین الحاسوب استخدام مھارات دورة* 

  السوریة المناطق من عدد على األضاحي توزیع* 

     .القرآن الكریم والدعوة أبرز منجزات لجنة تعلیم* 

  .)األمة تواجھ التي التحدیات في العلماء دور(* ندوة بعنوان: 

  .منجزات المكتب العلمي في الرابطة *

  .الرابطة موقع على قراءة المواد أكثر* 

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

  

   



   :الكریمالدورة السادسة لسفراء القرآن  *

 المحبة من جو في السادسة الكریم القرآن سفراء دورة السوریین العلماء رابطة في التدریب مكتب أقام
. بھا یقومون التي مشاریعھم المتدربون فیھ تدارس اجتماع عقد وتم والعطاء، للتعلم والحماس واأللفة
  :التالیة التدریبیة واللقاءات المحاضرات وعقدت

  .خناس حسن األستاذ المدرب مع ،)ھیرمان مقیاس( التفكیر بوصلة: دورة  -

  .صباغ أسامة. أ المدرب مع ،)العمل فرق وإدارة بناء: (دورة  -

  . أوسو اهللا عبد. أ مع المؤسسات، في التغییر عن محاضرة  -

  . عكاش حذیفة. أ مع وأسراره، التصویر فن دورة  -

   حجازي بسام محمد الشیخ مع الشافعي الفقھ في والتقریب الغایة متن قراءة  -

  . فاعل فادي الدكتور للمدرب السریعة القراءة دورة  -

  .أوسو اهللا عبد واألستاذ بدران رواد المدرب مع ،)عمل خطة ووضع التشغیلي التخطیط: (دورة  -

 اجتماعات عقدت كما. السفراء ولجنة واإلدارة السفراء بین مفتوحة حوار جلسة اللقاءات تخلل وقد
 خالل بھا قاموا التي والمشاریع األعمال عن تقاریرھم السفراء استعرض حیث السفراء لجنة مع تخطیط
  .الفائت الشھر

  

  صورة لبعض المتدربین في الدورة



  

  صورة لعرض السفراء مشاریعھم

  

  دورة مھارات استخدام الحاسوب للمشرفین والمدرسین في سوریا: *

 مكتب وموظفي الداخل لمشرفي تدریبیة دورة السوریین العلماء رابطة مركز التدریب في أقامكما 
 األدوات من ذلك وغیر واالنترنت األوفیس وبرامج الحاسوب استخدام مھارات على للتدرب الرابطة

 على التدرب تمكما . وقام بھذه الدورة عدد من المدربین واألساتذة عملھ أداء في المشرف یحتاجھا التي
 المكتب مدیر عكاش حذیفة أ. ألقاھا التي التصویر فن محاضرة خالل منحترافي اال التصویر مھارات

  .الرابطة في اإلعالمي



  

 
  على عدد من المناطق السوریةتوزیع األضاحي:  

 شملت ،على أھلنا المرابطین في سوریا أضحیة) ٣٢٥( بتوزیع االجتماعیة أنشطتھا ضمن الرابطة قامت
 وحلب حمص، وریف إدلب، وریف حماة، وریف ولبنان، حمص، وریف دمشق، وریف درعا، مناطق

   .األكراد وجبل وریفھا،



  

  

  :والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزات أبرز *

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

  طالب وهللا الحمد.) ٥٠٠( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ٢٥٥( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد. ) ٧٢٠( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١١٩( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٧٢( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٧٢٣( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٧١٩( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ١٢( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ١٥(أقیم 

  أقیم إفطار جماعي في یوم عرفة في مخیم حران، وكان لقاء إیمانیا أخویا مباركا وهللا الحمد.

 جانب في وخدماتھا اللجنة أعمال وشرح الصلة، توثیق بھدف العلماء من ولثلة الجھات، من لعدد بزیارة اللجنة قامت كما
  .خبراتھم من ولالستفادة والدعوة، التعلیم



 خطبة خطب الذي الدمدمي، أشرف الشیخ رأسھ وعلى أورفا، لتحفیظ القرآن الكریم مخیمات العالمیة الھیئة من زار وفد -
 عرفھ، یوم وإفطار بالقرآن، الماھر: طالب تكریم منھا حضوره في فعالیات عدة اللجنة  وأقامت أبیض، تل مخیم في العید

 في) ٢( المھاجرین مقرأة مشرف فقاس محمد الشیخ وزیارة المخیمات، حلقات في المتمیزین والطالبات الطالب وتكریم
  .أورفا

  

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

  

   الشھر لقطة

  أبیض تل مخیم في الكریم القرآن لطالب الریاضیة الفعالیات منصورة 

  

  

  :)األمة تواجھ التي التحدیات في العلماء دور: (بعنوان ندوة *

 دور: (عنوانھا ندوة بإعداد السوریین العلماء رابطة في الشورى عضو التوبة غازي الدكتور شارك
 ونحقق التحدیات وجھ في نقف أننا: طرحھا التي النقاط أھم ومن ،)األمة تواجھ التي التحدیات في العلماء

 بینما ،)األمة مستوى على مشروعا نرید( بیننا، تواصل وال لنا، رفد وال لنا، مشروع ال لكن نحاحات،
  .داعش مشروع طھران، ماللي مشروع الصھیوني، المشروع: المنطقة في مشاریع ثالثة لدینا

  

  :منجزات المكتب العلمي *



 لرابطة العام األمین – المسدي یاسر محمد: للدكتور) األولویات فقھ: (كتاب العلمي المكتب أصدربفضل اهللا وتوفیقھ  -
 من الكترونیة نسخة توفیر وسیتم. سوریا في توزیعھ على العمل ویتم اهللا، بفضل طباعتھ تمتقد و ،-  السوریین العلماء
لیسد ثغرة یحتاجھا كثیر من شبابنا، ولیجیب عن كثیر من التساؤالت ، ویأتي ھذا الكتاب في وقت أكثر الفائدة لتعم الكتاب

   .ر في سوریاواإلشكاالت التي یمر بھا الثوا

  

  



جمیع لالطالع على  األلبوم ھذا زیارة نرجو ،حول قضایا تھم الثورة والثوار في سوریا دعویة ةبطاق) ١٦( أصدركما  -
  :التي صدرت البطاقات

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.299798540171527.1073741840.280578
645426850&type=1  

  نموذج عن البطاقة الدعویة:

  

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

، وأكثر بین مقالة، وبحث، وملفات أخرى ) منشورًا١٦٤بلغت منشورات موقع الرابطة الشھر الماضي (
  مواد قراءة:  ٦

 كونفیدرالیة أو فیدرالیة العصر ھذا وخالفة لھا معنى ال" داعش" خالفة: القرضاوي

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5876 

 البوسالمة عامر. د بقلم االستبداد، على والبكاء العربي الربیع

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6031 
 التویة غازي. د: بقلم الجدید؟، الدولي التحالف من أمیركا ترید اماذ* 

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6034 

 دیرانیة مجاھد: بقلم التركي، االمتحان

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6021 

 مكى المجید عبد أحمد. د: بقلم اآلن، یجري فیما الغزالي الشیخ رأي

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6020 



 الجواد عبد محمد. د: بقلم اإلباحیة؟، إدمان توقف كیف تعرف ھل

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6043 

  

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

  

  إدلب في التحفیظ حلقات من

  



  إدلب في التحفیظ حلقات من

  

  حمص في الطالبات تكریم

  

  بینار جیالن مخیم في الكریم القرآن معلمي ألحد بسیط زفاف حفل

  



  

  أبیض تل مخیم في العید خطبة

  

  شھیر فیران مخیم في الدینیة الشؤون لمسؤول العالمیة الھیئة ووفد أورفا مشرف زیارة



  

  أورفا ومشرف العالمیة الھیئة من وفد بحضور أبیض تل مخیم في المتمیز الطالب مسابقة



  

  حران مخیم في عرفة یوم إفطار

***  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  بوكفیس ||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


