
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ شوالأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  .للسوریین األولى القرآنیة المسابقة في الفائزین تكریم حفل* 

  ).عزتي حجابي( :مشروع من الثانیة المرحلة* 

     .والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة نشاط عن ملخص* 

  .دعویة زیارات) ٤* (

  .الدعویة إصدارات البطاقة *

  .الرابطة موقع على قراءة المواد أكثر* 

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

  

   



  

  :للسوریین األولى القرآنیة المسابقة في الفائزین تكریم حفل *

 سوریا في للسوریین األولى القرآنیة المسابقة في الفائزین تكریم حفل أقامت رابطة العلماء السوریین
 أسامة والشیخ )،القرآن لتحفیظ العالمیة للھیئة العام األمین( بصفر اهللا عبد الدكتور بحضور ،وتركیا

 واألمین ي،المسد یاسرمحمد  الدكتور العام واألمین (األمین العام للمجلس اإلسالمي السوري)، الرفاعي
 من وعدد ،حوا محمد الدكتور الكریم القرآن لجنة ورئیس ،ھنداوي خالد الدكتور المساعد العام

  .عنتاب غازي مدینة في وذلك والتركیة، العربیة الشخصیات

  من الحفل:  فیدیوولمشاھدة مقاطع 

http://youtu.be/yB1d7bHyd7Y  

  

  من حفل تكریم الفائزین



  

  من حفل تكریم الفائزین

  

  :)عزتي حجابي: (مشروع من الثانیة المرحلة *

 وغطاء عباءات توزیع تم حیث ،عزتي حجابي مشروع من الثانیة المرحلة إتمامتم بفضل اهللا تعالى 
 تل حران، بینر، جیالن االصالحیة، ،١كلس: التالیة المخیمات في والطالبات المدرسات على الرأس
 في والرجاء األمل تجمع وقد تبنى المشروع: .لألیتام شام ومؤسسة أدیمن، العثمانیة، قرقمیش، أبیض،

  .سنوات) ١٠( أعمارھن تجاوزت ممن للطالبات عباءة) ٢٠٠٠( بتوزیع ساھم والذي ،قطر دولة



  

  توزیع الحجاب على الفتیات

  

  توزیع الحجاب على الفتیات (مخیم كلیس)



  

  توزیع الحجاب على الفتیات (مخیم إصالحیة)

  

  :والدعوةملخص عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم  *

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

  طالبا وهللا الحمد.) ٤٧٥( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ١٩٤( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد. ) ٣٧٥( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٧٩( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٩٨( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٧٦٢( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبا) ٢٦٩( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ١٦( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. یةتكریم حفلة) ٢١(أقیمت 



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

  

  لقطة جمیلة من حلقات التحفیظ في سوریة

  

  بینار بجیالن القرآن في للماھر الكریم القرآن من األول الثلث حفظ شھادات وتوزیع تكریم حفل

  

  زیارات دعویة:) ٤(* 

  تم بحمد اهللا وتوفیقھ: 

  .عساف نور محمد والمشرف حوا محمد الدكتور بصحبة قرقمیش لمخیم بصفر اهللا عبد. د زیارة -

 عبد والشیخ اإلسالمي للشباب العالمیة الندوة في سوریا لجنة رئیس عنتابي ماجد والمھندس بصفر اهللا عبد. د زیارة -
  .صباغ أسامة الشیخ الرابطة في التدریب مكتب مدیر بصحبة أبیض تل لمخیم الرابطة عضو الرفاعي النافع



  

 المخیم مدیر بحضور أبیض تل لمخیم بصفر اهللا عبد الشیخ زیارة أثناء والمدیر والعلماء المشرفین مع خاصة جلسة
  التركي

  

 الھدف تحدید( ببرنامج والقیام. ترفیھي دعوي بنشاط والقیام بینار جیالن مخیم إلى جدة من الفرسان نادي فریق زیارة -
  .للمخیم مكتبة وإھداء ،)والقراءة



  

  إھداء مكتبة لمخیم جیالن بینر



  

  من نشاطات نادي الفرسان

  

  من نشاطات نادي الفرسان

  



  .كلیس في التركي یاف یو وقف لمدیر حوا محمد الدكتور اللجنة رئیس زیارة -

  

   القرآني العمل دعم في الرابطة مع تعاونھم لحسن ھدیة وتقدیم. كلیس في التركي یاف یو وقف لمدیر اللجنة رئیس زیارة

  

  :إصدارات البطاقة الدعویة *

  :كاملة لالطالع على البطاقات األلبوم ھذا زیارة نرجو ،دعویة جدیدة بطاقات) ٩( العلمي المكتب أصدر

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

  

  



  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

  ) منشورًا، وأكثر المواد قراءة: ١٩٤بلغت منشورات موقع الرابطة الشھر الماضي (

 دیرانیة مجاھد: بقلم وردود، شبھات: داعش على الدولیة * الحملة

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5839 

 الحبیل مھنا: بقلم العالمیة، والمخابرات داعش تواجھ السوریة * الثورة

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5779 

 الكبیسي عیاش محمد. د بقلم كردستان؟، باتجاه البغدادي بوصلة انحرفت * لماذا

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5787 

 ولید حكمت محمد. د: بقلم عقیدة، أم تاریخ اإلسالمیة * الخالفة

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5857 

 البوسالمة عامر. د: بقلم الفطرة، ورصید * االستبداد

http://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5752 

 العوني حاتم الشریف: بقلم الكسالى، * المشایخ

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5763 

  

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



  

  التجوید بمدربي اإلقراء قسم مدیر لقاء



  

  من مخیم قرقمیش

  



  من مخیم قرقمیش

  

  سوریا في التحفیظ مراكز من

  

  سوریا في التحفیظ مراكز من



  

  سوریا في التحفیظ مراكز من

  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

***  

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


