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  المحتويات:

 السوريين العلماء رابطة رئيس انتخاب *

 انطالق المسابقة القرآنية الرابعة للسوريين* 

 * إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا* 

 المكرمة مكة معهدأنشطة * 

 الشرعية السياسة في دورة* 

 السورية المرأة قضايا مستجدات: دورة* 

 االلكترونية الرابطة بوابةأنشطة * 

 

 :السوريين العلماء رابطة رئيس انتخاب *

 إلى باإلضافة باإلجماع، للرابطة رئيسا   - هللا حفظه – التوبة غازي الدكتور الشيخ انتخاب تم

 التصويت في حوى أحمد. د للرابطة العام األمين وشارك. الرابطة لشورى رئيسا   السابق موقعه

 . والرشاد الخير فيه لما الجميع هللا وفَّق. العامة األمانة قبل الشورى في عضوا   بصفته

 :التوبة غازي للدكتور مختصر ترجمة هذه

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/855 

 :انطالق المسابقة القرآنية الرابعة للسوريين *

 لتحفيظ العالمية بالهيئة ممثلة اإلسالمي العالم رابطة مع بالتعاون السوريين العلماء رابطة أقامت

 وتركيا، سوريا في للسوريين الرابعة القرآنية المسابقة البيضاء األيادي وجمعية الكريم القرآن

 المرحلة 3- األولى، المرحلة 2- التحضيرية، المرحلة 1-: مراحل ثالث على المسابقة كانت

 في 111 الثانية للمرحلة منهم تأهل. ومتسابقة متسابقا   1581 المسابقة في شارك وقد. الثانية

 .مهيب حفل في الثانية المرحلة نهاية بعد األوائل تكريم وسيتم سوريا، في 131، وتركيا









 

 :القرآني المكتب من المستفيدين إحصائيات* 

 المتميز، عطائه في الكريم القرآن تعليم يستمر مكتب الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى هللا بفضل

 وهذا ،وتركيا ولبنان، وتطوير العمل القرآني في سوريا تعالى هللا كتاب الناشئة تعليم في وخدمته

 :التي تمت خالل الشهر األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

ة إحصائيات  : )العدد التراكمي( عامَّ

 .ومعلمة امعلم( 1070) والمعلمات المعلمين عدد

 .حلقة( 1196)الكلي ]حلقات الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  الحلقات عدد

 طالب ا( 20922)الكلي ]طالب الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  والطالبات الطالب عدد

 .وطالبة

 ( طالبا  187) المقارئ طالب عدد

 ( جزءا  324)المقارئ  في الحفظ أجزاء عدد

 (.252) والمشرفين اإلداريين عدد

 .زيارة( 317) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد

 : )لهذا الشهر( اإلنجاز إحصائيات

االمختبرة  األجزاء عدد  (.5036) نظر 

 . (364) غيبا   المختبرة األجزاء عدد



ا القرآن كامل أتموا الذينالمتخرجين من مشروع السفرة ) الطالب عدد  (. 89) (نظر 

 .للطالب قرآنية مسابقة( 34) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 50) أقيم

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .أجزاء متنوعة من القرآن، ومصحف ا( 1300) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتاب ا( 78) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتاب ا( 237) توزيع تم

 ( من متن الجزرية في علم التجويد.194تم توزيع )

 من مجلة: )سالم وسلمى لألطفال( العدد الثالث.( 623) توزيع تم

 (81تم توزيعها: )معلم قرطاسية 

 









 

 :إنجازات أخرى

 (.الدعاة – الماهر) توالمعلما للمعلمين الخاصة التدريس طرائق في دورة

 . IHHمنظمة مع بالتعاون كلس مدينة في الذكور والترجمان الماهر لطالب مخيم إقامة



 

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

بلغ عدد يواصل برنامج: )اقرأ( لمحو األمية أنشطته وبرامجه في سوريا وتركيا ولبنان، وقد 

( حلقة، في تركيا، 293(، يتوزعون على: )5765الطالب الذين يتعلمون الجزء الرشيدي: )

 وسوريا. 

 . في سوريا وتركيا من الطالب والطالبات( 647)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار اجتازوقد 

؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي (الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 1346) توزيع تمكما 

 هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال. 

 .وتركيا السوري الداخل في السليمة العربية القراءة في دورات( 4) إقامةكما تمت 





 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

 ل سورية وخارجها، وقد تم ما يلي:يتابع المكتب الدعوي أنشطته وفعالياته الدعوية في داخ

 :، وريف حماةاموريفهوإدلب حلب  الداخل السوري:

 



 

 : للمكتب العلمي الدعوي العامة النشاطات

 .كليس مدينة في والترجمان الماهر لطالب الصيفية الدورة في المشاركة -1

 جلسات أربع شملت حيث منهجية خطة بتجهيز الدعوي العلمي المكتب في الفريق قام -

 الفكرية التنمية – الهادف الفيلم – تربوية دروس – المصاحب المنهاج دروس) يوميا

 .الدورة أيام طيلة الطالب على المباشر لإلشراف باإلضافة( ةيوالمهار







 

 .أنقرة في والبناء التحصين دورة إقامة -2

 من استفاد وقد أنقرة مدينة في( الثانية المرحلة) والبناء التحصين دورة العلمي الفريق نفذ -

 أستاذ- صالح قاسم أستاذ – العلو مالك أستاذ المنفذ الفريق .ومتعلمة متعلم 45 الدورة

 .الراشد الوهاب عبد الشيخ – الجاسم الدين بهاء

 

 متعلم 36 الدورة من استفاد وقد( الثانية المرحلة) مرعش في والبناء التحصين دورة إقامة -3

 – الجاسم الدين بهاء أستاذ: مرعش في الجامعة أساتذة من متطوع فريق الدورة ونفذ .ومتعلمة

 .الرجب محمود أستاذ- الحمد زكريا أستاذ – نفيسة محمود.د



 

 .البرامج من مجموعة وتقديم مرسين لمدينة اإلدارة زيارة -4

 منها البرامج من مجموعة نفذت وقد مرسين مدينة بزيارة التنفيذية اإلدارة تقام -

 الوعي صناعة في خطوات دورة في المشاركات لألخوات والبناء التحصين دورة -1

 .حسين الشيخ خلف واألخ صالح سمير األخ نفذها

 

   حسين الشيخ خلف الشيخ تقديم ؟وكيف لماذا التغيير :بعنوان للنساء عامة محاضرة - 2



 

 .صالح سمير التنفيذي المدير األخ قيل من البركة مؤسسة في الجمعة لخطبة-3

 أورفا في والترجمان الماهر ومعلمي واألنشطة الدعوية للكوادر التدريس طرائق دورة إقامة -5

 .عنتاب وغازي



 

 :المخيمات في الدعوي العمل استمرار -6

 



 :المخيمات في الطالبية االنشطة عمل استمرار -7

 

 .ونزيب الضباط مخيم زيارة -8

   المهارية البرامج من مجموعة نفذت حيث ونزيب الضباط مخيم بزيارة الدعوي الفريق قام -

 :منها والدعوية

 .الضباط مخيم في المسلمة الفتاة نادي لطالبات اإلبداعي التفكير دروة-1

 .نزيب مخيم في المسلمة الفتاة نادي إطالق-2

 .القرآنية الحلقات وطالبات لطالب التربوية الدروس من مجموعة-3

 .لحموني محمد المدرب قبل من نزيب مخيم في جمعة خطبة-4

 .الطيبة الكلمة مجلة من 30 العدد نشر -9

 عينتاب غازي مدينة في افتتاحه ويكون طيبة لمعهد الداخلي والنظام العلمي المنهج عدادإ -10

 .آب شهر بداية مراكز بثالث

 حران مخيمي زيارة تمت حيث عينتاب غازي لمدينة أيام عشرة يسراقب ندى الداعية زيارة -11

 التجويد في دورات 3 وأقامت كما بالتجويد مكثفة ودورة عامة محاضرات وأقامت وأديمان

 . عينتاب غازي بمدينة مساجد ثالث في للمعلمات

 



 

 .داعيات مع فكرية ندوات إقامة مع عينتاب مساجد في والدعوية القرآنية الحلقات استمرار -12

 الرفاعي أحمد نفذها عينتاب مساجد معلمات لجميع خاصة التدريس طرائق دورة إقامة -13

 .حسين الشيخ وخلف



 

 :وسوريا تركيا في الشهر هذا خالل بالنشاطات إحصائي ملخص

 

 

 :المكرمة مكة معهد أبرز أنشطة* 

 فيوذلك  ،الفجر غالب الشيخ المعهد في اإلقراء مشرف بإشراف العملي الكريم القرآن اختبار -

 .ليهإ الدخول لتعذر الضباط مخيم باستثناء المكرمة مكة معهد فروع جميع

 بمعدل يومين، مدى على ،"الوظيفي النجاح وأسرار اإلدارة مبادئ"في مرعش بعنوان:  دورة -

 الرابطة منحت وقد طالبة، 32و ،طالبا   25 منها طالب المعهد، حضرهااستفاد  يوميا، ساعات 8

 .الدورة في للمشاركين حضور شهادة والمعهد



 

 كل مدة محاضرات 7 بمعدلفي فرع أورفا،  الخالصة، كتاب من العربية اللغة مادة في دورة -

 .السيد أحمد األستاذ الدورة قدم وقد ساعتان، منها

 الدورة حضر وقد ،الخير الى دعاة مركز مع بالتعاون، في أورفا األطفال تحفة متن في دورة -

 .مشاركة( 60)

 المكتب مع بالتعاون التركية، مرعش مدينة فرع في ،(الثاني القسم) والبناء التحصين دورة -

 .مشاركة 24و مشاركا ، 12 وبحضور ،السوريين العلماء رابطة في والدعوي العلمي

 

 المعهد عميد حّوا محمد بالدكتور ممثلة المعهد عمادة مع المكرمة مكة معهد فروع مدراء اجتماع -

 .وتعليمية إدارية بنود عدة ونوقشت اإلدارية للشؤون المعهد عميد نائب عيشة أبو أحمد واألستاذ



 لمعهد الدراسي المنهاج مناقشة وتم المعهد عمادة مع العلمي المجلس اجتماع تعالى هللا بعون تم -

 .م 2018 - 2017 الجديد الدراسي العام بداية قبل اتمامه وآليات المكرمة مكة

 المكرمة مكة معهد فروع كافة في م 2017 عام لصيف التكميلية الدورة تعالى هللا بعون انطلقت -

 واحدا أسبوعا   امتحاناته تأجيل تم إدلب فرع باستثناء تركيا، ومخيمات ومدن السوري الداخل في

 .األيام هذه المنطقة تعيشها التي روفالظ بسبب

 

 ومخيماتها أورفا في" للسوريين الكروي الشباب دوري" عن باإلعالن أورفا في المعهد فرع قام -

 الختامي والحفل النهائية المباراة تكون أن على IHH اإلنسانية اإلغاثة هيئة مع بالتعاون وذلك

 .م 2017/  08/  28 تاريخ في الجوائز وتوزيع

 :الشرعية السياسة في دورة *

 العلمية، المراتب مختلف من العلم طالب من ألعداد شرعية دورة العراقي الفقهي المجمع عقد

 مختارات: عنوان تحت الدورة في حوى أحمد. د السوريين العلماء لرابطة العام األمين شارك وقد

من القضايا المعاصرة في علم كثيرا  فيها ناقش يومين، الدورة واستمرت الشرعية، السياسة من

 .السياسة الشرعية

 :السورية المرأة قضايا مستجدات: دورة* 

ة مؤسسة أقامت  الحياة، واقع في عموما   وأهميته المرأة دور عن نسائيةشرعية  دورة همَّ

 العلماء لرابطة العام األمين فيها شارك أعباء، من تحملت وما السورية، الثورة في وخصوصا

 بالهجرة والمتصلة الطارئة االجتماعيةالشرعية و القضايا بعض فيها ناقش أحمد،. د السوريين

 .المهاجر في والزواج والتفريق الطالق وقضايا والفقد، والنزوح

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *



للعلماء  وى، وترجمةمتنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت مادة( 146تم نشر )

 . السوريين

 وأكثر المواد قراءة:

 الغزالي محمد العباد، على تعالى هللا نعم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10186 

 حمودة الوهاب عبد النبوة، عصر في الشباب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10162 

 مخلوطة خلدون النبوية، السنة حجية

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10151 

 البيطار عالء ،!! اإلرجاء تهمة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10148 

 عبدهللا خالد م،1992 عام وطرطوس الالذقية إلى بارح بتركمان الشرعية الثانوية رحلة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10126 

 سليمان إسالم واألمل، اليأس بين شبابنا واقع

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10139 

 صقر محمود ثورة؟، أم أفيون: الدين

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10109 

 ديرانية مجاهد ة،الغاُل ظلمها التي الحسبة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10085 

 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


