
  إنجازاتنا

 هـ 1438 محرمشهر 

 

  المحتويات:

 األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا* 

 المكرمة مكة معهدأنشطة * 

 ثانوية أبي أيوب األنصاريأنشطة * 

 * إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية* 

 االلكترونية الرابطة بوابةأنشطة * 

 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

 : السوري الداخل

 .وريفها حلب في دعوي، ودرس محاضرة( 115) إقامة -

 .وريفها إدلب في دعوي، ودرسا محاضرة( 68) إقامة -



 

 : تركيا

 :  مرسين

 صالح سمير الشيخ قبل من البركة مؤسسة مقر في الشمائل كتاب قراءة مجلس -1

 . العلم طالب رابطة مع بالتعاون والبناء التحصين دورة تقديم -2

 



  حسين الشيخ خلف قبل من مكة معهد الثانية السنة لطالبات محاضرة -3

 .المسلمة الفتاة نادي في الفتيات  مع الدعوي العلمي المكتب إلدارة ومحاضرة لقاء -4 

 : المخيمات

 . وفقهي دعوي درس 9 و توجيه 14 تنفيذ: حران

  وفقهي دعوي درس 27و توجيه115 تنفيذ :أبيض تل

 .  وفقهي دعوي درس 29و توجيه 49 تنفيذ :بينار جيالن

 . وفقهية دعوية دروس 8 و طالبي توجيه درس 54 تنفيذ: نزيب

 .وفقهي دعوي درس 18 و طالبي توجيه درس 19 تنفيذ:  أديمان

 



 

 :  والشباب األنشطة قسم

 الحلقة إدارة فن: )و (المتميز للمعلم والشخصية االحترافية السمات) ، بعنوان:دورة إقامة -

 .ومعلمة ا  معلم 90 بحضور ،أنطاكية مدينة في (القرآنية

 .طالبة 30 بحضور ،أبيض تل مخيم في (،الشخصي التخطيط) :محاضرة إقامة -

 برامج وإقامة( بينار جيالن – أبيض تل – نزيب – حران) :التالية للمخيمات ميدانية زيارة -

 .طالبية وأنشطة دعوية



 

 .طالبية ومبادرات دعوية محاضرات من مرسين في المسلمة الفتاة نادي أنشطة استمرار -

 : خالل من ،وأديمان اإلصالحية مخيم في الطالبية نشطةاأل برنامج استمرار -

 .مسابقة+  هادف مسرحي عرض+  أناشيد+  هادفة فيديوهات فيها يقدم: الفنية الساعة* 

 .التكريم حفالت تنظيم* 

 والطالبات الطالب من مجموعة تأهيل على يقوم مشروع وهو) :الخير دعاة مشروع مبادرة -

  :خالل من ،وعلميا ومهاريا فكريا

 .المخيم في الميدانية الدعوية المبادرات* 

 .والفقهية الدعوية الدروس* 

 

 :المكرمة مكة معهد* 

 معظم في م 2016/  10/  1 والموافق هـ 1437 الحجة ذي 30 السبت يوم في الدوام انطلق

 فرع في وتأخر ،(مرسين – مرعش – أورفا – عينتاب غازي) المكرمة مكة معهد فروع

 .الجديد الفرع في النهائية التحضيرات بسبب انطاكيا

 مكة معهد وعميد السوريين العلماء لرابطة العام األمين المسدي ياسر محمد الدكتور كلمة

 وفي التركية والمخيمات المدن في المعهد فروع في الجديد الدراسي العام بانطالق المكرمة

 السوري الداخل



https://youtu.be/TN1ZwoILC0Y 

 

 َعقد وقد اإلدارية، للشؤون مكة معهد عميد نائب بمهام عيشة أبو أحمد األستاذ السيد تكليف وتم

 :أهمها نقاط، عدة االجتماع في نوقش المكرمة، مكة معهد في الفروع مدراء مع اجتماعا

 .الفروع في التعليمية العملية سير* 

 .للدوام المخصصة األسابيع على الدراسي المنهاج توزيع* 

 .الدراسي المنهاج على الفروع مدراء اقتراحات* 

 

 وذلك المحرر، السوري الداخل في الدراسي العام في للبدء خطة وضع تعالى هللا بعون تم كما

 األماكن بتجهيز الخاصة التأسيسية للمصاريف الالزمة المالية المبالغ تخصيص خالل من

 الطالب ومقابلة التعليمية، العملية لبدء زمني جدول إلى باإلضافة الجدد، للطالب المخصصة

 .المقبولين أسماء وتحديد الجدد،



 

 (أمة يبني جيل) يتقنها أن يجب التي العلم طالب أساسيات من وتجويده الكريم القرآن تالوة ضبط

 

 في المكرمة مكة معهد مركز في الثانية للسنة اإلسالمي الفقه وأصول الكريم القرآن امحاضرت

 مرعش

 

 * ثانوية أبي أيوب األنصاري:

 140 و إناثا، 150: )وطالبة طالبا   290 إلى وصل حتى الشهر، هذا المدرسة طالب عدد ازداد

 : أبرزها من وإدارية، تربوية أنشطة بعدة المدرسة قامت وقد(. كورا ذ

 .عباية 150 عدد. المدرسين وزوجات والمدرسات للطالبات عبايات توزيع -



 .المدرسة لطالب القدم بكرة دوري إقامة -

 من الطلب تم: وفكرته حوت، محمد الشيخ بإشراف المدرسة داخل واجتماعي دعوي مشروع -

 كل تشارك مبدأ على قائمة الفكرة وأساس للصف، عملي مشروع على االتفاق صف كل طالب

 على إنجازه ويتم اإلسالمية بالشريعة يتعلق العمل يكون أن الشروط وكانت بالعمل، الطالب

 كل واقترح الطالب فاجتمع. فيه الكل بمشاركة إال العمل يقبل لن األساسي والشرط الكومبيوتر

 اختيار تم ثم ومن ثالثة أو فكرتين أبرز على التصويت تم ثم ومن معينة، فكرة منهم واحد

 .  عليها والعمل أصواتا   األعلى الفكرة

 الرقمية المدرسة إشهار مؤتمر: منها وندوات، مؤتمرات بعدة المدرسة إدارة شاركت كما -

 بعنتاب، للسوريين اإلسالمية التربية مناهج بإعداد التعريفي األول والملتقى. بعنتاب للسوريين

 . وغيرها. بكيليس iHH مركز في ،(وتطلعات تحديات السوريين تعليم: )ومؤتمر

 .واإلدارة والمدرسين الطالب والتقى التركي الوزراء رئيس مستشاري كبير المدرسة زار -

 .ذلك وغير وتجهيزات، وكتب، أثاث، من للمدرسة متنوعة لوازم عدة تأمينتم  -

 



 

 

 :القرآني المكتب من المستفيدين إحصائيات* 

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

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

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

ة إحصائيات  : عامَّ

 .زيارة( 263) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ



 

 .ومعلمة معلمة( 1486) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 1551) الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة طالب ا( 31190) والطالبات الطالب عدد بلغ

 .وتركيا سوريا في( 9) المجيزين القراء المشايخ عدد

 



 : اإلنجاز إحصائيات

ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح  .الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 4886) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 670) غيب ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

ا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد  . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 8) نظر 

 .وحافظة   حافظ ا( 115) المستجيزين عدد

ا( 318) إقراؤها تم التي األجزاء عدد  .تعالى هللا كتاب من جزء 

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 62) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 51) أقيم

 

 في القرآن تحفيظ معاهد في القرآن نور يسطع والدمار القصف وفظاعة الحصار مرارة رغم

 منتصر الدين هذا أن القلوب في الثقة ويغرس النفوس في األمل ليبعث المحاصرة حلب مدينة

 



 

 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .، وجزءا  مصحف ا( 753) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتاب ا( 198) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتاب ا( 226) توزيع تم

 .التجويد فن في الجزرية، متن( 177) توزيع تم



 (.782) الموزعة الشهادات عدد

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 1306) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 

 



 

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

 تمكما .  في سوريا وتركيا ولبنانوطالبة   طالب ا( 329)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

تجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي هو ؛ و(الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 609) توزيع

 لمشاهدة تشويقة فيديو عن برنامج محو األمية: المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال.

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج



https://youtu.be/4JQvqaz081M 

 

 معلمي تأهيل دورة والتعليم للتدريب شهم مركز مع بالتعاون السوريين العلماء رابطة أقامت

 " إنطاكية"  هاتاي ـ تركيا الطالب مع التعامل وفن الرشيدي

 

 



 

 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت181تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:



 المسدي ياسر محمد: بقلم سعيدا ، شهيدا السيد خالد الداعية الشيخ

http://www.islamsyria.com/portal/news/show/910 

 هللا عبد ياسر: بقلم ،(تَْفعَلُون الَ  َما تَقُولُونَ  ِلمَ ) علماءنا عذرا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8986 

 الشنقيطي مختار محمد: بقلم والثورات، الجهادية السلفية

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9045 

 الطلحاوي جعفر: بقلم الذهب، مثل رجال

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9061 

 سلقيني هللا عبد إبراهيم: بقلم المجاهيل، عن الشرعية العلوم أخذ شرعا   يحرم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9017 

 ديرانية مجاهد: بقلم التركيبي، والتفكير التسطيحي التفكير بين اإلسالمية األمة مشكلة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8997 

 إسماعيل جمال: بقلم فرعون، مع موسى قصة من وعبر دروس

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8980 

 

 وتوفيقه[]تم بحمد هللا 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


