
  إنجازاتنا

 هـ 1438 اآلخرةجمادى شهر 

 

  المحتويات:

 السوريين العلماء لرابطة عاما   أمينا   حوى سعيد أحمد الدكتور انتخاب* 

 * إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 أنقرة في والبناء التحصين دورة من االنتهاء* 

 في سوريا وتركيااألنشطة الدعوية * 

 المكرمة مكة معهدأنشطة * 

 ثانوية أبي أيوبأنشطة * 

 االلكترونية الرابطة بوابةأنشطة * 

 

 :انتخاب الدكتور أحمد سعيد حوى أمينا  عاما  لرابطة العلماء السوريين* 

 آذار من عشر الثامن الموافق ،للهجرة 1438 عامل خرةاآل جمادى من عشر التاسع بتاريخ

 العلماء لرابطة عاما   أمينا   ،حوى سعيد أحمد: الدكتور وانتخاب ترشيح تم للميالد 2017

 لرابطة العامة األمانة تصويت خالل من وذلك ،العام لألمين نائبا   مكي مجد والشيخ .السوريين

  .السوريين العلماء

 (لرابطةل العام األمين) حوى أحمد الدكتور كلمة

https://youtu.be/soXQik9HK4M 

 (لرابطةل العام األميننائب ) الشيخ: مجد مكي كلمة

https://youtu.be/T3b-WiU2LG4 



 

 



 

 :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  : عامَّ

 .ومعلمة امعلم( 1279) والمعلمات المعلمين عدد

 .حلقة( 1345)الكلي ]حلقات الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  الحلقات عدد

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

 .وطالبة طالب ا



 ( طالبا  171) المقارئ طالب عدد

 ( جزءا  326)المقارئ  في الحفظ أجزاء عدد

 (.283) والمشرفين اإلداريين عدد

 .زيارة( 355) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد

 

 : اإلنجاز إحصائيات

االمختبرة  األجزاء عدد  (.4591) نظر 

 . (160) غيبا   المختبرة األجزاء عدد

ا القرآن كامل أتموا الذينالمتخرجين من مشروع السفرة ) الطالب عدد  (. 11) (نظر 

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 45) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 54) أقيم



 

 



 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .أجزاء متنوعة من القرآن، ومصحف ا( 473) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتاب ا( 405) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتاب ا( 124) توزيع تم

 ( من متن الجزرية في علم التجويد.35تم توزيع )

 مجلة: )سالم وسلمى لألطفال( العدد الثالث. من( 524) توزيع تم

 

 :إنجازات أخرى

 في القرآني المكتب موافقة على بناء بارح قطاع في القرآنية والحلقات للمراكز التوسعة تمت* 

  .وخترين الزيادية بلدتي في وذلك، الرابطة

 (بارح – دابق) الشمالي حلب بريف الجديدية للقطاعات الرشيدي الجزء بدورات البدء يضاأ تم

 اإلناث دورات ويقيم ،عزيزي مصطفى المدرب الذكور دورة يقيم حيث ،واإلناث للذكور

 .العلي نسرين المدربة

 الشيخ المقرئ يلقيها، عزازإو رفعت تل قطاعي لمدرسي المصور للتجويد بدورتين البدء تم* 

 .بطحيش أيمن

 : المقامة الدورات* 



  .الثمين الدر كتاب في دورتان

  .رشيدي معلم دورات ست

  .المصور التجويد في دورتان

  .تدريس طرائق دورات سبع

 المتميز المعلم دورة

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

( حلقة، في تركيا، 313(، يتوزعون على: )7537الطالب الذين يتعلمون الجزء الرشيدي: )

 وسوريا. 

في سوريا  من الطالب والطالبات( 295)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار اجتازوقد 

 . وتركيا

؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء (الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 1796) توزيع تمكما 

 الرشيدي هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال. 



 

 



 

 * االنتهاء من دورة التحصين والبناء في أنقرة

 وقد والبناء، التحصين سلسلة من (ولىاأل الدورة) ،العلوم مفاتيح دورة تنفيذاالنتهاء من  تم

استفاد من هذه الدورة أكثر من  ،التركي الديانة وقف مع بالتعاون أنقرة في الدورة هذه أقيمت

 . متنوعة شرائح من واألخوات اإلخوة من( 65)

 

 :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:

 

 



 

 المدن مراكز في الدعوية األعمال

 

 



 : العامة النشاطات

 عدة في للتالوة المتقنين والطالب المعلمين تكريم في الدعوي العلمي المكتب أعضاء مشاركة -

 .مخيمات

 

 .للرابطة العامة األمانة أعضاء مع الدعوي العلمي المكتب منجزات ومناقشة وعرض تجهيز -

 في المساجد رواد تستهدف والتي، (26) العدد (الطيبة الكلمة) :مجلة وطباعة تجهيز -

 وشؤون الفقه، في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت للسوريين، التركية المخيمات

 .متنوعة وثقافية تربوية،



 

 

 .واألنشطة الفعاليات ودعم المخيمات زيارة -

 .أبيض تل مخيم زيارة في درس -



 

 بحضور وفد من اإلدارة التنفيذية، أبيض تل مخيم في والرسوم اليدوية األشغال معرض افتتاح -

 .الدعوي العلمي المكتب وأعضاء

 

 قسم األنشطة والتدريب:



 

 :األنشطة الطالبية

 

 تقديمها يتم ،أسبوعية طالبي نشاط حصةعبارة عن  الفنية الساعةتجدر اإلشارة إلى أن 

 عرض وتقديم الفائدة، مناقشة مع هادف فيديو عرض وفيها ،الحلقات طالب من لمجموعة

 ومن ،(الطالب بين مسابقة) األسئلة من لمجموعة باإلضافة محددة، قيمة لغرس يهدف مسرحي

 .األنشطة معلم من هيةيتوج بكلمة وتختم المميزين، الطالب أحد من أنشودة تقديم ثم

 

 :المخيمات التركية



 

 :وسوريا تركيا في الشهر هذا خالل بالنشاطات إحصائي ملخص

 

 

 :المكرمة مكة معهد أبرز أنشطة* 

 وحران أبيض تل ومخيّمي أورفا في المكرمة مكة معهد لفرع زيارة

 نائب واجتمع حران، ومخيم أبيض تل ومخيم أورفا لفرع بزيارة المكرمة مكة معهد إدارة قامت

 :مع المعهد عميد

 .واإلدارية العلمية الفرع أمور لمناقشة الفرع مدير •

 الفعال والتعاون وقتها في المقررات إنهاء على والتأكيد نقاط عدة لمناقشة: المقررات أساتذة •

 .المواد منسقي مع

 .الطلبة تواجه التي للمشاكل واالستماع علمية أمور عدة لمناقشة: الذكور الطالب •

 .الطالبات تواجه التي للمشاكل واالستماع علمية أمور عدة لمناقشة: الطالبات •



 

 للمتفوقين كيليس فرع تكريم حفل

 األولى السنة في المتفوقين المعهد وطالبات طالب تكريم في المكرمة مكة معهد إدارة شاركت

 .لهم الهدايا تقديم وتم كلس فرع على م 2016/  2015 لعام

 

 عنتاب غازي فرع في الطالب مع العميد نائب اجتماع

 عنتاب غازي في التدريس لفرع بزيارة اإلدارية للشؤون المكرمة مكة معهد عميد نائب قام

 .ومقترحاتهم ومشاكلهم آرائهم إلى لالستماع المعهد طالب مع والتقى



 

 العلمي المجلس اجتماع

 الدكتور برئاسة للمعهد ي الرئيس المركز في اجتماعه المكرمة مكة لمعهد العلمي المجلس عقد

 .الموقر العلمي المجلس وأعضاء المعهد عميد حوى محمد

 

 المكرمة مكة معهد فروع عمادة اجتماع

 رئيسية نقاط عدة في للتشاور المعهد عمادة مع المكرمة مكة معهد أفرع لمدراء اجتماع عقد

 :أهمها

 .الدراسي المنهاج •

 .بالمعهد االعتراف سبيل •

 .للطالب مكتبة تأمين •

 

 المكرمة مكة معهد لمركز السوريين العلماء رابطة أمين زيارة

 المعهد عمادة مع واجتمع المكرمة مكة معهد مركز بزيارة حوى سعيد أحمد الشيخ الدكتور قام

 .الشرعيين الطالب تخريج التدريس أهمية عن طيبة كلمة بتوجيه وقام الفروع ومدراء



 

 :عينتاب غازي لمركز العثمانية جامعة رئيس زيارة

 عنتاب غازي لمركز بزيارة (العثمانية) جامعة رئيس الزيدي الجبار عبد الشيخ الدكتور قام

 .العثمانية والجامعة المعهد بين والتعاون التواصل سبل لبحث المعهد إدارة مع واجتمع

 

 * أنشطة ثانوية أبي أيوب األنصاري:



 المتسربون الطالب ضمنهم ومن وطالبة، طالبا  ( 396: )الشهر هذا المدرسة طالب عدد بلغ* 

 التعليم تطوير هيئة مع بالتعاون للمتسربين التعليمي عقل مشروع: )األمية محو مشروع ضمن

 طالبا .  (155: )وعددهم( العلبي –

 التربوية العملية لتطوير بالمدرسة واإلداريين المدرسين مع داخليا اجتماعا( 20) عقد تم وقد* 

 اإلداريين مع اجتماعا  ( 11: )و التركية، اإلدارة مع اجتماعات( 4) عقدت كما والتعليمية،

 .والمدرسين المعلمين مع اجتماعات( 5: )و السوريين،

 

 :واألنشطة الفعاليات أبرز

 مستواهم لمتابعة المدرسة طالب معالعلماء السوريين  رابطة ممثل من خاصة لقاءات -1

 .والمدرسة التعليم ألجل ومقترحاتهم لمالحظاتهم واالستماع.  والسلوكي العلمي



 

 .المدرسة لطالب الثاني الفصل مذاكرات انطالق -2

 .للطالب وتربوية توجيهية دروس -3

 . للمدرسة  بعنتاب الرابطة مكتب ومدير ،للرابطة العام األمين نائب زيارة -4

 

 اإلدارة مع  للمدرسة بعينتاب الرابطة مكتب ومدير للرابطة، العام األمين نائب اجتماع -5

 .للمدرسة التركية



 .للمدرسة صالح سمير والشيخ العكاري، أيمن والدكتور الهادي عبد حسين الدكتور زيارة -6

 .والترفيهية التربوية المتفرقة األنشطة من العديد إلى باإلضافة -7

 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت( مادة متنوعة 152تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 حمدان نور محمد الثورة، قوى بين النزاعات حل في ودورها المرجعية غياب أسباب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9588 

 خالف الوهاب عبد اإلسالم، خدمة في واجبنا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9681 

 عوام محمد: بقلم الواقع، ومأساة السياسة تجار بين المرأة قضية

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9617 

سان ال والنَّسب األرض  عاشور الملك عبد أحمد: بقلم يُدنِّّسانه، وال أحدا   يقّدِّ

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9606 

 القرضاوي يوسف اإلسالمي، الفكر مقومات



http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9609 

 سليمان علواني محمد: بقلم فتزودوا، الخيرات مواسم وهلت

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9706 

 حسين الخضر محمد اإلخالص، فضيلة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9596 

 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


