
  إنجازاتنا

 هـ 1438 جمادى األولىشهر 

 

  المحتويات:

 * األمين العام للرابطة يزور هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية

 * إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 السوري الداخل في رابطةال مع اتفاق عقد توقع سوريا ألجل شباب* 

 الدعوية في سوريا وتركيا األنشطة* 

 المكرمة مكة معهدأنشطة * 

 ثانوية أبي أيوبأنشطة * 

 حلقات من برنامج مهارة 3* إعداد 

 االلكترونية الرابطة بوابةأنشطة * 

 

 :العالمية اإلسالمية اإلغاثة هيئة يزور للرابطة العام األمين* 

 بجدة العالمية اإلسالمية اإلغاثة هيئةبزيارة  حوا محمود محمد. د المكلف العام األمينقام 

 خالد األستاذ والرعايات البرامج مدير مقابلةتم خالل الزيارة  الرفاعي، النافع عبد الشيخ بصحبة

الدعوية والعلمية  ومشاريعها بالرابطة يتعريفعرض  تقديمكما قام األمين العام ب باوزير،

 .وبرامجها التربوية في سوريا، ودول الجوار

 

 :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( 1358) والمعلمات المعلمين عدد



 .حلقة( 1459)الكلي ]حلقات الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  الحلقات عدد

( 28893)الكلي ]طالب الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  والطالبات الطالب عدد

 .وطالبة طالبًا

 

ً 150) المقارئ طالب عدد  ( طالبا

 ( جزءاً 350)المقارئ  في الحفظ أجزاء عدد

 (.244) والمشرفين اإلداريين عدد

 .زيارة( 341) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد



 

 : اإلنجاز إحصائيات

 (.5070) نظًراالمختبرة  األجزاء عدد

ً  المختبرة األجزاء عدد  . (435) غيبا

 (. 2) (نظًرا القرآن كامل أتموا الذينالمتخرجين من مشروع السفرة ) الطالب عدد

 

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 55) أقيمت



 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفاًل ( 56) أقيم

 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .أجزاء متنوعة من القرآن، ومصحفًا( 1033) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتابًا( 100) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتابًا( 157) توزيع تم

 ( من متن الجزرية في علم التجويد.25تم توزيع )

 من مجلة: )سالم وسلمى لألطفال( العدد الثالث.( 1060) توزيع تم

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

 . في سوريا وتركيا ولبنان من الطالب والطالبات( 551)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار



 

؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء (الرشيدي الجزء: )من كتابًا( 1092) توزيع تمكما 

الرشيدي هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال. لمشاهدة تشويقة فيديو عن برنامج 

  محو األمية:

https://youtu.be/4JQvqaz081M 

 

 

https://youtu.be/4JQvqaz081M


 في السوريين العلماء رابطة مع اتفاق عقد توقع Youth For Syria - سوريا ألجل شباب *

 :السوري الداخل

 القرآني المكتب مشرف مع قبش عبيدة. أ( Y4S) سوريا ألجل شباب منظمة مكتب مدير التقى

 رابطة مدير اللقاء وحضر كما ،رستم عبده .أ السوري الداخل في السوريين العلماء رابطة في

 المكتب مشرف علي، مصطفى براء واألستاذ علي مصطفى: الشيخ حماة في السوريين العلماء

 والتوصل التباحث حول اجتماعهم محضر صتلخ   حيث، حماة وريف ادلب ريف في القرآني

 :التالية للنقاط

 كوادر لتطوير y4s سورية ألجل شباب ومنظمة السوريين العلماء رابطة تعاون ضرورة -1

 .القرآنية شهاب الدكتور ومدرسة القرآن نور مراكز

 العمل آلية ووضحت القرآن نور بمراكز المشترك التعاون حول تفاهم وثيقة الطرفان عق  و -2

 .حرر الذي العقد وفق الموكلة والواجبات المهام وتفهما أهليتهما على الطرفان واتفق

 

 يعد وبدونه التطويرية بالدورة القرآن نور كوادر التزام ضرورة على رستم عبده األستاذ دك  أ -3

 .القرآنية التعليمية للعملية هاّمة حلقة فقدان

 أثناء الكوادر أداء ومتابعة وجه أكمل على مهمتها بأداء الرابطة التزمت المبرم العقد هذا يف -4

 .القرآن نور مراكز لطالب الرشيدي حلقات إعطاء

 وطالبها وكوادرها السوريين العلماء رابطة أن   قبش هشام عبيدة السيد إدلب مكتب مدير أّكد -5

 .السوري الشمال في ةاالجتماعي   برامجها متقّد   حين أولويّاتها في



 العربية بالقراءة سوريا ألجل شباب مدرسي كوادر تأهيل دورة امةإق تم االتفاقية هذه على وبناءً 

 .(النعمان معرة) الجنوبي دلبإ ريف في( الرشيدي الجزء) السليمة

 

 

 :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:

ً درس (517) ً عام ا  .مساجدالفي  ا



 

 .اموريفهوإدلب خطبة جمعة في مساجد حلب  (59)

 

 ( محاضرة علمية. 60)

 ( شخصا. 21365استفاد من هذه الدروس والخطب والمحاضرات )

 

 :األعمال الدعوية في المدن التركية



 ( درس توجيه.155)

 ( محاضرات علمية.4)

 ( خطب.4)

 وقد شملت المدن التركية التالية: مرسين، عينتاب، كيليس.

 

 :الزيارات الدعوية

 وتنفيذ والدعويين المعلمين ولقاء وأديمان وحران أبيض وتل قرقميش ومخيم جيالن مخيم زيارة

 .هناك متنوعة أنشطة



 

 

 قسم األنشطة والتدريب:

 أقيمت في عدد من المخيمات التركية للسورين أنشطة متنوعة، كان أبرزها: 

  .(المنكر تغير وسائل) ، بعنوان:الجمعة خطبة* 

 .(9)عدد الدورات:  لليافعين اإلبداعي التفكير دورة* 

 بالقرآن. الماهر طالباتاستفاد منها  (اإلسالم خدمة خطواتبعنوان: ) محاضرة* 



 .القرآنية حلقاتال زيارة* 

 . الماهر طالبات مع لقاء* 

 . والمعلمات المعلمين مع لقاء* 

 ( المنكر تغير وسائل) العصر صالة بعد درس* 

  واألنشطة الدعوي العمل تقييم* 

  والطالب للمعلم اإليماني البناء خطوات حول والمعلمات المعلمين مع ندوة

 (التعميم – الصدمة بعد التكيف – اإلقناع وسائل) مهارة برنامج من حلقات ثالث تنفيذ

 مخيم - أبيض تل مخيم - حران مخيم - قرقميش مخيموقد شملت األنشطة المخيمات التالية: 

 . أديمان مخيم -بينار جيالن

 

 :الدورات

 الدعوي والعلمي عددا من الدورات الشرعية، والتربوية واإلدارية، كان أبرزها:أقام المكتب 

 .مرسين مدينة في والتجويد والعقيدة الفقه في مبادئ دورة -

 



 

 نزيب مدينة في العلوم مفاتيح دورة -

 

 مخيمات/  7/  في اإلبداعي التفكير دورة -

 .أديمان مخيم في المبادرة دورة -

  تدريبية دورة( 13وقد بلغ عدد الدورات المقامة في هذا الشهر )

  ( ساعة فنية.70) الفنية اتالساععدد 



 ( حملة.20) دعويةال تحمالعدد ال

 (. 44) الطالبي النادي جلساتعدد 

 

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

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

 أنشودة تقديم ثم ومن ،(الطالب بين مسابقة) األسئلة من لمجموعة باإلضافة محددة، قيمة لغرس

 .األنشطة معلم من هيةيتوج بكلمة وتختم المميزين، الطالب أحد من

 



 :وسوريا تركيا في الشهر هذا خالل بالنشاطات إحصائي ملخص

 (73) الجمعة خطب

 (558) الطالبي التوجيه دروس

 (44) القراءة نادي جلسات

 (20) طالبية دعوية مبادرة

 (582) للعوام المساجد دروس

 (70) الطالبية الفنية الساعة

 (6) تكريم حفل

 (15) دورات

 (66) محاضرات

 (11115) المستفيدين عدد

 

 

 :المكرمة مكة معهد فروع في االمتحانات بدء* 

 االمتحانية المرحلة انتهاء



 ، هـ 1438 الدراسي العام من األول الدراسي للفصل االمتحانية المرحلة نهاية الشهر هذا شهد

 .الفروع جميع في النتائج وإعالن م، 2017 - 2016 لـ الموافق

 

  هـ 1438/  5/  3 المكرمة مكة معهد إدارة مع الفروع مدراء اجتماع

 عينتاب، في للمعهد الرئيسي المبنى في المكرمة مكة معهد إدارة مع الفروع مدراء اجتماع تم

 2017 - 2016 ل الموافق ه 1438 الدراسي العام من األول للفصل االمتحانية العملية لتقييم

 .الثاني الفصل لبداية والتحضير م،

 



 م 2017 ل الموافق ه 1438 الدراسي العام من الثاني الفصل بدء

 المكرمة مكة معهد فروع كافة في الثاني الدراسي الفصل انطالقة ه 1438/  5/  7 يوم شهد

 .السوري الداخل وفي تركيا في

 

 الفروع لبعض المكرمة مكة معهد إدارة من تفقدية زيارة

  - مرعش – كيليس: )اآلتية األفرع من كل إلى تفقدية بزيارة المكرمة مكة معهد إدارة قامت

 الطالب مع مباشرة لقاءات خالل من وذلك المعهد في التعليمية العملية على لإلشراف( أنطاكيا

 .التدريسية والهيئة والطالبات



 

 

 * أنشطة ثانوية أبي أيوب األنصاري:

ً  408 الشهر هذا المدرسة طالب عدد* بلغ   ومن، طالبًا 212، وطالبة 196 وطالبة طالبا

 للمتسربين التعليمي عقل مشروع) :األمية محو شروعم   ضمن المتسربون الطالب ضمنهم

( 20)عقد خالل الشهر تم وقد .  155 وعددهم( العلبي – التعليم تطوير هيئة مع بالتعاون

، وذلك للتحسين من أداء اجتماعا، مع اإلداريين األتراك والسوريين، وكادر المدرسة التعليمي

 .ليمي على خير وجهالمدرسة للقيام بواجبها التربوي والتع

، واطلعوا على كيليس فرع iHH منظمة مديرو ،كيليسفي  العمل شؤون مديركما زار المدرسة 

  .أبرز أنشطة المدرسة وفعاليتها المتنوعة



 

 :واألنشطة الفعاليات

 المخيم في طالبال بعضكما شارك (، وسلة قدم كرة) :رياضية أنشطةقام الطالب بعدة * 

 دعما لهم وتشجيعا. لطالبل حقائب توزيعب iHH منظمةوقامت ، الكشفي

 

 كشفي مخيم عمل عنه نتج. أيوب أبي لمدرستنا التابعين الكشافة فريق قادة مع اجتماعتم * 

 . iHH منظمة مع بالتنسيق المدرسة ودعم بإدارة



 

 .للطالب وتربوية توجيهية دروسأقيمت عدة * 

 



 

 المتسربين للطالب أسبوعيًا درًسا (30) اعتمادتم  التركية اإلدارة مع اجتماعاتبعد عدة * 

 المدرسة، بمعدل درسين أسبوعيا.  طالبلجميع  القيم في ودروس ،(عقل مشروع)

 

 :مهارة برنامج من حلقات 3 إعداد *

: المرئي البرنامج من حلقات ثالث إعدادالمكتب الدعوي بالمدرب أ. محمد لحموني برعاية قام 

(، بينما تناولت الحلقة مهارة إعداد خطبة الجمعةموضوع: ) األولى الحلقة تناولت ،(مهارة)

 الثانية: )مهارة تغيير المنكر بأساليب اإلقناع(، والثالثة: )مهارة التكيف بعد الصدمة(.

تسليط الضوء على أهم المهارات والخبرات العملية والميدانية التي يهدف هذا البرنامج إلى 

 ية إلى هللا تعالى في عمله.يحتاجها الداع



 

 رابط مشاهدة الحلقات: 

https://youtu.be/sScjQu8Kio0 

https://youtu.be/vYHEs7q5tW0 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت168تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 إدلبي الدين صالح: بقلم األلباني، صححه قولهم

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/1004 

 تعالى هللا رحمه حداد منير محمد الشيخ لفضيلة الدستور خطبة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9503 

 المبروك ونيس الش يخ االستبداد، وقابلي ة االستعباد متعة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9501 

 الزوادي رضوان عبادة: بقلم الكريم، القرآن في الحب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9496 

 يوسف مصطفى ياسر: بقلم نبيل، إسالمي خلق الخواطر جبر



http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9472 

 عدنان محمد: بقلم غدة، أبو الفتاح عبد الشيخ العالمة وفاة على عاما عشرين مرور بمناسبة

 كاتبي

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/826 

 زهرة أبو محمد الشيخ العالمة العقاد، محمود عباس لألستاذ اإلسالم عن يقال ما

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9541 

 البيانوني المجيد عبد المسلمين، وحدة وجوب: بكتا

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/985 

 

 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


