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  المحتويات:

 ينهي االمتحانات النهائية المكرمة مكة معهد* 

 * أنشطة ثانوية أبي أيوب األنصاري الشرعية

 أنشطة المكتب العلمي* 

  والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب( 2100) من أكثر* 

 * إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني

 الدعوي المكتب أنشطة* 

 للسوريين المصاحف من نسخة( 58000) من أكثر توزيع* 

االلكترونية الرابطة بوابة فيوفكرية  علمية مادة( 171* )

 

  



 :ةالنهائي   االمتحانات ينهي المكرمة مكة معهد *

 من كل في المعهدلفروع  وزيارات جوالت بعدة الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد فريق قام

 تم حيث االمتحانية، العملية سير متابعةل المخيمات جميع وزيارة وأورفا، ومرسين كيليس

 معهد فروع مدراء اجتماع فيتشكَّلت  التي االمتحانية اللجنة خالل من االمتحانات لهذه التجهيز

 على ةاالمتحانيَّ  والدفاتر األسئلة توزيع وتم ،امتحانية مراكز( 9) المراكز عدد كان حيث، مكة

  .وهلل الحمد بنجاح االمتحانية العملية سارت وقد سير، خطة خالل من المراكز

 

 :الشرعية األنصاري أيوب أبي ثانوية أنشطة *

 أيوب أبي مدرسة في والعاملين وطالبات طالب على النور سهم طبعة مصاحف توزيع -

 .شخصا( 430) المستفيدين عدد بكيليس، الشرعية األنصاري

 أيوب أبي مدرسة ومدير والعلمي، القرآني، المكتب ومدير للرابطة، التنفيذي المدير اجتماع -

 .أنقرة في اآلفاد مدير مع السورية المدني المجتمع منظمات مع كيليس في الشرعية األنصاري

 مع األتراك التعليم مدراء اجتماع بكيليس الشرعية األنصاري أيوب أبي مدرسة مدير حضور -

 .أنقرة في والخطباء األئمة مدارس ومدير. الشرعي التعليم ومدير التربية وزير مستشار

 .طالبا  ( 220) منها استفاد للطالب، عامة توجيهية دروس أقيمت -

 (. الوضوء) عملي فقه درس إقامة -

وغير ذلك العديد من األنشطة والخدمات مما ال يتسع المجال لذكره مما تقدمه اإلدارة وفريق 

 لمدرسين إلى أبنائنا الطالب.العمل من ا





 

 :المكتب العلمي *

 قام المكتب العلمي بفضل هللا تعالى بعدة أنشطة ومهام، أبرزها:

بعنوان:  دعوية بطاقات :تجهيز عدد من البطاقات االلكترونية ونشرها في وسائل التواصل -

( ومتابعة 4عدد  كتاب من سطور: )بطاقات(. ومتابعة سلسلة 13 عدد الصالحين رياض من)

 (. 20سلسلة: )أحاديث جوال أهل الذكر عدد 



العديد من الكتب واإلصدارات لمكاتب الرابطة ومعاهدها، كذلك مراجعة المناهج التي مراجعة  -

س في معاهد الرابطة إلخراجها بأنسب صورة ممكنة.   تدرَّ

 في وسلم عليه هللا صلى بيالن مع) بعنوان: باب وإضافة ،وسلمى سالم لمجلة النهائي التدقيق -

 .واألسئلة (الجميلة لغتي) :لباب باإلضافة ،(الجنة وفي الدنيا

 .الداعيات لألخوات نسخة( 30) (النووية األربعون) :طباعة -

اد من األلوف عشرات تستهدف والتي( 16) العدد الحائط مجلة إصدار -  في المسجد روَّ

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

 .متنوعة وثقافية تربوية،

شارك المكتب العلمي بالعديد من المحاضرات، وورش العمل والزيارات مع عدة جهات من  -

مؤسسات المجتمع المدني مما ال يتسع المجال لذكره، وذلك بهدف الرقي بالخدمات وتلمس 

قام بعمل استبانات الستطالع رأي الجمهور في عدة  عن كثب، وكذلك احتياجات السوريين

 . قضايا

 



 

 أنشطة المكتب القرآني:* 

 المتميز، عطائها في الكريم القرآن تعليم لجنة تستمر الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى هللا بفضل

 وهذا ،، وتطوير العمل القرآني في سوريا وخارجهاتعالى هللا كتاب الناشئة تعليم في وخدمتها

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

ا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد  .وطالبة   ا  طالب( 21) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة   طالب ا( 1823) الرشيدي الجزء اختبار في نجح

 )كتاب الجزء الرشيدي هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال(

ا عم جزء اختبار في نجح  . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 779) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة   طالب ا( 773) غيب ا عم جزء اختبار في نجح

ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح  .الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 3626) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 228) غيب ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 55) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 53) أقيم

 .الحلقات طالب علىوجزءا قرآنيا  مصحف ا( 4840) توزيع تم

 .MP4 دعوي جهاز( 25) توزيع تم

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج( الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 658) توزيع تم



 .التجويد في المعتمد المنهج (الثّمين الّدرّ ) كتاب ا( 507) توزيع تم

 (.للناشئة ديني أتعلم) كتاب ا( 1370) توزيع تم

 .في علم التجويد الجزرية المقدمة متن من( 50) توزيع تم

 .معلم حقيبة( 46) توزيع تم

 .والقلم ن دفتر من( 118) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 540) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 

 إحصائيات:

 .زيارة( 167) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .(ولبنان )في سوريا وتركيا ومعلمة ا  معلم( 1467) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 416( )الرشيدي الجزء) األمية محو مشروع حلقات عدد بلغ

ا الكريم القرآن) السفرة مشروع حلقات عدد بلغ  .حلقة( 950( )نظر 

 .حلقة( 30( )غيب ا الكريم القرآن) بالقرآن الماهر مشروع حلقات عدد بلغ

 .(ولبنان )في سوريا وتركيا وطالبة طالب ا( 30756) والطالبات الطالب عدد بلغ

  .الكريم القرآن تعليم لحلقات الرعاة لكل الجزيل بالشكر تتقدم السوريين العلماء ورابطة

 حماة ريف في القرآنية الحلقات رعت فقد البحرين، في اإلصالح لجمعية بالشكر تتقدم كما

 وفي ،(بالقرآن الماهر – السفرة: )حلقات من حلقة( 392: )عدد بواقع الجنوبي إدلب وريف

 (.بالقرآن الماهر – السفرة) حلقات من حلقة( 109) حلقات عدد بواقع الشمالي، إدلب ريف



 

 في آخر النشرة تقرير مصور عن األنشطة القرآنية.ملحوظة: * 

 

 :أنشطة المكتب الدعوي *

 ي عطاءه وأعماله، وقد تم ما يلي:بفضل هللا تعالى وتوفيقه يتابع المكتب الدعو

 (الطالباتو الطالب مع مفتوح ولقاء مرسين في البركة مدرسة طالب لقاء) :حول محاضرة -

 .البركة مؤسسة في صالح سمير للشيخ

، السوري الداخل في الدعاة قبل من الميدانية والزيارات لمجاهدينل ةيدعواللقاءات ال استمرار -

  .كذلك استمرار الدروس في عدة مناطق من سورية

استمرار العديد من دروس التوجيه الدعوي الطالبي، والندوات الدعوية، وكذلك الدروس  -

 المخيمات التركية للمهاجرين السوريين.الفقهية وفي اآلداب، في 

 ها عدد منمناستفاد  ،عينتاب غازي في ،المشهداني أيمن لألستاذ (الست القبعات) :دورةإقامة  -

 .والدعاة الشرعي العلم طالب

 تقديمتم و (.األمة بناء في المعلم دور) :حول)في مخيم نزيب(، وكان اللقاء  المعلمين مع اللقاء -

 .(اآلخرة قبل الدنيا في هللا كتاب تعلم همية)أ :حول طالبي توجيه برنامج

 كيف) :حول طالبي توجيه برنامج وتقديم ،الطالبية واألنشطة الدعوي للعمل المتقدمين مقابلة -

 .( في مخيم قرقميشالقرآن خلقه الطالب يكون



 .عينتاب غازي في للطالبات( الصدق+  الهوية) نحيا بالقيم برنامج من جلستين تقديم -

 ،واألخالق ،األذكار يتضمن بمنهاج، الدين صالح جامع لطالبات الثانية المرحلة بدء -

 .وفقههم األربعة المذاهب أئمة عن ونبذة ،والتجويد ،والسيرة ،النووية واألربعون ،والتفسير

 . عينتاب غازي في ،والفقه

غازي  في عنه هللا رضي علي جامعفي ( المصطفى درب على دورة) اختبارات انتهاء -

 .عينتاب



 



 

 :لسوريينل مصاحف( نسخة من ال58000أكثر من ) توزيع *

 اإلخوة على النور سهمطبعة  مصاحف بتوزيع السوريين العلماء رابطة قامت تعالى هللا بفضل

 المدارس من عددا التوزيع شمل وقد.. والمخيمات والتركية، السورية، المدن في السوريين

 . والمساجد والمخيمات والمؤسسات والحلقات

 : الموزعة المصاحف عدد بلغ وقد

  .حماة وريف وريفها، وإدلب وريفها، حلب: شمل وقد سوريا في مصحفا  ( 25218)

 عنتاب، غازي أضنة، أسطنبول، أورفا، مرسين،: شمل وقد تركيا، في مصحفا( 32952)

 .كلس



 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 171) *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت171تم نشر )

 أكثر المواد قراءة:و

 إلهامي محمد: بقلم المجد، إلى الذل من االنتقال سنن



http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7839 

 غدة أبو زاهد محمد: بقلم العثمانية، الدولة على الصفوية الحروب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7808 

 راضي السميع عبد: بقلم الدين، بدر جاد الرحيم عبد محمد الحبيب شيخنا وداعا

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/663 

 عبسو عمر: بقلم الحميد، عبد حسن الشيخ المربي والداعية المفوه الخطيب

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/660 

 عرجون الصادق محمد اإلسالم، في الرأي حرية

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7913 

 الغزالي محمد: بقلم المطلوب، الذكر حقيقة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7883 

 القرضاوي يوسف بقلم الربانية، لإلسالم العامة الخصائص من

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7938 

 نتوف العزيز عبد عمر: بقلم الحرب، زمن في اإلنسان احتياجات

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7826 

 

 :ولبنانتقرير مصور باألنشطة القرآنية في سوريا وتركيا  *



 









 













 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


