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 * األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا

 التعليمية في مدرسة أبي أيوب األنصاري نشطة* األ

 المكتب القرآني* إحصائيات المستفيدين من 

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 المكرمة مكة معهد فروع زيارة* 

 ( من مجلة الكلمة الطيبة18* العدد )
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 :للسوريين الثالثة القرآنية المسابقة *

 الهيئة مع بالتعاون الثالثة للسوريين القرآنيةعن إقامة المسابقة  السوريين العلماء رابطة أعلنت

 تعالى، هللا كتاب في التنافس على التحفيزالمسابقة إلى  هدف، تالكريم القرآن لتحفيظ العالمية

 : كالتالي فروع،( 4) لها المسابقة أن بالذكر ويجدروستقام في سوريا وتركيا، 

 (.عم جزء كلمات معاني حفظ كامال، التجويد) مع الكريم، القرآن كاملحفظ : األول الفرع

 (.عم جزء كلمات معاني حفظ كامال، التجويد) مع جزءاً، ينعشرحفظ : الثاني الفرع

 (عم جزء كلمات معاني حفظ كامال، التجويد) مع متتالية، أجزاء عشرةحفظ : الثالث الفرع

 (فقط عملي التجويد) مع متتالية، أجزاء خمسةحفظ : الرابع الفرع

 : الرقم بهذا االتصال لالستفسار

 00963944210378-00963945689212:سوريا

 00905376046422: تركيا

 : هنا والتفاصيل المسابقة شروط على ولالطالع

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8335 

 

 :حلب في الفتوى مكتب افتتاح *



 في نقص مع الفتوى دار لجنة أعضاء بحضور الجديد اإلفتاء مكتب في العمل مباشرة تم

 العلم، وطالب المستفتين من الفتوى لدار والزائرين المراجعين بعدد ملحوظ وازدياد التجهيزات

 سجل في مسألة/  97 /تدوين وتم مراجع، /110/ الفتوى لدار المراجعين عدد تجاوز حيث

 في القائمة الشرعية والمحاكم الفتوى دار بين التفاهم وثيقة بكتابة الشهر هذا خالل وقمنا الوارد،

 العلم طالب قبل من للمطالعة الدار في والمراجع الكتب من كبير عدد توفير وتم حلب، مدينة

 .للفتوى مراجع وتكون

 

 

 :(والبناء التحصين سلسلة) دورات* 

 وكانت ،(والبناء التحصين دورات) سلسلة العلمي المكتب/  السوريين العلماء رابطة أطلقت

 الحديث، مصطلح: علوم، وهي ةثالث تشمل وهي ،(العلوم مفاتيح: )األولى الدورة في االنطالقة

 لمختلف ميسر سهل وبأسلوب منهجية، بطريقة العلوم هذه وتقدم  العربية اللغة الفقه، وأصول

 المكثَّفة الدورات هذه وتهدف المهجر، وبالد سوريا، في السوري المجتمع من العمرية الفئات

 لجميع اإلسالمية والثقافة الشرعي العلم أهمية بيان إلى المختصين من نخبة فيها يحاضر التي

 بين حتى فيه تنتشر بدأت التي والغريبة الدخيلة األفكار من مجتمعنا وتحصين المجتمع، شرائح

 اجتياز بعد المتخرج ويحصل. الشرعية والثقافة الوعي مستوى ورفع المثقفين،كثير من  أوساط

 .الرابطة من معتمدة شهادة على الدورات سلسلة

 تركيا، في وأربعة سوريا، في ثالثة( العلوم مفاتيح: )من دورات ست إقامة اآلن حتى تم وقد

 الثقافي المستوى تنوع وقد. واإلناث الذكور من شخصا 290 منها المستفيدين عدد وبلغ

 .وعامة وأطباء جامعات وخريجي ومعلمين جامعيين طالب بين ما للمستفيدين



 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

(192 ) ً  وإدلب وريفها، حلب في الصيام، أحكام بيان مع والفقهي الدعوي التوجيه في درسا

 .وريفها

  رمضان شهر وأحكام المحمدية، والشمائل األخالق في دعويا درسا( 63)



 واألخالق والفقه والتفسير العقيدة في درسا( 101)

 العامة واآلداب الصيام وفقه النبوية، السنة آداب حول المساجد في حلقة( 111)

 جيالن منها تركيا، في مناطق عدة التعليمية والحلقات الدروس هذه شملت وقد علمية ندوات( 9)

 .مرسين ومدينة وقرقميش، واإلصالحية وأديمان ونزيب، وحران، أبيض، وتل وأديمان، بينار،

 بينهم الوعي ونشر السوريين تجمعات في الجمعة خطبباإلضافة إلى إقامة العديد من  -

 لرابطة التنفيذي المدير الصالح سمير للشيخ خطبة، وهذه الراهنة األحداث ظل في وتوجيههم

 https://youtu.be/8ww0H3q_LIU هنا  السوريين العلماء



 

 :أبرزها وكان الدعوية، أنشطته عينتاب غازي في النسائي القسم واصل كما

 األربعة، الفقهاء أئمة مادة الفقه، مادة) المصطفى، درب على برنامج من الثانية المرحلة إنهاء -

 وتم( النووية األربعين من حديث 22 شرح النور، سورة من صفحات 7 تفسير األخالق، مادة

 .المواد لهذه االختبارات إجراء

 . المواد لهذه االختبارات وإجراء للمبتدئات،( السيرة الفقه، التجويد،) في برنامج إنهاء -



 اللغة العقيدة،) مادة( المصطفى درب على برنامج) األولى المرحلة من المواد بعض إنهاء -

 4 تفسير النووية، األربعين من حديث22 شرح المكية، المرحلة النبوية السيرة الفقه، العربية،

 .للطالبات االختبارات وإجراء( النور سورة من صفحات

 .عينتاب غازي في مراكز ثالثة في حوى أحمد. د مع لإلناث رمضانية دورات إقامة -

 

 :األنصاري أيوب أبيالتعليمية في مدرسة  نشطةاأل *

 السوريين العلماء رابطة برعاية كليس في الشرعي للتعليم األنصاري أيوب أبي مدرسة قامت

 : يلي ما أبرزها كان والثقافية،التعليمية  األنشطة من بعدد

 .وطالبة طالبا( 400) العدد المدرسة، وطالبات لطالب الثاني الفصل امتحان إجراء -

 .طالبة( 90) منها استفاد. المدرسة لطالبات توجيهية محاضرة الكردي ماجدة: الداعية أقامت -

 عبد األستاذ االجتماع أدار. السوريين العلماء رابطة برعاية كليس في جمعية( 14) اجتماع -

 دعوي برنامج على االتفاق: االجتماع محور وكان الشرعية؛ المدرسة مدير ياسرجي الرحمن

 .هـ1437 رمضان لشهر موحد

 بورصة، مفتي معاون) المدرسة أنشطة على لالطالع iHH قبل من وفود( 5) زيارات -

 (.األجنبية التعليمية الجمعيات وبعض اإلفتاء، موظفي وبعض





 

 

 :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

 .زيارة( 170) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

ً ( 1374) والمعلمات المعلمين عدد بلغ  .ومعلمة )في سوريا وتركيا ولبنان( معلما

 .حلقة( 1487)القرآنية  الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة )في سوريا وتركيا ولبنان( طالبًا( 29681) والطالبات الطالب عدد بلغ

 .وطالبة طالبًا( 13) نظرا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد

في سوريا وتركيا  وطالبة طالبًا( 3861) نظًرا المصحف منمتنوعة  أجزاء اختبار في نجح

 .ولبنان

 . وطالبة طالبًا( 1069) غيبًا المصحف من متنوعة أجزاء اختبار في نجح

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 46) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفاًل ( 27) أقيم



 .الحلقات طالب علىوجزءا قرآنيا  مصحفًا( 3613) توزيع تم

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج( الرشيدي الجزء: )من كتابًا( 291) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج (الثّمين الّدرّ ) كتابًا( 585) توزيع تم

 (.للناشئة ديني أتعلم) كتابًا( 687) توزيع تم

 .للصغار ديني أتعلم كتابًا( 117) توزيع تم

 .وسلمى سالم مجلة( 580) توزيع تم

 .النووية األربعين( 10) توزيع تم

 .والقلم ن دفتر( 85) توزيع تم

 (.316) الموزعة الشهادات عدد

 .في علم التجويد الجزرية المقدمة متن من( 85) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 331) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

  عاصم عن حفص رواية، بخواجة جعفر: المجاز لحافظنموذج تالوة من مقرأة المهاجرين ل -

 https://youtu.be/sL9L4vsgGMI: هنا

 





 





 

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

تجدر .  في سوريا وتركيا ولبنانوطالبةً  طالبًا( 519)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

 لتعليم القراءة والكتابة لألطفال. اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي هو المنهج المعتمد



 



 

 

 :المكرمة مكة معهد فروع زيارة *

 في المكرمة مكة معهد لفروع ميدانية بزيارة جوالق باسل. د المكرمة مكة معهد عميد نائب قام

 والطالبات بالطالب االجتماع الزيارة جدول تناول وقد التركية، وقرقميش وكيليس مرسين مدينة

 التي المشاكل إلى واالستماع واالستفسارات األسئلة عن لإلجابة مباشر وبشكل حدة على كل

 المسببة العقبات وتذليل لها المناسب الحل وإليجاد الدراسية المواد فهم في الطالب منها يعاني

 من الثاني للفصل النهائية لالمتحانات واالستعداد التحضير من جزءاً  الزيارة هذه كانت كما. لها

 سير تأمين بغية األخيرة العلمي المجلس قرارات تطبيق على الزيارة أكدت كما األولى السنة

 .التعليمية العملية

 

 :الطيبة الكلمة مجلة من( 18) العدد* 

اد من األلوف عشرات تستهدف والتي( 18) العدد الحائط مجلة إصدار  المخيمات في المسجد روَّ

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

 . متنوعة

 

 :رسائل تذكيرية وبطاقات *



أصدر المكتب العلمي عددا من البطاقات االلكترونية على جوال أهل الذكر من خالل برنامج 

 رياض منوبطاقات: ) (،كتاب من سطورواتس آب. كذلك تم إصدار سلسلة من بطاقات: )

( القائد إلى األمة حاجة، بعنوان )وإضاءة كلمة سلسلة من الثالثة الحلقة(، وتم نشر الصالحين

ً  تنير كلماتوهي  ً  وتزيح ،دربا ، لمشاهدة الصالح سمير الشيخ مع، أمالً  وتبث إشكاالً  تحلو ،هما

 : هنا الفيديو

https://youtu.be/LmIelbRTo_Q 

 00905363127711الرقم التالي  ولالشتراك في جوال أهل الذكر: أرسل كلمة: )ذكر( على

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 228) *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت228تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 حمدان نور محمد: بقلم الدينية، األخوة رابطة مع تتناقض وهل اإلسالم في المواطنة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8337 

 عبد ياسر: بقلم ،!مضت؟ سنوات خمس طيلة السورية للثورة قدم ماذا: نفسه منا واحد كل ليسأل

  هللا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8269 

 الغزالي محمد: بقلم البائسة، والطبقات المترفة الطبقات

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8369 

 زيدان موفق أحمد: بقلم ،!العزيزة؟ بنغالديش في الصامتة اإلعدامات وراء اللغز

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8366 

 إلهامي محمد: بقلم النكبة، قصة موجز

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8347 

 الكبيسي عياش محمد: بقلم العصر، هوالكو بنيران تحترق حلب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8291 

 التوبة غازي: بقلم القادمة، نهضتنا مشروع على أضواء

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8371 



 

 الفحل ماهر للدكتور( الفكر نخبة شرح) دورة

: بعنوان الحديث مصطلح في دورة الرابطة في العلمي المكتب برعاية الحفل ماهر الدكتور أقام

ً  (23) الدورة حضر عنتاب،غازي  مدينة في ،(الفكر نخبة شرح)  التربية مدرسي منمدرسا

 . الجامعة وطالب اإلسالمية

 

 

 :المعلم المتميزدورة مهارات * 

 المحاور الدورة تناولت وقد ،(المتميز المعلم مهارات: )بعنوان دورة لحموني محمد: األستاذ أقام

 الطالب تحفيز أساليب -3 - االحترافية السمات -2 المتميز للمعلم الشخصية السمات -1: التالية

 مرعش، في الدورة أقيمت وقد. للطالب السلوك تعديل أساليب -5- الطالب توجيه أساليب -4

ً ( 95)و معلمة،( 200: )منها واستفاد عينتاب، وغازي والريحانية،  .معلما



 

 

 * مشروع دعاة الخير:

 زينيالمتم الطالب من مجموعة تأهيل إلى المشروعهذا  ويهدف ،الخير دعاة مشروع إطالقتم 

 .(ربينا جيالن - نزيب - قرقميش) :التالية المناطق في ،األقران بين دعاة ليكونوا

 

 :يوسف سورة في تربوية آفاق: محاضرة* 

 استهدفت والتي( يوسف سورة في تربوية آفاق) بعنوان محاضرة مكانسي عثمان الدكتور ألقى

 عدة المحاضرة وتناولت عينتاب، غازي فرع الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد طالبات

 هذه في التربوية األسس المحاضر وبين. يوسف سورة عليها نصت تأصيلية تربوية جوانب

 وتفاعل. الحالي عصرنا مع التربوية الجوانب ومطابقة الروحية ومزاياها الكريمة السورة

 المحاضرة، من عليها تحصلوا التي والروحية التربوية المجاالت في المعرفي باإلثراء الطالب

 . المحاضرات هذه من االستفاضة بطلب ذلك عن الطالب وعبر

 

 إعداد طالب العلم:: محاضرة* 

 أهم – العلم طالب هو من: )بعنوان محاضرة المعهد في اإلقراء مسؤول الفجر غالب: الشيخ أقام

 وأقيمت ،(هذه أيامنا في العلمية الساحة منه تعاني ما أبرز – إعداده في تساعد التي العوامل

ً  20 األول اليوم في وحضرها عينتاب، غازي فرع المكرمة مكة معهد في المحاضرة  من أختا



 في المحاضرة هذه وستقام. المعهد طالب من أخا 15 حضرها الثاني اليوم وفي المعهد، طالبات

 .تباعا المعهد فروع كل

 

 :الخيرية المؤسسات مع والتعاون للتكامل عمل ورشة* 

 بعض مع عمل ورشة الخيرية البركة مؤسسة مع بالتعاون السوريين العلماء رابطة أقامت

 والعمل التعارف منها الهدف وكان، مرسين مدينة في والعلمية والدعوية التربوية المؤسسات

 استعداد وعن الرابطة مشاريع أهم الرابطة في اإلخوة بين وقد، الجيل لصالح تكاملي بشكل

 ،والبناء التحصين وسلسلة ،الرشيدي الجزء: المشاريع هذه ومن تنفيذها في للمساعدة الرابطة

 . قريبا عندهم المشاريع هذه تنفيذ على المؤسسات بعض مع االتفاق تم حيث

 

 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


