
  إنجازاتنا

 هـ 1438 ربيع األولشهر 

 

  المحتويات:

 * إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني

 * * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا* 

 المكرمة مكة معهدأنشطة * 

 ثانوية أبي أيوبأنشطة * 

 االلكترونية الرابطة بوابةأنشطة * 

 

 :القرآني المكتب من المستفيدين إحصائيات* 

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

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

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

ة إحصائيات  : عامَّ

 (.229) اإلداريين عدد بلغ

 .زيارة( 326) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .ومعلمة امعلم( 1272) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 1463) الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة طالبًا( 28655) والطالبات الطالب عدد بلغ

 .وتركيا سوريا في( 9) المجيزين القراء المشايخ عدد

 

 : اإلنجاز إحصائيات



 .الحمد وهلل وطالبة طالبًا( 6080) نظًرا المصحف من متنوعة أجزاء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل وطالبة طالبًا( 715) غيبًا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 

 



 

 . الحمد وهلل وطالبة طالبًا( 30) نظًرا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد

 . الحمد وهلل وطالبة طالبًا( 7) غيبا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد

 

 .وحافظةً  حافًظا( 499) المستجيزين عدد

 .تعالى هللا كتاب من جزًءا( 288) إقراؤها تم التي األجزاء عدد



 

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 51) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفاًل ( 63) أقيم

 



 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .أجزاء متنوعة من القرآن، ومصحفًا( 1156) توزيع تم

 



 

 

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتابًا( 64) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتابًا( 228) توزيع تم

 العدد الثالث. من مجلة: )سالم وسلمى لألطفال(( 980) توزيع تم



 

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 58) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 

 :الكريم القرآن إلتقان السفرة حلقات عن تقريرفيديو 

 الخيرية قطر Qatar Charity جمعية من المدعوم

 : وتركيا سوريا في المستفيدين إجمالي

 وتركيا سوريا في حلقة 545 الحلقات إجمالي -



 وتركيا سوريا في وطالبة طالب 10900 الطالب إجمالي -

https://youtu.be/2c6rprI_euc 

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

 . في سوريا وتركيا ولبنان والطالباتمن الطالب ( 405)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء (الرشيدي الجزء: )من كتابًا( 977) توزيع تمكما 

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

  محو األمية:

https://youtu.be/4JQvqaz081M 

 



 

 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

 ا:موريفهوإدلب حلب  الداخل السوري:

ً درس (215) ً عام ا  .اموريفهوإدلب في مساجد حلب  ا



 .اموريفهوإدلب خطبة جمعة في مساجد حلب  (35)

 .أخالق( –سيرة  –)فقه في العلوم التالية:  ،دورة شرعية (1)

 .الصفوف ولتوحيد وتوجيهية دعوية ميدانية زيارة (75)

 للمزيد يرجى االطالع على تقرير فيديو لمشروع: )على بصيرة(:

https://youtu.be/OcChrCQ0Pq8 

 قسم األنشطة والتدريب:

 35 بحضور الخيرية البركة مؤسسة مع بالتعاون مرسين مدينة في اإللقاء فن دورة تقديم -1

 . ومتدربة متدرب

 

 :  المخيمات في الطالبية األنشطة -2

 استفاد حصة،( 119) في وذلك (،الفنية الساعة) الطالبي النشاط حصص من مجموعة تنفيذ

 .حران أبيض، تل أديمان، نزيب، ،ربينا جيالن: التالية المخيمات في طالب،( 4600) منها

 : المخيمات في الطالبية النوادي نشاط استمرار-3

 – اإليمان أركان – اإلسالم أركان) وهي الطالب بين( حملة دعوية 23) تنفيذ خالل من

 لمجموعة القراءة نادي جلسات( جلسة من 69تنفيذ )و .(الصحيحة الفاتحة – الصحيح الوضوء

 الفعاليات شملتوقد  .طالب 20 نادي كل طالب وعدد والثقافية، والدعوية العلمية المقاالت من

 .أبيض تل نزيب، أديمان، حران، بينار، جيالن: التالية المخيمات



 

 

 المخيمات ضمن الطالب لتكريم حفالً  عشر أحد تنظيم -4

 ناجحة تجربة لعرض الندوة وتهدف مخيمات، خمس في( تجربتي) بعنوان طالبية ندوة إقامة -5

 . والصعوبات  التحديات مع

 غازي عنتاب:

 .مكة معهد وطالبات لطالب والدعوي العلمي التوجيه في المشاركة -



 أخرى وتنفيذ. أفق جمعية مع بالتعاون( والبناء التحصين سلسلة) العلوم مفاتيح في دروة اختتام-

 ، لالطالع على تشويقة فيديو عن الدورة: (كنت غازي) في

https://youtu.be/HnvBNXevdaw 

 .العلم وطالب المعلمين مع الضباط مخيم في عمل ورشة إقامة -

  .لألخوات كنت بغازي أتيال جامع في محاضرة إقامة-

 :المطبوعات توزيع

 نسخة( 2000) الخوارج كتاب

 نسخة( 4000) الداعية مطوية

 نسخة( 5000) الثالث العدد وسلمى سالم مجلة

 نسخة( 100) 23  العدد الطيبة الكلمة مجلة

 .مركزاً ( 13) في الخير ودعاة الطالبي التوجيه مواضيع توزيع

  .المعلمين تأهيل دورة في المشاركين على( الداعية مطوية) توزيع

 

 :عينتاب في النسائي القسم

 عينتاب في مساجد عدة في متنوعة وأنشطة درس /55/  تقديم

 .المجتمع في المرأة ودور الفعالة المذاكرة تدريبية دورة



 . أتيال جامع في البناء و التحصين دورة اختتام

 

 أورفا:

 المسدي ياسر . محمدد السوريين العلماء لرابطة العام األمين مع والدعوي العلمي المكتب قام

 ،أديمان مفتي الحفل حضر وقد ،بالقرآن الماهر طالب تكريم حفل لحضور أديمان مخيم بزيارة

 وبعد المسدي، ياسرمحمد  وللدكتور ،للمفتي كلمة الحفل لتخل   .المجاورة للمناطق مفتين وتسع

 الذهاب تم ثم .مكة ومعهد العمل يخص بما منهم واالستماع بالمعلمين االجتماع تم الحفل انتهاء

 .أورفا مفتيمع  للقاء أورفا مدينة إلى

 كلس:

 طالبية أنشطة 2 و الطالبي التوجيه دروس /22 و. جمعة خطب /5

 . كليس مشايخ لقاء-

 .رفيقي قرآني حملة ضمن المصاحف توزيع-

 مرسين:

 للطالب توجيه درس /20 و  عاما، درسا /16-

  الحديث ومصطلح الدعوة، فقه بمادتي امتحان إجراء-

 .الطالب على الحضور شهادات وتوزيع الترمذي، لإلمام المحمدية الشمائل ختم مجلس إقامة-

 



 .الرئيسي البركة مؤسسة مقر في ،(المصطفى درب على: )دورة من الثاني المستوى افتتاح تم -

 

 .العلم طالب رابطة بمشاركة التركية وخطيب إمام لمدرسة دعوية زيارة تمت كما

 الزيارات الدعوية للمخيمات:

 كال زارت حيث أنشطة، بعدة القرآني المكتب مع بالتعاون الدعوي العلمي المكتب إدارة قامت

 تضمن وقد ،(وأديمان وجيالن أبيض وتل حران)و زيارتان،( نيزيب: )التالية المخيمات من

 بعض وزيارة الرابطة، مع للعمل المرشحين األنشطة ومعلمي المتقدمين، الدعاة مقابلة العمل

 المخيمات، داخل الدعويين وبالمشرفين الخير، بدعاة واالجتماع الماهر، وحلقات السفرة حلقات

 لحلقات الطالب تكريم حفالت وحضور وأديمان، نيزيب، مخيم من كل في الجمعة خطبة وإقامة

 .الصالة بعد المساجد في العامة الدروس بعض أقيمت كما الكريم القرآن



 

 

 :، والداخل السوريالمخيمات التركية

 وتل وأديمان، وحران، ونزيب، بينار، جيالنشملت األنشطة العديدة من المخيمات، وهي:  -

 : ، على النحو التاليأبيض

 . المساجد في عاما درسا( 50)

 .  طالبي توجيه درس( 341)



 .جمعة خطبة( 7) 

 

 

 :المكرمة مكة معهد* 

 سورية في المعهد فروع العميد السيد زيارة

 فرع) السوري الداخل فرعي بزيارة المكرمة مكة معهد عميد المسدي ياسر محمد الدكتور قام

 قام كما الفروع في التعليمية العملية سير واقع على واطلع( حماه ريف فرع( )ادلب ريف

 .المستجدات أهم ومناقشة الداخل، في الفروع مدراء مع باالجتماع



 



 

 

 م 2017 - 2016 الموافق هـ 1438 الدراسي العام من األول الفصل انتهاء

 محاضرات بإجراء المحاضرين بعض وقام المكرمة مكة معهد فروع في األول الفصل انتهى

 .استفساراتهم على ليجيبوا للطالب إضافية،

 يومين مدى على المكرمة مكة معهد في الفروع مدراء مع باالجتماع العميد نائب السيد قام كما

 التحضيرات األعمال جدول رأس على وكان مكث أعمال جدول مناقشة تم حيث متتاليين،

 . 2017 - 2016 الدراسي العام من األول الفصل في االمتحانية العملية لسير الالزمة



 الفروع، على توزيعها ثم ومن وطباعتها المواد منسقي من االمتحانية األسئلة جمع تم وقد

 .االمتحانية التعليمات وتوزيع الفروع، كافة على االمتحانية الدفاتر وتوزيع

 تقرير مرئي عن فرع معهد مكة المكرمة في ريف إدلب:

https://youtu.be/kk8VUarS50U 

 

 أبي أيوب األنصاري:* أنشطة ثانوية 

ً ( 410) وصل حتى زاد الشهر هذا المدرسة طالب عدد - ً  145 و. وطالبة طالبا  وطالبة طالبا

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

 (.العلبي – التعليم

 :واألنشطة الفعاليات* 

 خالل من كانت: وفكرته حوت، محمد الشيخ بإشراف الثاني، واالجتماعي الدعوي المشروع -

 وأساس للصف عملي مشروع على االتفاق صف كل طالب من الطلب تم المعلوماتية حصة

 يتعلق العمل يكون أن الشروط وكانت بالعمل الطالب كل تشارك مبدأ على قائمة الفكرة

 بمشارك إال العمل يقبل لن األساسي والشرط الكومبيوتر على إنجازه ويتم اإلسالمية بالشريعة

 أبرز على التصويت تم ثم ومن معينة فكرة منهم واحد كل واقترح الطالب فاجتمع. فيه الكل

 لطالب كان النشاط هذا. عليها والعمل أصواتا األعلى الفكرة اختيار تم ثم ومن ثالثة أو فكرتين

 هدايا وتقديم. بكليس األزرق الهالل مشفى في السوريين المرض زيارة وهو الثامن الصف

 .لهم الدعاء مع للمرضى

 



 .الطعام مع اجتماعي لنشاط المدرسة ومعلمات مدرسات دعوة -

 تحدث التي والمشاكل. والطالب التعليم أمور مناقشة ألجل المدرسة، مدرسي مع اجتماع -

 .الطالب من بالمدرسة

 

 .العصر صالة بعد المدرسة لطالب العبيد مصطفى الشيخ من توجيهية كلمة -

 

 .الدوام بداية اجتماع أثناء صالح سمير الشيخ من للطالب توجيهية كلمة -



 

 .التركية المديرة مع القرآني المكتب ومدير الدعوي المكتب مدير اجتماع -

 



 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. بحث، ومقالة، وفت ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين190تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 الحجي فيصل: الشاعر األديب الداعية الشيخ وفاة

http://www.islamsyria.com/portal/news/show/930 



 السالمة عيسى هللا عبد: بقلم البيانوني، الفتح أبي للشيخ أسئلة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9344 

 كنعان محمد أحمد: بقلم ،!!!؟ كازاخستان في رياسو

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9299 

 هادي بن وضاح: بقلم بكار، عبدالكريم للدكتور الغلو ثقافة تفكيك

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9263 

ً  شهراً  سبعون: السورية الثورة  ديرانية مأمون مجاهد: بقلم مخرج، عن بحثا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9211 

 القرضاوي يوسف: بقلم النبوي، بالمولد االحتفال وحكم األول ربيع شهر

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9207 

 الندوي الحسيني يوسف: بقلم ؟، لها من حلب يا لبيك

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9262 

 العمري علي: بقلم داعش، لعملة وجهان..  والجامية المتصوفة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9293 

 الكبيسي عياش محمد. د: بقلم ،!المريخ في إلحاد

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9227 

 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


