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  المحتويات:

 للسوريين الثالثة القرآنية المسابقة فعاليات اختتام* 

 * األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا

 الحسن ميادة. د مع تطويرية دورات* 

 (العلوم مفاتيح) من دورتين إقامة* 

 * دورة: )معا نرتقي( للناشئة

 المكرمة مكة معهد* 

 إحصائيات المستفيدين من المكتب القرآني *

 القطرية راف مؤسسة مع شراكة عقد* 

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 الرابطة بوابة متنوعة في مادة( 215)* 

 

 :للسوريين الثالثة القرآنية المسابقة فعاليات اختتام* 

 تكريمي حفل بإقامة للسوريين الثالثة القرآنية المسابقة فعاليات السوريين العلماء رابطة اختتمت

 والشخصيات والجمعيات، الهيئات من عدد فيه حضر التركية عنتاب غازي والية في للفائزين،

 . والسورية التركية

  ومتسابقة ا  متسابق 1323 المسابقة في شارك وقد



 - مرعش) تركيا ومن ،(حماة ريف - ادلب ريف - حلب ريف -حلب) السوري الداخل في منهم 

- بينار جيالن - الريحانية - أنطاكية - اضنة - مرسين - أنقرة - اسطنبول  -اورفا - عينتاب

 (.  كلس

 كما.  ومتسابقة متسابقا  ( 850) قرابة - الحمد وهلل – السوري الداخل في المتسابقين عدد بلغ

 .ومتسابقة ا  متسابق( 483) قرابة تركيا في شارك

 .قرآن تحفيظ ومعهد مؤسسة 61 من أكثر المشاركة المؤسسات عدد بلغ

 : كالتالي فروع أربعة لها المسابقة أن بالذكر يجدر

 . حفص برواية كامال الكريم القرآن حفظ :األول الفرع

 . الكريم القرآن من جزءا عشرين حفظ: الثاني الفرع

 .  الكريم القرآن من أجزاء عشرة حفظ: الثالث الفرع

 .  الكريم القرآن من أجزاء خمسة حفظ: الرابع الفرع

 

 ،الكريم القرآن لتحفيظ العالمية الهيئة: والماسي الدائم لراعيا المسابقة رعاية في شاركت

 ودعمهم جهودهم على تشكرهم السوريين العلماء ورابطة والتنمية، لإلغاثة الوفاء جمعيةو

 . الطيب السخي

 

 



 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

 : السوري الداخل

 .حلب ريف في جمعة خطبة( 12)و دعوية، ومحاضرات دروس( 110: )إقامة -1

 .إدلب ريف في جمعة خطب( 10)و دعوية، ومحاضرة درسا  ( 74: )إقامة -2

 

 : تركيا

 : أورفا

 تطوير حول والدعوي، العلمي المكتب وإدارة والداعيات الدعاة بحضور عمل ورشة إقامة -3

 .المخيمات في الدعوي العمل

 :عنتاب

 .جمعة خطبة( 2) و الشامي البيت في علمية مجالس( 7: )إقامة -4

 البيت في طالبا   50 منه استفاد ،(نرتقي معا: )عنوان تحت األول الطالبي الملتقى إقامة -5

 – آداب: )التالية المواد فيه وقدمت ساعات، خمس يوم كل أيام، ثالثة الملتقى واستمر الشامي،

 (.أنشطة – مهارات – علمية قواعد – قرآنية مهارات

 .الثقافي الفاتح مركز في السوريين العلماء رابطة بنشاط تعريفية محاضرة إقامة -6

 . طالبة( 36) منه يستفيد ،(الصيف رياحين) لإلناث الصيفي الطالبي النادي استمرار -7



 .متدربة( 53: )منها يستفيد( 2+1 المصطفى درب على: )الداعيات إعداد دورة استمرار -8

 : التالية البرامج بتقديم الحسن ميادة. د قامت -9

: منها استفادت مراكز، خمس في للفتيات ،(التواصل ومهارات الوقت إدارة: )محاضرة -

 .طالبة( 175)

 .معلمة( 37) منها استفادت الفقه، أصول علم في الورقات متن لقراءة مجالس( 3) -

 .مستفيدة 50 وبحضور مركزين في المراهق مع التعامل محاضرة -

 : كليس

 الثانوية جامع فيبعنوان: )الصبر على البالء(،  المسدي، ياسر محمد للدكتور جمعة خطبة -10

 .الشرعية

 .الشرعية الثانوية في طالبي توجيه دروس( 4: )إقامة -11

 مستفيدا   70 وبحضور حجازي، بسام محمد الشيخ مع( النووية األربعين: )قراءة مجلس -12

 .ومستفيدة

 مستفيدة ، 40 بحضور ،(التربية أساليب: )بعنوان محاضرة الحسن ميادة الدكتورة قدمت -13

 .معلمة 25 بحضور النشط التعلم ودورة

 

 : مرسين



 .البركة مؤسسة مركز في تفسير دروس 4 إقامة -

 .متدربة( 40) بحضور( المصطفى درب على: )الداعيات إعداد دورة استمرار -

 

 .درس كل في طالبة 30 بحضور طالبي، توجيه درس( 16) إقامة -

 

 : المخيمات

 : حران



 .المخيم مسجدي في وآداب فقهية دروس 4و طالبي توجيه درس( 51: )إقامة

 : أبيض تل

 .المخيم مساجد في دعوي ودرس محاضرة( 22)و طالبي، توجيه دروس( 103: )إقامة

 :بينار جيالن

 .المخيم مساجد في ومحاضرة درس( 42)و طالبي، توجيه درس( 46: )إقامة

 

 



 : أديمان

 .المخيم مساجد في ومحاضرة درس( 36)و طالبي، توجيه درس( 31: )إقامة

 :  نزيب

 المسلم يسع ال ما: )دورة لتنفيذ باإلضافة المخيم، مسجد في دروس( 9)و درسا ،( 42: )إقامة

 .مستفيدا   12 بحضور ،(جهله

 

 

 :دورات تطويرية مع د. ميادة الحسن *

 في الدعوي المكتب مع بالتنسيق( السوريين العلماء رابطة عضو) الحسن ميادة: الدكتورة قامت

 :التالية الفعاليات تم مما وكان ،متميزدعوي  برنامج تصميم هللا بفضل وتم الرابطة،

 . كنت غازي في للطالبات تربوية استشارات -

 .المراهق مع التعامل عن آمنة جامع في درس -

 (.عامة)و ،(للفتيات خاصة) دورات 9 -

 .للفتيات الوقت إدارة دورة -

 .األرامل للنساء لأليتام، شام جمعية في إضافية دروس -

 .آمنة أوسلو، أمينة أتيال، عنتاب، مساجد شملت الفعاليات* 



 :المستفيدات عدد

 (.40: )إلى( 35) بين التربوية الدورات -

 (.45) إلى( 40) الورقات متن قراءة دورة -

 (.25) إلى( 20) بين اإلضافية الدروس -

 .دعوية محاضرة الهيب غادة.أ: الداعية قدمت كما

 محاضرات من قدمته ما على الحسن ميادة الدكتورة تشكر أن السوريين العلماء لرابطة يطيب

 غادة األستاذة الداعية تشكر كما. وجهودها بعلمها هللا وبارك والنفع الفوائد من الكثير فيها

 .وجهودها بعلمها هللا بارك الهيب،

 

 

 :(العلوم مفاتيح) إقامة دورتين من *

في  أقيمت وقد، مستمرة والبناء التحصين دورات سلسلة من( العلوم مفاتيح) دورات مازالت

 في، كليس مدينة في( دورات في عدة دول، كما أقيمت هذا الشهر: 10الشهرين الماضيين )

 . بورغ سالس مدينة فيوفي: )النمسا(  .الفاتح معهد

 العربية، اللغة الفقه، وأصول الحديث، مصطلح: علوم ثالثة مفاتيح تشمل الدورة أن بالذكر يجدر

 المجتمع من العمرية الفئات لمختلف ميسر سهل وبأسلوب منهجية، بطريقة العلوم هذه تقدم حيث

 مجتمعنا وتحصين المجتمع، شرائح لجميع اإلسالمية والثقافة الشرعي العلم نشر بهدف السوري



 بعد المتخرج ويحصل. الشرعية والثقافة الوعي مستوى ورفع والغريبة، الدخيلة األفكار من

 : العلوم مفاتيح لدورة مرئي تقرير. الرابطة من معتمدة شهادة على الدورات سلسلة اجتياز

https://youtu.be/TY0ZFFRvr8o 

 

 

 

 : -للناشئة  –* دورة: معا نرتقي 



 والكرم العز بيت يهدم والجهل                لها عماد ال بيوتا   يبني العلم   

 المجتمع فئات كل إلى متوجهة   السوريين العلماء رابطة انطلقت األساسية القاعدة هذه من

 العلمية والدورات الدعوية البرامج من العديد فأقامت ،المهجر وفي المحرر الداخل في السوري

 .القويم والمنهج والسلوك العلم صعيد على عموما   سوريا بأبناء ترقى التي

 مع بالتعاون للرابطة الدعوي المكتب أقامها والتي ،(نرتقي معا  ) :دورة كانت الدورات هذه ومن

 سنوات 10) سن من الناشئة استهدفت والتي ،عنتاب غازي مدينة في الشامي البيت مركز

 ولسوريا لألمة النهضة محور ستكون ألنها ؛الفئة هذه على التركيز تم وقد ،(سنة 15 وحتى

 .القادمة المرحلة في خاصة

 وتربويا   وعلميا   إيمانيا   جوا   معا   عاشوا طالبا   60 قرابة بلغ الذي الحضور عدد الفتا   كان وقد

 .وأخويا  

 علوم الكريم، القرآن في مهارات) :متنوعة علوم حول إضاءات الدورة خالل الطالب اكتسب

 يحتاجها التي القيم من مجموعة إسالمية، آداب الصحيحة، األحاديث من مجموعة حفظ السنة،

 بدموعهم الدورة والمعلمون الطالب ودع وقد .(أعمارهم من الحرجة المرحلة هذه في الفتية

 .ومرات مرات تتكرر أن آملين

 تقرير الدورة فيديو: 

https://youtu.be/H0q0em6YWAs 

 كلمة ختامية للدورة فيديو: 

https://youtu.be/o6EibDboWLo 

 



 

 

 :المكرمة مكة معهد* 

 :السودان وجامعة مكة معهد بين تعاون اتفاقية

 الدؤوب السعي ونتيجة الشرعية، للعلوم المكرمة مكة معهد انطالقة من كامل دراسي عام بعد

 اتفاقية بتوقيع الجهود هذه تُوجت فقد. المعهد على والقائمين ونائبه المعهد عميد العام األمين من

 للعلوم المكرمة مكة معهد) السوريين العلماء ورابطة المفتوحة السودان جامعة بين علمي تعاون

 (.الشرعية

 الدكتور الرابطة مثل فيما الحاج، هللا عبد فيصل البروفيسور المفتوحة السودان جامعة مثَّل وقد

 .السوريين العلماء رابطة في للتعليم المساعد العام األمين حوا محمود محمد

 بأن المكرمة مكة معهد تجاه المفتوحة السودان جامعة التزام االتفاقية في ورد ما أبرز ولعل

 الجامعة مع عليها المتفق الشروط استوفوا الذين منه المتخرجين للطالب العلمية الشهادة تمنح

 .السودان جمهورية في بها المعمول العلمي والبحث العالي التعليم وضوابط ألسس وفقا  

 غازي) تركية مدن6 في منها ستة: فروع ثمانية المعهد فروع عدد وتوفيقه هللا بفضل بلغ وقد

 وفرع التركية المخيمات في وفرع ،(انطاكيا – مرعش – كيليس – أورفا – مرسين – عينتاب

 (.اإلنشاء قيد) المحرر السوري الداخل في



 

 م 2016 - 2015 الدراسي للعام التكميلية الدورة امتحانات انتهاء

 - 2015 الدراسي للعام بنجاح التكميلية للدورة االمتحانات انتهت ومنته تعالى هللا بفضل

 الدكتور المعهد عميد قبل من ميدانية وزيارات حثيثة متابعة العملية هذه تخللت وقد ،2016

 العميد مكتب مدير رسول الدين نور والسيد جوالق باسل الدكتور ونائبه المسدي، ياسر محمد

 سير حال على للوقوف واالمتحانات الطلبة شؤون مسؤول اليونس قاسم واألستاذ السر، أمين

 .الصحيح بالشكل واتمامها االمتحانية العملية

 

 : التركية انطاكيا مدينة في الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد فرع افتتاح

 مدينة في م2017 – 2016للعام الدراسي  المكرمة مكة معهد فرع تم اإلعالن عن افتتاح

 وتوفير التدريسي الكادر وتهيئة الجديد الفرع مستلزمات تحضير تم وقد التركية، نطاكياأ

 .المهمة االحتياجات

 

 : السوري الداخل في الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد لفرع التحضير

 تم وقد المحرر السوري الداخل في للمعهد جديد فرع افتتاح وتحضير دراسة تمت الفترة هذه في

 هللا بإذن جاهزا   سيكون الذي الجديد للفرع المناسب المكان تأمين وتعالى سبحانه هللا بفضل

 مع متواصل والترتيب ،جاريةاألمور  دراسةو واالتصاالت المبارك، األضحى عيد بعد تعالى

 .باألمر المعنيين

 



 : م 2017 - 2016 الجديد الدراسي للعام التسجيل بدأ

 م2016 - 2015 /هـ 1437 المنصرم الدراسي للعام التكميلية الدورة امتحانات من االنتهاء بعد

 للعلوم المكرمة مكة معهد فروع في هـ 1437/  م 2017 - 2016 الدراسي للعام التسجيل بدأ

 .والمخيمات التركية، المدن في فروع ثمانية بلغت والتي الشرعية

 عدد بلغ وقد. أيام 10 لمدة التسجيل فترة تمديد تم الملحة الجدد المتقدمين ورغبة الحاجة وبسبب

 هـ 1437 القعدة ذو( 30) التمديد بدأ تاريخ حتى المكرمة مكة معهد فروع في المسجلين

 .وطالبة طالبا( 327: )م 2016/  09/  01 والموافق

 

 

 :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

 .زيارة( 329) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .ومعلمة معلمة( 1605) والمعلمات المعلمين عدد بلغ



 .حلقة( 1677) الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة طالب ا( 33788) والطالبات الطالب عدد بلغ

 .وتركيا سوريا في( 8) المجيزين القراء المشايخ عدد

 

 : اإلنجاز إحصائيات

ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح  .الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 4980) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 417) غيب ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

ا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد  . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 26) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 27) غيب ا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد

 .وحافظة   حافظ ا( 122) المستجيزين عدد

ا( 122) إقراؤها تم التي األجزاء عدد  .تعالى هللا كتاب من جزء 

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 50) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 41) أقيم

 



 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .مصحف ا( 553) توزيع تم

 (.األخيرة أجزاء العشر يس، ربع) جزء ا( 500) توزيع تم

ا( 2995) توزيع تم  (.وتبارك عم،) جزء 

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتاب ا( 280) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتاب ا( 185) توزيع تم

 .للمبتدئين ديني أتعلم كتاب ا( 20) توزيع تم

 .التجويد فن في الجزرية، متن( 43) توزيع تم

 (.196) الموزعة الشهادات عدد

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 8867) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد



 

 

 ( من مشروع الماهر:3تخريج الدفعة )

 حماة ريف في بالقرآن الماهر مشروع ضمن تعالى هللا كتاب حفاظ من الثالثة الدفعة تخريج تم

 وبذلك .الكريم القرآن لكامل النهائية االختبارات اجتيازهم بعد 7 وعددهم ،الجنوبي إدلب وريف

  .وحافظة حافظا 31 إلى الماهر مشروع خريجي من تعالى هللا كتاب حفاظ عدد يرتفع



 

 

 :راف مؤسسة مع شراكة عقد* 

 خالله من ترعى الخيرية، لألعمال راف مؤسسة مع شراكة عقد السوريين العلماء رابطة وقَّعت

 السوريين، العلماء رابطة وتنفيذ بإشراف التركية المدن في الكريم القرآن لتعليم السفرة حلقات

 . كامل عام لمدة

 التربية برنامج مع ،بالتجويد الكريم القرآن طالبال إقراءيجدر بالذكر أن حلقات السفرة تعتني ب

الرابطة بدأت بهذه و ،العمر من الستين سن وحتى الثامنة سن من والكبار للصغار القرآنية

 لمتابعة الكريم القرآن تعليم في متخصصة لجنة تشكيل وتم طموحة، مؤسسية رؤية وفقالحلقات 

 .على وجه الخصوص الحلقات هذه

 هللا من وترجو راف، لمؤسسة والعرفان الجزيل بالشكر تتقدم الطيبة المناسبة بهذه والرابطة

 .والنجاح بالتوفيق والمساعي الجهود هذه يكلل أن العلي

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

 تمكما .  في سوريا وتركيا ولبنانوطالبة   طالب ا( 273)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

تجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي هو ؛ و(الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 1761) توزيع

 لمشاهدة تشويقة فيديو عن برنامج محو األمية: والكتابة لألطفال.المنهج المعتمد لتعليم القراءة 

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج



https://youtu.be/4JQvqaz081M 

 

 



 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 215) *

 وى، وترجمة. ومقالة، وفت( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، 215تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 منصور إبراهيم غروزني، لمؤتمر رؤيتي

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8844 

 العميري سلطان د الكبير، االستنفار زمن

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8813 

 إبراهيم: بقلم ،( دابق مرج لمعركة 500 الذكرى: )حبش محمد الدكتور مقالة على تعليق

 المنصور

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8806 

 زينو محمد علي الدينية، هويتهم على ليست السوريين ثورة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8800 

 مكي دمج: بقلم ؟، والعنف التطرف منطلق الحاكمية مفهوم هل

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8752 



 حمدان نور محمد ،"والعنف التطرف منطلق اإلخوان فكر في الحاكمية" مقالة في نظرات

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8756 

 منصور يوسف إبراهيم: بقلم سوريا، في الجهاد لفصائل وتذكير مناشدة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8722 

 مكي مجد: بقلم والتوقف، واالعتراض التأييد بين إستانبول في تفرخ دينية مداجن مقالة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8803 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8811 

 سالم نجيب هللا عبد: بقلم اكي،االشتر العربي البعث حزب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8753 

 

 :اللقاء مع هيئة تطوير التعليم *

األمين العام لرابطة العلماء السوريين، والشيخ سمير  التقى السيد الدكتور: محمد ياسر المسدي

الصالح مدير المكتب الدعوي في الرابطة، والشيخ عبد الرحمن ياسرجي مدير ثانوية أبي أيوب 

األنصاري، األستاذ عبد الملك العلبي المدير العام لهيئة تطوير التعليم، وعدد من المسؤولين في 

بعدد من المشاريع التعليمية في الرابطة، والهيئة. وقد بحث الهيئة. تم خالل اللقاء التعريف 

الطرفان إمكانية التعاون في مشروع جودة التعليم وتطويره في الداخل السوري ودول اللجوء، 

وعدد من المشاريع التعليمية الرائدة، وحضور ممثلين عن الجهتين ورش العمل والدورات 

كذلك تم االتفاق على التعاون والتنسيق بشأن تطبيق التطويرية ضمن إطار التعاون اإليجابي. 

معايير الجودة في المدارس التي تشرف عليها كل جهة. )مركز ضمان الجودة(. وهللا ولي 

 التوفيق.



 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


