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 الشرعية للعلوم مكة معهدفي  فتح باب التسجيل* 

 في الكريم، السوري الشعب ألبناء التسجيل أبواب بفتح السوريين العلماء رابطة َتْشُرُف

 متابعة تمت، وقد وإناثا  ذكورا   الشرعية للعلوم المّكرمة مّكة معهدفي  العالي للتعليم مشروعها

 المعهد، في التعريفية اإلعالمية الحملة ومتابعة األربعة فروعه في المعهد في الطالب تسجيل

 في التدريسية الهيئة عضوية لشغل المرشحين والمقرئين؛ للمدرسين الذاتية السير واستقبال

 كنعان عماد الدكتور قاموقد  .ومرسين وأورفا وكيليس عنتاب غازي مدينة من كل في المعهد،

 المباشر واإلشراف المعهد، في التسجيل آلية ومتابعة كيليس فرع بزيارة المعهد بعمادة المكلف

 والمقرئين المدرسين مقابلة لجنة عقد تم كما المدينة، في للمعهد المقترح البناء تجهيز على

 المدرسين مقابلة لجنة على أشرف حيث المعهد في التدريسية الهيئة عضوية لشغل المرشحين

 عدد من مدراء مكاتب الرابطة. بحضور كنعان عماد الدكتور

 www.facebook.com/makkahinst :الصفحة هذه عبر المعهد أخبار آخر على لالطالعو

 :الرابط هذا على وأهدافه المعهد رؤية على ولالطالع

www.islamsyria.com/portal/article/show/7165  

 

 

 :المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبا( 952) *



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

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص وهذا تعالى، اهلل كتاب الناشئة تعليم في وخدمتها

 .الحمد وهلل طالبا  ( 952) والكتابة القراءة تعلم أتم

 . الحمد وهلل طالبا  ( 411) نظر ا عم جزء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالب( 407) غيب ا عم جزء اختبار في نجح

 .الحمد وهلل طالبا  ( 2655) نظر ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالبا  ( 163) غيبا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . للطالب تحفيزية مسابقات( 9) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريمية   حفالت( 9) أقيم

 .الكريم القرآن تعليم حلقات على المشرفين مع اجتماعا ( 17) عقد تم

 .مدرسين( 1307) اإلجمالي المدرسين عدد بلغ

 .طالبا ( 30997) اإلجمالي الطالب عدد بلغ

 .مصحفا  ( 721) توزيع تم

 (.وتبارك عم،) جزءا  ( 899) توزيع تم

 .المعتمد لبرنامج محو األمية المنهج (الرشيدي الجزء: )كتابا  من (986) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 5638) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 .الكريم القرآن تعليم لجنة نشاط عن مختصر مصور تقرير النشرة آخر في :ملحوظة* 

 ومع لقطة الشهر



 

 

 :أبيض وتل أديمن مخيمي زيارة *

 مخيمي بزيارة( والعلمي الدعوي، القرآني،) المكاتب مدراء مع للرابطة التنفيذي المدير قام

 وطرح إليهم واالستماع المعلمين مع االجتماع وتم العمل، سير على واطلعوا أبيض، وتل أديمن

 تم كما. المعلمين تواجه التي التحديات وحل العمل، سير لتطوير والمقترحات واألفكار الحلول

 تسهيل أجل من للرابطة الخدمات تقديم في كبيرا  تعاونا  أبدى وقد المخيم، والي مع االجتماع

 .التعليمية والعملية األنشطة سير

 أن المفاجأة فكانت ،- اهلل شفاه – قدمه في أصيب قد وكان العربية القراءة معلمي أحد وارازكما 

 إلصراره إال ذاك وما ،مستمرين في الدروس والتعليم استضافته في عنده بكاملها الحلقة وجدنا

 الجزاء، خيرا عنا المعلمين هؤالء اهلل فجزى التعليم، عن االنقطاع وعدم الحلقة استمرار على

 .ونفع بعطائهم المبارك وهمتهم جهودهم في وبارك



 

 

 

 :)الشيعة الروافض( إصدار الكتاب األول من سلسلة التحصين والبناء *



 الشيعة: )كتاب السوريين العلماء رابطة في العلمي المكتب عن تعالى اهلل بفضل صدر

 العام األمين( المسدي ياسر محمد. د: لمؤلفه داهم، وخطر أسود وتاريخ ضالة عقائد -الروافض

: سلسلة ضمن األول اإلصدار هو الكتاب هذا أن إلى اإلشارة وتجدر.  السوريين العلماء لرابطة

 العلم أهل من مجموعة بمشاركة عليها بالعمل العلمي المكتب يقوم التي( والبناء التحصين)

 توزيعه مع مرافقة أنشطة مع وتركيا سوريا في الكتاب بتوزيع الرابطة وستقوم هذا والفضل.

 الروافض تكالب حيث وقته في الكتاب هذا وصل. اهلل أخزاهم المجرمين بالروافض للتعريف

لتحميل النسخة . أمتنا ضد والروس والمجوس والنصيرية والنصارى اليهود مع وتحالفوا

 االلكترونية على هذا الرابط:

 

 

 من مجلة الكلمة الطيبة: العدد الثاني عشر *

 والتي تستهدف، من مجلة الحائط )الكلمة الطيبة( عشري ثانالالعلمي بإعداد العدد المكتب قام 

 في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت، للسوريين التركية في المخيمات جدارواد المس

  .متنوعة وثقافية تربوية، وشؤون الفقه،



 

 عشر من مجلة )الكلمة الطيبة( ثانيالعدد ال

 

 :للغرب السوريين هجرة حول عمل ورشة* 

 السوريين هجرة حول عمل ورشة - عينتاب غازي – تركيا في السوريين العلماء رابطة أقامت

 من للهجرة لما حر، وفكر حي قلب كل صاحب ويؤلم يؤرق بات األمر هذا إن بما للغرب،

 نخبة الورشة هذه في شارك وقد بكامله، البلد مستقبل على رهيبة ومخاطر وتداعيات، تأثيرات

والتضحية، كما شارك فيها نخبة من المؤسسات العاملة في  والهمة الهم أصحاب البلد أبناء من

 وتركيز توحيد في ومثمرة وعملية مدروسة أولى خطوة الورشة هذه كانت الساحة السورية.

 .   الهجرة من للحد الجهود

 تحديد. العملية والبدائل الحلول. البلد على مخاطرها .الهجرة أسباب :التالية المحاور تتناول وقد

 .الورشـــة توصـــيات لتنفـــــيذ المتابعين واألشخاص والمؤسسات الجهات



 

 

 ( بطاقات دعوية الكترونية من المكتب الدعوي9* )

سطور )بطاقات دعوية( من كتاب رياض الصالحين ومن سلسلة:  9صدر المكتب الدعوي )أ

 الصفحات االجتماعية.. وتم نشرها على (من كتاب

 



 

 

 :( أضحية للسوريين217تقديم ) *

 سوريا، المشروع شمل وقد للسوريين، األضاحي مشروع السوريين العلماء رابطة أقامت

 أضحية، 217: األضاحي إجمالي دوالر، 47820: المبلغ إجمالي ولبنان، واألردن، وتركيا،

 شخصا 125+  أسرة 3307 األضاحي هذه من واستفاد جرام، كيلو 13919: الوزن إجمالي

 . الحمد وهلل



 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 179) *

أكثر وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت179تم نشر )

 المواد قراءة:

 ديرانية مجاهد: بقلم إليران، سوريا باعت أمريكا -

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7192 

 فارس عادل محمد: بقلم ،"المعاصر اإلسرائيلي األطفال أدب" كتاب مع وقفات -

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7167 

 الفاضل أحمد: بقلم الغرب، بالد إلى واالغتراب اللجوء -

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7120 

 الشامي زياد: بقلم سورية، لسنة الممنهج التهجير خطر -

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7181 

 مكي مجد: بقلم ،"الكريم القرآن في خليفة مصطلح: "مقالة في علمية نظرات -



http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7110 

 األنيس الحكيم عبد: بقلم الكاظم، موسى السيد -

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7166 

 

 : والضيوف السوريين للحجاج معايدة لقاء

 وألقى بالضيوف الترحيب تم الكرام، الضيوف اإلخوة لمعايدة لقاء السوريين العلماء رابطة أقامت

 إعداداتهم وكثرة الخصوم مكر شدة بين حيث للهمم؛ وشحذ تفاؤل كلمة السويد أنس الشيخ فضيلة

 .وأقوى أكبر وتدبيره اهلل مكر لكن

 بإذن قادم النصر وأن به، الظن وحسن اهلل، بنصر الثقة على شكري الخير أبو الدكتور أكَّد بعدها

 العلماء رابطة مشرفي أحد" صباغ ياسين أسامة الشيخ تكلم ثم. وعده يخلف ال اهلل وأن اهلل،

 الديني الوعي نشر حيث من المخيمات في الرابطة جهود عن" التركية المخيمات في السوريين

 .بالمقام يليق طيب بدعاء اللقاء ختم ثم وخارجها، سوريا داخل للسوريين وتفسيره القرآن وحفظ

 

 :الفعال واالتصال المؤثر اإللقاء دورة

 وأساليب طرائق) الفعال واالتصال المؤثر اإللقاء فن( الحمزاوي حمزة الدكتور: )المدرب أقام

 من أكثر منها استفاد يوم، لكل ساعات أربع بواقع يومين، الدورة استمرت ،(معاصرة دعوية

 :محاورها وأبرز باألفكار، مليئة الدورة كانت وقد. العلم وطالب الشباب من شخصًا( 30)

 .قدراته حسب كل المتلقي من لألوامر وتنفيذها أفهامها في الناس اختالف تقبل.  1

 .وبيئاتهم ثقافتهم الختالف نظراً  الناس مفاهيم تتعدد.  2

 وكيفية وعيوبه، مميزاته وبيان نمط كل خصائص وشرح شخص، كل ونمط األشخاص أنوع. 3

 .معه والتصرف إقناعه

 .والتأثير والخطابة اإللقاء في الشخصية أنماط من المدرب ذكره ما تطبيق تم. 4

 

  :ور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريمصتقرير م *



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 ]تم بحمد اهلل وتوفيقه[ 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 

https://twitter.com/islamsyria1
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/islamsyria
http://www.youtube.com/islamsyria

