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 :الكريم بالقرآن ومجازة مجازا 48 تخريج *



 بالسند الكريم بالقرآن ومجازة مجازا 48 تخريجحفل تكريم ل السوريين العلماء رابطة أقامت

 من تخرجوا واإلتقان والضبط بالتجويد وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول سيدنا إلى المتصل

 القرآن لتحفيظ العالمية الهيئة مع بالتعاون تركيا في الرابطة أسستها التي المهاجرين مقارئ

 .الكريم

 المساعد العام األمين حوا محمود محمد الدكتور للرابطة العام األمين عن ممثال الحفل حضر

 لتحفيظ العالمية الهيئة ممثال العوسي، جمال بن الرحمن عبد: القارئ الشيخ حضر كما للتعليم،

 دول، عدة من الشخصيات من والفضل العلم أهل من عدد الحفل حضر كما الكريم، القرآن

 .األتراك والمسؤولين الشخصيات من وعدد

 تشكر كما المتميزة، خدماته على الكريم القرآن تعليم لمكتب الجزيل بالشكر تتوجه والرابطة

 على الكريم القرآن لتحفيظ العالمية والهيئة وبناتنا، أبنائنا بتعليم اعتنَوا الذين القراء المشايخ

 .للحفل رعايتها

 

 :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

 .زيارة( 167) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .ومعلمة )في سوريا وتركيا ولبنان( معلما  ( 1340) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 342( )الرشيدي الجزء) األمية محو مشروع حلقات عدد بلغ

ا الكريم القرآن) السفرة مشروع حلقات عدد بلغ  .حلقة( 1134( )نظر 

 .حلقة( 37( )غيب ا الكريم القرآن) بالقرآن الماهر مشروع حلقات عدد بلغ

 .وطالبة )في سوريا وتركيا ولبنان( طالب ا( 29308) والطالبات الطالب عدد بلغ

ا عم جزء اختبار في نجح  . في سوريا وتركيا ولبنان وطالبة طالب ا( 845) نظر 

 .  في سوريا وتركيا ولبنانوطالبة   طالب ا( 655) غيب ا عم جزء اختبار في نجح

ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح في سوريا وتركيا  وطالبة طالب ا( 5010) نظر 

 .ولبنان

 . وطالبة طالب ا( 982) غيب ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 49) أقيمت



 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 53) أقيم

 .الحلقات طالب علىقرآنيا  وجزءا مصحف ا( 6991) توزيع تم

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج( الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 657) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج (الثّمين الّدرّ ) كتاب ا( 345) توزيع تم

 (.للناشئة ديني أتعلم) كتاب ا( 1486) توزيع تم

 .في علم التجويد الجزرية المقدمة متن من( 48) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 2075) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 :الرشيدي تعليم كوادر لتأهيل دورتان أقيمت* 

 ./43/ والناجحين /70/ المستفيدين عدد كان: نيزيب -1

 ./48/ والناجحين /100/ المستفيدين عدد كان واإلناث للذكور دورتان أقيمت: أورفا -2

 

 .بالقرآن الماهر لطالب المبدئي االختبار إجراء تم* 



 

 ملحوظة: في الختام تقرير مصور عن حلقات القرآن الكريم

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

تجدر .  في سوريا وتركيا ولبنانوطالبة   طالب ا( 1018)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

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

 

 :األنصاري أيوب أبي ثانوية أنشطة *

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

 : يلي ما أبرزها كان والثقافية، التربوية األنشطة من بعدد

 .وطالبة طالبا  ( 60) فيها شارك واإلناث، للذكور النووية، األربعين في مسابقة -

 . وطالبة طالبا  ( 70) فيها شارك المسنونة، للسور الكريم القرآن في مسابقة -

 مصطفى، الحاج العزيز عبد للدكتور( الحديث السياسي التاريخ في: )بعنوان محاضرة أقيمت -

 . طالب 100 حضرها

 للمدارس الشرعية والمناهج الدراسية الخطة إعداد اجتماع في التعليمي المكتب شارك -

 الديني التعليم مسؤول مع هدائي محمود وقف في استانبول، في. تركيا في للسوريين الشرعية

 .وغيره التركي،



 على لالطالع استنبول، في للسوريين شرعية مدارس عدة ياسرجي الرحمن عبد األستاذ زار -

 .الخبرات لتبادل الدراسية وخطتهم مناهجهم

 جراء كليس في استشهدوا الذين األيتام األطفال وعزاء تشييع مراسم في المدرسة شاركت -

 .دارهم على سقطت قذائف

 

 



 

 :الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد أنشطة *

 يواصل معهد مكة المكرمة أنشطته العلمية، وأبرز ما تم:

 السوريين العلماء لرابطة التنفيذي المدير وبحضور المكرمة مكة معهد فروع مدراء اجتماع -

 للمعهد، االستيعابية الطاقة تحديد: منها والمقترحات التوصيات من جملة عن االجتماع وأسفر

 الثاني للفصل االمتحانات موعد إقرار وتم القادمة، السنة لطالب المناسب المكان وتوفير

 .التكميلية والدورة

 بنتائج خاص سجل تحضير وتم األول، للفصل االمتحانية النتائج إصدار من االنتهاء -

 .دقيق بشكل وورقيا الكترونيا وأرشفتها حفظها عملية تتم لكي االمتحانات

 ختمة( 58: )يعادل ما: أي جزءا ،( 1750) مخيمات 9 و فروع 4 في اإلقراء ساعات حصيلة -

 .ومقرئة مقرئا   21 عليهم أشرف الكريم، للقرآن

 مكة معهد المفتوحة السودان لجامعة العلمية الشؤون أمين إمام أبو محمد. د البروفيسور زار -

 والضوابط المتبعة والوسائل التعليمية العملية وسير للمعهد الحال واقع على واطلع المكرمة،

 .المعهد في المطبقة العامة

 والدكتور ،(الكريم القرآن لتحفيظ العالمية الهيئة مندوب) يالعوس الرحمن عبد الشيخ زار -

 المبذولة الجهود على واطلعا عينتاب غازي في الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد حوا محمد

 .تحيط التي والتحديات الحالية المرحلة صعوبة رغم الشرعية العلوم خدمة في



 

 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

 يتابع المكتب الدعوي أنشطته وفعالياته الدعوية، وقد تم ما يلي: 

 .إدلب وريف حلب، ريف في( أخالق – حديث – فقه) دعوي توجيه درس( 181) -



( 40) تدوين وتم مراجعا ،( 65) بحلب الرابطة فرع في اإلفتاء لمكتب المراجعين عدد تجاوز -

 . الفتوى دار سجالت لدى منها مراجعة

 :التالي النحو على فهي تركيا، في أقيمت التي واألنشطة الفعاليات أما

  دعوية ندوة( 58)

 .والطالبات للطالب( وأخالق فقه) شرعية توعية درس( 96)

 .والطالبات للطالب( وأخالق عقيدة) توعية دروس( 10)

 (.وحديث وتفسير فقه) المساجد في توجيه درس( 16)

 .للداعيات دروس( 3)

 .لألخوات طالبي توجيه درس( 33)

 .للذكور طالبي توجيه درس( 95)

 .دعوية محاضرات( 6)

 - اإلصالحية – حران - بينار جيالن - أبيض تل: التالية المخيمات األنشطة شملت وقد

 .نيزيب – قارقاميش

 .20 الطالبات عدد عينتاب، غازي مدينة في للمبتدئات، دعوي برنامج متابعة

 .25 الطالبات عدد عينتاب، غازي مدينة في والتجويد، التهجئة دروس متابعة

 .عينتاب غازي مدينة في لأليتام األخوة دار والتجويد الدعوية دروس متابعة



 

 

 



 

 

 :( رسالة على جوال أهل الذكر20) *

كذلك تم  .واتس آبمن خالل برنامج حديثا على جوال أهل الذكر  20أصدر المكتب العلمي 

 . (الصالحين رياض من) :وبطاقات ،(كتاب من سطور)بطاقات: إصدار سلسلة من 

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

 

 

 



 :التدريبية الدورات أهم* 

 65 بحضور نزيب مدينة في( األطفال مع التعامل مهارات)و( المتميز المعلم) دورة تقديم -

 تناولت وقد. ومعلمة معلما 80 بحضور أورفا مدينة في أيضا الدورة إقامة تمت كما. معلمة

 -3 - االحترافية السمات -2  المتميز للمعلم الشخصية السمات -1: التالية المحاور الدورة

 .للطالب السلوك تعديل أساليب -5- الطالب توجيه أساليب -4 الطالب تحفيز أساليب

 لليافعين( التعاون – اإلخالص - اإلحسان – األمانة) نحيا بالقيم برنامج من جلسات 4 تنفيذ -

 خالل من اليافعين نفوس في اإلسالمية القيم غرس إلى يهدف البرنامج وهذا عينتاب، غازي في

 . تفاعلية تدريبية جلسات

 – أبيض تل – نزيب – اإلصالحية مخيم في الطالبية األنشطة برامج على اإلشراف -

 .قارقميش

 عدد عينتاب غازي مدينة في والثانية، األولى للمرحلة( المصطفى درب على) برنامج متابعة -

 -4 حديث مصطلح -3 فقه أصول -2 الدعوة فقه -1:  التالية المواد تشمل والتي 55 الطالبات

 . فكر -5 فقه

 

 

 :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 والعلمانية، اإلسالم بين السلطة شرعية

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8091 

 التوبة غازي: بقلم شحرور، لمحمد معاصرة قراءة: والقرآن الكتاب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8117 

 علوان ياسر: بقلم المسلم، للشباب سؤال: مقال على تعقيب

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8157 

 عثمان محمود: حفيده بقلم النورو، محمود الشيخ لفضيلة طيبة ومسيرة عطرة سيرة

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/690 

 سلقيني إبراهيم: بقلم النبوة، منهاج على خالفة اإلسالمية المتحدة األمم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8152 

 غدة أبو زاهد محمد: بقلم البلقان، أقاليم عن والترقي االتحاد حكومة تنازل

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8114 

 كحيل العزيز عبد: بقلم االستبداد، مفاسد

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8195 

 

 :الروافض الشيعة محاضرة *

، محاضرة بإلقاء المسديمحمد ياسر  د. قام الزهراء جامعة في اإلخوة من كريمة بدعوة

 جامعة مقر في وذلك ،(داهم وخطر أسود وتاريخ ضالة عقائد الروافض الشيعة) بعنوان:

 بالشيعة التعريف حول المحاضرة هذه محاور ودارت ،عنتاب غازي مدينة في الزهراء

 .أئمتهم وفي والصحابة والسنة القرآن في الضالة معتقداتهم وأهم الروافض

 وخطر أسود وتاريخ ضالة عقائد الروافض الشيعة) كتيب توزيع المحاضرة نهاية في وتم

 .(داهم



 

 

 :التركية الديانة رئيس مستشار زيارة *

 قرقميش مخيم في بجولةالدكتور سمير صالح  السوريين العلماء لرابطة التنفيذي المدير قام

 االحتفال في المشاركة خاللها تم ،بشيش حسن. أ التركية الديانة رئيس مستشار السيد برفقة

 .فيها الثقافي والمركز المخيم مدرسة زيارةاإلخوة، و أقامه الذي الديني

 في للرابطة التنفيذي المكتب بزيارة له المرافق والوفد بشيش حسن السيد قام الزيارة انتهاء وبعد

 تركيا في أعمالها أهم على المستشار السيد الرابطة إدارة أَطلعَت وقد عينتاب، غازي مدينة

 ما كل في الرابطة لمساعدة الدينية الشؤون إدارة جاهزية على المستشار السيدوقد أكَّد  وسوريا،

 .التركية األراضي على أعمالها لتسهيل إليه تحتاج



 

 

 :قرقميش مخيم مدير تكريم* 

 للسيد تكريم درع الوفد مقدَّ  وقد ،قرقميش مخيم مدير بزيارة السوريين العلماء رابطة من وفد قام

ا، السوريين لإلخوة يقدمها التي الجليلة لخدماته المخيم مدير  الرابطة أعمال وتسهيل عموم 

ا ا سيكون أنه على المخيم مدير السيد دأكَّ  وقد .خصوص   من وضيوفه أهله خدمة في دائم 

 . تردد ودون وقت أي وفي السوريين



 

 

 

 تقرير مصور عن حلقات القرآن الكريم



 





 

 







 

 



 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


