
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ رجبأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  

     .طالبا أتموا تعلم القراءة والكتابة وهللا الحمد ٤٥٠أكثر من * 

  * األمین العام للرابطة یزور اإلخوة السوریین المھاجرین في لبنان

  .للرابطة التعلیمیة المناھج تطویر* 

  .العلمیة الندوات أبرز* 

  .الرابطة في العلمي المكتب إصدارات أحدث* 

  .التركیة قونیا لمدینة والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة رئیس حوى محمد. د زیارة* 

  .فیھ وعلمي دعوي بنشاط والقیام بینار جیالن لمخیم علبي غیثاء: األخت الداعیة زیارة* 

  .المدارس لبعض دعویة زیارات* 

  .الرابطة موقع على قراءة المواد كثرألإحصائیة * 

  .المشایخ وزیارات التركیة والمخیمات سوریة في التحفیظ حلقات من مصور * تقریر

  

  

  :الحمد وهللا والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبا ٤٥٠ من أكثر *

  طالبا وهللا الحمد.) ٤٨٠( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ٧١( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد. ) ٢٠٠( غیًبا عم جزء اختبار في نجح



  طالبا وهللا الحمد.) ٥٤( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٧٨( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٢٨٢( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٧٧( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  تحفیزیة للطالب. مسابقات) ٩( أقیمت 

  حفالت تكریم للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة.) ٨(أقیمت 

  ) نسخة على الطالب ما بین مصحف، وجزء تبارك وعم ، وكتاب الجزء الرشیدي، والدفاتر. ٣١٢٥تم توزیع (

  شمعة.  ٥٠) نسخة على الطالب من الكتب التالیة: أتعلم دیني، شام الرسول، تفسیر الجاللین، ٩٢تم توزیع (

  ) أداة قرطاسیة على الطالب، ما بین أقالم، وعلب تلوین، ولوازم قرطاسیة أخرى.٨٩٣٦تم توزیع (

  (التقریر المصور عن الحلقات القرآنیة في سوریا وتركیا في آخر النشرة).

  

  :لبنان في المھاجرین السوریین اإلخوة یزور للرابطة العام األمین *

تم من السوریین في لبنان، للدعاة قام األمین العام للرابطة د. محمد یاسر المسدي بزیارة دعویة أخویة 
  اللبنانیة. في المستشفیاتالسوریین تفقد بعض المرضى كما قام ب، خاللھا إقامة عدة محاضرات ولقاءات

  



  

  :للرابطة التعلیمیة المناھج تطویر *

 مكتب في وسوریا تركیا في الكریم القرآن مشرفو اجتمعبدعوة كریمة من المكتب العلمي في رابطة العلماء السوریین 
  .المواد، واقتراحات تطویریة للمناھج بعض تعدیل وتم ،المناھج التعلیمیة وناقشوا عنتاب غازي

  

  :أبرز الندوات العلمیة *

  ).اإلمارات( الصالح القادر عبد: الشیخ قدمھا والعرب، الغرب عند وأعالمھا الحداثة:  ندوة

  ).جدة( اإلدلبي الدین صالح. د الشیخ قدمھا اإلسالمیة، الشریعة تطبیق في التدرج: ندوة

  

  :الرابطة في العلمي المكتب إصدارات أحدث *



، (المجاھد في سوریا إباء، تمیز، ارتقاء)أصدر المكتب العلمي في رابطة العلماء السوریین مطویتین، األولى بعنوان: 
  ، وسیتم توزیع المطویات على اإلخوة المجاھدین في الكتائب. (أیھا المجاھد: تذكر الشكر والصبر)والثانیة بعنوان: 

hرابط المطویة :  p://islamsyria.com/portal/album/show/139  

  

  



  

  

تحتاجھا الثورة السوریة التي  ، خصوصاترسیخ القیم والمبادئإلى  ھدفت، بطاقة دعویة ١٧در المكتب العلمي كما أص -
الرابطة مشكورین،  مشایخالبطاقات عدد من ھذه شارك في إعداد ی، وصممت بشكل یسھل تداولھ وانتشاره ، وقدالمباركة

   :ولالطالع على أحدث البطاقات نرجو زیارة ھذا المعرض

https://www.facebook.com/islamsyriaa/posts/306320842852630?stream_ref=10  



  

  

  

  :التركیة قونیا لمدینة والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة رئیس حوى محمد. د زیارة* 

 في والخاصة الحكومیة الحفاظ مدراس بعض زار كما السوریین، المھاجرین عن التركیة قونیا قناة في لقاء إجراء تم -
 قونیا، في الغرسي صالح محمد الشیخ وقف وزیارة التركیة، قونیا جامعة في القراءات قسم في محاضرة إلقاء وتم. قونیا

  .اسطنبول في شریف شام جمعیة ومكتب

 بإذن القادم رمضان شھر في ستقام التي القرآنیة المسابقة عن معھم والحدیث اسطنبول في السالم دار وقف زیارة تمت -
  .اهللا



  

  

  :فیھ وعلمي دعوي بنشاط والقیام بینار جیالن لمخیم علبي غیثاء: األخت الداعیة زیارة *

بإلقاء (عضو رابطة العلماء السوریین) بالتنسیق مع اتحاد منظمات المجتمع المدني قامت األخت الداعیة: غیثاء علبي 
حیا، وفي كل حي  ١١ویجدر بالذكر أن المخیم فیھ بعض المحاضرات والدروس في مخیم جیالن بینار في قسم األخوات. 

  مدرسة، ومسجد.



  

  

  :المدارس لبعض دعویة زیارات *

  .الصیفیة الدورة مناقشة وتمت عنتاب، بغازي علي سیدنا جامع مشرفات شحیبر محمود القارئ الشیخ التقى -

 التي بأنطاكیا النموذجیة الھدى ومدرسة ،٣×٣ مشروع تنفیذ على معھم واالتفاق. بأنطاكیا الشھداء أبناء مدرسة زیارة -
  .بأنطاكیا الشرعیة والثانویة الرابطة، علیھا تشرف



  

  مدرسة الھدى النموذجیة بأنطاكیا

  

  :كثر المواد قراءة على موقع الرابطةألإحصائیة  *

  قراءة:  واد، وأكثر الممنشورًا )١٥٣(الرابطة الشھر الماضي بلغت منشورات موقع 

 ، بقلم: معتز فیصل: سوریا إلى األندلس من -
-  h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/5474  

  
  

 ، بقلم مجاھد دیرانیة: الشام أھَل بجھلھ قتل َمن اهللا قتَل -
- h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/5483  

  
  

 عامر البوسالمة:، بقلم الحدیثة للدیمقراطیة اآلخر الوجھ -
-  h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/5443  

  
  

  ، بقلم عامر البوسالمة: والتطویر الثبات بین اإلسالمي العمل -
islamsyria.com/portal/ar cle/show/5475http://  

  

  :التركیة والمخیمات سوریة في التحفیظ حلقات من مصور تقریر *



  
م حفل ر ات ت   إصالحية يم  الطا

  
م حفل ر ات ت   إصالحية يم  الطا



دايا من ات تقدم ال ا   س يم  معلماتهن قبل من لطا

  

م حفل من ر ات ت   س  الطا



 

م حفل ر  صالحيةاإل يم  الطالب ت

  
دايا   ع ا م حفلتوز ر    إصالحية يم  الطالب ت



  
ائبة الفتاة حية من ت ال ا ات فيها شار   مدارس مع حفل  ١ س يم طا

ية  س ز ح ) (imc بر ر قا ا   س   ا

  
ائبة الفتاة حية من ت ال ا ات فيها شار   مدارس مع حفل  ١ س يم طا

ية  س ز ح ) (imc بر ر قا ا   س   ا



  

  يم االصالحية



  
ش   يم قرقم



  
ش   يم قرقم

ف حلب   ر



  
ة جبل زاو   ا

  
ان   مع



  
ف   شيخون خان ر

  
  ان



  
درس   جرجناز  اختبارا

  
د حلقة شيخ - لمدرس و س ا   إدر

  



  
ف    اقب ر

  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

 ***  

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


