
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  هـ ١٤٣٦ شعبانأبرز األعمال والنشاطات خالل شهر 

 
  

  المحتويات:

  أنقرة في اآلفادرئاسة الشؤون الدينية، ومنظمة  العام واألمين الرابطة، رئيس زيارة* 

  الجهات من لعدد العام األمين زيارة* 

  المخيماتطالب أتموا تعلم القراءة والكتابة في  ٧٠٠أكثر من * 

  ، في مدينة أورفا، وأصول الفقهدورة مصطلح الحديث* 

  ) بطاقة دعوية١٩* (

  * العدد الثامن من مجلة الكلمة الطيبة

  كيليس في الشرعية، األنصاري أيوب أبي ثانوية من دفعة أول تخريج* 

  الشرعية األنصاري أيوب أبي ثانوية في ٢٠١٥ الدراسي العام ختام حفل* 

   األمية محو لمعلمي الشرعية الدورة* 

  مخيمات ٧ في نحيا بالقيم برنامج إطالق* 

  تطويرية تدريبية دورات) ٣(* 

  التركية المخيمات في طالبية أنشطة) ٤(* 

  منشورات بوابة الرابطة االلكترونية *

  * تقرير مختصر مصور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريم والدعوة

  



  :أنقرة في اآلفاد ومنظمة الدينية، الشؤون رئاسة العام واألمين الرابطة، رئيس زيارة *

 عرض وقد أنقرة، في اآلفاد رئيس بزيارة المسدي ياسر محمد. د العام واألمين جنيد، ممدوح الشيخ الرابطة رئيس قام
موجزا  رحاش اآلفاد رئيس على المشايخ عرض ثم ،وأنشطتهم بالمشايخ تعريفاد. محمد كوماز  التركي الدينية الشؤون رئيس

   .للسوريين خدمة بها يقومون التي األعمال اآلفاد رئيس عرض كما الرابطة، عمل عن

 خاصة طاقاتب الرابطة لمنح الدينية والشؤون اآلفاد من مشتركة لجنة تشكيل  على الدينية الشؤون رئيس معكما  تم االتفاق 
  . فيها الرابطة عمل لتسهيل المخيمات لدخول

 لمناسبةا بهذه والرابطة عنهم، المعاناة بعض يخفف مما السوريين خدمة حول المثمر الطيب بالحوار محفوفة الجلسة وكانت
، ضيافتهم نحس على التركي وللشعب بالسوريين، وعنايتها خدماتها على التركية للحكومة والتقدير الشكر بجزيل تتقدم

  .ولرئاسة الشؤون الدينية، ولمنظمة اآلفاد

  

  

وفيما يلي صور من بعض زيارات رئيس الرابطة الشيخ ممدوح جنيد، واألمين العام د. محمد ياسر 
  المسدي:



  

  زيارة األمين العام لمركز الرابطة في مدينة كلس

  

  

  ر والمهاجرين في أورفازيارة األمين العام لجمعية األنصا

  



  

ياسر المسدي لمركز الرابطة في أورفا واللقاء بنقباء معلمي القرآن الكريم في  الدكتورزيارة الشيخ ممدوح جنيد، و
  مخيمات أورفا

  

  

  زيارة الشيخ ياسر المسدي  لوالي عنتاب



  :الجهات من لعدد العام األمين زيارة *

 إلسالمي،ا للشباب العالمية للندوة زيارته منها زيارات، بعدة المسدي ياسر محمد. د السوريين العلماء لرابطة العام األمين قام
 السوري، شعبال بمعاناة التذكير الزيارات خالل وتم البشرية، للتنمية العالمية والهيئة لإلعمار، العلمية اإلسالمية والمؤسسة

 سوريا داخل يف السوريين خدمة في والتعليمي والتربوي، الدعوي، الجانب في السوريين العلماء رابطة بجهود التعريف وتم
  .الرابطة مشاريع بعض عرض وتم الجوار، دول وفي

  

  :المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب ٧٠٠ من أكثر *

ي تعليم الناشئة ف وخدمتهاالمتميز، في عطائها  الكريمبفضل اهللا تعالى ثم بفضل جهود أهل الخير تستمر لجنة تعليم القرآن 
  بأبرز األعمال: مختصر ، وهذا ملخص إحصائيكتاب اهللا تعالى

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٧١١( والكتابة القراءة تعلم أتم

  وهللا الحمد.  طالبًا) ٣٦٨( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  طالبًا) ٥٧٠( غيًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ٤٤( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبا) ١٣( غيًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ١٥٨٤( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  ) طالبًا وهللا الحمد. ٤٧٣نجح في اختبار أجزاء أخرى من المصحف غيبا (

  تحفيزية للطالب.  مسابقة) ٣٠( أقيمت

  للطالب المتميزين والحلقات المتفوقة. اتكريمي حفًال) ٢٢(أقيم 

  ) اجتماعًا مع المشرفين على حلقات تعليم القرآن الكريم.٢٢تم عقد (

  مدرسًا. )١٢٣٨( المدرسين عددبلغ 

  طالبًا. )٣٢٨٣٢( الطالب عددبلغ 

  مصحفًا. )١٥٤٩(تم توزيع 

  جزءا (عم، وتبارك). )٦٤٥(تم توزيع 

  من كتاب: (الجزء الرشيدي). )١٣٥٨( تم توزيع

  ) من أقالم ودفاتر، ونحو ذلك.٢٨١٨عدد مواد القرطاسية التي تم توزيعها (

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

  الشهر لقطةومع 



  

  حماة في الحالق وعمر العيسى اهللا عبد الحافظين الطالبين تكريم حفل

  

  :أورفا مدينة في ،، وأصول الفقهالحديث مصطلح دورة *

 صولأ في دورة، كما أقام أورفامدينة  ، في، على أربع حلقاتالحديث في مصطلح دورةأقام المكتب العلمي في الرابطة  -
  ) شخصًا.٣٠، على أربع حلقات أيضا، واستفاد من الدورتين أكثر من (الفقه



  

  الشيخ: خلف حسينلقطة من دورة مصطلح الحديث مع 

  :) بطاقة دعوية١٩( *

نسمات من الظالل  –رياض الصالحين  –: (فتاوى شهر شعبان متنوعة حول بطاقة دعوية )١٩( أصدر المكتب العلمي -
  وتم نشر البطاقات وتوزيعها في وسائل التواصل االجتماعية. ،سطور من كتاب) –



  

  

  :العدد الثامن من مجلة الكلمة الطيبة *

، لسوريينل التركية المخيماتفي  مسجدرواد ال التي تستهدفو، العدد الثامن من مجلة الحائط: (الكلمة الطيبة)كما قام بإعداد  -
   .تنوعةم وثقافية تربوية، وشؤون الفقه، في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت. وعددهم عشرات األلوف وهللا الحمد

  

  طيبة)العدد الثامن من مجلة (الكلمة ال

  



  :كيليس في الشرعية، األنصاري أيوب أبي ثانوية من دفعة أول تخريج* 

تم بحمد اهللا وتوفيقه تخريج الدفعة األولى من ثانوية أبي أيوب األنصاري الشرعية، وقد قام المكتب التعليمي في الرابطة 
 النهائي االمتحان. كما تم اإلشراف على ١٨ وعددهن المدرسة، لطالبات الشرعية الثانوية الشهادة باإلشراف على امتحان

  .البكالوريا حتى السابع الصف من طالبة ١٤٥و طالبا، ١٧٥ المستفيدين عدد. المدرسة وطالبات لطالب ثانويةال في

  

  هـ١٤٣٦كليس - أيوب أبي ثانوية - الشرعية الثانوية شهادة امتحان



  

  ١٤٣٦ – الشرعية أيوب أبي ثانوية - الثاني الفصل امتحانات

  

  .في جو مدرسي يسوده الحب واإلخاء  الدراسي العام ختام في تكريمي حفلإقامة  تمكما 

  

  هـ١٤٣٦ كليس-أيوب أبي ثانوية-المتفوقين وتكريم الدراسي العام ختام حفل



  

  

  :األمية محو لمعلمي الشرعية الدورة* 

 معلمي من معلما ١٥ لـ قدمت والتي أورفا، في األولى التدريبية الشرعية الدورة  على الرابطة في التدريبي المكتب أشرف
 ٨ بواقع أيام ١٠ لمدة الدورة استمرت وقد األمية، محو مشروع برعاية الدورة كانت حيث المخيمات، في األمية محو

 تدريس طرق حديث، مصطلح والجماعة،  السنة أهل مفهوم:  الدورة مفردات وهذه التالي، البرنامج ضمن يوميا، ساعات
  . االلقاء فن القرآنية، الحلقة قيادة فن فقه، أصول تجويد، عقيدة، فقه، الرشيدي،

  

  :مخيمات ٧ في نحيا بالقيم برنامج إطالق* 

 وهو) نحيا مبالقي: (بعنوان  التدريبي، البرنامج وعلى اإللقاء، فن على والمشرفات المشرفين تدريب تعالى اهللا بحمد تم
 ألولىا المرحلة تلقي وبعد ،)للناجحين السبع العادات( ،)القيم غرس( تدريباتال من مجموعة فيه مراحل، أربع من مشروع

 لتدريبهم مجموعات، ثالث إلى تقسيمهم تم حيث ،من الطالبات يافعة ٦٠ و ،من الطالب يافعًا ٦٠ انتقاء تم المشرفين من
  : الشهر خالل يلي ما على

   اإلخالص، قيمة+ ومفهومها الهوية تعزيز: األول األسبوع

   المبادرين، وسمات مبادرا كن: الثاني األسبوع

   الواضحة، الرؤيا: الثالث األسبوع

   الصدق قيمة: الرابع األسبوع



  

  

  :تطويرية تدريبية دورات) ٣(* 

  .ومعلمة معلمًا ٢٣ منها استفاد صباغ، أسامة للشيخ اإلصالحية، مخيم في القرآنية، الحلقة قيادة فن: دورة -

  . ومعلمة معلمًا ٣٥ منها استفاد لحموني، محمد لألستاذ نزيب، مخيم في المتميز، المعلم سمات: دورة -

 الدورة أقيمت وقد مخيمات، ١٠ من ومعلما مشرفًا، ٢٥ منها استفاد لحموني، محمد لألستاذ االجتماعات، إدارة فن: دورة -
  . الكريم القرآن تعليم لجنة برعاية أورفا، مدينة في



  

  من دورة: فن إدارة االجتماعات

  

  :التركية المخيمات في طالبية أنشطة) ٤(* 

  : على السوريين العلماء رابطة في التدريب مكتب أشرف

 اختيار تم حيث الخير، دعاة مشروع إطالق تم كما والرسومات، األشغال من فنية معارض) ٤(و مسرحيات،) ٧( إنجاز
) ٥( في للقراءة نوادي) ٥( وإطالق. المخيم في والتطوعية الدعوية األعمال ببعض واليقوم المميزين من طالب ١٠

  .مخيمات



  

  

  

  :منشورات بوابة الرابطة االلكترونية*



  ) مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفتوى، وترجمة، وأكثر المواد قراءة: ١٤٢تم نشر (

  اإلمام فاروق محمد: بقلم الزائفة، الدولي المجتمع دموع

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6779 

: بقلم ،! بنفسها السوري الشعب ضد الحرب تباشر أن ،عليها اهللا وحزب ،بشار األولى إسرائيل دفاع خطوط انكسار بعد
  سالم زهير محمد

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6744 

  مكي مجد: الشيخ عناية ميرة، محمود: الدكتور بقلم لدعوة،ا في المسجد دور

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6773 

  الخرقي رياض الشهيد المجاهد للعالم السوريين العلماء رابطة نعي

h p://www.islamsyria.com/portal/news/show/733 

  غدة أبو زاهد محمد: بقلم الباجي، الوليد أبو القاضي

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6728 

  حجازي ياسر: الشيخ بقلم اهللا، سبيل في بالمال الجهاد

h p://www.islamsyria.com/portal/library/show/722  

  :والدعوة الكريم القرآن تعليم لجنة نشاط عن مصور مختصر تقرير *



  

  حران مخيم - الرشيدي الجزء حلقات إحدى



  

  أبيض تل مخيم الدروس بعض وإلقاء للمخيم زيارة في الوهيبي عطية الدكتور

  



  وإدلب حماة ريف األمية محو مشروع في الناجحين المدرسين تأهيل لدورة علي مصطفى الشيخ زيارة

  

  الغربي حلب ريف - عنجارة في الدورة بنهاية األمية محو ومعلم



  

  تلمنس بلدة في ثابت بن حسان معهد

  

  الجنوبي إدلب وريف حماة ريف في األمية محو مشروع حلقات من

  



  

  [تم بحمد اهللا وتوفيقه]

 تابعونا 

  يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 
  

  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

  
  

  

 


