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 :السودان جمهورية - هللا رحمه - العام األمين زيارة* 

جمهورية  –رحمه هللا  –د. محمد ياسر المسدي األمين العام لرابطة العلماء السوريين  راز

 العالمية إفريقيا جامعة زيارة اللقاءات واالجتماعات، كان أبرزها من بعدد خاللها قامالسودان، 

 أمناء مجلس اجتماع في شارك كما. المكرمة مكة معهدب أكاديمي اعتراف على الحصول بهدف

 .توقيعها تم التي االتفاقية مستجدات لمتابعة المفتوحة السودان جامعة زار كما، الجامعة

 

 :للرابطة حماد زايد الشيخ زيارة* 

 السوريين العلماء رابطة مكتب (األردن - والسنة الكتاب جمعية رئيس) حماد زايد الشيخ راز

 العلماء رابطة بها تقوم التي المشاريع دراسة الزيارة خالل تمتركيا، و –في غازي عينتاب 

 فيبين الرابطة وجمعية الكتاب والسنة  مشتركة مشاريع في التعاون إمكانيةمع بحث  ،السوريين

 .األردن



 

 

 :الخيرية البركة مؤسسة للرابطة التنفيذي المدير زيارة* 

زار األستاذ سمير الصالح )المدير التنفيذي لرابطة العلماء السوريين( ومعه عدد من اإلداريين 

 الزيارة:مؤسسة البركة الخيرية في مرسين، وتم خالل 

 .البركة مركز في الرابطة بأعمال تعريفية ندوة إقامة -

 القرآني المجال في لرابطةا خبرات من لالستفادة البركة مؤسسة في التعليمي الكادر لقاء -

 .والدعوي

 ومركز المزتلي مركز في البركة مؤسسة مع بالتعاون الرابطة ترعاها التي الحلقات زيارة -

 .البوزجو



 

 

 :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

 (.225) اإلداريين عدد بلغ

 .زيارة( 320) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .ومعلمة امعلم( 1352) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 1445) الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة طالبًا( 26541) والطالبات الطالب عدد بلغ

 .وتركيا سوريا في( 9) المجيزين القراء المشايخ عدد



 

 : اإلنجاز إحصائيات

 .وطالبة طالبًا( 4877) نظًرا المصحف من متنوعة أجزاء اختبار في نجح

 . وطالبة طالبًا( 356) غيبًا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 طالبًا( 616) (نظًرا القرآن كامل أتموا الذينالمتخرجين من مشروع السفرة ) الطالب عدد

 . وطالبة

( 186) (غيبا القرآن كامل أتموا الذينالمتخرجين من مشروع الماهر بالقرآن ) الطالب عدد

 . وطالبة طالبًا



 

 .وحافظةً  حافًظا( 159) المستجيزين عدد

 .تعالى هللا كتاب من جزًءا( 349) إقراؤها تم التي األجزاء عدد

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 42) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفاًل ( 33) أقيم

 



 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .أجزاء متنوعة من القرآن، ومصحفًا( 505) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتابًا( 47) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتابًا( 152) توزيع تم

 الجزرية في علم التجويد.( من متن 33تم توزيع )

 من مجلة: )سالم وسلمى لألطفال( العدد الثالث.( 2492) توزيع تم

عة: )  ( شهادة.874عدد الشهادات الموزَّ



 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

 . في سوريا وتركيا ولبنان من الطالب والطالبات( 484)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء (الرشيدي الجزء: )من كتابًا( 1598) توزيع تمكما 

الرشيدي هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال. لمشاهدة تشويقة فيديو عن برنامج 

  محو األمية:

https://youtu.be/4JQvqaz081M 

https://youtu.be/4JQvqaz081M


 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

 ا:موريفهوإدلب حلب  الداخل السوري:



ً درس (290) ً عام ا  .اموريفهوإدلب في مساجد حلب  ا

 .اموريفهوإدلب خطبة جمعة في مساجد حلب  (50)

 .خالق(األ – العبادات – العقيدة)في العلوم التالية:  ،دورة شرعية (1)

 

 قسم األنشطة والتدريب:

 دورات تدريبية:  3أقيمت 

 .كليس في الشرعية الثانوية في اإلبداعي التفكير دورة -1

 .كليس في الفاتح مركز في اإلبداعي التفكير دورة -2

 .2+  1 كليس مخيم لمدرسي مكة معهد في المتميز المعلم دورة -3

 لمجموعة تقديمها يتم أسبوعية طالبي نشاط حصة هي :الفنية الساعة، ( ساعة فنية64أقيمت )

 يهدف مسرحي عرض وتقديم الفائدة، مناقشة مع هادف فيديو عرض وفيها الحلقات طالب من

 أنشودة تقديم ثم ومن ،(الطالب بين مسابقة) األسئلة من لمجموعة باإلضافة محددة، قيمة لغرس

 .األنشطة معلم من هيةيتوج بكلمة وتختم المميزين، الطالب أحد من



 

 ( حملة دعوية26أقيمت )

 ( جلسة للنادي الطالبي36أقيمت )

 

 غازي عنتاب:

 .مكة معهد وطالبات لطالب والدعوي العلمي التوجيه في المشاركة -

 .لألخوات القرني أويس جامع في محاضرتين إقامة -

 .مكة معهد كتب إعداد في المشاركة -

 .كليس مخيم في المعلمين مع عمل ورشة -

 .كليس مخيم في المعلمات مع عمل ورشة -

 .كليس بمخيم القرآن في الماهر طالب مع عمل ورشة -

 .للطباعة والبناء التحصين بسلسلة التعريف مطوية تجهيز -

 .كليس مخيم في واألنشطة الدعوي للعمل ومعلمات معلمين مقابلة -

 .مرسين مدينة في التعليمية للمراكز دعوية زيارة -

 :المطبوعات توزيع

 نسخة( 200) الخوارج كتاب -



 نسخة( 400) الداعية مطوية -

 نسخة( 1500) الثالث العدد وسلمى سالم مجلة -

 نسخة( 100) 24 العدد الطيبة الكلمة مجلة -

 مركز( 13) الخير ودعاة الطالبي التوجيه مواضيع -

 نسخة( 45( )أجزاء خمسة آخر) القرآن كلمات تفسير كتاب وطباعة تنسيق -

 :عينتاب في النسائي القسم

 .أيام ثالثة مدى على (الترمذي لإلمام المحمدية الشمائل) :كتاب قراءة -

 

 اإلجازة خالل للطالب دورات خمس تنفيذ – المصطفى درب على) :الدورات استمرار -

 (.االنتصافية

 .شهور أربعة لمدة (،األخيرة الخمس األجزاء كلمات وتفسير حفظ) :مسابقة افتتاح -



 

 :األنشطة الطالبية في المخيمات

 نزيب،) التالية المخيمات شملت المخيمات، في الطالبية األنشطة من عددا الدعوي المكتب أقام

 : يلي ما األنشطة أبرز من وكان ،(أديمان أبيض، تل حران، جيالن،

 فنية ساعة( 64)

 الطالبي للنادي جلسة( 40)

 دعوية حملة( 29)

 

 :، والداخل السوريالمخيمات التركية

 وتل وأديمان، وحران، ونزيب، بينار، جيالنشملت األنشطة العديدة من المخيمات، وهي:  -

 : على النحو التالي، أبيض

 . المساجد في عاما درسا( 98)

 .  طالبي توجيه درس( 302)

 ( محاضرات ودورات9)

 .جمعة خطبة( 12) 

 



 :المكرمة مكة معهد فروع في االمتحانات بدء* 

 الفصل امتحانات السبت يوم هـ 1438/  اآلخر ربيع/  02 تاريخ في تعالى هللا بعون بدأت

 في المكرمة مكة معهد فروع جميع في. م 2017 - 2016 هـ،1438 الدراسي العام من األول

 كافة في اإلمتحانية العملية سير لتفقد ميدانية زيارات االمتحانات عملية رافقت. ومخيماتها تركيا

 العملية تطوير سبيل في والطالبات الطالب مع الحوارية الجلسات وبعض والمخيمات، الفروع

 .الثاني الفصل في التعليمية

 

 ربيع/  9 تاريخ في السوري الداخل في المكرمة مكة معهد فروع في االمتحانات بدأت كما

 .السوري الداخل في المحررة المناطق منها تعاني التي المعوقات كافة متجاوزة 1438/  اآلخر



 

 * أنشطة ثانوية أبي أيوب األنصاري:

ً  395 الشهر هذال المدرسة طالب عددبلغ  ً  130 / طالبة 120) :وطالبة طالبا  145و / طالبا

 ً  بالتعاون للمتسربين التعليمي عقل مشروع] (األمية محو مشروع ضمن متسربين وطالبة طالبا

 . [العلبي – التعليم تطوير هيئة مع

ً  29 وتكريم الشهادات للطالب، توزيع تموقد  وطالبة من المتفوقين دراسياً. كما قامت  طالبا

ً 13) طالب تكريمإدارة المدرسة ب وذلك لحصولهم على من الصف )الحادي عشر(  ( طالبا

 . ومرتب نظيف صف أفضل



 

 .الحسن والخلق النظافة أجل من طالبة 14 تكريمتم 

 .االنضباط لجنةمن  طالب 3 تكريمتم 

ً  59: واإلناث الذكور من المكرمين إجمالي  .وطالبة طالبا

 :في المدرسة واألنشطة الفعالياتأبرز 

  .للطالب النصفي االمتحان -

 . ذكاراألو دعيةقراءة األ مع الدوام بداية اليومي جتماعاال -



 

 .مدرستنا في العقل مشروع لطالب صباحية تمارين -

  .سبت يوم كل للطالب مطالعة نشاط -

 

  .المدرسة مدير من للطالب توجيهي درس -

 .عقل مشروع ضمن المتسربين للطالب اليدوية األنشطة بعض -

 .المدرسة طالب لبعض اليومي القرآن درس -



 .األول للفصل الشهادات توزيع -

 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت170تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 إسماعيل إبراهيم: بقلم الغزالي، محمد الشيخ كتابات في الكواكبي الرحمن عبد

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9390 

 إلهامي محمد: بقلم ،(الخدم) المسلمين لغير اإلسالمي االحتضان

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9383 

 يميالنع الدين صالح: بقلم الحديبية، صلح من المستنبطة السياسية الدروس

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9423 

 الفكرية االنحرافات على الرد في قطب سيد منهج

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9361 

 محمود الحليم عبد: العالمة اإلسالميَّة، النهضة أسس

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9444 



 الكبيسي عياش محمد: بقلم ،!وإيران روسيا مع الجديد وحلفها تركيا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9365 

 وعد منبر: بقلم سوريا، في األخير الدرس

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9354 

 الدين فال أحمد الفناء، حضارة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9419 

 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


