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 :ميدانية وزيارات دعوية جوالت* 

 الدعوية واللقاءات الزيارات من بعدد حوى سعيد أحمد. د السوريين العلماء لرابطة العام األمين قام

 الرمضانية اللقاءات من عدد في وشارك المشترك، االهتمام ذات والمؤسسات الجمعيات مع

 الدينية الشؤون وإفطار المسلمين لعلماء العالمي االتحاد إفطار في المشاركة ذلك ومن فطاراتواإل

 اإلدارية، االجتماعات من عدد بحضور كذلك وشارك وعطاء، همة جمعيتي وإفطار استانبول في

 أيمن محمد. د برفقة البيضاء األيادي وجمعية. المدن من عدد في الرابطة مكاتب بزيارة وقام

ال  اللقاءات من الكثير إلى باإلضافة المشترك، التعاون آفاق وبحث إسطنبول، مكتب رئيس الجمَّ

 .الدعوية والجوالت

 

 :األتراك المسؤولين يزور للرابطة العام األمين* 

 .الدعوي العمل تهم التي القضايا من عددا وبحث استانبول إفتاء دائرة بزيارة العام األمين قام

 .التركي الجنوب في الرابطة فرع مع التعاون آفاق وبحث هاتاي إفتاء دائرة بزيارة قام كما



 

 :القرآني المكتب من المستفيدين إحصائيات* 

 المتميز، عطائه في الكريم القرآن تعليم يستمر مكتب الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى هللا بفضل

 وهذا ،وتركيا ولبنان، وتطوير العمل القرآني في سوريا تعالى هللا كتاب الناشئة تعليم في وخدمته

 :التي تمت خالل الشهر األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

ة إحصائيات  : )العدد التراكمي( عامَّ

 .ومعلمة امعلم( 1260) والمعلمات المعلمين عدد

 .حلقة( 1415)الكلي ]حلقات الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  الحلقات عدد

 طالبًا( 25883)الكلي ]طالب الرشيدي، والسفرة، والماهر، والترجمان[  والطالبات الطالب عدد

 .وطالبة

ً 213) المقارئ طالب عدد  ( طالبا

 ( جزءاً 436)المقارئ  في الحفظ أجزاء عدد

 (.299) والمشرفين اإلداريين عدد

 .زيارة( 272) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد





 

 : )لهذا الشهر( اإلنجاز إحصائيات

 (.4621) نظًراالمختبرة  األجزاء عدد

ً  المختبرة األجزاء عدد  . (543) غيبا

 (. 39) (نظًرا القرآن كامل أتموا الذينالمتخرجين من مشروع السفرة ) الطالب عدد

 .للطالب قرآنية مسابقة( 34) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفاًل ( 63) أقيم





 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .أجزاء متنوعة من القرآن، ومصحفًا( 765) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتابًا( 212) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتابًا( 212) توزيع تم

 ( من متن الجزرية في علم التجويد.69تم توزيع )

 من مجلة: )سالم وسلمى لألطفال( العدد الثالث.( 2695) توزيع تم

 (615عدد أدوات القرطاسية تم توزيعها: )



 

 :إنجازات أخرى

 .الرابطة فروع كل في صائم إفطار مشروع تنفيذ

 تدريس طرائق دورة

 .ديني أتعلم دورة 2

 " رشيدي معلم"  كوادر تأهيل دورة 2



 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

( حلقة، في تركيا، 357(، يتوزعون على: )7843الطالب الذين يتعلمون الجزء الرشيدي: )

 وسوريا. 

 . في سوريا وتركيا من الطالب والطالبات( 607)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار اجتازوقد 

؛ وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي (الرشيدي الجزء: )من كتابًا( 798) توزيع تمكما 

 هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال. 



 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

 :، وريف حماةاموريفهوإدلب حلب  الداخل السوري:



 

 .حضورها على الناس وحرص إقبال مع المساجد في العامة الدروس استمرار -

 .وآدابه الصيام أحكام حول دورة 26 تنفيذ -

 رمضان شهر حول عامة محاضرات إلقاء -

 .رمضان في وقفات: حلقات تسجيل في المشاركة -

 

 المدن مراكز في الدعوية األعمال

  عينتاب مدينة في

 .األخيرة الخمسة األجزاء حفظ( القلب ربيع) مسابقة من النهائية االختبارية المرحلة تنفيذ -1

هدفها إذكاء روح التنافس بين الطالبات في تعلم كتاب ، القلب ربيع لدورة الثانية المسابقة افتتاح -2

 ،أشهر أربعة، خالل الكلمات تفسير مع مجودة ،األخيرة قبل ما الخمسة األجزاء حفظب هللا، وذلك

 85 المسابقة في اشترك، وقد النهائي للسبر وتأهيلهم بالسبر والتدرج يوميا الطالبة متابعةيتم فيها 

 معدل على حصلن اللواتي الناجحات عددأما  طالبة منهن. 53التزم فيها آلخر المسابقة ، متسابقة

 . متسابقة 40 درجة 90 فوق



 

 .لألخوات ومساجد مراكز خمس في دعوية أنشطة مع جماعي إفطار تنفيذ -3

 .عينتاب مساجد في وآدابه الصيام أحكام دورات تنفيذ -4

 .عينتاب في جديدين مركزين وافتتاح المساجد في الدعوية الحلقات استمرار -5

 .والتجويد التالوة تصحيح حلقات متابعة -6

 مرسين مدينة في



 بكالوريا علمي مستوى من أخت خمسين من أكثر بمشاركة الوعي نحو خطوات دورة افتتاح -1

 مرسين مدينة في والدعاة العلماء من عدد وبمشاركة الخيرية البركة مؤسسة مع بالتعاون وجامعي

 .بالمدينة مراكز عدة في الصيام أحكام دورة تنفيذ -2

 .والحديث التفسير مادة امتحان واجراء المصطفى درب على دورة استمرار -3

 



 

 : للمكتب العلمي الدعوي العامة النشاطات

 الداخل من دعاة فيها شارك حلقة 15رمضان في وقفات باسم دعوية فيديو حلقات وبث تسجيل -1

 .السوري

 .الحسنى األسماء حول نسائم راديو مع بالتعاون إذاعية حلقات عدة تسجيل -2

( سوريا نسائم راديو في) يوميا إذاعيا برنامجا رمضان شهر في السوريين العلماء رابطة أقامت

 الى باإلضافة الرابطة، اعضاء من عضو يقدمه وسلم عليه هللا صلى( المصطفى أخالق) عن

ً  يومي برنامج  .للرابطة التنفيذي المدير كامالً  يقدمه( الحسنى األسماء ظالل في) باسم ايضا

 على التعرف خالل من وتعالى تبارك بخالقه المسلم ربط إلى البرنامج من األولى الفكرة تهدف

 . الحسنى صفاته

 عز هللا أن تلك التسمية وسبب الحسنى هللا أسماء بتعريف فباشرت البرنامج من الثانية الفكرة أما

 والرحيم الرحمن أسمائه من تجد أنت بل أبداً، للعذاب تمحض أسمائه من أسم أي له ليس وجل

 لعقابه وصف هو بل هللا، أسماء من( العقاب شديد: )وليس واللطيف، والوهاب والسالم والغفور

 المسلم عالقة تكون أن والشرح البيان هذا من القصد كان وقد. أليم وعذابه شديد عقابه قولنا بمنزلة

 .وتعالى سبحانه هللا ألمر وعقله قلبه بكل استجاب ربه المسلم أحب فإذا أوالً  الحب عالقة هي بربه

 .يوتيوبقناة الرابطة في  على بثت ويحبونه يحبهم حلقات عدة تسجيل -3

  الصيام فتاوى حول الكترونية بطاقة 30 نشر -4

 .29 -28 العدد الطيبة الكلمة مجلة من عددين ونشر تجهيز -5

 .شهرين لمدة مرسين مدينة في بالدورة والبدء الوعي نحو خطوات لدورة منهاج تجهيز -6



 كليس مدينة في الماهر لطالب الصيفية الدورة تخطيط إعداد في المشاركة -7

 . دعوية ومراكز مساجد عدة في رمضان شهر حول محاضرات -8

 .رمضان شهر حول ومراجع بمحاضرات السوري والداخل المخيمات في الدعاة تزويد -9

 .الدعوية النشاطات أثناء بالمخيمات رمضان في التغيير مطوية توزيع -10

 :المخيمات في الدعوية األعمال استمرار -11

 

 

 قسم األنشطة والتدريب:

 ( 1 كليس– نزيب – أبيض تل) التالية للمخيمات( وإدارية دعوية) ميدانية زيارات -1

 :عنتاب غازي مدينة دعوية نشاطات في المشاركة -2



 الشام هيئة) عنتاب غازي في العاملة المؤسسات من مجموعة بمشاركة التنفيذي الفريق قام

( فلسطين علماء رابطة – الشامي البيت – المهجر في حمص رابطة – العلماء سلطان – اإلسالمية

 : أبرزها برامج عدة تضمنت دعوية بنشاطات

 والمدير السوريين العلماء لرابطة األمين فيها شارك) والندوات المحاضرات من مجموعة -

 .التنفيذي الفريق أعضاء وبعض التنفيذي

  فطارإ وجبات -

 .وترفيهية وعلمية ثقافية برامج -

 .والقيام التراويح صالة -

 تشرح جلسات أربع من دورة وهي: المخيمات في النبوية السيرة في إشراقات دورة إقامة -3

 المعتمدون الدعاة وقام الحلقات طالب نخبة تستهدف مشوقة وبطريقة مختصر بشكل النبوية السيرة

 .بتنفيذها

 



 

 : الصالحين رياض في الصائمين سياحة حملة -4

 نشر عن عبارة وهي الصالحين رياض في الصائمين سياحة حملة الطالبية األنشطة قسم طلقأ

 واألسواق والمدارس المساجد في إبداعية بطريقة الصالحين رياض كتاب من وحديث آية

 – أبيض تل) التالية المخيمات في واإلناث الذكور من النوادي طالب الحملة نفذ وقد واالحياء،

 معايير خالل من الفائز الفريق وسيكرم (قرقميش – 2 كليس – أبايدن – أديمان – بينار جيالن

 .هللا بإذن القادم الشهر خالل محددة تقييم

 



 :األنشطة الطالبية

 

 

 :وسوريا تركيا في الشهر هذا خالل بالنشاطات إحصائي ملخص

 

 

 :المكرمة مكة معهد أبرز أنشطة* 

 جميع في الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد في الثاني الفصل امتحانات تعالى هللا بفضل استمرت

 والفترة الثانية السنة لطالب الصباحية الفترة فترتين، على وكانت وتركيا السوري الداخل فروع

 .م 2017/  06/  03 تاريخ في وانتهت األولى، السنة لطالب المسائية

 كل تقريبا مواد 4 تصدر كانت بحيث والتدقيق، الرصد من انتهائها حال تباعا النتائج إعالن وتم

 .الشهر من األخير األسبوع في االمتحانية النتائج جميع وانتهت للطالب، أسبوع



 

 عينتاب غازي) بها تعمل التي والمدن المخيمات في صائم إفطار مشروع المعهد فروع أتمت كما

 إجمالي كان حيث( مرعش – كيليس – مرسين – أبايدن ومخيم أنطاكيا – ومخيماتها أورفا –

ً  925 يقارب ما المشروع من المستفيدين الطالب عدد  .وطالبة طالبا

 :والعلمية الدعوية البرامج منمرئية  حلقات *

، وأبرز ما تم نشره من يتابع المكتب اإلعالمي في رابطة العلماء السوريين جهوده وأنشطته

 الحلقات المرئية:

 حلقة من برنامج وقفات في رمضان 21 -

 من شباب رابطة العلماء السوريين بالسند المتصل تالوات للقراء المجازين  7 -

  يحبهم من هم؟هللا :برنامج -

 برنامج: همسات المحبين  -

 لالطالع على المزيد يرجى زيارة قناتنا على يوتيوب: 

https://www.youtube.com/user/islamsyria/videos 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت مواد( 110تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 الرابطة في الفتوى لجنة والصبي، والحائض للمحدث المصحف مس حكم



http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/1039 

 مطاوع وبالل األسطل محمد المعتكف، دليل

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/1007 

 سعود أحمد: بقلم! مورو شيخ يا بكم يليق ال

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/9993 

 مخلوطة خلدون: بقلم التحريف، من المستوى هذا إلى القرآن تفسير يصل عندما

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10014 

 سقا مرهف: بقلم والقرآن، الكتاب لـ المعاصرة قراءاته وجذور شحرور محمد

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10030 

 يوسف مصطفى ياسر: بقلم اإلرادة، شهر رمضان

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10016 

 مخلوطة خلدون: بقلم شحرور، محمد المهندس مشروع حقيقة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/10008 

 

 بحمد هللا وتوفيقه[]تم 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


