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  المحتویات:

  في تركیا وسوریا الرابطة مسؤوليیلتقي  األمین العام* 

  یزور مكتب الرابطة في غازي عینتاب* الوالي التركي 

  لجمعیة قطر الخیریة رابطة العلماء السوریین شریكًا* 

  لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوةإحصائیات  *

  والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة في والمدرسین للمشرفین تدریبیة دورات )١٠إقامة (* 

  الرابطة موقع على قراءة المواد أكثرإحصائیة * 

   

  
  

  وسوریا تركیا في مسؤولي الرابطة یلتقي العام األمین *

 المعاھد على المشرفین اإلخوة مقابلة فیھا تمبزیارة لتركیا د. محمد یاسر المسدي قام األمین العام 
 تم كما. ومقترحاتھم ملحوظاتھم إلى واالستماع تقاریرھم، على واالطالع التركیة، المخیمات في القرآنیة
  .القرآنیة المعاھد ومعلمات معلمي اختبار بخصوص المشرفین تقریر على االطالع

  .فیھا المدارس بعض وزار أنطاكیة، في األسعد مركز في الجمعة خطبة وقام بإلقاء 

  .أحوالھم وتفقد السوریین العلم طالب من عدد فیھ یقیم للنورسیین * قام األمین العام بزیارة وقف

  .كلس مخیم في الكریم للقرآن حافظتین تخریج حفل في* كما شارك 



  

   :الوالي التركي للسوریین في مكتب الرابطةزیارة  *

 في السید: ویسل دالماز السوریین في تركیا والي باستقبالمكتب الرابطة في غازي عینتاب  تشرف
د. محمد یاسر  كان في استقبالھ األمین العامو الرابطة، نشاط على واطالعھ ،في عینتاب الرابطة مكتب

 فرع أعضاءو ، ورئیس فرع تركیا د. أحمد طعمة،ھنداوي خالد محمد. د، واألمین العام المساعد المسدي
  .تركیا في الرابطة

 للتخفیف النشاطات ومتابعة األعضاء، لتنشیط الطرق أفضل وبحث الكرام، الفرع بأعضاء اللقاء تم كما
  .قبلھم من المقترحة الخطة مناقشة تمت كما السوریین، معاناة من

  .عنتاب غازي في العلماء سلطان ومجمع ،التركیة زاده بلبل جمعیةوقد زار األمین العام 



  

  :سوریة في والمسؤولین المشرفین مع لقاءات

 والعمل العقبات أھم لبحث السوري الداخل في القرآنیة المعاھد على المشرفین العام األمین التقىكما 
 على بالمشرف االجتماع تم كما. الرابطة مكاتب مسؤولي التقى كذلك. وتوسیعھ العمل وتطویر حلھا على

  .الشرعیة والمدارس المعاھد



  

   :الخیریة قطر لجمعیة شریكا السوریین العلماء رابطة *

بفضل اهللا تعالى ثم بجھود اإلخوة األفاضل تم اعتماد رابطة العلماء السوریین كجھة شریكة لجمعیة قطر 
الخیریة، نسأل اهللا تعالى أن یوفقنا جمیعا لخدمة الشعب السوري الذي قدم التضحیات الجسیمة بھمم 

   عظیمة السترداد حریتھ وكرامتھ... 

  

  الكریم والدعوة:أبرز منجزات لجنة تعلیم القرآن * 

  . للجنة التابعة المراكز كل في والكتابة القراءة تعلم طالبا) ٢٨٩( تعالى اهللا بفضل أتم  -

  . طالبا) ٣٧٠( وغیبًا طالبًا،) ٨٣( نظرًا عم جزء اختبار في نجح  -



  . طالبًا) ١٩٠( وغیبًا طالبًا،) ٧٦( نظرًا تبارك جزء اختبار في نجح  -

  . طالبًا) ١٢٧( وغیبًا طالبًا،) ٢١٣( نظرًا المصحف بقیة اختبار وفي  -

  . تكریم حفلة) ٢٠( و مسابقة،) ١٤( أقیمت  -

  .وتحفیظھ الكریم القرآن، لتعلیم جدیدة حلقة) ٢٦( اللجنة اعتمدت  -

  ). ١٠٨٧( الكلي المدرسین مجموع بلغ  -

  ).٢٦١١٥( الكلي الطالب مجموع بلغ  -

  . رشیدیًا جزءًا) ٣٧٣٠( و. مصحفًا) ٣٦٧( توزیع تم  -

 أجزاء عدد). ٢١( الموزعة األخیر العشر أجزاء وعدد ،)٨٢( الموزعة یس ربع أجزاء عدد  -
  ).١٣٧١( الموزعة وتبارك عم

  .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم، بین ما القرطاسیة أدوات من أداة ٢٤١٥٠ توزیع تم  -

  .للجنة دعویة بزیارات سفور محمود والشیخ خوج، عمر محمد والشیخ ولي، حامد الشیخ قام         -

  والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة في والمدرسین للمشرفین تدریبیة دورات) ١٠( إقامة *

  :اللجنة في للمشرفین دورات* 

 أقام كما). القرآنیة الحلقات وإدارة اإلشراف فن( دورة بإلقاء بامبیروك سالم صالح الشیخ المدرب قام -
  ).االجتماعات إدارة مھارات(و) التشغیلي التخطیط: (بعنوان دورتین، المشھداني أیمن األستاذ المدرب

  :اللجنة في للمدرسین * دورات

 لمعلمي ،)القرآنیة الحلقات وإدارة اإلشراف فن( دورة بإلقاء بامبیروك سالم صالح الشیخ المدرب قام -
  . عنتاب بغازي علي سیدنا جامع ولمعلمات كلیس، مخیم

 واللغة والعقیدة المصطلح في تمھیدیة دورة) الكویت في الرابطة عضو( سفور محمود الشیخ أقام كما -
  .أبیض وتل كلیس يمخیم لمعلمي العربیة

 بینر، جیالن: المخیمات من لكل) األول المستوى( التجوید في دورة خلوف أحمد الشیخ أقام كما -
  .واالصالحیة وحران،

  

  :موقع الرابطة أكثر المواد قراءة علىإحصائیة  *

  مشروع داعش احتالل سوریة القصة كاملة 

h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/4996  

  رسالة إلى البغدادي أمیر مؤمني داعش

h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/5005  



  مناقشة ابن عباس للخوارج دروس وعبر

h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/4965  

  قصة لبنان

h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/5006  

  قصة حزب اهللا 

h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/5017 
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