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 ھـ ١٤٣٥ صفرأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

 قطر دولة في والثانیة األولى، التخصصیة القضاء دورة یقیم الرابطة برعایة للقضاء العالي المعھد* 
  الشقیقة

 في اإلسالمیة الدولة تنظیم تصرفات: (حول اإلسالمیة الروابط مع مشتركا بیانًا تصدر الرابطة* 
  البیان حول العربیة قناة على مداخلة یجري المساعد العام واألمین ،)والشام العراق

  في الرابطة والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنةطالبا نجحوا في اختبار جزء عم برعایة  ٧٧٠* 

  العلماء السوریین رابطة فروع منجزات أبرز* 

  المنورة المدینة فرع أعضاءفي الرابطة  والمسؤولین المشایخ من عدد لقاء* 

  بالرابطة التعریف مطویة من الثالثة الطبعة إصدار* 

   محاضراتأبرز ال* 

  الرابطة موقع على قراءة المواد أكثر* 

   

  
  

 قطر دولة في والثانیة األولى، التخصصیة القضاء دورة یقیم الرابطة برعایة للقضاء العالي المعھد *
   الشقیقة

 في والشرعیین المحامین لتدریب والثانیة األولى التخصصیة الدورة إقامة تعالى اهللا بحمد تم
 الدراسات مركز من علمي وبإشراف الشقیقة، القطریة العدل وزارة من كریمة بضیافة ، ١/١٢/٢٠١٣

   القطري القضاء في المستشارین كبار من كریمة ثلة وبمشاركة الوزارة، في والقضائیة القانونیة



 في القضاء یمارسون الذین والشرعیین المحامین من متدربا عشر ستة١٦ األولى الدورة حضر وقد
  : الدورة في أقیمت التي المحاضرات ومن.. الداخل

  . عارف یحیى: للدكتور القضاة، وتقالید قیم: محاضرة  )١

  .الزمان یوسف: للمستشار المدنیة، الدعوى إدارة: محاضرة  )٢

 في األعلى القضاء مجلس عضو المھندي حسن: للمستشار الجزائیة، الدعوى إدارة: محاضرة  )٣
  .قطر

 مواضیع حول حوارات المحاضرین المستشارین والسادة السوریین المتدربین اإلخوة بین دارت كما
 ترك الذي األمر) العدالة سیر تواجھ التي للمشاكل الحلول – التقاضي عملیة تطویر آلیات:( منھا عدیدة

 تقریر على ولالطالع. والخبرات اآلراء تبادل من المتحصلة الفائدة بعظیم المتدربین لدى كبیرا أثرا
   http://islamsyria.com/portal/news/show/514: الرابط ھذا كامال الدورة

  

 یوسف المستشار الى السوریین العلماء رابطة باسم التذكاریة الھدیة یقدم للقضاء العالي المعھد مدیر
  القطري الدراسات مركز في المحاضر الزمان

  

 في اإلسالمیة الدولة تنظیم تصرفات: (حول اإلسالمیة الروابط مع مشتركا بیانًا تصدر الرابطة *
 حول العربیة قناة على مداخلة یجريالعام المساعد الشیخ مروان القادري  واألمین ،)والشام العراق
  :البیان

لقد أصدرت الروابط العلمیة في بالد الشام ھذا البیان وصرَّحت باسم ھذا التنظیم، بعد أن كانت ال 
تصرِّح باسم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، وذلك ألن ھذا التنظیم قد أدخل على المجتمع السوري 

  لالطالع على البیان على ھذا الرابط:عددا من الفتن والشرور 



 h p://islamsyria.com/portal/news/show/503  

  على ھذا الرابط: فضیلة الشیخ مروان القادري (األمین العام المساعد) ولمشاھدة مداخلة 

h p://youtu.be/Z5MLRbwiX3Y  

  

  منجزات لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة:أبرز * 

 التابعة المراكز كل في والكتابة القراءة تعلم أتموا الذین الطالب عدد بفضل اهللا تعالى وتوفیقھ وصل* 
  طالبًا.) ٥٣٧( للجنة

   .عم جزء اختبار) طالبًا في ٧٧٠قد نجح (و* 

   .في اختبار جزء تبارك) طالبًا ٤٦٦(* كما نجح 

  اختبار بقیة المصحف.نجحوا في ) طالبا ١٢٩* و (

  ) حفلة تكریم. ٣٥( و مسابقة. )٤٣(أقیمت * 

  .)٢عدد الحلقات القرآنیة الجدیدة التي اعتمدتھا اللجنة (* 

  ).٢٣٦١٣( الكلي الطالب مجموعو ،)٩٨٨( الكلي المدرسین مجموع* بلغ 

  .دعاة ٣: اللجنة خارج من الدعویة الزیارات عدد* 

  الكھوف أحد من للطالب تذكاریة صورة

  



  

  كلیس مخیم في الطالب تكریم

  

  TRT قناة  التركي والتلفزیون التركیة اإلدارة بحضور تصدح طالبنا من اإلنشاد فرقة

  

  



  

 التكریم حفالت إحدى في المتفوقین للطالب والھدایا المالیة والمنح الشھادات حوا أحمد كتوردال تسلیم
  سوریا في القطاعات أحد في

  

  :أبرز منجزات فروع الرابطة *

 العلم أھل من ثلة باستكتاب قمنا) العام األمین نائب( البطل فاروق محمد الشیخ فضیلة من بتوجیھ* 
 في اإلسالمیة الدولة( باسم مؤخرًا ظھر الذي التنظیم عن السوري المیدان في یعملون ممن والفضل
  )تركیا فرع. (القرضاوي یوسف. د الشیخ فضیلة إلى تنسیقھ بعد الملف إرسال تم وقد) والشام العراق

 الذي) والمستقبل الماضي بین الدولة: (بعنوان استانبول في مؤتمر لحضور ٣ الفرع رئیس انتدب* 
  )تركیا فرع. (وغیرھما وإیثار ، الفرقان مؤسسة إلیھ دعت

  )المنورة والمدینة – تركیا فرع. (السوري للداخل دعویة جوالت* 

 عضو" فاضل حسان. د ولدھا مع وسوریا تركیا في المخیمات بعض األنصاري لیلى األستاذة زارت* 
  ".المدینة فرع الرابطة

  

  :المنورة المدینة فرع أعضاء الرابطة في والمسؤولین المشایخ من عدد لقاء *



 وأنھا الرابطة مكانة: فیھا بین ضافیًة كلمًة" الرابطة رئیس" جنید ممدوح محمد الشیخ فضیلة ألقى* 
 المنھج ھو الرابطة ھذه منھج أن بین كما السوریة، الثورة بنھایة تنتھ ولن السوریة الثورة قبل بدأت

  .الوسطي

. د عنھ تسلمھ درع لھ قدم حیث" للرابطة السابق الرئیس" الصابوني علي محمد الشیخ فضیلة تكریم تم* 
  . المسدي یاسر محمد

 محمد الشیخ فضیلة من الفرع درع بیمینھ تسلم حیث بطل فاروق محمد. د الشیخ فضیلة تكریم تم* 
  .عجاج حسان

 ھذه وأن القضائیة، الدورات إقامة في الرابطة جھود عن كلمًة البطل فاروق محمد. د الشیخ قدم* 
 الشریعة، كلیتي خریجي من قاضي ٨٠٠ یقارب ما فیھا تخرج دورات،) ٧( بلغت اآلن حتى الدورات

   .الحقوق وكلیة

  

  :بالرابطة التعریف مطویة من الثالثة الطبعة إصدار *

من ضمن إصدارات المكتب اإلعالمي للرابطة تم بفضل اهللا تعالى إصدار الطبعة الثالثة من المطویة 
hالتعریفیة برابطة العلماء السوریین على ھذا الرابط:  p://islamsyria.com/portal/page/show/1  ،

  كما تمت طباعتھا وتوزیعھا على المھتمین.

  

  

  :محاضراتأبرز ال *



 أسامة أنس أبو للشیخ بالدعاء، اهللا إلى االلتجاء زاد المحنة زادت كلما ، الدعاَء الدعاَء: محاضرة* 
  )تركیا فرع. (حران مخیم مسجد في صباغ،

 بین األلفة أھمیة: (التركیة المخیمات في ودروس محاضرات عدة یاسرجي الرحمن عبد الشیخ قدم* 
 واجب. (اإلصالحیة ومخیم كلیس، مخیم في) الوقت ھذا في الشرعیین وبین،  المجاھدین وبین المسلمین

 وریفھا حلب على األسد نظام من الشرسة الھجمة وقت في  إخوتھم تجاه السوریین وخصوصا  المسلم
  لمعلمي الرشیدي الجزء في دورة( حالیا یقیم وھو. اإلصالحیة مخیم في) والصواریخ البرامیل إلقاء في

  )تركیا فرع. (بعُد تنتِھ لم،  كلیس في) قرطاش  مدرسة

 في یستغرق الدروس ھذه من واحد كل أسبوعیة دروس ثالثة عدیس عائشة باسل أم السیدة أقامت* 
  )تركیا فرع. (كامًال الشھر مدار على وذلك ساعات، أربع الیوم

  المعتقلین أحكام: كتاب من مستفادة السجین، أحكام من لمجموعة ملخصًا قشاش یحیى الشیخ ألقى* 
  (فرع المدینة المنورة) .غدة أبي الغني عبد حسن. للدكتور والقانون الشریعة في والمساجین

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

  ، على ھذا الرابط:سوریا في المجاھدة والكتائب الفصائل إلى اإلسالمیة والھیئات العلمیة الروابط بیان

h p://islamsyria.com/portal/ar cle/show/4666  

 info@islamsyria.comللتواصل: 

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


