
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ المبارك رمضانأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  .) السلیم والحس واالعتدال الّسلم تبني إلى اإلسالمي العالم علماء مبادرة( مؤتمر* 

  .الكریم القرآن لسفراء الثالث التدریبي الملتقى* 

  .األولى القرآنیة المسابقة حفل تكریم الفائزین في* 

     .الحمد وهللا والكتابة القراءة تعلم طالبا) ٨٤٨( إتمام* 

  .بطاقة رمضانیة  ٢٩ * 

  .شھر رمضان.. جھاٌد وانتصارات* إصدار مطویة رمضانیة بعنوان: 

  .الرابطة في الفتوى لجنة منشھر رمضان  فتاوى* 

  .الرابطة موقع على قراءة المواد أكثر* 

  عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة.* تقریر مختصر مصور 

  

   



  

  :) السلیم والحس واالعتدال الّسلم تبني إلى اإلسالمي العالم علماء مبادرة( مؤتمر *

 الّسلم تبني إلى اإلسالمي العالم علماء مبادرة( مؤتمرحضر األمین العام للرابطة د. محمد یاسر المسدي 
 حضر وقد التركیة الدینیة الشؤون رئاسة إلیھ دعت، والذي  استانبول في)  السلیم والحس واالعتدال

  .والعراقیین اإلیرانیین الشیعة من وفد حضر كما اإلسالمي العالم أنحاء من كبیر عدد اللقاء

، وتحدث عن مأساة الشعب الرفاعي أسامة الشیخفضیلة السوري  اإلسالمي المجلس رئیس وحضر
  في القضیة السوریة. السوري، وتدخل إیران السافر

 وأجنحتھا إیران بھ تقوم عمافیھا  تحدث الثاني الیوم في مداخلة للدكتور محمد یاسر المسدي كانت كما
 ھذا عن تكف أن علیھا وأن والتدمیر القتل في السوري للنظام مشاركة من والیمن ولبنان العراق في

، جول المسلمین مآسي عن وتحدثوا األتراك المسؤولون حضر اللقاء ھذا وألھمیة. السافر التدخل
  . أوغلو غان،وأرد

  مداخلة األمین العام على یوتیوب: 

http://youtu.be/HuichosnAAM  

  

  :الكریم القرآن لسفراء الثالث التدریبي الملتقى *

 مكتب  سوریا ألجل شباب منظمة مع بالتعاون الرابطة في ت لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوةأقام
 نخبة اختیار تم حیث أیام، ٦ لمدة الملتقى واستمر ، الكریم القرآن لسفراء الثالث التدریبي الملتقى) إسناد(

  وتزویدھم وفكریًا، شرعیًا لتأھیلھم السوري، والداخل المخیمات من المتمیزین والمشرفین المعلمین من
  . األطفال مع اإلیجابي التعامل بمھارات

 والدورات والتدریب، األداء في تمیزوا الذین والمختصین، المتمیزین المدربین من نخبة اختیار تم وقد
  : ھي تمت التي

  . الرغبان منتصر للدكتور) مقاییسك وارفع قدراتك استثمر: (بعنوان متمیزة تحفیزیة دورة) ١

  . الھادفة والتدریبات العملیة بالتمارین تمیزت حیث حلي، كرم للمدرب الفریق بروح العمل دورة) ٢

  . الرغبان منتصر للدكتور اآلخرین في والتأثیر التواصل فن دورة) ٣

   ، الجاسم عواد للدكتور بالنفس الثقة دورة) ٤

 عضو حمادة محمد الشیخ قدم الدورة وخالل السید، محمد للمدرب األطفال لدى السلوك تعدیل دورة) ٥
  . قرآننا نحو الظروف ھذه في وواجبنا القرآني العمل عن محاضرة السوریین العلماء رابطة

 تم حیث أوسو، اهللا عبد األستاذ الكریم القرآن لجنة مدیر مع السفراء لقاء تم المباركة رمضان لیالي وفي
 العمل لتنظیم السفراء بین التواصل لتفعیل آلیة ووضع الكریم، القرآن لسفراء عمل خطة على االتفاق

  .تمیزه وضمان



  

  

  

  :األولى القرآنیة المسابقة في الفائزین تكریم حفل *

) شخصیة علمیة ودعویة من عدد من الدول لحفل تكریم ٥٠دعت رابطة العلماء السوریین أكثر من (
  الفائزین في المسابقة القرآنیة األولى، 

  لمشاھدة تشویقة (البرومو) المسابقة یوتیوب:

http://youtu.be/HfOAK1aMc_I  



  

  

  :الحمد وهللا والكتابة القراءة تعلم اطالب )٨٤٨(إتمام  *

بفضل اهللا تعالى ثم بفضل جھود أھل الخیر تستمر لجنة (تعلیم القرآن والدعوة) في عطائھا وخدمتھا، وھذا ملخص 
  إحصائي بأبرز األعمال:

  طالبا وهللا الحمد.) ٨٤٨( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ١٧٣( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد. ) ٦٣٣( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٤١( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٢٤٥( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٥٤١( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٨٨( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ٢٦( أقیمت 

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. یةتكریم حفلة) ٣٤(أقیمت 

  ومتسابقة متسابقا )٢٧( فیھا وفاز وتركیا، سوریا في للسوریین األولى القرآنیة للمسابقة الثانیة التصفیةتمت 

  * ملحوظة: في آخر النشرة تقریر مصور مختصر عن نشاط لجنة تعلیم القرآن الكریم والدعوة. 

  لقطة جمیلة من حلقات التحفیظ في سوریة



  

  

  :رمضانیة بطاقة ٢٩ *

تقویة اإلرادة، وشحذ العزیمة باإلیمان، : الرمضانیة حول البطاقات ومحور ،رمضانیة بطاقة) ٢٩( العلمي المكتب أصدر
 ھذا زیارة نرجووالتركیز على أن شھر رمضان ھو شھر االنتصارات على شھوات النفس وأھوائھا، وعلى أعداء اهللا ، 

  :كاملة لالطالع على البطاقات األلبوم

https://www.facebook.com/islamsyriaa/posts/364717330346314  

  

  



  :وانتصارات جھاٌد.. رمضان شھر: بعنوان رمضانیة مطویة *

عن مجموعة من انتصارات في المطویة تم الحدیث  ،أصدر المكتب العلمي مطویة شھر رمضان جھاد وانتصارات
وتم توزیع المطویة في سوریا، على على أعداء اهللا، ولماذا ارتبط رمضان باالنتصارات.. المسلمین التي سطرھا التاریخ 

  كتائب المجاھدین.

  ولالطالع على المطویة وتحمیلھا یرجى زیارة ھذا الرابط:

h p://www.islamsyria.com/portal/album/show/158  

  

  :من لجنة الفتوى في الرابطةشھر رمضان فتاوى  *

  أجوبة في زكاة الفطر

  حكم المناداة والدعاء بقول: یا اهللا

  حكم إخراج زكاة الفطر في المناطق السوریة المحاصرة

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

  ) منشورًا، وأكثر المواد قراءة: ٢٢١بلغت منشورات موقع الرابطة الشھر الماضي (

  

 الكبیسي عیاش محمد د: بقلم ،٢- ١ مختلفة قراءة..الخالفة إعالن 

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5608 

 یقتل األسد بشار دعوا واألوربي األمریكي الغرب استراتیجیة  .. 

 سالم زھیر: األستاذ: بقلم ، یقتالن دعوھما..  یقتل نتنیاھو دعوا

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5699 

 الدمنھوري سعد أحمد: بقلم ،) ..! الیعقوبي( إلى) الجفري( من العلماني الخطاب تبني 

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5597 

 الیعقوبي الھدى أبو محمد الشیخ كتبھ ما على الغالییني موفق الشیخ لةفضی جواب 

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5588 

 البوسالمة عامر. د بقلم الفطرة، ورصید االستبداد 

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/5752 

  

  :والدعوة الكریم القرآن تعلیم لجنة نشاط عن مصور مختصر تقریر *



  

  من حلقات تعلیم القرآن الكریم

  

  السوري الداخل من لقطة



  

  السوري الداخل من لقطة

  

  السوري الداخل في المتمیزین حلقات من

  



 حران في الشرعي المعھد لطالب النھائي االمتحان

  

  حران في الشرعي المعھد لطالب النھائي االمتحان

  



  ھمتھم ورفع الطالب لتحفیز والمسابقات األنشطة ببعض القیام

  

  

  بینار جیالن في القرآن حلقات إلحدى األخوات مع الحلویات وأكل الشھادات توزیع  حفلة

  



  إصالحیة  مخیم في اإلناث تكریم حفل

  

  كلیس مخیم في نوویة األربعین بحفظ طالبین أول تكریم

  

  تركیا-قرقمیش مخیم من



  

  تركیا-قرقمیش مخیم من

  

  للسوریین األولى القرآنیة المسابقة من األولى المرحلة



  

  للسوریین األولى القرآنیة المسابقة من األولى المرحلة في التحكیم لجنة

  

  للسوریین األولى القرآنیة المسابقة من األولى المرحلة في والمراقبة التدقیق لجنة

  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

***  

  info@islamsyria.comللتواصل: 



 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


