
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هـ 3415 الثانيربيع أبرز األعمال والنشاطات خالل شهر 

 

 

 المحتويات:

 الحافظات ويكرم حلب، قراء شيخ ويلتقي تركيا، يزور العام األمين* 

 لحث المسلمين على نصرة الشعب السوريوفد من الرابطة يزور جنوب أفريقيا * 

 والدعوة الكريم القرآن تعليم لجنة برعاية والكتابة القراءة يتعلمون طالبا   494 من أكثر *

 أسر الشهداء في التخفيف من معاناةالعلماء السوريين يساهمون أصدقاء رابطة * 

 والشام العراق في اإلسالمية الّدولة تنظيم لقتال الفقهي التكييفحول: بحث علمي إعداد * 

 * إطالق إصدارات من البطاقة الدعوية

تي  * إطالق مشروع: حجابي عزَّ

 * انتخاب إدارات جديدة لبعض فروع الرابطة

 الرابطة موقع على قراءة المواد أكثرإحصائية * 

  

 
 

 :الحافظات ويكرم حلب، قراء شيخ ويلتقي تركيا، يزور العام األمين *

 في حلب قراء شيخ لتركيا زيارته في السوريين العلماء لرابطة العام األمين المسدي ياسر محمد. د التقى

 بحث وتم هناك الرابطة مكتب بمشرفي واجتمع الحرة، حلب محافظ التقى كما بعنتاب، الرابطة مكتب

 ثالث لتخريج تكريم حفل حضر وقد. تركيا في الرابطة فرع التقى كما العمل، لتطوير وشؤون قضايا

  .قرقميش مخيم في حافظات

http://www.islamsyria.com/portal/
https://twitter.com/islamsyria1
https://www.facebook.com/islamsyriaa
http://www.youtube.com/islamsyria


 

 قرقميش مخيم في العام لألمين كلمة

 

 بأنطاكيا التركية الجزيرة قناة مع لقاء

 



  :السوري الشعب نصرة على المسلمين لحث أفريقيا جنوب يزور الرابطة من وفد *

رئيس لجنة  –قام وفٌد من الرابطة برئاسة فضيلة الشيخ د. صالح الدين اإلدلبي بفضل هللا تعالى وتوفيقه 

حث وجنوب أفريقيا بهدف التعريف بآمال الثورة السورية المباركة، وآالمها، بزيارة  –أصدقاء الرابطة 

ون مع الشعب السوري، والتآزر معه. وقد زار الوفد عددا من المدن في جنوب المسلمين على التعا

أفريقيا، وتكلموا عن فضائل بالد الشام، وعن خالصة الوضع الذي يحدث في سورية، وعن مشاريع 

 وقد كانت اللقاءات مباركة وطيبة وهلل الحمد.  السوريين الدعوية والتربوية واإلغاثية.رابطة العلماء 

 ولالطالع على مزيد من الصور هنا على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/islamsyriaa/posts/10201986157839789?stream_ref

=10 
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https://www.facebook.com/islamsyriaa/posts/10201986157839789?stream_ref=10


 

 



 

 

 لجنة تعليم القرآن الكريم والدعوة: برعايةطالبا  يتعلمون القراءة والكتابة  494أكثر من * 

 . والكتابة القراءة تعلم طالبا( 694) تعالى هللا بفضل أتم    -

ا عم لجزء المشرف اختبار في طالبا  ( 231) نجح -  .نظر 

 . غيب ا عم لجزء المشرف اختبار في طالبا  ( 192) نجح -

ا تبارك لجزء المشرف اختبار في طالبا  ( 08) نجح -  .نظر 

 .غيب ا تبارك لجزء المشرف اختبار في طالبا  ( 212) نجح -

ا المصحف بقية من المشرف اختبار في طالبا  ( 122) نجح -  .نظر 

 .غيب ا المصحف بقية من المشرف اختبار في طالبا  ( 122) نجح -

 .للطالب تكريمية حفالت( 28) و. مسابقة( 21) أقيمت -

 لالطالع على أبرز الصور يرجى الدخول على هذا الرابط:

http://islamsyria.com/portal/album/show/93 

http://islamsyria.com/portal/album/show/93
http://islamsyria.com/portal/album/show/93


 

 العربية القراءة إتقان اختبارات من

 

 االختراع أم فالحاجة للتعليم الوسائل إيجاد في إبداع

 

 

 



 

 بينار جيالن خيم في حفل

 

 للدفء طلبا   الشمس أشعة إلى يلجأون حران مخيم في حلقة



 

 

 السادس الحي مسجد في النحل كدوي دويهم

 

 العربية القراءة إتقان اختبارات من

 



أبيض تل في النظرية المعلمين اختبارات من

 

 أبيض تل في النظرية المعلمين اختبارات من

 

 حران مخيم في المتميزة الحلقات من

 



 

 حلب مدينة معاهد من

 

 حلب مدينة معاهد من



 

 حران مخيم في اإلناث دوام فترة في بالحلقات المسجد يكتظ

 

 :الشهداء أسر معاناة من التخفيف في يساهمون السوريين العلماء رابطة أصدقاء *

 أصدقاء رابطة ت لجنةوفاء  منا ألسر شهدائنا األبطال، وقياما بواجبنا مع أهلهم وأوالدهم فقد قام -

وصقل هن، بتدريب تقوم اللجنة للسيدات زوجات الشهداء، العلماء السوريين بافتتاح مشروع خياطة

كل  ، مع القيام بإعطائهم دورات شرعية وتربويةكتساب رزقهم ودخلهم من هذ  المشاريعال ن،مهاراته

روع، وللتفاصيل: إدارة لجنة األصدقاء لقيامهم بهذا المش، واألمانة العامة للرابطة تشكر فترة وأخرى

http://islamsyria.com/portal/page/show/58 

 

 :والشام العراق في اإلسالمية الّدولة تنظيم لقتال الفقهي التكييف: حول علمي بحث إعداد *

 في اإلسالمية الّدولة تنظيم لقتال الفقهي التكييف :قام أعضاء من فرع المدينة المنورة بإعداد بحث حول

لما وقد اطلعت لجنة الفتوى في الرابطة على البحث، وأوصت بنشر  لما فيه من فائدة و، والشام العراق

 الدولة؟ فصيل لقتال الفقهي التكييف حقيقة ما :التالي التساؤل عن اإلجابة إلى البحث يهدفو .له من أهمية

 التكييف؟ هذا على بناء الفصيل هذا مع نتعامل كيف :وهي ، مهمة نتيجة الجواب هذا على ويترتب

 http://islamsyria.com/portal/library/show/564ولتحميل البحث: 

 

 :الدعوية البطاقة من إصدارات إطالق *

البطاقة الدعوية تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ التي تحتاجها الثورة السورية المباركة بشدة، وقد صممت بشكل يسهل 

قد شارك في إعداد البطاقات الدعوية عدد من أعضاء الرابطة وتداوله وانتشاره للوصول إلى الفئة المستهدفة، 

بعض  ولالطالع على مشكورين، وال زالت اإلصدارات مستمرة.

  http://islamsyria.com/portal/album/index/9البطاقات:

http://islamsyria.com/portal/page/show/58
http://islamsyria.com/portal/page/show/58
http://islamsyria.com/portal/library/show/564
http://islamsyria.com/portal/album/index/9


 

 

 

تي حجابي: مشروع إطالق *  :عزَّ

بما سوريا  في ألخواتنا للرأس غطاء مع شرعي جلباب 18888 لتوفيرهذا المشروع إلى تأمين  يهدف

 :ألف $، ولالطالع على التفاصيل 388قيمته اإلجمالية أكثر من 

http://islamsyria.com/portal/article/show/5072 

 

http://islamsyria.com/portal/article/show/5072
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 :الرابطة فروع لبعض جديدة إدارات انتخاب *

نظرا  النشغال بعض أعضاء اإلدارات أو سفرهم، أو انتقالهم فقد تم انتخاب إدارات جديدة لكل من فرعي 

هللا تعالى أن يوفق  جدة، واليمن، وذلك باالقتراع السري، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي. نسأل

 المسؤولين لما فيه الخير للسوريين.

 

 :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطةإحصائية  *

 ، وأكثر المقاالت قراءة: منشورا 228الرابطة الشهر الماضي بلغت منشورات موقع 

 مساند من فهل خطر، في حلب تناديكم سورية

http://islamsyria.com/portal/article/show/5125 

 !مضت؟ سنوات ثالث طيلة السورية للثورة قدم ماذا: نفسه منا واحد كل ليسأل: األحرار أيها

http://islamsyria.com/portal/article/show/5079 

 

 info@islamsyria.comللتواصل: 

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

 بنعمته تتم الصالحاتوالحمد هلل الذي 
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