
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ھـ ١٤٣٥ اآلخرةجمادى أبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 

  

  المحتویات:

  

  .تأسیس المجلس اإلسالمي السوري في الرابطة مشاركة* 

     أتموا تعلم القراءة والكتابة وهللا الحمد. طالب ٨٠٠أكثر من * 

  زیارات دعویة وعلمیة لسوریا، وللمخیمات التركیة* 

  )الرشیدي الجزء( تعلیم طریقة في للمعلمین دورة* 

   في عینتاب الثانیة المتقدمة للدعاة،الشرعیة  دورةال إقامة* 

  األولى للسوریین بالتعاون مع الھیئة العالمیة لتحفیظ القرآن الكریم* انطالق المسابقة القرآنیة 

  إصدارات البطاقة الدعویة أحدث* 

  الرابطة موقع على قراءة المواد كثرألإحصائیة * 

  المشایخ وزیارات التركیة والمخیمات سوریة في التحفیظ حلقات من مصور * تقریر

  

  

  :السوري اإلسالمي المجلس تأسیس في الرابطة مشاركة *

 ،، واألمین العام الشیخ محمد یاسر المسديم رئیس الرابطة الشیخ ممدوح جنیدأعضاء الرابطة على رأسھشارك عدد من 
لمجلس اإلسالمي السوري، ویھدف المجلس الذي انعقد في استانبول لتشكیل االتأسیسي  المؤتمرفي  نوآخرو ،هومساعدو

 لتكوین مرجعیة شرعیة لسوریا، ولمساعدة الشعب السوري في ھذه الظروف الحرجة. ولالطالع على أخبار المجلس: 

www.facebook.com/syrian.islamic.council  



  

  

  :الحمد وهللا والكتابة القراءة تعلم أتموا طالب ٨٠٠ من أكثر *

  طالبا وهللا الحمد.) ٨٣٠( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ٤٥( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد. ) ٤٣١( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٢٣( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٦٢( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ٣٩٦( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  طالبا وهللا الحمد.) ١٦٩( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  تحفیزیة للطالب. مسابقة) ١٧( أقیمت 

  والحلقات المتفوقة.حفلة تكریم للطالب المتمیزین ) ١٢(أقیمت 

  ) نسخة على الطالب ما بین مصحف، وجزء تبارك وعم ، وكتاب الجزء الرشیدي، والدفاتر. ١٢٠٩٦تم توزیع (

) نسخة على الطالب من الكتب التالیة: أتعلم دیني، شام الرسول، فتاوى الثورة، مذكرة التجوید، تفسیر ٢١٢تم توزیع (
  الجاللین، السیرة النبویة وبناء األمة. 

  ) أداة قرطاسیة على الطالب، ما بین أقالم، وعلب تلوین، ولوازم قرطاسیة أخرى.٣١٦٣٨تم توزیع (

  

  :التركیة وللمخیمات لسوریا، وعلمیة دعویة زیارات *

تركیا، والتقى عددا من العاملین في مجال الدعوة إلى اهللا تعالى،  في أبیض تل ومخیم سوریة السقار منقذ د. زار الشیخ
  وكانت لقاءات دعویة وعلمیة طیبة وهللا الحمد. 



 بإعطاء وقمن االصالحیة، ومخیم أبیض، تل لمخیم بزیارة -جزاھن اهللا خیرا  – الداعیات األخوات من كما قامت عدد
  .الدعویة والتربویة الدروس من عدد

 معلمي وتطویر لتأھیل التدریبي البرنامج إطار ضمن ١كلس مخیم في األول للمستوى في فن التجوید دورة كما أقیمت
    اللجنة.  في القرآن

  

  :)الرشیدي الجزء( تعلیم طریقة في للمعلمین دورة *

  أدیمن. مخیم في) الرشیدي الجزء( العربیة القراءة مبادئ طریقة تعلیم في للمعلمین اهللا تعالى دورة بفضل كما أقیمت

  

  :عینتاب في للدعاة، المتقدمة الثانیة الشرعیة الدورة إقامة *

 من عدد الدورة ھذه في شارك وقد عینتاب، في للدعاة، الثانیة المتقدمة الشرعیة الدورة إقامة وتوفیقھ اهللا من بفضل تم
 أحمد. د و جنید، ممدوح. د والشیخ المسدي، یاسر محمد. د الشیخ: منھم خارجھا، ومن الرابطة من األفاضل المشایخ

  . كثیر وغیرھم البوسالمة، عامر. د و بكار، الكریم عبد. د و السقا، عدنان. د والشیخ ھنداوي، خالد.د و حوى، سعید

 الشھادات تسلیم تم وقد. المخیمات من وبعضھم سوریة، من أغلبھم قدم متدربا) ٢٣( الدورة ھذه من استفاد وقد
  .فیھا للمتخرجین

  برومو الدورة الشرعیة: 

http://youtu.be/FxrAE-F43ho  

  

  

  :الكریم القرآن لتحفیظ العالمیة الھیئة مع بالتعاون للسوریین األولى القرآنیة المسابقة انطالق* 

أعلنت الرابطة عن انطالق المسابقة القرآنیة األولى للسوریین بالتعاون مع الھیئة العالمیة لتحفیظ القرآن الكریم، وقد 
  شملت المسابقة مراحل عمریة متنوعة، وسیقام حفل ختامي للمسابقة، مع تكریم الفائزین. 



h ps://www.facebook.com/photo.php? id=637277823008176&set=pb.567169940018965.
-2207520000.1399382180.&type=3&theater  

  

  

  :الدعویة البطاقة إصدارات أحدث *

صممت بشكل یسھل  ، وقدتحتاجھا الثورة السوریة المباركةترسیخ القیم والمبادئ التي برنامج البطاقة الدعویة إلى  ھدفی
 الرابطة مشكورین، وال زالت اإلصدارات مستمرة. مشایخالبطاقات عدد من ھذه شارك في إعداد یو، تداولھ وانتشاره
   :أحدث البطاقات نرجو زیارة ھذا المعرضولالطالع على 



https://www.facebook.com/islamsyriaa/posts/306320842852630?stream_ref=10  

  

  

  :كثر المواد قراءة على موقع الرابطةألإحصائیة  *

  ، وأكثر المقاالت قراءة: منشورًا )١٧٤(الرابطة الشھر الماضي بلغت منشورات موقع 

  

  الكیالني أسید. د: بقلم، وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى المصطفى حوض ورود عن الممنوعون المعمَّمون* 

http://islamsyria.com/portal/article/show/5348  

  دیرانیة مجاھد: بقلم، المشتَرك والعیش الوطنّیة الوحدة أسطورة* 

http://islamsyria.com/portal/article/show/5278  

 فاروق محمد:  الشیخ بقلم، !یتكلمون ال والُخرس یتجبَّر وطاغیة ُتھدَّم وحضارة ُیدمَّر وبلد ُیشرَّد شعب* 
  .  بطل

http://islamsyria.com/portal/article/show/5237  

  ھذا الرابط: یرجى زیارة * ولالطالع على آخر فتاوى لجنة الفتوى في الرابطة 

http://islamsyria.com/portal/consult/index/7  

  

  :المشایخ وزیارات التركیة والمخیمات سوریة في التحفیظ حلقات من مصور تقریر *



  

  

  كلیس مخیم في الطالب تكریم حفل من

  

  كلیس مخیم في الطالب تكریم حفل من



  

  جبل الزاویة –معھد سفوھن 

  

  جبل الزاویة  –معھد سفوھن 



  

  معھد سفوھن  –تكریم للطالب 

  

  في الشیخ إدریس  –مركز أبي بن كعب 



 

  مسجد قریة معر شمارین 

  

  ریف خان شیخون 



  

  أبیض تل لمخیم القراء شیخ دیري محمود الشیخ زیارة من

  

  عنتاب غازي في الرابطة مكتب فيوطالب العلم  الرابطة مشایخ من ثلة



  

  مذھلة فالنتائج ویتعلمون ویعلمون الطالب یتدارس انمحی

  

 الحفظ في المتمیزة الحلقات مشروع لشرح المدرسین مع االجتماعات إحدى



  

  حران لمخیم دیري محمود الشیخ زیارة من

  

 حران مخیم لمعلمي التجوید دورات من



  

  حران مخیم في العربیة القراءة حلقات من

  

  حران مخیم في المتمیزة الحلقات من



  

  من طالبات مخیم تل أبیض

  

  من طالبات مخیم تل أبیض



  

  من حلقات التحفیظ في الرستن

 

  

  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

 ***  

  info@islamsyria.comللتواصل: 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


