
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  هـ ١٤٣٦ المبارك رمضانأبرز األعمال والنشاطات خالل شهر 

 
  

  المحتويات:

  األمية محو مشروع من مستفيد) ٩٩٠٠(* 

  السورية للعائالت غذائية سلة )٢٩٠(* 

  * حملة إفطار صائم في سورية

  تركيا في صائم إفطار حملة* 

  لبنان في الطالب إفطار حملة* 

  المخيمات في والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبا) ٦٨٦(* 

  ) بطاقة دعوية٢٠، و(رمضانية) بطاقة ٥٨* (

  * العدد التجريبي من مجلة األطفال: (سالم وسلمى)

  من مجلة الكلمة الطيبة * العدد التاسع

  * منشورات بوابة الرابطة االلكترونية

  )أقبل الخير باغي يا: (بعنوان درس* 

  )القرآن في األنبياء قصص تدبر: (بعنوان سودرسلسلة * 

  أبجديتنا مشروع* 

  * تقرير مختصر مصور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريم والدعوة

  



  :من مشروع محو األمية مستفيد) ٩٩٠٠( *

 ٢٠٠٠٠ عن يزيد ما أمية لمحو المشروع يهدف الخيرية، قطر جمعية برعاية األمية محو مشروع
 والداخل التركية المخيمات في الطالب على والقرطاسية الكتب لتوزيع باإلضافة طالبة، و طالبا

  : المشروع عن السنة نصف تقرير يلي وفيما السوري،

  

  :المشروع تشويقة رابط وهذا

h ps://youtu.be/_YvnIh1O7RA  

  

  :سلة غذائية للعائالت السورية )٢٩٠( *

 ابللشب العالمية الندوة مع بالتعاونفي تركيا، ) وصغيرة كبيرة( غذائية سلة ٢٩٠ تقديم تم
 سلة ١٥٨ \ عنتاب غازي لمدينة) وصغيرة كبيرة( سلة ١٣٢ جزئيين الى ةمقسم اإلسالمي،

 لس،ك ومدينة عنتاب غازي مدينة في احتياجًا األكثر العائالت مساعدة بهدف وذلك كلس، لمدينة
). مزمنة أمراض( صحية وحاالت وأيتام فقيرة، بين ما سورية عائلة ٢٩٠ المشروع من واستفاد

  .العاجل الفرج اهللا نسأل



  

  

  :سورية في صائم إفطار حملة *

 قالمناط الحملة شملت وقد سورية، في الصائمين إفطار حملة السوريين العلماء رابطة أقامت
 ماو الدين عز - الزعفرانة – الرستن – حولها وما الكبيرة الدر - الحولة( حمص ريف: التالية
 – ندريا كفر – كللي( الشمالي ادلب ريف - الشرقي ادلب ريف - )غرناطة – تلبيسة – حولها
 – جبرين - مارع – رفعت تل( الشمالي حلب ريف - حماة ريف - الجنوبي إدلب ريف -) أطمة

 دياح تل - االتارب –  عنجاره ) والجنوبي الغربي حلب ريف -) حسين تل – معرسته – مرعناز
  . المشاة مدرسة مطعم – الشمالي حلب ريف - عندان –

 المسابقات، من عدد الحملة تخلل وقد. صائما) ٩٥٧٢: (تعالى اهللا بفضل الحملة هذه من واستفاد
  .الكريم القرآن من أجزاء وقراءة التوجيه، ودروس



  

  

  

  :تركيا في صائم إفطار حملة *

 تركية، مراكز ٥و تركيا، في مخيمًا ١٢ على وزعت للحملة،) $ ١٠٫٠٠٠: (مبلغ استالم تم
 ٢٠ الحملة واستمرت النساء، ومكتب الوفا، وشباب وموظفيها، الرابطة، وأعضاء كلس، ومدرسة

  . يومًا

 األيتامو الفقيرة، العوائل وبعض الرابطة، وأعضاء واإلداريين، والمعلمات، المعلمين الحملة شملت
 والمسابقات، التوجيه، ودروس الكلمات من الدعوية، األنشطة بعض الحملة رافق السوريين،

  . واأليتام لألطفال، وهدايا الهادفة، والمسرحيات الكريم، القرآن من أجزاء وقراءة



 ومسؤولة كلس، مدرسة ومدير قطاع، كل في المشرف مع الدعوي المكتب الحملة بإدارة قام
  . صائما ٣٩١٩ تعالى اهللا بفضل الحملة من واستفاد المتطوعين، االخوة وبعض النساء، مكتب

 نجيال – أبيض تل – أديمان – حران مخيم( المكان أورفا، قطاع: التالية المناطق الحملة شملت
 مركز – كلس – نيزيب – قرقميش مخيم: (المكان عنتاب غازي قطاع ،)أورفا مركز – بينار
 ،)انقرقخ مركز – عثمانية – إصالحية– ييالدغ – الضباط مخيم: (المكان أنطاكيا، قطاع ،)كلس

: كانالم الوفا، شباب جمعية ،)االنصاري أيوب أبى مدرسة( كلس في الشرعية الثانوية ومدرسة
 يتام،واأل ومرعش مرسين ومركز. عينتاب غازي في النسائي والمكتب ،)الوفا شباب جمعية مقر(

  .عنتاب غازي في التنفيذي والمكتب ،)مرعش ومركز البركة مؤسسة: (المكان

  

  



  :حملة إفطار الطالب في لبنان *

 نم كل في لبنان في القرآن حلقات لطالب إفطارات سلسلة السوريين العلماء رابطة أقامت
) ٤٣٥( إلى المشاركين الطالب عدد وصل، سنة ١٤ إلى سنوات ٩ سن من )عكار+  طرابلس(

+  لباح، )عمر مسجد( أنفة، )الفضيلة مسجد( البداويًا. وقد سملت الحملة المناطق التالية: طالب
  .)إليمانا مسجد( الشوك + سمرا أبو، كزيبر النبي في مطعم )المنية(، )عباس تل مخيم( الريحانية

  

  المخيمات: في والكتابة القراءة تعلم أتموا اطالب )٦٨٦( *

طائها المتميز، ع بفضل اهللا تعالى ثم بفضل جهود أهل الخير تستمر لجنة تعليم القرآن الكريم في
  وخدمتها في تعليم الناشئة كتاب اهللا تعالى، وهذا ملخص إحصائي مختصر بأبرز األعمال:

  طالبًا وهللا الحمد.) ٦٨٦( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبًا وهللا الحمد. ) ٣٨٣( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  طالبًا وهللا الحمد. ) ٦٠٤( غيًبا عم جزء اختبار في نجح

  طالبًا وهللا الحمد.) ٢٢٢٨( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  ) طالبًا وهللا الحمد. ٣٣٦نجح في اختبار أجزاء أخرى من المصحف غيبا (

  تحفيزية للطالب.  مسابقة) ١٩( أقيمت

  حفًال تكريميا للطالب المتميزين والحلقات المتفوقة.) ١٦(أقيم 

  المشرفين على حلقات تعليم القرآن الكريم.) اجتماعًا مع ٢١تم عقد (

  مدرسًا. )١٤٨٨(اإلجمالي  المدرسين بلغ عدد

  ) مدرسًا.٢٥٠عدد المدرسين الجدد لهذا الشهر (

  طالبًا. )٣٦٧٥٢(اإلجمالي  الطالب بلغ عدد

  طالبًا. )٣٩٢٠(عدد الطالب الجدد لهذا الشهر 

  مصحفًا. )١٤٩٩(تم توزيع 

  جزءا (عم، وتبارك). )٧٤٠(تم توزيع 

  من كتاب: (الجزء الرشيدي). )١٧٧٩( تم توزيع

  ) من أقالم ودفاتر، ونحو ذلك.٢١٣٢عدد مواد القرطاسية التي تم توزيعها (

  في آخر النشرة تقرير مصور مختصر عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريم.  ملحوظة:* 



  ومع لقطة الشهر

  

  أديمن مخيم في للطالب الصالة كيفية تعليم

  

  :دعوية بطاقة) ٢٠(و رمضانية، بطاقة) ٥٨( *

) بطاقة بعنوان: فتاوى رمضان، ٢٩بعنوان: رمضانيات، و(بطاقة  )٢٩( أصدر المكتب العلمي -
وتم نشر البطاقات وتوزيعها في وسائل  ،) بطاقة مختارة من كتاب رياض الصالحين٢٠و(

  التواصل االجتماعية.



  

  

  :مجلة األطفال: (سالم وسلمى)العدد التجريبي من  *

 لناشئة،ا نفوس في اإلسالم قيم تعزيز بهدف) وسلمى سالم( مجلة من التجريبي العدد إصدار تم
  . البراعم هؤالء قلوب صفاء تعكر التي اإلعالمي والتضليل التشويه حمالت عن بعيدا

 لوالح يقدم الذي) المشاكل حّالل( الطفل قصة منها وأبواب، مصورة قصص على المجلة تحتوي
 ذاه له تجربة أول في والعطش الجوع مواجهة على والتغلب الصوم على مساعدته أجل من لسالم
 وثقافة ن،النطاقي ذات أسماء الجليلة الصحابية عن نبذة وفيها الصغير، الُمسِعف إلى إضافة العام،

  .المجلة لقّراء المتعة فرص لتوفير وألعاب، وتسالي ولون، وارسم وعلوم،

 من ونيةااللكتر النسخة .تركيا في السوريين المهاجرين أطفال على وتوزيعها المجلة طباعة تمت
  :الرابط هذا على المجلة

h p://www.islamsyria.com/portal/library/show/757  



  

  

  العدد التاسع من مجلة الكلمة الطيبة: *

واد ر والتي تستهدف، (الكلمة الطيبة)بإعداد العدد التاسع من مجلة الحائط: المكتب كما قام  -
 لفقه،ا في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت، للسوريين التركية في المخيمات المسجد
   .متنوعة وثقافية تربوية، وشؤون

  

  

  من مجلة (الكلمة الطيبة) العدد التاسع

  



  منشورات بوابة الرابطة االلكترونية:*

) مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفتوى، وترجمة، وأكثر ١٧٣تم نشر (
  المواد قراءة: 

   فارس طه. د إعداد والسنة، الكتاب ضوء في والتكفير الكفر بين: بحث

h p://www.islamsyria.com/portal/library/show/747 

  الرافعي صادق مصطفى: لألديب الصيام، فلسفة

http://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6863 

  قاالزر مصطفى: العالمة للشيخ الشريعة، ميزان في وعلمائه المستبد الجاهل األمر ولي أوامر

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6844 

  النجا أبو وليد القرضاوي، تسليم

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6818 

  البيانوني الدين صدر علي: األستاذ شعر القدر، نداء

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6813 

  الكبيسي عياش محمد الكاملة، المأساة العراق سنة

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6822 

h p://www.islamsyria.com/portal/ar cle/show/6823  

  

  )أقبل الخير باغي يا: (بعنوان درس

 كيليسب الشرعية األنصاري أيوب أبي مدرسة في أقبل، الخير باغي يا: بعنوان درس إقامة تمت
 واستفاد. لعلوا مالك للشيخ العصر، صالة بعد يوميا. البشرية للتنمية العالمية الهيئة مع بالتعاون

  .المدرسة طالب من أغلبهم شخصا، ٣٠ الدرس هذا من



  

  )القرآن في األنبياء قصص تدبر: (بعنوان سودرسلسلة 

 راويح،والت العصر صالة بعد يوميا القرآن، في األنبياء قصص تدبر: سودرسلسلة  تأقيم كما
  .شخصًا ١٢٠ الدرس من واستفاد حلقات، ٦ في

  

  أبجديتنا مشروع



 وعمشر السنكري مؤسسة مع بالتعاون السوريين العلماء رابطة في التعليمي المكتب أطلق
 المدرسة، من تسربوا والذين سنة، ١٤ حتى سنوات، ٦ عمر من الطالب يستهدف والذي أبجديتنا،

 المشروع نم المستفيدين وعدد. والحساب والكتابة القراءة على لتدريبهم التعليمي مستواهم تدنى أو
  .وطالبة طالب) ٤٠٠(

  

  

  والدعوة: الكريم القرآن تعليم لجنة نشاط عن مصور مختصر تقرير *

  

  إدلب ريف في القرآن حلقات احدى في الشهادات توزيع



  

  أديمن مخيم صغيرات على حبيبي رمضان كتاب توزيع

  

  السفرة حلقات في باشروا الذين للطالب المصاحف نسخ توزيع



  

  حلب ريف-توجيهية محاضرة

  

  سوريا في التحفيظ حلقات إحدى من



  

  أبيض تل مخيم في اإلتقان حلقات من

  

  جيالن في الماء على للحفاظ األهالي توعية نشاط

  

  [تم بحمد اهللا وتوفيقه]

 تابعونا 



  يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 

  

  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

  
  

  

 


