
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ھـ ١٤٣٦ ربیع الثانيأبرز األعمال والنشاطات خالل شھر 

 
  

  المحتویات:

  السوریین العلماء رابطة في الشورى وھیئة األمناء، لمجلس الدوري االجتماع* 

  محاضرات  ٣دورات تدریبیة یقدمھا مركز التدریب في الرابطة، و ٨* 

  )الطیبة الكلمة( الحائط مجلة من الرابع العدد صدارإ* 

  .الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزات أبرز* 

  .الكترونیة دعویة بطاقة ١٥ *

  .الرابطة موقع على قراءة المواد * أكثر

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

  

   



  :السوریین العلماء رابطة في الشورى وھیئة األمناء، لمجلس الدوري االجتماع *

 ٢٤یوم من اللقاء أعمال وابتدأت إسطنبول، في السوریین العلماء لرابطة العامة واألمانة الشورى ھیئة اجتماع انعقاد تم
 عرض تم كما الجوار، ودول سوریا في العامة لألمانة السابقة اإلنجازات مناقشة جرى خالل اللقاء ھـ،١٤٣٦ الثاني ربیع

 على لتحقیقھا الرابطة تسعى التي الطموحات مع ،السابقة الفترة خالل العامة لألمانة التابعة والمكاتب اللجان إنجازات
  . الجوار ودول سوریا مستوى

 دول في الالجئین السوریین ووضع سوریا، في الدعوي العمل تواجھ التي والتحدیات السوري الوضع مناقشة تم كما
  .السوري الشعب عن المعاناة رفع في للمساھمة الرابطة أداء لتطویر مھمة بتوصیات االجتماع وانتھى. الجوار

  

  

  :محاضرات ٣و الرابطة، في التدریب مركز یقدمھا تدریبیة دورات ٨* 

  : التالیة الدورات السوریین العلماء رابطة في التدریب مكتب أقام

 المتدربین یمكن حیث الذات، وقیادة لبناء برنامج وھي لحموني، محمد: المدرب قدَّمھا ،)القبطان أنت: (بعنوان دورة) ١
 أقیمت وقد. تشاركي منطلق ومن بتوازن خریناآل مع التعامل وطریقة وقیادتھا الذات بناء في أساسیة محاور خمس من

  .ومعلمة معلما) ٤٣: (منھا واستفاد الكریم، القرآن ومعلمات لمعلمي كلیس، مدینة في الدورة

) ٥٦( الدورة من واستفاد بینر، جیالن مخیم في لحموني، محمد للمدرب) واآلخر أنت: (بعنوان التوصل فن في دورة) ٢
  . ومعلمة معلم

 معلم) ١٠٢: (الدورة من واستفاد أبیض، تل  مخیم في صباغ، أسامة للمدرب ،)القرآنیة الحلقة قیادة فن: (بعنوان دورة) ٣
  . ومعلمة

    ومعلمة معلم ،)٢٠( الدورة من واستفاد اإلصالحیة، مخیم في لحموني، حمدم للمدرب ،)واآلخر أنت: (بعنوان دورة) ٤

  :أدیمان مخیم في تدریبیة دورات ثالث أقام كما

  ).المتمیز للمعلم الشخصیة السمات: (بعنوان) ٥

  ).وفكر فن الدعوة: (بعنوان) ٦

) ٦٥: (الدورات ھذه من واستفاد للیافعین، برنامج وھو لحموني، محمد للمدرب ،)والتعاون اإلخالص قیمة: (بعنوان) ٧
  .ویافعًا معلمًا،



 كیلیس، مدینة في الشرعیة األنصاري أیوب أبي ثانویة في إسالم، للمدربة ،)منھجًا التعلیمي اإلبداع: (بعنوان دورة) ٨
  .معلمة) ٢٠( الدورة من واستفاد التعلیم، في لإلبداع ووسائل طرق على فیھا المتدربون تعرف متوالیة، أیام ثالثة لمدة

 أدار ،)الیومیة الحیاة إلى القصة من النبویة السیرة: (بعنوان عمل ورشة التطوع أمناء ھیئة مع بالتعاون أقام كما) ٩
  )والقانون الشریعة خریج( عباس سلمان: األستاذ الورشة

 لمن یوتیوب على الندوة ورابط علوان، بالل: للدكتور ،)اإلسالمي التاریخ في التشدد: (بعنوان فكریة لندوة دعا كما) ١٠
  : واالطالع االستفادة أحب

h p://youtu.be/LoFjwe_7HW8 

  .الخضر إقبال محمد: للدكتور ،)والنجاح للفالح الكونیة القوانین: (بعنوان لمحاضرة ودعا) ١١

  من صور بعض الدورات التي أقیمت

  

  



  

  



  

  



  

  

  :من مجلة الحائط (الكلمة الطیبة) العدد الرابع إصدار *

 في المجلة ھذه نشرتم و ،)الطیبة الكلمة: (والموسومة الدعویة، الحائط مجلة من الرابع العدد إصدارب العلمي المكتب قام
 وشؤون الفقھ، في تعلیمیة موضوعات على المجلة واحتوت. للسوریین التركیة المخیمات مساجد من مسجدا ٨٠ من أكثر

  .متنوعة وثقافیة تربویة،

  

  

  :الكریم القرآن تعلیم لجنة منجزات أبرز *



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

  وهللا الحمد. ًاطالب) ٢٦٨( والكتابة القراءة تعلم أتم

  طالبا وهللا الحمد. ) ٣٦٧( نظًرا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد.  طالب) ٢٠٠( غیًبا عم جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ٦٧( نظًرا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالب) ١١٠( غیًبا تبارك جزء اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالبًا) ١١١٦١( نظًرا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

  وهللا الحمد. طالب) ٣( غیًبا أجزاء أخرى من المصحف اختبار في نجح

   تحفیزیة للطالب. مسابقة) ١٧( أقیمت

  للطالب المتمیزین والحلقات المتفوقة. ایتكریم حفًال) ٢٦(أقیم 

تفقدیة لوفد من الھیئة العالمیة لتحفیظ القرآن مكون من (د. محمد  وتم استقبال وتنظیم زیارة 
حمد القلیصي) حیث قام الوفد بجولة على المخیمات واطلع على أحوال مصطفى شعیب، الشخ أ

المھاجرین ورصد احتیاجاتھم في مجال تعلیم القرآن الكریم، كما قام الوفد بزیارة مقرأة أورفا، 
  .واطلع على عمل لجنة القرآن الكریم في المخیمات والمدن التركیة، من خالل ھذه الزیارة

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

  

   الشھر لقطة

  )حماة في( للناظم المتصل بالسند غیبا قراءتھا مع الجزریة حفظ أتموا وطالبة طالبا ١٣١ تكریم

  



  

  :بطاقة دعویة الكترونیة ١٥ *

  ..تربویة وإیمانیةحول قضایا  دعویة ةبطاق) ١٥(المكتب العلمي  أصدر -

  :ألبوم البطاقات على ھذا الرابط

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

  البطاقة الدعویة: منذج انم

  

  



  

  

  :أكثر المواد قراءة على موقع الرابطة *

  مواد قراءة:ال ، وأكثر، وملفات أخرى، وفتوىبین مقالة، وبحثموقع الرابطة في  ) مادة١٥٤تم نشر (

  البوسالمة عامر. د: بقلم فوبیا، اإلسالمو وظاھرة.. المسلمون

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6410 

  الخضر سالم محمد: بقلم جدید، من أیبدو شارلي

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6392 

  الدرویش ماجد. د: بقلم الخلل؟، أین

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6378 

  السوریین العلماء رابطة في المشاریع إدارة: إعداد الھدى، وقف

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6358 

  السوریین الالجئین مع التضامن إلى المسلمین یدعو القرضاوي یوسف الشیخ العالمة فضیلة

http://www.islamsyria.com/portal/news/show/676 

  الباشا جمال: بقلم بالذبح، جئتكم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6374  

  

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



  

  بالقرآن الماھر حلقة إلى لالنضمام المرشحات الطالبات اختبار

  

  العثمانیة مخیم في الطالبات تكریم



  

  قرقمیش مخیم الطالب تكریم

  

  قرقمیش مخیم في إنشاد فقرة



  

 لتحفیظ العالمیة الھیئة في العلمیة البحوث مركز رئیس شعیب مصطفى محمد الشیخ من توجیھیة كلمة
  بینار جیالن لمعلمي القرآن

  

  اإلسالمیة العقیدة في حران مخیم في الطعان أحمد الدكتور محاضرة

***  



  [تم بحمد اهللا وتوفیقھ]

  info@islamsyria.comللتواصل: 

  تابعونا على 

 یوتیوب||  فیس بوك||  تویتر

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات


