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 :الشرعية للعلوم مكة معهد *

 لمعهد الرئيسي المركز بزيارة المسدي ياسر محمد. د السوريين العلماء لرابطة العام األمين قام

 التسجيل على اإلقبال وكان ،كيليس مدينة وفرع والثاني عنتاب غازي مدينة في المكرمة مكة

 امتحانات بعد طالبا   وخمسين ثمانمائة العدد تجاوز حيثبفضل اهلل  التوقعات كل فوق فيه

 فباإلضافة الخمسة الفروع في العدد وهذا الطالب، الختيار المفاضلة نظام ووضع المقابلة،

 الخامس والفرع مرسين، مدينة في وفرع أورفة، مدينة في فرع افتتاح تم المذكورين للمعهدين

 المعهد هذا في والدراسة مخيمات( ٩) من أكثر المخيمات فرع يضم حيث التركية المخيمات في

 شهادات حملة من العاملين العلماء من نخبة فيه سيدرِّ جامعي معهد فهو الثانوية بعد سنتان

 . المتميزة التخصصات وأصحاب الدكتوراه

 دينه على الحريص الشباب من نخبة فيه للتسجيل سارع ولذلك( أمة يبني جيل) المعهد هذا شعار

 نيومهندس أطباء) الجامعية الشهادات حملة من كبير عدد إلى باإلضافة الثانوية الشهادة حملة من

  .الدين في والتفقه الشرعية العلوم تلقي على منهم حرصا ( ...و

 



 

 

 

 :قطردولة زيارة وفد الرابطة  *

 ياسر محمد الدكتور للرابطة العام األمين من مكون السوريين العلماء رابطة من وفد قام

 إلى بزيارة الكريم القرآن تعليم لجنة ورئيس السر أمين حوا محمود محمد والدكتور المسدي،

 الدعويَّة المشاريع عرض وتم قطر، في الرابطة أعضاء المشايخ الوفد التقى وقد قطر، دولة

 العالمي االتحاد أمناء لمجلس االفتتاحية الجلسة حضور تم كما الرابطة، بها تقوم التي والعلميَّة



 الرابطة لزيارة ودعوتهم األمة علماء ببعض واللقاء المجلس، أمانة من بدعوة المسلمين لعلماء

 .تركيا في ومكاتبها

 مشروع تقارير على وإطالعهم المسؤولين ومقابلة الخيرية، قطر جمعية بزيارة الوفد قام وقد

 20000 من أكثر منه استفاد والذي 2015 للعام للمشروع دعمهم على وشكرهم األمية محو

 الحاجة مدى وشرح الجمعية لدى 2016 لعام للرابطة الجديدة المشاريع وتقديم. وطالبة طالب

 .المشاريع لهذه الماسة

 والشخصيات المشايخ من وعدد اإلسالمية، الدعوة ومنظمة راف، جمعية زيارة تمت كما

 التشريد، من السوري الشعب إليها وصل التي الحالة زيارته في الوفد عرض وقد الفاعلة،

 المسؤولين دعوة تمت كما الرابطة، بها تقوم التي والمشاريع باألنشطة التعريف وتم والتجهيل،

 إليه وصلت بما وتعريفهم يقدمونه، ما على وشكرهم عنتاب، غازي في الرابطة مكتب لزيارة

 .تعالى اهلل بفضل الرابطة

 الشام_أمل# حملة على القائمين الجامعة شباب ومقابلة قطر، جامعة بزيارة الوفد قام أخيرا 

 جهودهم، على الوفد وشكرهم الزعتري، مخيم في للفتيان ثقافي مركز إلقامة تهدف والتي

 في للشباب هادفة ببرامج للقيام الرابطة مع والتنسيق التركية المخيمات لزيارة ودعاهم

 .األعمال صالح ومنكم منا يتقبل أن نسأل تعالى واهلل. المخيمات

 



 

 

 

 :الرابطة لمكتب ميقاتي صالح الدكتور زيارة

 مجلس عضو ميقاتي صالح الدكتور قام التعليمية المؤسسات مع والتنسيق التعاون إطار في

 مدينة وفي عينتاب غازي مركز في المكرمة مكة معهد بزيارة لبنان في طرابلس جامعة أمناء

 .والطالبات الطالب على كلمات وألقى العمل على واطلع كيليس



 

 :للرابطة فونديشن زكاةمؤسسة  زيارة* 

 على واّطلع عينتاب غازي مدينة في المكرمة مكة معهد بزيارة فونديشن زكاة منظمة رئيس قام

 .التعليمية العملية إدارة وطريقة الطالب وعدد بالعمل إعجابه أبدى وقد التعليمية العملية سير

 وتحصيل التسجيل في رغبة المكرمة مكة معهد على كبير ا إقباال  الماضية األيام شهدت كما

 الكثير تأجيل وتم ،المتبع التعليمي والنظام المعلومة تقديم في تميز من رأوه لما الشرعية العلوم

 .المعهد في للدراسة الشاغرة األماكن جميع المتالء القادمة السنة إلى المتقدمين من

 

 * أبرز إنجازات مشروع محو األمية في سوريا وتركيا:

 :30/11/2015 إلى 2015/ 1/2 بين ما الفترة في وذلك

بفضل اهلل تعالى ثم بدعم أهل الخير يستمر مشروع محو األمية في عطائه وإنجازه في تعليم 

 أبنائنا الطالب، وأبرز المخرجات ما يلي:

 تركيا. 1

 .بنجاح الرشيدي الجزء طالب 4000 أنهى -

 .2015\10\1 بتاريخ( التركية المخيمات) تركيا في للمشروع الثانية المرحلة بدأت -

 سوريا. 2

 ونزوح العشوائي القصف بسبب وذلك المحاصرة حمص ريف منطقة في الحلقات أغلب توقفت

 1200 من أكثر أنهى قد بأنه علما طالب،( 2000) عددهم كان الذين والطالب المعلمين أغلب

 .بنجاح المقرر طالب



 شمال في المشروع إلنهاء حماة وريف إدلب وأرياف حلب أرياف في الطالب سبر عملية بدأ

 .مرحلتين على المشروع وانطلق سوريا

  جنوني بشكل والعشوائي المتواصل القصف بسبب حلب مدينة في متأخرا   المشروع انطلق

 .2015\10\1 تاريخ من طالب 1500 من أكثر اعتماد وتم

 :المشروع من المستفيدين عدد

 (.7180) سوريا في الطالب إجمالي

 (.2000) حمص ريف في الطالب إجمالي

 (.4560) تركيا في الطالب إجمالي

 (:برومو) المشروع تشويقة

https://www.youtube.com/watch?v=_YvnIh1O7RA 

 

 :صور عن المشروع

 



 

 

 

 :الدعوية األنشطة أبرز *

 بفضل اهلل تعالى وتوفيقه يواصل المكتب الدعوي عطاءه وتميزه، وهذا ملخص بأبرز األنشطة: 

 مخيم في اهلل إلى الدعوة في الجماعي العمل أهمية عن الكريم القرآن لمعلمات محاضرة

 (.حران)

 الدورة من استفاد وقد ،(أبيض تل – حران) مخيم في الصدق قيمة على الخير داعيات تدريب

 ،(أديمان – جيالن) مخيم في المبادرة قيمة على الخير داعيات تدريب تم كما. طالبة 40

 .طالبة 40 الدورة هذه من واستفاد



 من والحضور( أديمان) مخيم في اإلسالم في الجماعي العمل أهمية حول دعوية ندوة إقامة

 .والدعاة والخطباء المعلمين

 (.أديمان) مخيم في الكريم القرآن لمعلمات الرؤية وتحديد الهدف أهمية حول محاضرة

 أمور ثالث غرس على والعمل الدعوي التوجيه دروس خالل من دعوي تفاعلي مسرح إقامة

 المسرح هذا أقيم وقد. الغيبية ترك –3. الوالدين بر –2. الصالة على المحافظة -1: أساسية

 من واستفاد. نزيب – اإلصالحية – أديمان – جيالن: منها المخيمات، من عدد في التفاعلي

 . وطالبة طالبا / 250/ البرنامج

 بناء في خطوات ثالث( )والمصلح الصالح بين الَفرق: )عنوان تحت دعوية محاضرات إقامة

 .نزيب – أديمان – أبيض تل – جيالن – حران: منها المخيمات، من عدد في( المسلم شخصية

: اآلن حتى برامج ثالث إعداد تم وقد(. وفكر مهارة سلسلة: )بعنوان حقيبة إعداد في البدء

 (.بالنفس الثقة – التعميم خطورة – الهوية)

 .المخيم في الدعوي العمل تفعيل حول والحوار حران مخيم في المعلمين مع االجتماع

 العديد إلى باإلضافة أديمان، – جيالن – حران: التالية المخيمات مساجد في فقهية، دروس إقامة

 . المناطق من عدد في والدعوية التوجيهية الدروس من

 30 المستفيدات عدد الدين، صالح جامع في لألخوات ،(المصطفى درب على: )دورة متابعة

 . عينتاب غازي في طالب، أبي بن علي جامع في أيضا   جديدة دورة افتتاح وتم. طالبة

 25 المستفيدات عدد تمام، أم المجازة مع لألخوات الرابطة في والتجويد التهجئة درس متابعة

 . طالبة

 . السليمة القراءة ومبادئ عم جزء وتفسير وتالوة فقه، درس لأليتام األخوة دار دروس متابعة

 الدكتور شرَّفنا وقد حوى، سعيد أحمد الدكتور مع الداعيات، باألخوات خاصة فقهية دورة إقامة

 .الدورة لهذه زيارته المسدي ياسر



 

 

 :الكريم القرآن تعليم لجنة إنجازات ملخص* 

 المتميز، عطائها في الكريم القرآن تعليم لجنة تستمر الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى اهلل بفضل

 وهذا ،، وتطوير العمل القرآني في سوريا وخارجهاتعالى اهلل كتاب الناشئة تعليم في وخدمتها

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

 . الحمد وهلل طالبا  ( 206) نظر ا عم جزء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالبا( 182) غيب ا عم جزء اختبار في نجح

 .الحمد وهلل طالبا  ( ٩65) نظر ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالبا ( 7٩) غيبا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . للطالب تحفيزية مسابقة( 27) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريمية تحفال( 10) تأقيم

 .مصحفا  ( 377) توزيع تم

 (.وتبارك عم،، ، العشر األخيرربع يس)قرآنيا  جزءا  ( 756) توزيع تم

 .المعتمد لبرنامج محو األمية المنهج (الرشيدي الجزء: )كتابا  من (575) توزيع تم

 ( من كتب أخرى متنوعة.435توزيع )تم 

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 1501) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد



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

 لقطة الشهر

 

 

 :من أنشطة المكتب العلمي *

 أنشطة ومهام، أبرزها:قام المكتب العلمي بفضل اهلل تعالى بعدة 

 .االبتالء على الصبر: بعنوان سوريا، لنسائم إذاعية حلقة

 .وسلمى سالم لمجلة منشورا ( 20) 

( الذكر أهل جوال: )خدمة في للمشتركين إرسالها يتم النبوية األحاديث من مختارة بطاقة( 20) 

 .الواتساب على

 .(الصالحين رياض ومن ،كتاب من سطور) :الكترونية ( بطاقات7) 

بطاقات مختصرة له عبر  معالروافض(  الشيعة) :كتاب وتوزيع ،الحائط مجلة وتقييم مناقشة

 .الذهنية والخريطة بوربوينت برنامج

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 202) *

أكثر وى، وترجمة. ومقالة، وفت( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، 202تم نشر )

 المواد قراءة:...

 سعّيد بن راشد بن أحمد: بقلم المرتّدة، القذيفة: باريس هجمات



http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7448 

 :للتحميل. علوان بالل. د: إعداد الثورة، طريق على ومضات: كتاب

http://www.islamsyria.com/portal/library/show/814 

 غدة أبو زاهد محمد: بقلم حكمت، عارف أحمد العالمة اإلسالم شيخ

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7415 

 القرضاوي يوسف العالمة كتاب مناقشة وحوار، كتاب برنامج

http://www.islamsyria.com/portal/media/show/615 

 الكبيسي عياش محمد. د: بقلم والجماعات، الجامعات بين

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7457 

 التوبة غازي. د بقلم أساليبهم؟، ومن األمة؟ وحدة أعداء من

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7410 

 

 :االجتماعي اإلرشاد مركز معرض في المشاركة *

 مدينة في ُأقيم الذي المعلومات معرض في مميزة بمشاركة السوريين العلماء رابطة قامت

 كان وقد والدولية، والتركية السورية المؤسسات من العديد بحضور التركية عينتاب غازي

 مع الرابطة وفد وتفاعل ،التقديم وطريقة المقدمة نشطةألا حيث من الفت ا حضور ا للرابطة

 عيون فيومشاريعها  لرابطةعن ا طيبة صورة عكس مما المشاركة والمؤسسات الضيوف

 في الرابطة وأنشطتها اريعَشَم عن عاّما شرح ا الرابطة وفد تقديم بعد خاصة  ..الحاضرين

 .المهاجرين السوريين ومخيمات وتركيا سوريا



 

 



 

 

  :ور عن نشاط لجنة تعليم القرآن الكريمصتقرير م *

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 ]تم بحمد اهلل وتوفيقه[ 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 

https://twitter.com/islamsyria1
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1553074224964016?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/islamsyria
http://www.youtube.com/islamsyria

