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  المحتويات:

 فعاليات المسابقة القرآنية الثالثة* 

 (مفاتيح العلومدورات )متابعة * 

 * األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا

 النادي الصيفي للطالب في مدرسة أبي أيوب* 

 المكرمة مكة معهد في االمتحانات استئناف* 

 المكتب القرآني * إحصائيات المستفيدين من

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 حلقة جديدة من: )كلمة وإضاءة(* 

 الرابطة بوابة متنوعة في مادة( 174)* 

 

 :الثالثة القرآنية المسابقة فعاليات* 

 في بلغ عدد المتسابقين، وتركيا سوريا في للسوريين الثالثة المسابقة من األولى المرحلة انطلقت

 هيئة 60 من أكثر من حفاظ منهم ،وتركيا سوريا في وطالبة   طالبا   1323 األولى المرحلة

 طالب 300 من أكثر منهم ،لجان 5 على وزعوا مستقلون، حفاظ ومنهم قرآني ومعهد ومنظمة

 .حصارها أثناء الشهباء حلب في وطالبة

 األوائل الفائزين نتائج بعدها لتظهر؛ القادم األربعاء يوم التصفيات بعد الثانية المرحلة وستنطلق

 . 2016 – 8شهر  نهاية في كبير حفل ضمن سيكرمون الذين

 الهيئة :والماسي الدائم للراعي إضافة ،والتنمية لإلغاثة الوفاء جمعية المسابقة رعاية في شاركت

 .الكريم القرآن لتحفيظ العالمية



 الثالثة:تقرير فيديو للمرحلة األولى من المسابقة القرآنية 

https://youtu.be/GfZU9gF1trU 

 

 

 كلمة عن الدورة مع الشيخ عبدو رستم:

https://youtu.be/MlGouaXQuao 

 



 :(العلوم مفاتيح) دورات متابعة* 

وقد أقيمت هذا  مستمرة والبناء التحصين دورات سلسلة من( العلوم مفاتيح) دورات مازالت

 .( دورات أقيمت الشهر الماضي في تركيا وسوريا8)، باإلضافة إلى الشهر دورتان في تركيا

 العربية، اللغة الفقه، وأصول الحديث، مصطلح: علوم ثالثة مفاتيح تشمل الدورة أن بالذكر يجدر

 المجتمع من العمرية الفئات لمختلف ميسر سهل وبأسلوب منهجية، بطريقة العلوم هذه تقدم حيث

 مجتمعنا وتحصين المجتمع، شرائح لجميع اإلسالمية والثقافة الشرعي العلم نشر بهدف السوري

 بعد المتخرج ويحصل. الشرعية والثقافة الوعي مستوى ورفع والغريبة، الدخيلة األفكار من

 :تقرير مرئي لدورة مفاتيح العلوم .الرابطة من معتمدة شهادة على الدورات سلسلة اجتياز

https://youtu.be/TY0ZFFRvr8o 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

 ل سورية وخارجها، وقد تم ما يلي:يتابع المكتب الدعوي أنشطته وفعالياته الدعوية في داخ

 : والزيارات المحاضرات والدروس

 .حلب ريف في وفقهية دعوية ومحاضرة وندوة، درسا ،( 97) إقامة -

 .إدلب ريف في وفقهية دعوية ومحاضرة وندوة، درسا ،( 77) إقامة -

 أيضا لإلناث،( المصطفى درب على) دورة ومتابعة وتفسيره، القرآن في درسا  ( 15) إقامة -

 برنامج خالل من لتطوير نسعى سنة 15 فوق فتاة 20 من مؤلف المسلمة الفتاة فريق تشكيل

 .مهاري دعوي



 (لحموني محمد. أ( )والطالبات الطالب مع لقاء) الضباط لمخيم دعوية زيارة -

 

 وأيضا نزيب، مخيم في الخير، دعاة لطالب الحياة مهارات سلسلة من بالنفس الثقة محاضرة -

 (. لحموني محمد. أ. )بينار جيالن مخيم في

 

 غازي في حوا، أحمد للدكتور( النصوص خالل من المستقبلية الرؤية: )بعنوان محاضرة -

 . شرعي علم طالب 20 منها استفاد عينتاب،



 .المصطفى درب على دورة في للطالبات أحوى، أحمد. د( الفقه أصول في مقدمات) محاضرة -

 : الجمعة خطب إقامة

 .صالح سمير. أ مع ،(العلم لطالب رسائل: )بعنوان -

https://youtu.be/UY-JZRhxcYs 

 .أديب خلوف أحمد. أ مع( يرحم ال يرحم ال من: )بعنوان -

 .لحموني محمد. أ مع ،(داعية تكون أن قبل: )بعنوان -

 

 :حلب مدينة في اإلفتاء دار منجزات* 

 وقد. المكتب بمراجعة قاموا الذين واألخوات لإلخوة فتوى/  70/  حلب في اإلفتاء مكتب أصدر

 :اآلتي النحو على المطروحة المسائل وتنوعت

 .الطالق بأحكام تتعلق مسألة 30 -

 .المعامالت أبواب في مسائل 10 -

 .عباداتال أحكام في فتوى 30  -

 

 : األنشطة النسائية



 العيد إلى األول المستوى إلنهاء خطة وضع مع ،المصطفى درب على برنامج متابعة -

 . األضحى

 النور، سورة تفسير النبوية، السيرة) الثاني المستوى المصطفى درب على برنامج متابعة -

 (.النووية األربعين شرح

 . النووية األربعين شرح وتكملة النبوية، السيرة وتكملة النور، سورة تفسير تكملة -

 .لأليتام أفق جمعية في دعوي نشاط تنفيذ -

 

 

 : الطالبية األنشطة

 أبيض تل – جيالن – نزيب: )التالية المخيمات في الخير دعاة ومشروع الفنية الساعة استمرار

 (اإلصالحية -حران –

 . عينتاب بغازي الشامي البيت في تربوية دروس خمس صالح سمير الشيخ أقام -

 .كلس مدينة في ودعوية تعليمية مؤسسات ثالث زيارة تمت كما -

 

 :أيوب أبي مدرسة في للطالب الصيفي النادي *

 والروابط الصلة تعزيز إلى دوما   كليس مدينة في الشرعية األنصاري أيوب أبي ثانوية تسعى

 على الحرص وبهدف الطالب، وبناتنا أبنائنا نفوس في الثقة وغرس والطالب، المدرسين بين



 الصيفي، النادي المدرسة أقامت الصيفية اإلجازة في المفيد بالنافع واستثمارها الشباب أوقات

 وسباحة، رياضية أنشطة ودينية، عامة مسابقات: منها وفعاليات أنشطة عدة على يحتوي وهو

( 100) من أكثر الصيفي النادي من واستفاد. رحالت ودعوية، توجيهية دروس مطالعة، قاعة

 . طالبة( 60)و طالب،

 الرحمن عبد األستاذ شارك كما. الجمعة صالة بعد علمية دروس( 4) المدرسة أقامت وقد

 تشكيل تم كما. االفتاء من بطلب بكليس الجمهورية ساحة في بكليس الدعوة مسؤول ياسرجي

 تمت كما. لهم مقر وتأمين وغيرها، الجامعية للخدمات الملتزم الجامعي الشباب من فريق

 .كليس في والدعاة العلم أهل لبعض زيارات

 



 

 

 

 :المكرمة مكة معهد في االمتحانات استئناف* 

 للفصل المكرمة مكة معهد امتحانات األحد يوم م 2016/  06/  19 بتاريخ تعالى هللا بعون بدأ

 جيدة الحضور نسبة وكانت امتحانية، مراكز 9 في م 2016/  2015 الدراسي للعام الثاني



 لبعض ميدانية بزيارة الطالب شؤون مسؤول يونس قاسم. أ و جوالق باسل. د قام وقد نسبيا،

 .االمتحانية العملية سير حال واقع على للوقوف االمتحانية المراكز

 سير من للتأكد أورفا فرع زيارة وتمت المبارك، الفطر عيد إجازة بعد االمتحانات استأنفت وقد

 القرآن امتحان لجان في األخوة أتم كما.  لها معد هو كما الفروع جميع في االمتحانية العملية

 .فيها الموجود والمخيمات وفروعه المكرمة مكة معهد في الطالب جميع اختبار العملي الكريم

 

 

 :القرآني المكتب من المستفيدين إحصائيات* 

 المتميز، عطائه في الكريم القرآن تعليم يستمر مكتب الخير أهل جهود بفضل ثم تعالى هللا بفضل

 وهذا ،، وتطوير العمل القرآني في سوريا وخارجهاتعالى هللا كتاب الناشئة تعليم في وخدمته

 :األعمال بأبرز مختصر إحصائي ملخص

 .زيارة( 218) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .ومعلمة )في سوريا وتركيا ولبنان( معلما  ( 1368) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 1543)القرآنية  الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة )في سوريا وتركيا ولبنان( طالب ا( 29560) والطالبات الطالب عدد بلغ

 .من الطالب والطالبات( 27) نظرا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد

 .من الطالب والطالبات( 29) غيبا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد



ا المصحف منمتنوعة  أجزاء اختبار في نجح في سوريا وتركيا  وطالبة طالب ا( 2377) نظر 

 .ولبنان

 . وطالبة طالب ا( 255) غيب ا المصحف من متنوعة أجزاء اختبار في نجح

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 55) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 42) أقيم

 .الحلقات طالب علىوجزءا قرآنيا  مصحف ا( 3849) توزيع تم

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج( الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 414) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج (الثّمين الّدرّ ) كتاب ا( 205) توزيع تم

 (.للناشئة ديني أتعلم) كتاب ا( 257) توزيع تم

 .من متن الجزرية في التجويد( 35) توزيع تم

 الجزء كتاب أتموا للطالب الذين للكتابة تدريبات، وهو والقلم ن دفترمن ( 64) توزيع تم

 .الرشيدي

 (.245) الموزعة الشهادات عدد

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 1270) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

 ملحوظة: في األخير يوجد تقرير مصور عن حلقات تعليم القرآن الكريم.

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

 يواصل برنامج: )اقرأ( لمحو األمية أنشطته وبرامجه في سوريا وتركيا ولبنان، وقد اجتاز

تجدر . ولبنان في سوريا وتركيا وطالبة   طالب ا( 264)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

 اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال.

 لمشاهدة تشويقة فيديو عن برنامج محو األمية:

https://youtu.be/4JQvqaz081M 



 

 



 

 

 :(وإضاءة كلمة: )من جديدة حلقة *

بنشر حلقة مرئية جديدة بعنوان: المساواة بين المكتب العلمي قام د. محمد أيمن الجمال برعاية 

 تحل هما   وتزيح دربا   تنير كلماتوهي  الرجل والمرأة. وهي من ضمن سلسلة: )كلمة وإضاءة(

 دقائق. لمشاهدتها: 6، مدة الحلقة أمال   وتبث إشكاال  

https://youtu.be/Bq7XFGzTxr4 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 174) *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت174تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

  المنورة المدينة في النبوي المسجد قرب اآلثم التفجير بشأن السوريين العلماء رابطة بيان

http://www.islamsyria.com/portal/news/show/877 

 مشعل علي محمد الشيخ الجليل العالم وفاة

http://www.islamsyria.com/portal/news/show/887 

  األنيس الحكيم عبد المجالس، حصاد من



http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8653 

 فارس عادل محمد والواقع، النص بين العالقة إشكالية

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8631 

 الغنيمان هللا عبد عنهم، هللا رضي الصحابة فضائل معرفة إلى الحاجة شدة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8574 

 خيتي الدين عماد تركيا، في الفاشل االنقالب من الغالة موقف تحليل

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8651 

 إلهامي محمد العسكر، حكم عن التاريخ قال

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8670 

 الكريم القرآن تعليم حلقات عن مصور تقرير

 



 

 



 

 



 

 



 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


