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 هـ 1437 الحجةذي شهر 

 

 

  المحتويات:

 الكريم للقرآن وحافظة حافظا 73 تكريم* 

 األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا* 

 المكرمة مكة معهدأنشطة * 

 ثانوية أبي أيوب األنصاريأنشطة * 

 القرآن لتعليم حلقة( 545) تكفل قطر جمعية* 

 القرآني* إحصائيات المستفيدين من المكتب 

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية* 

 االلكترونية الرابطة بوابةأنشطة * 

 ( من مجلة الكلم الطيب21* العدد )

 للسوريين أضحية( 172) من أكثر تقديم* 

 

 

 :حافظا وحافظة للقرآن الكريم 73تكريم  *

 الكريم القرآن لتحفيظ العالمية الهيئة ومن أورفا شانلي والية في اإلفتاء دار من كريمة برعاية

 ،تعالى هللا لكتاب وحافظة حافظا   73 بتكريم السوريين العلماء رابطة قامت ihh منظمة ومن

 كلس،) التركية المخيمات في ،السنة ونصف سنة في قلب ظهر عن كامل   القرآن ختم أتموا

 دورته في بالقرآن الماهر مشروع ضمن( بينار جيلن حران، أبيض، تل قرقميش، نزيب،

 .الثانية

 الداخل في حلقة /985/ و تركية، مخيمات عشر في قرآنية حلقة /472/ ترعى الرابطة أن   يذكر

 .بالقرآن للماهر حلقة خمسون ضمنها من السوري،

 https://youtu.be/0hdDiJA1caMلمشاهدة لقطات فيديو من الحفل: 



 

 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

 : السوري الداخل

 .وريفها حلب في دعوي، ودرس محاضرة( 103) إقامة -

 .وريفها إدلب في دعوي، ودرسا محاضرة( 74) إقامة -

 



 

 : تركيا

 : عنتاب غازي

 .محاضرة كل في رجل  ( 20) بحضور الشامي البيت في تربوية، محاضرات( 6) إلقاء -

 .يافعة( 45) بحضور( األنبياء قصص من العبرة: )بعنوان محاضرة، إقامة -

 الواعية المسلمة الشخصية بناء هدفه والذي عنتاب غازي في الصيفي النادي مشروع اختتام -

 في أيام 4 مدار وعلى طالبة 30 بحضور وعلمية وفكرية وتدريبية دعوية برامج خلل من

 .يوميا ونصف ساعات ثلث االسبوع،

 .داعية( 30) بحضور المصطفى، درب على الداعيات إعداد دورة استمرار -

 .طالبة 45 بحضور والقرآنية الدعوية الرابطة مراكز في ومسابقات دعوية أنشطة تنفيذ -

 

 :  مرسين

 . طالبة 35 بحضور تفسير دروس 4 إقامة -

 .متدربة 37 بحضور األول، المستوى المصطفى، درب على الداعيات إعداد دورة استمرار -

 .الجامعة طالبات من لمجموعة دعوية محاضرات 4 إقامة -

 .معلمة 12 بحضور قرآن معلمات تأهيل درسين إقامة -



 .طالبة 30 بحضور نحيا بالقيم برنامج من المبادرة جلسة تنفيذ -

 .الداعيات إعداد دورة في( للمتدربات الحوار فن: )محاضرة إقامة -

 متدرب 95 بحضور( الطلب مع التعامل وفن المتميز للمعلم الشخصية السمات: )دورة إقامة -

 .ومتدربة

 

 : المخيمات

 جيلن - حران: التالية المخيمات في دعويا، درسا( 91) و طلبي، توجيه درس( 197) إقامة

 .اديمان – نزيب – أبيض تل - بينار

 :  والشباب األنشطة قسم

 – حران – أبيض تل – جيلن: )التالية المخيمات في الخير وداعيات دعاة مشروع استمرار -

 خلل من دعاة ليكونوا الناشئة لتأهيل يهدف مشروع وهو(. أديمان – نزيب – االصلحية

 :التالية البرامج

 الملخصات لهذه حوارية جلسة وإقامة والمقاالت الكتب من مجموعة تلخيص: القراءة نادي -1

 .أسبوعي بشكل

 .صحيح بشكل والفاتحة الصحيح الوضوء تعليم حملة تنفيذ تم وقد. دعوية حملت إطلق -2

 .أسبوعيا دعوية محاضرة إقامة -3

 : التالية البرامج من مجموعة خلل من والترفيهية الهادفة الطلبية األنشطة برامج استمرار -

 تهدف مسرحية عروض+  مناقشتها مع هادفة فيديو مقاطع فيها يعرض: الفنية الساعة -1

 .محددة قيمة لغرس

 .وإنشاد شعر و رسم من الطلبية المواهب تنمية هدفها: المواهب تدريب -2

 .الكريم القرآن طلب بين الترفيه من جو إضفاء بهدف الرياضية، األنشطة من مجموعة إقامة



 

 

 :المكرمة مكة معهد* 

 :الجدد الطالب مقابلة

 الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد في التسجيل على الطلب إقبال من ونصف شهر بعد

 2016/  09/  19 بتاريخ بدأت التي الجدد الطلب مقابلت إجراء من البد كان السبعة بفروعه

 المقابلت بإجراء المختصة اللجان قامت حيث. م 2016/  09/  28 تاريخ حتى واستمرت م

 وبعض اإلسلمية الشريعة في عامة أسئلة المقابلت وتضمنت المكرمة مكة معهد فروع في

 .العامة والثقافة الفقه مسائل وبعض الشريفة النبوية األحاديث

 طالب 500 عددهم بلغ والذي المعهد فروع في المسجلين الطلب جميع المقابلت وشملت

 . وطالبة اطالب 457 المقابلة امتحان في منهم نجح والذي وطالبة

 

 :م2017 - 2016 والموافق هـ 1438 الجديد الدراسي للعام التحضير

 لبداية اللزمة التحضيرات بإجراء الشريعة للعلوم المكرمة مكة معهد في اإلداري الكادر قام

 هـ، 1437/  القعدة ذو/ 30 تاريخ في تعالى هللا بعون سيبدأ الذي الجديد الدراسي العام

 .م 2016/  10/  1 والموافق

 : م 2016 - 2015 والموافق هـ 1437 الدراسي العام انتهاء



 أعداد وتحديد المعهد طلب نتائج إصدار من البد كان هـ 1437 الدراسي العام انتهاء مع

 . وطالبة طالبا   314 الثانية للسنة المترفعين عدد بلغ حيث والراسبين الثانية للسنة المنقولين

  .والنجاح التوفيق والطالبات للطلب ترجو الشرعية للعلوم المكرمة مكة معهد وإدارة

 

 

 



 

 * ثانوية أبي أيوب األنصاري:

 التي كليس في الشرعية األنصاري أيوب أبي مدرسة في م 2017 – 2016 لعام الدوام بداية

 iHH منظمة مع بالتعاون السوريين العلماء رابطة ترعاها

  205 المجموع / 105 الطلب عدد / 100 الطالبات عدد

  تركية لمدارس واإلناث الذكور والتاسع الخامس الصف طلب نقل العدد انخفاض سبب

 المدرسة لطلب هدية مصاحف وقدم. كليس مفتي المدرسة زار وقد



 

 

 

 :القرآن لتعليم حلقة( 545) تكفل قطر جمعية* 

 حلقة( 275) الكريم، القرآن لتعليم السفرة حلقات من حلقة( 545) الخيرية قطر جمعية كفلت

 سوريا في حلقة( 270) و تركيا، في منها



 شملت مناطق، عدة على توزعوا وطالبة، طالب( 10900) المرحلة هذه في الحلقات من استفاد

 : التالية المناطق سوريا في

 تركيا في شملت كما. الشمالي حلب وريف والجنوبي، الغربي حلب ريف الشمالي، إدلب ريف

 .تركية مدن( 3) و مخيمات،( 7)

 

 :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

ة إحصائيات  : عامَّ

 .زيارة( 280) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .ومعلمة معلمة( 1500) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 1741) الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة طالب ا( 32821) والطالبات الطلب عدد بلغ

 .وتركيا سوريا في( 9) المجيزين القراء المشايخ عدد

 

 : اإلنجاز إحصائيات

ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح  .الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 4287) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 551) غيب ا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

ا القرآن كامل أتموا الذين الطلب عدد  . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 142) نظر 

 . الحمد وهلل وطالبة طالب ا( 41) غيب ا القرآن كامل أتموا الذين الطلب عدد

 .وحافظة   حافظ ا( 127) المستجيزين عدد

ا( 50) إقراؤها تم التي األجزاء عدد  .تعالى هللا كتاب من جزء 

 .للطلب تحفيزية مسابقة( 70) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطلب تكريميًّا حفل  ( 52) أقيم



 

 :توزيعها تم التي والكتب المصاحف

 .، وجزءا  مصحف ا( 1481) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الثّمين الّدرّ : )من كتاب ا( 157) توزيع تم

 .للناشئة ديني أتعلم كتاب ا( 393) توزيع تم

 .التجويد فن في الجزرية، متن( 102) توزيع تم

 (.763) الموزعة الشهادات عدد

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقلم من( 2823) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد



 

 



 

 



 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

 تمكما . في سوريا وتركيا ولبنان وطالبة   طالب ا( 279)في هذا الشهر  الرشيدي الجزء اختبار

تجدر اإلشارة إلى أن كتاب الجزء الرشيدي هو ؛ و(الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 1617) توزيع

 لمشاهدة تشويقة فيديو عن برنامج محو األمية: المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال.

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج

https://youtu.be/4JQvqaz081M 



 

 



 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة أنشطة *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت137تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 المقري وسام: بقلم اللوم؟، نوجه لمن

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8894 

 الكبيسي عياش محمد: بقلم والجماعة؟، السنّة أهل تعريف في أزمة نواجه هل

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8865 

 الشنقيطي مختار محمد: بقلم الفتنة، من وقاية الثورة(.. 3) الربيع أوراق

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8870 

 مكانسي عثمان: بقلم أمي، علمتني هكذا

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8931 

 النادي فتحي محمد: بقلم المشردة، الشيخوخة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8872 



 الخولي البهي العلمة بقلم العقول، وفهم القلوب فهم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8877 

 الجمال أيمن محمد: بقلم دينّي، استبداد   ال.. منهجيّ  انضباط

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8904 

 إلهامي محمد: بقلم اإلسلمية، الحضارة في الطبيب مراقبة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8915 

 

 :الطيبة الكلمة مجلة من( 21) العدد* 

اد من األلوف عشرات تستهدف والتي( 21) العدد الحائط مجلة إصدار  المخيمات في المسجد رو 

 وثقافية تربوية، وشؤون الفقه، في تعليمية موضوعات على المجلة واحتوت. للسوريين التركية

 . متنوعة

 

 

 :للسوريين أضحية( 172) من أكثر تقديم *

 سوريا، المشروع شمل وقد للسوريين، األضاحي مشروع السوريين العلماء رابطة أقامت

 أضحية( 172) األضاحي عدد بلغ وقد أسرة،( 3027: )المشروع من استفاد ولبنان، وتركيا،

 .دوالر 38543 المبلغ إجمالي عجول، 6+ 



 



 

 

 بحمد هللا وتوفيقه[]تم 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


