
  إنجازاتنابرز أ

 هـ 1437 رمضانشهر 

 

 

  المحتويات:

 وسلمى سالم مجلة من( 2) العدد* 

 (مفاتيح العلومدورات )متابعة * 

 * األنشطة الدعوية في سوريا وتركيا

 التعليمية في مدرسة أبي أيوب األنصاري نشطة* األ

 المكرمة مكة معهد في االمتحانات انطالق* 

 من المكتب القرآني* إحصائيات المستفيدين 

 رمضان في الحلقات لطالب االعتكاف برنامج* 

 * نتائج برنامج: )اقرأ( لمحو األمية

 للصائمين إفطار وجبة ألف( 18) من أكثر* 

 ئل تذكيرية وبطاقات رسا* 

 الرابطة بوابة متنوعة في مادة( 224)* 

 ، )كراسي على أبواب الجنة((نختلف تعالوا) تان علميتان:ندو* 

 سورية نسائم راديو في إذاعية حلقات( 3)* 

 * المشاركة في معرض الفاتح للكتاب

 النور سهم مصحف توزيع* 

 

 :( من مجلة سالم وسلمى2العدد )* 



، المسلم بالطفل عنىت  (، والتي وسلمى سالم) :مجلة من الثاني العدد صدور تعالى هللا بعون تم

 والمخيمات اسوري في السوريين لألطفال توزيعها وسيتم ،نسخة 15000 طباعة تم حيث

لتحميل المجلة (. سنة 12 ـ سنوات 6) من العمرية للمرحلةوالمجلة مخصصة  ،التركية والمدن

 نسخة عالية الوضوح أو للتصفح على هذا الرابط:

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8556 

 

 



 

 

 :(العلوم مفاتيح) دورات متابعة* 

 سوريا من كل في مستمرة والبناء التحصين دورات سلسلة من( العلوم مفاتيح) دورات مازالت

( 6، باإلضافة إلى )(تركيا/  عينتاب) في ودورة( النمسا/  فيينا) في دورة أقيمت حيث وتركيا

 .دورات أقيمت الشهر الماضي في تركيا وسوريا

 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

 لمشاهدة تشويقة عن الدورات فيديو: .الرابطة من معتمدة شهادة على الدورات سلسلة اجتياز

https://youtu.be/v7qFQ_6570M 



 

 :وتركيا سوريا في الدعوية األنشطة *

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

 : سوريا في

 في وذلك والعقيدة، اآلداب وفي فقهية، موضوعات عدة تناولت ومحاضرة درسا( 117) إقامة -

 .وريفها المحررة حلب مدينة

 .وريفها إدلب مدينة في ومحاضرة درسا  ( 84) إقامة -

 .والفقهية اإليمانية الدروس من ومجموعة قيام، برنامج وتقديم حلب، مدينة في اعتكاف ترتيب -



 

 :حلب مدينة في اإلفتاء دار منجزات* 

 .الفتاوى لمكتب العام السجل في( 125) تدوين وتم فتوى،( 150) استقبال تم -

 وقضية الشرعية وآدابها الصدقة حول القضائية والهيئات اإلغاثية المنظمات بين ندوة أقيمت -

 .للمحتاج المسيء التوثيق

 .الشرعي المجلس مع بالتعاون الشرعي العلم لطالب المواريث بعلم دورة إقامة -

 .الفطر زكاة بخصوص بيان إصدار -

 : المخيمات في

 .دعويا   درسا  ( 183) إقامة

 .للذكور طالبي توجيه درس( 200) إقامة

 .لإلناث طالبي توجيه درس( 107) إقامة

 . محاضرات( 5) إقامة

 قرقميش، بينار، جيالن أبيض، تل أديمان، مخيم: التالية المخيمات األنشطة هذه شملت وقد

 .نزيب حران،

 : المدن في

 : مرسين



 مع الهادفة الفيديوهات ومناقشة اإليمانية الدروس من سلسلة مع المسلمة الفتاة نادي انطالق -

 . الطالبية االنشطة من مجموعة

 . الفاتحة سورة معاني و الصيام فقه عن محاضرتين إقامة -

 . طالبي توجيه دروس 7+   دعوي درس 17 تقديم -





 

 : عنتاب غازي

( القرآن غريب لبيان السراج كتاب من وعم تبارك جزء كلمات شرح) رمضان مسابقة إقامة -

 .مساجد ثالثة بمشاركة

 .آمنة جامع في تالوة تصحيح دروس استمرار -

 .للفتيات النبوية السيرة من إشراقات دورة تنفيذ -

 .كنت غازي منطقة في محاضرتين وتقديمه السقار منقذ. د زيارة -

 .لإلناث دعوية أنشطة مع إفطارات 5 إقامة -

 : والشباب األنشطة قسم

 مدينة في( َطالبا 23) بالقرآن الماهر لطالب نحيا بالقيم سلسلة من الهوية م حاضرة تقديم -

 .أورفا

 .أبيض تل مخيم في( طالبة 22) الخير لداعيات المشكلة تحليل طرق محاضرة تقديم -

 بعض توزيع مع أسئلة ثالثة يومي بشكل المخيمات في ثقافية دعوية علمية مسابقة إقامة -

 .الرمزية الهدايا

 ومناقشتها قصيرة فيديو مقاطع عرض خالل من الحلقات لطالب هادفة ترفيهية أنشطة -

 . الطالبية المسرحية العروض من لمجموعة باإلضافة



 مخيم في الخير دعاة قبل من الصيام وآداب فقه حول طالبية دعوية حمالت ثالث إطالق -

 .أبيض وتل بينار جيالن

 بينار جيالن) :التالية المخيمات في الخير دعاة وطالبات لطالب القراءة نادي جلسات استمرار -

 (.اإلصالحية – نزيب – قرقميش – نزيب– حران – أبيض تل -

 

 :األنصاري أيوب أبيالتعليمية في مدرسة  نشطةاأل *

 السوريين العلماء رابطة برعاية كليس في الشرعي للتعليم األنصاري أيوب أبي مدرسة قامت

 :يلي ما أبرزها كان والثقافية،التعليمية  األنشطة من بعدد

مت المتفوقين للطالب تكريم حفل المدرسة أقامت - . طالبة( 30)و طالبا ،( 35: )خالله من كرَّ

 ، لمشاهدة الفيديو:(نووية األربعين) والحديث القرآن بمسابقة الفائزين كرمت كما

https://www.youtube.com/watch?v=R4xyfq92cng 

 

 مع المدرسة ولمدرسات لمدرسي صائم إفطار برنامج إعداد تم االجتماعية األنشطة ضمن من -

 لطالبات صائم إفطار برنامج وكذلك. شخصا  ( 170) حضره أتراك وضيوف عائالتهم

 .طالبة( 70) فيه شاركت المدرسة،

 والفضل العلم أهل وبعض والسورية التركية الجمعيات وبعض كليس مفتي المدرسة دعت كما -

 . شخصا( 60) الدعوة حضر اإلفطار، مائدة إلى



 

 والمدرسين، الطالب بعض فيه شارك الشرعية، المدرسة مسجد في اعتكاف برنامج ترتيب -

 25. ورمضان الصيام وفضائل أحكام في العصر صالة بعد يومية دروس على البرنامج احتوى

 وكلمات. درسا( 29) عدد. أحاديث 3 يوميا الصالحين رياض في مسائية ودروس. درسا  

 دروس. يوميا   ركعة 20 التراويح وصالة(. 15) عدد التراويح صالة من ركعات 8 بعد وعظية

 .يوميا رمضان من األخير العشر في التهجد صالة. التالوة تصحيح في

 



 . iHH منظمة برعاية المدرسة، في والعاملين والمدرسات المدرسين لجميع هدايا تقديم -

 .الصالة بعد جمعة، يوم كل رمضانية ندوات إقامة -

 المسؤولين السادة مع اجتماعات عدة ياسرجي الرحمن عبد األستاذ المدرسة مدير حضر كما -

 ممثال أردوغان، طيب رجب السيد التركي الرئيس مع اإلفطار دعوة أيضا وحضر األتراك،

 .الرابطة عن

 

 :المكرمة مكة معهد في االمتحانات انطالق* 

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

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

 قاسم. أ واالمتحانات الطالب شؤون ومسؤول جوالق، باسل. د المعهد عميد نائب قام وقد نسبيا،

 .االمتحانية العملية سير حال واقع على للوقوف االمتحانية المراكز لبعض ميدانية بزيارة يونس

 



 

 

 :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( 167) والقطاعات للمخيمات المشرفين زيارات عدد بلغ

 .ومعلمة )في سوريا وتركيا ولبنان( معلما  ( 1405) والمعلمات المعلمين عدد بلغ

 .حلقة( 1537)القرآنية  الحلقات عدد بلغ

 .وطالبة )في سوريا وتركيا ولبنان( طالب ا( 29923) والطالبات الطالب عدد بلغ

 .من الطالب والطالبات( 4) نظرا القرآن كامل أتموا الذين الطالب عدد

ا المصحف منمتنوعة  أجزاء اختبار في نجح في سوريا وتركيا  وطالبة طالب ا( 4010) نظر 

 .ولبنان

 . وطالبة طالب ا( 589) غيب ا المصحف من متنوعة أجزاء اختبار في نجح

 .للطالب تحفيزية مسابقة( 148) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريميًّا حفال  ( 56) أقيم



 .الحلقات طالب علىوجزءا قرآنيا  مصحف ا( 3792) توزيع تم

 .األمية محو لبرنامج المعتمد المنهج( الرشيدي الجزء: )من كتاب ا( 437) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج (الثّمين الّدرّ ) كتاب ا( 330) توزيع تم

 (.للناشئة ديني أتعلم) كتاب ا( 418) توزيع تم

 .وسلمى سالم مجلة( 15000) توزيع تم

 .النووية األربعينمتن كتاب من ( 12) توزيع تم

 الجزء كتاب أتموا للطالب الذين للكتابة تدريبات، وهو والقلم ن دفترمن ( 30) توزيع تم

 .الرشيدي

 (.488) الموزعة الشهادات عدد

 .في علم التجويد الجزرية المقدمة متن من( 23) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 7408) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد

: المجاز لحافظمن مقارئ المهاجرين في تركيا، ل ،نافع عن ورش برواية قراءةنموذج من 

 : ديري عبدالرحمن

https://youtu.be/ABIyW4eYKrI 

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









 

 

 : رمضان في الحلقات لطالب االعتكاف برنامج

 أشرف متكامل إيماني برنامج ضمن بالقرآن الماهر حلقات طالب اعتكاف وفضله هللا بحمد تم

 أيام( 10) طيلة اإليماني البرنامج هذا من واستفاد واألساتذة، المشايخ اإلخوة من عدد عليه

 . طالبا 21 إلى العدد ووصل وحران، أبيض، تل مخيم من بالقرآن الماهر حلقات طالب



 قد الحمد وهلل الطالب وأغلب واأللفة، المحبة لزيادة بينهم لقاء أول في الطالب بين التعارف تم

 .لتمامه آنجز أو جزء لهم بقي وبعضهم قلب، ظهر عن الكريم القرآن حفظ أتموا

 وقد البرنامج، وضع في الطالب شارك فقد لالعتكاف اليومي البرنامج مع التفاعل ولزيادة

 الجماعة وصالة واألذكار واألخالق والفقه العلم ودروس وتثبيته القرآن مراجعة على اشتمل

 التراويح لصالة باإلضافة المركز، في جماعة الخمسة الصلوات تؤدى. سوريا ألهل والدعاء

 ودروس المغرب، قبل ودعاء وأذكار الفجر، بعد السنة وأذكار فردي، تهجد وصالة ركعة، 20

 منوعة وأنشطة ومواعظ وقصص التغيير في ودروس الحسان والحلل النووية األربعين من

 . أخرى

 

 اإليمانية بالدروس المشايخ من عدد شارك كما األساتذة من عدد اإلشراف عملية في ساهم

 على واطلعوا الديانات وزير ومساعد ومستشار ومساعده أورفا مفتي الطالب وزار. والتربوية

 .الرابطة أعمال

 اإليمانية الدورة هذه خالل استفادوه ما أهم فيها ذكروا استبانة الطالب قدَّم االعتكاف نهاية وفي

 . الروحانية



 

 

 :األمية لمحو( اقرأ: )برنامج نتائج* 

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

تجدر .  في سوريا وتركيا ولبنانوطالبة   طالب ا( 308)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 



 

 

 :للصائمين إفطار وجبة ألف( 18) من أكثر* 

 العالقات وتمتين السوري المجتمع أبناء بين الصالت لتوثيق االجتماعية األنشطة ضمن من

 . ولبنان واألردن، وتركيا، سوريا، في جماعي إفطار حمالت السوريين العلماء رابطة أقامت

 . للصائمين إفطار وجبة( 18303) توزيع تم وقد

 . سحور وجبة( 3645) توزيع تم كما



 . المحاصر حمص ريف على غذائية سلة( 235) تقديم تم الحصار تخفيف في ومساهمة

 اإلفطار، طعام تناول بعد والتوجيهية التربوية الكلمات بعض بإلقاء الرابطة مشايخ من عدد وقام

 .الهادفة الثقافية المسابقات بعض أقيمت كما

 

 :رسائل تذكيرية وبطاقات *



( منشورا  من سلسلة بعنوان: )ليدبروا آياته(، تهدف هذه السلسلة إلى 18أعد المكتب العلمي )

توثيق صلة المسلم بكتاب ربه سبحانه وتعالى من خالل التدبر لكتاب هللا تعالى. وقد تناولت 

 المسلم اليومية. لالطالع على السلسلة:السلسلة عددا من اآليات الكريمة التي تتصل بحياة 

http://www.islamsyria.com/portal/album/index/17 

، وتم نشرها للمشتركين في الذكر أهل لجوال رمضان بشهر يتعلق مما ا  حديث( 20)أعدَّ كما 

لالشتراك في جوال أهل الذكر: أرسل كلمة: )ذكر( على الرقم  .خدمة )وذكر( على الواتس

 00905363127711التالي 

 

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 224) *

 وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت224تم نشر )

 وأكثر المواد قراءة:

 حمدان نور محمد: بقلم السياسية، المصطلحات وحرب السورية الثورة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8541 

 حمدان نور محمد: بقلم لغوي، مصطلح أم...  شرعي مصطلح الخالفة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8551 



 المطرفي ياسر: بقلم حداثي؟، أفق في التراثي الفقيه يشتغل عندما يحدث الذي ما

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8454 

 الكيالي علي على السعدي الملك عبد الشيخ رد

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8407 

 أحمد عبدالكريم: بقلم العظيم؟، القرآن تقرأ وأنت نيتك ما

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8440 

 الكبيسي عياش محمد: بقلم اللعبة؟، هذه تهيتن متى

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8492 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8532 

 القرضاوي يوسف: بقلم واألسباب، القدر

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8487 

 قوطيط الدين نور: بقلم القدر، عظمة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/8486 

 

 :(الجنة أبواب على كراسي) ،(نختلف تعالوا: )علميتان ندوتان *

 عن الندوة تحدثت ،(نختلف تعالوا: )بعنوان ندوة العلمي المكتب برعاية السقار منقذ. د أقام

 والتالقح اإلثراء في االختالف من االستفادة وطرق وآدابه، وأسبابه، المشروع، االختالف طبيعة

والندوة األخرى بعنوان: )كراسي على أبواب الجنة( تناولت بدعة التكفير قديما وحديثا، . الفكري

وبينت خطورته، وأوضحت أهمية االحتياط في ذلك، وأسباب الوقوع في التكفير، وموانع 

 التكفير.

 كلية وخريجي المدرسين من أغلبهم شخصا 30 اليحو منها واستفاد عينتاب، في الندوة أقيمت

 .الشريعة



 

 :سورية نسائم راديو في إذاعية حلقات( 3) *

 رمضان) برنامج في حلقات ثالث بتقديم العلمي المكتب برعاية حسين الشيخ خلف األستاذ قام

 المعركة والباطل الحق: )بعنوان األولى الحلقة. سورية نسائم إذاعة على ،(وعبر مواعظ

 في والعبرة مستمرة، المعركة وأن والباطل الحق بين الصراع عن فيها الحديث تم( مستمرة

 الباطل وأيد الباطل على كان ومن رابح، منتصر فهو الحق وناصر الحق على كان فمن النهاية،

 : لالستماع الحلقة رابط مهزوم، خاسر خائب فهو

https://soundcloud.com/nasaem-syria/mwaezwaebar-21062016 

 وضرورة أهمية عن فيها الحديث تم( وكيف؟ لماذا رمضان في التغيير: )بعنوان الثانية الحلقة

 :لالستماع الحلقة رابط بالتغيير، للبدء كفرصة رمضان شهر واغتنام التغيير

  https://soundcloud.com/nasaem-syria/mwaezwaebar-12062016 

 كأم المرأة فيها تقع التي األخطاء أهم عن فيها الحديث تم( بناء أو هدم المرأة: )الثالثة والحلقة

 :لالستماع الحلقة رابط المقترحة، الحل وطرق أوالدها مع

 https://soundcloud.com/nasaem-syria/mwaezwaebar-02072016 

 

 :المشاركة في معرض الفاتح للكتاب *

شاركت الرابطة بمعرض الفاتح للكتاب في استانبول، وتم عرض منتجات الرابطة، وكان 

 التفاعل جيدا، دونكم تقرير فيديو:



https://youtu.be/yYnhLDOjssQ 

 

 :النور سهم مصحف توزيع *

( نسخة في تركيا، 75.000( نسخة من مصف سهم النور في سوريا، و )50.000تم توزيع )

 المؤسسات والجمعيات والمدارس. لمشاهدة التقرير فيديو:تم توزيعها على 

https://youtu.be/dcqguxGnJI4 

 

 الكريم القرآن تعليم حلقات عن مصور تقرير









 

 ]تم بحمد هللا وتوفيقه[

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

info@islamsyria.com 


