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 المحتويات:

 التنفيذي للمكتب العامة األمانة زيارة* 

 (انصر) والتنمية لإلغاثة العالمية الهيئة زيارة* 

  2016 لعام التشغيلية الخطة إعداد* 

 الشرعيَّة للعلوم مكة معهد إنجازات أبرز* 

 والكتابة القراءة تعلم أتموا طالبًا( 1400) من أكثر* 

 بالقرآن للماهر األولى المسابقة إطالق* 

 العلمي المكتب أنشطة من* 

 الدعوي المكتب أنشطة من* 

 االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 221* )

 

  



 :التنفيذي للمكتب العامة األمانة زيارة *

 التعليمّية للّشؤون المساعد العام واألمين المسدي، ياسر دمحم. د للرابطة العام األمين قام

 على واّطلعوا التركية عينتاب غازي مدينة في للّرابطة الّتنفيذّي المكتب بزيارة حّوى حّمد.مد

 والعلمّية والدعوّية القرآنية المكاتب في العاملين اإلخوة مع باالجتماع قاموا كما العمل، سير

 من بمزيد العمل وأثروا اإلخوة مقترحات وسماع توجيهاتهم بإلقاء وقاموا المساندة والمكاتب

 .األفكار

 

 

 :(انصر) والتنمية لإلغاثة العالمية الهيئة زيارة *

 للشؤون المساعد العام واألمين المسدي ياسر محمد. د السوريين العلماء لرابطة العام األمين قام

 لإلغاثة العالمية الهيئة) بزيارة المشهداني أيمن. أ التنفيذي والمدير حوى محمد. د التعليمية

 التي المشتركة المشاريع في وتحدثوا وأعمالها المنظمة اريعَشَم على واطلعوا( انصر – والتنمية

 .بها يقوموا أن الممكن من



 

 

 : 2016 لعام التشغيلية الخطة إعداد* 

 إلعداد باالجتماع الرابطة وإداري قام اتباعه على الرابطة تحرص الذي المؤسسي للعمل إكماالً 

/ 7/و ،تركيا في ًا للمهاجرين السوريينمخيم/ 11/ الخطة وتشمل ،2016 لعام التشغيلية الخطة

 .رةالمحرَّ السورية المناطق إلى باإلضافة ،تركية مدن

 

 

 * أبرز إنجازات معهد مكة للعلوم الشرعيَّة:

 .ومقرئةً  اً مقرئ (20) يد على ختمة (59) يعادل بما ،الكريم القرآن من ًاجزء 1750 إقراء -



 .والفقه الحديث في العملي مادتي وإعطائهم الرئيسية المراكز إلى المخيمات طالب إحضار -

 .عينتاب غازي فرع في للطالبات الحديث مصطلح في دورة إقامة -

 .والمخيمات الفروع في وإناثًا ذكورًا المعهد لطالب الرشيديالجزء  دورة إقامة -



 

 

 :( طالبًا أتموا تعلم القراءة والكتابة1400أكثر من )* 

 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 وطالبة طالًبا( 1471) الرشيدي الجزء اختبار في نجح

 )كتاب الجزء الرشيدي هو المنهج المعتمد لتعليم القراءة والكتابة لألطفال(

 . الحمد وهلل طالباً ( 579) نظًرا عم جزء اختبار في نجح



 . الحمد وهلل طالباً ( 375) غيًبا عم جزء اختبار في نجح

 .الحمد وهلل طالباً ( 3065) نظًرا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . الحمد وهلل طالب( 206) غيبا المصحف من أخرى أجزاء اختبار في نجح

 . للطالب تحفيزية مسابقة( 32) أقيمت

 .المتفوقة والحلقات المتميزين للطالب تكريمية حفلة( 45) تأقيم

 .مصحفاً ( 482) توزيع تم

 (.وتبارك عم،، ، العشر األخيرربع يس) :قرآنيا جزءًا( 1214) توزيع تم

 .المعتمد لبرنامج محو األمية المنهج (الرشيدي الجزء: )كتابًا من (639) توزيع تم

 .التجويد في المعتمد المنهج( الّثمين الّدّر: )من كتاًبا( 2044) توزيع تم

 .للصغار (ديني أتعلممن: ) كتاًبا( 61) توزيع تم

 .للناشئة (ديني أتعلممن: ) كتاًبا( 194) توزيع تم

 .ذلك ونحو ودفاتر، أقالم من( 875) توزيعها تم التي القرطاسية مواد عدد









 

 

 :بالقرآن للماهر األولى المسابقة إطالق *

 :فرعين على وكانت الكريم، بالقرآن للماهر األولى المسابقة أجريت وتوفيقه تعالى اهلل بفضل

 .القرآن كامل حفظ األول الفرع

 .جزًءا 18 حفظ الثاني الفرع

 وتم. المشايخ من عدد من المؤلفة المختارة اللجنة قبل من المخيمات في المسابقة إجراء وتم

 واألوائل. الثاني الفرع في/ 85/و األول، الفرع في منهم/ 30/ ومتسابقة، متسابقاً  115 اختبار

 .وطالبة طالبًا( 11: )بفرعيها المسابقة في فازوا الذين



 

 

 :من أنشطة المكتب العلمي *

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

 المخيمات في المسجد ادروَّمن األلوف  عشرات تستهدف والتي( 14) العدد الحائط مجلة إصدار

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

 .متنوعة

 .الشام منبر لمعلمي ُقدمت التي للدورة والتنفيذ اإلعداد في المشاركة

 .م2016 لسنة العلمي المكتب مشاريع جدولة

 .االجتماعي التواصل وسائل في دعوية بطاقة( 29) نشر



 

 



 

 

 :من أنشطة المكتب الدعوي *

 تعالى وتوفيقه يتابع المكتب الدعوي عطاءه وأعماله، وقد تم ما يلي: بفضل اهلل 

 المرحلةب والبدء ،المرحلة األولى الدين صالح جامع في (المصطفى درب على) :دورة إنهاء

 .طالبة/ 30/ الدورة هذه من المستفيدات عددقد وصل و الثانية،

 وعدد الداعيات إلعداد دورة وهي علي، اإلمام جامع في (المصطفى درب على) :دورة متابعة

 . /18/ المستفيدات

 المستفيدات وعدد ،آمنة السيدة جامع في (والتجويد السليمة العربية القراءة) :دروس متابعة

/20/. 

وواحد تقام  دعوية، دورات منها: تقام فيها ثالثة ،( مساجد5) فيها نعمل التي المساجد عدد بلغ

 .أسبوعي علمي درسالخامس يقام فيه  مسجدالو ،(والتجويد التهجئة) :دورة فيه

 .دروس (6) الشامي البيت في حوى، سعيد أحمد الدكتور مع (الفقه دورة) متابعة

 .األخوة دار في ،القرآنو الفقه، دروس متابعة

 المستفيدين عددبلغ  ،المخيمات مساجد في فقهيةال دروسوعدد من ال ،دعوية ندوات (8إقامة )

(63.) 



 (.اإلصالحية – نزيب) :التالية المخيمات في لإلناث الطالبية األنشطة مشروع انطالق

 في ذكور الكريم القرآن لطالب (ديني أتعلم) :كتاب من الدعوي التوجيه دروسإقامة عدد من 

 تل) :التالية المخيمات في وإناث ،(بينار جيالن – حران- نزيب – أديمان) التالية المخيمات

 (.أديمان – حران – أبيض

 .وإناًثا ذكوًرا( 107) المستفيدين عدد ،مرسين مدينة في علمية دورة إقامة

 

 :االلكترونية الرابطة بوابة في( فكرية - دعوية – علمية) مادة( 221) *

أكثر وى، وترجمة. ( مادة متنوعة على بوابة الرابطة، ما بين بحث، ومقالة، وفت221تم نشر )

 المواد قراءة:

 راجح كريم محمد: بقلم أبطالها، أحد بموت تموت ال الثورة

http://www.islamsyria.com/portal/news/show/823 

 إسماعيل إبراهيم: بقلم والسكون، الحركة بين العلماء

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7677 

 الغزالي محمد: بقلم! استفادوا؟ وماذا احتفلوا لم

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7592 

 ةطمخلو خلدون: بقلم القرآن، آيات معاني تحريف على وجرأته الكيالي علي المهندس

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7581 

 زينو محمد علي: بقلم والباردين، المتحرِّقين بين

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7597 

 إلهامي محمد: بقلم الطريد، األندلسي الفقيه رحلة

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7644 

 

 ]تم بحمد اهلل وتوفيقه[ 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 يوتيوب||  فيس بوك||  تويتر

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


info@islamsyria.com 


