
 امعاةَالشَ عَدَ جمَ تَ 
 مكتبَتطويرَومتابعةَالحلقاتَالقرآنية

 دورةإنجازََتقرير

 
 

 

 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 1 رقم الدورة:

 عندان -ريف حلب الشمالي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1141/ ذو القعدة /  11 هجري 1141/ ذو القعدة /  11 هجري 1141/ ذو القعدة /  11 هجري

 3114/  9/  19 ميالدي 3114/  9/  19 ميالدي 3114/  9/  11 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 32 ذكور 1141/ ذو القعدة /  34 هجري
32 

 32 ذكور
32 

 - إناث - إناث 3114/  9/  32 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

 هي الفاتحة لمسيرة الدورات التعليمية للكوادر التدريبية بفضل هللا تعالى -
 كان الحضور متفاعال إلى المستوى المطلوب -
 تقبل الجميع المحاضرة غزارة المعلومات ودقة  تنفيذ المالحظات فكانت دورة يافعة نافعة ممتعة -

 نشاطات تتعلق
 بالدورة

التعاون مع مكتب طوبى للغرباء وبعض اإلخوة في عملية الدعوة إلى الدورات بغية تبليغ أكبر  -
 عدد ممكن من العاملين في هذا المضمار
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 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 3 رقم الدورة:

 حور -ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة الدورةتاريخ بدء 

 1141/ ذو القعدة /  33 هجري 1141/ ذو القعدة /  33 هجري 1141/ ذو القعدة /  12 هجري

 3114/  9/  12 ميالدي 3114/  9/  32 ميالدي 3114/  9/  31 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1141/ ذو القعدة /  41 هجري
11 

 1 ذكور
1 

 - إناث - إناث 3114/  11/  1 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

لم يكن في تلك القرية إال بعض مدرسين وناشطين في العمل والتعليمي يشاركون في الدورة على  -
وهذا ما ينبغي أن يزيدنا حرصا على  –أي البضاعة العلمية  -قلة بضاعة الكثير من الحاضرين 

 النهضة بهؤالء القوم لرفع المستوى العلمي والشرعي لدى الكوادر التدريبية وغيرها

نشاطات تتعلق 
 بالدورة

ترتيب أمور الحاضرين بحيث يتابعون تعلمهم للقرآن الكريم مع األستاذ أو األستاذين المحسنَين  -
 للقراءة بحيث ينهض بهم بأسرع وقت
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 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 4 رقم الدورة:

 بشنطرة -ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1141/ ذو القعدة /  33 هجري 1141/ ذو القعدة /  33 هجري 1141/ ذو القعدة /  12 هجري

 3114/  9/  32 ميالدي 3114/  9/  32 ميالدي 3114/  9/  31 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 2 ذكور 2 ذكور 1141/ ذو القعدة /  41 هجري

 9 إناث 9 إناث 3114/  11/  1 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

 الريفأساتذة نازحون إلى  -
 حريصون على العلم والتعليم -
 يريدون أن يقدموا ما عندهم وهم في المقابل مستعدون ليسمعوا من غيرهم -

شرعي ويوجههم لما الريف نفسه من طلبة العلم ال منويتساعد معهم إخوة 
 ، بل وخير الجيل القادم أمل أمة اإلسالمفيه خير القرية

 نشاطات تتعلق بالدورة
ل وتشاور قلة عددهم وبعد مكانهم عن إقامتي في تواص  ظّل األساتذة على  -

مستمر مثل مشروع افتتاح روضة واختيار المناهج المناسبة للطلبة وما إلى 
 ذلك
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 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 1 رقم الدورة:

 كفر حمرة -ريف حلب الشمالي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة الدورةتاريخ بدء 

 1141/ ذو الحجة /  1 هجري 1141/ ذو الحجة /  1 هجري 1141/ ذو القعدة /  41 هجري

 3114/  11/  11 ميالدي 3114/  11/  11 ميالدي 3114/  11/  1 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 2 ذكور 11 ذكور 1141ذي الحجة / /  2 هجري

 1 إناث 11 إناث 3114/  9/  13 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

هناك من يحفظ القرآن وهو في طريقه لحفظ القراءات المتواترة وقد التزم  -
 بالدورة ونجح بتقدير ممتاز

في  كان من الحضور من هو دون المستوى المطلوب فلم يكن من الناجحين -
 هذه الدورة واختبارها

 نشاطات تتعلق بالدورة
إقامة دورة لغير الناجحين إثر الدورة السابقة ساهم فيها بعض األساتذة  -

 الناجحين
 تم توزيع عدد من الكتب والمطبوعات لدعم الثقافة العلمية لدى المدرس -
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 ورسم القرآن تعليم القراءة السليمةطريقة  اسم الدورة: 1 رقم الدورة:

 أورم الكبرى -ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1141/ المحرم /  2 هجري 1141/ المحرم /  2 هجري 1141الحجة /  و/ ذ 32 هجري

 3114/  11/  2 ميالدي 3114/  11/  2 ميالدي 3114/  11/  3 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور الشهادات موعد توزيع

 11 ذكور 12 ذكور 1141/ المحرم /  13 هجري

 11 إناث 11 إناث 3114/  13/  11 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

ضمت الدورة مزيجا من المعلمين والمعلمات في معاهد القرآن الكريم وكان  -
أبرزها معهد عبد هللا بن رواحة ومعهد أولي األلباب مع عدد من المعلمات 

 من طلبة مدرسة الكلتاوية بحلب
 كان التفاوت في المستوى واضحا -
بد من العدد بشكل عام بحاجة ماّسة إلى دورة جزء عم لتتحّسن القراءة وال  -

العمل على التعاون بين األساتذة أنفسهم بحيث يهي ّئ القارئ المتقن أخاه 
 ليكون ن عَم األستاذ.

 نشاطات تتعلق بالدورة
تم توزيع عدد من الكتب والمطبوعات باسم تجمع دعاة الشام كهدية للجميع  -

وعلى رأسهم كتاب تفسير الع شر األخير ليكون توطئة لدورة المستوى الثاني 
 تفسير القرآن في
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 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 2 رقم الدورة:

 ريف المهندسين -ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1141/ المحرم /  34 هجري 1141/ المحرم /  34 هجري 1141/ المحرم /  2 هجري

 3114/  11/  32 ميالدي 3114/  11/  32 ميالدي 3114/  11/  9 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 2 ذكور 9 ذكور 1141/ المحرم /  32 هجري

 14 إناث 12 إناث 3114/  11/  41 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

المعهدان الجديران بأن ي تبنّى وأن يؤخذ على العاتق لما فيه من وعي هما  -
ونشاط من قبل القائمين عليه بالدرجة األولى ومن هم ضمن دائرة إشرافه 

 عليهم
في هذا المكان مركزان تعليميان يعتمدان التعليم األساسي للطالب والطالبات  -

تحتاج إلى الدعم والمساندة مع تعليم القرآن الكريم وهما من المعاهد التي 
 والمؤازرة.

 تم إلقاء كلمات هدى عقب الدورة بعد صالة العصر. -

 نشاطات تتعلق بالدورة
االستمرار في الدعم العلمي لألساتذة وتقديم الكتب والمطبوعات المتوفرة في  -

التجمع بغية تزويد فكر األستاذ بما فيه مصلحة العباد والبالد وال سيما في 
 األخيرةاآلونة 
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 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 2 رقم الدورة:

 عنجارة -ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1141/ صفر /  2 هجري 1141/ صفر /  2 هجري 1141/ المحرم /  12 هجري

 3114/  13/  11 ميالدي 3114/  13/  9 ميالدي 3114/  11/  31 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 12 ذكور 1141/ صفر /  11 هجري

 1 إناث 2 إناث 3114/  13/  13 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

المدارس التعليمية بغية تحقيق مستوى كان التعاون مع الكوادر اإلدارية في  -
 أعلى من التعليم

 كان التّقبل للدورة جملة وتفصيال على أفضل وجه وأكمل صورة -
تقدّم عدد من األساتذة من الهوتة المتحان الدورة فنال أحدهم أعلى درجات  -

 التقدير من بين أقرانه

 نشاطات تتعلق بالدورة

الطاقم التدريسي بغية تزويد تم توزيع أكبر عدد من المطبوعات على  -
األساتذة بالثقافة اإلسالمية المطلوبة والعمل على نشر الوعي بين صفوف 

 المسلمين
تم إلقاء كلمات وخواطر عقب صالة الظهر والعصر أيام الدورة في الجامع  -

الكبير فالقت استحسانا كبيرا ونبّهت إلى الظمأ الشديد الذي يفتقره المصلون 
 ويذّكرهم هناك لمن يرشدهم
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 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 2 رقم الدورة:

 قرية عرادة -ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1141/ صفر /  14 هجري 1141/ صفر /  2 هجري 1141/ صفر /  32 هجري

 3114/  13/  12 ميالدي 3114/  13/  9 ميالدي 3114/  11/  41 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1141/ صفر /  11 هجري
11 

 2 ذكور
11 

 4 إناث 4 إناث 3114/  13/  12 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

 والتعدادقرية صغيرة في المساحة  -
 ثائرة قلبا وقالبا على الطغاة -
كتب فط لب منا إقامة الدورة عندها وتكررت منهم زيارة ممتحمسة للعلم والتعلم بلغها عن ال -

 المكتب إلى أن تمت دورتهم بنجاح بفضل هللا تعالى

نشاطات تتعلق 
 بالدورة

جزء عّم استعدادًا لدورة المستوى تم تعيين أستاذ يتابع مع األساتذة في تعليم القرآن الكريم وتالوة  -
 الثاني )جزء عّم( بعونه تعالى
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 جزء عمَّ تجويدًا وتفسيًراطريقة تعليم  اسم الدورة: 9 رقم الدورة:

 أورم الكبرى –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 هجري 1141/ ربيع األول /  4 هجري 1141/ صفر / 19 هجري
 1141/  1/ ربيع  31شفهي 
 1141/  1/ ربيع 31كتابي 

 ميالدي 3111/ 1/  11 ميالدي 3114/  13/  31 ميالدي
 3111/ 1/  31شفهي 
 3111/  1/  31كتابي 

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 12 ذكور 1141/ ربيع الثاني /  1 هجري
32 

 2 ذكور
13 

 1 إناث 11 إناث 3111/  3/  1 ميالدي

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 للنشر

كان الحضور متفاوتًا في المستويات واألعمار، ومعظمه من ساكني جمعية أولي األلباب إال ما  -
 ندر ممن كان يحضر في قرية أورم الكبرى

تاًما بالدورة، ودب فيهم الحماس والتنافس حتى تحسَّن بشكل كان الحاضرون متفاعلين تفاعاًل  -
 ملحوظ من لم يكن يحسن القراءة جيدًا

 تجاوزنا كل العقبات والظروف األمنية وما تلكأنا عن متابعة الدورة -

نشاطات تتعلق 
 بالدورة

( أيام وبذلك بعد مضّي عدد 1( ساعات موزعة على )11أبرز نشاط كان في تمديد الدورة ) -
 ساعات الدورة المحددة

ساهم عدد من المتفوقين والمتفوقات في التالوة والتجويد لكتاب هللا عزَّ وجل في اختبار الطالب  -
 والعمل على استماع سور جزء عمَّ لهم بعد الوقت المحدد للدورة

 ( مستوى ثان  9المواضيع المعطاة للطلبة في هذه الدورة ) -
الرسم  –السور المكية والمدنية  –آن )أسباب النزول بعض المعلومات المهمة عن علوم القر -1

 ترتيب السور والمناسبة بين اآلي والسور( –العثماني 
إعراب بعض الكلمات المفيدة في تشكليها وتوضيح صرفها )فيما يعود بالنفع على الكل في  -3

 لفظ الكلمة...(
 مة ورسم القرآنتجويد باإلضافة إلى أهم ما ذكر من مالحظات في دروة القراءة السلي -4
 ربط السور القرآنية بالواقع المعاصر -1
فوائد وأضرار ألعب  –طريقة التبليغ والتصحيح  –ملحوظات تربوية )مفهوم الحكمة  -1

 برامج األطفال الكرتونية( –األطفال اإللكترونية 
 الفكرة من كل فقرة )ما ينبغي تعليمه للطالب عند كل سورة( -2
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 جزء عمَّ تجويدًا وتفسيًراطريقة تعليم  اسم الدورة: 9 رقم الدورة:
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 تعليم القراءة السليمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 11 رقم الدورة:

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1141/ ربيع الثاني /  12 هجري 1141ربيع الثاني / / 11 هجري 1141/ ربيع األول/ 32 هجري

 3111/  3/  12 ميالدي 3111/  3/ 11 ميالدي 3111/  1/ 32 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1141/ربيع الثاني/  33 هجري
42 

 2 ذكور
33 

 11 إناث 31 إناث 3111/  3/  33 ميالدي

عناوين الكتب 
 الموزعة وعددها

 /41تفسير العشر األخير عدد / -
 /41تعليم القراءة السليمة عدد / -
 /41حصن المسلم عدد / -

 مالحظات تتعلق 
 بطبيعة الحضور

 كان الحضور متميًزا بطابع التفوق وعلو الهّمة -
كان في الحضور من يحفظ متن الشاطبية  تواجد عدد جيد من حفظة القرآن الكريم والمجازين  بل -

كاماًل فعنده جمع القراءات السبع المتواترة وآخر من يحفظ متن الطيبة التي جمعت القراءات 
 العشر المتواترة

ه من قبل جمع الحاضرين -  كان اإللتزام التنظيمي والعلمي على أوج 

نشاطات تتعلق 
 بالدورة

والتنمية تقديم هدايا وجوائز مادية وعينية لألساتذة واآلنسات تم بالتعاون مع جمعية القدس لإلغاثة  -
المتفوقين والحائزين على الدرجات الخمس العليا في اختبار الدورة الشفهي والكتابي بما مجموعه 

 / ليرة سورية31111/
سات  قد حازت على العالمة التامة وبعد المقابلة  يجدر الذكر بأن الفائز األول  وهو - من المدّر 

الشفوية نالت رتبة التفوق للمرة األولى فعساها تكون فاتحة خير في الدورات القادمة لنرى مزيدًا 
 من التفوق والتميز على كافة المستويات واألصعدة بعون هللا تعالى وفضله.

/ جلسات متفرقة أ عطي فيها األساتذة 4على / تم تدعيم الحضور بعدد من الساعات الموزعة -
محاضرات عن خصائص القرآن الكريم وهجره فكانت الدورة من أولها إلى آخرها نور على نور 

 والقلوب تجأر إلى هللا بأن يمنحها القبول ويديم الهمة العالية والحماس والتنافس في الخير

 

 

 

 

 

 

 



 امعاةَالشَ عَدَ جمَ تَ 
 مكتبَتطويرَومتابعةَالحلقاتَالقرآنية

 دورةإنجازََتقرير

 
 

 

 القراءة السليمة ورسم القرآنتعليم طريقة  اسم الدورة: 11 رقم الدورة:

 

  

  

  
  

  
 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 11 رقم الدورة:

    3 عدد المحاضرات: 4.5 ساعات الدورة:

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 10 ذكور 1435ربيع الثاني//9 هجري 1435ربيع الثاني/ /2 هجري
35 

 25 إناث 2014/ 2/  9 ميالدي 2014/  2/  2 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 الحلقات القرآنيةأتت هذه الدورة مالصقة لدورة تعليم القراءة السليمة التي قام بها مكتب تطوير ومتابعة  -
كان الحضور إيجابيا بالنسبة لألخوة المعلمين الذين أبدوا تفاعال جيداً في حين أن المعلمات وهن كثر كان تفاعلهن  -

وهي  بسيطا وال يكاد يذكر عدا بعض المعلمات المميزات ولعل هذا يعود للبيئة التي تنتمي لها كثير من  المعلمات
 بيئة صوفية مغلقة أضف لكون معظم الحاضرات غر متعلمات تعليما أكاديميا

كان الفكر واألسلوب المطروح جديدا على الحضور ككل ألنهم بحكم قلة زادهم العملي فهم يعلمون مناهج بسيطة  -
حاب خبرة قديمة في دربوا عليها وال قدرة لديهم على التطور الذاتي إال بمساعدة جهة تدربهم وتطورهم ولكنهم أص

 التعامل مع صغار السن ولهذا كانت الدورة المقدمة ذات نفع كبير
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /35األساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -

 

 

 
 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 12 رقم الدورة:

    6 عدد المحاضرات: 6 الدورة: ساعات

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 2 ذكور 1435جمادى األول//8 هجري 1435ربيع الثاني/ /24 هجري
12 

 10 إناث 2014/ 3/ 5 ميالدي 2014/  2/  24 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 الحضور بالكامل معلمين في المدرسة والنسبة العظمى منهم غير مختصين وغير حاصلين على شهادات جامعية -
 حماس المعلمين واندفاعهم التطوعي للعمل في ظروف الثورة أكسبهم خبرة وتجربة رائعة جعلتهم يتميزون -
مديرة المدرسة أكاديمية مختصة وذات رؤية بعيدة ومحبة للتطوير وساعية له وهي التي تقوم على تطوير وتدريب  -

 كوادرها وتعزيز  روح العمل الجماعي
من بين الحضور معلم ومعلمة من ذوي االختصاص األكاديمي إضافة إلى ثقافة عالية جدا وقد ساهما كثيرا في تنشيط  -

 ادنا منهم مالحظات قيمةالدورة وتطويرها وأف
المدرسة عبارة عن خيم مقسمة لصفوف ومعلموها ال يتقاضوا أي أجر وال تصلهم أي معونات وبعد سؤالنا وبحثنا  -

تبين أن السبب هو نأي المديرة بنفسها عن طلب أي معونة أو مساعدة من أي هيئة بحكم انتمائها لعائلة مرموقة 
 لحالة المادية للمعلمين والمعلمات ومعروفة ولكن هذا انعكس بشدة على ا

 طالب وطالبة على فوجين صباحي ومسائي /400يذكر أن المدرسة تضم قرابة / -
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /14نوطة األساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -
 /14عشر وسائل لتربية األبناء )للدكتور أحمد بكار( عدد / -
 )هدية ألكثر شخص متفاعل( /1/الرحيق المختوم عدد  -
 )هدية ألكثر شخص متفاعل في الفوج الصباحي( /1التفسير الميسر عدد / -

 

 
 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 13 رقم الدورة:

    6 عدد المحاضرات: 6 ساعات الدورة:

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 3 ذكور 1435جمادى األولى//16 هجري 1435جمادى األولى//7 هجري
20 

 17 إناث 2014/ 3/  17 ميالدي 2014/  3/ 8 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

التحصيل العلمي بين الشهادة الثانوية والقليل من الحضور من معلمي ومعلمات المدرسة وهم يتراوحون في مستوى  -
 حاملي الشهادة الجامعية.

 أهم ما يميز الحضور اندفاع بعضهم ونشاطه واهتمامه. -
أهم ما يميز المدرسة ككل وجود إدارة منفتحة الذهن، طموحة تسعى وبقوة لالرتقاء بكوادرها وبطالبها بعيدا عن  -

النمطية التقليدية وذلك باستخدام األساليب الممتعة في تعليم األطفال وتفجير طاقاتهم في إطار اإلمكانات البسيطة جداً 
 والمتواضعة  )شبه المعدومة(.

سالفة الذكر كان لها أكبر األثر في تشجيع كوادرها وحضهم على حضور هذه الدورة وغيرها بأساليب إدارة المدرسة  -
 مختلفة.

المدرسة )الخيمة( بوضعها الحالي ليست بالتأكيد مكاناً مثالياً لعقد الدورات ولكنها أفضل )المتاح لتلك المدرسة( في  -
 زمن الحرب والثورة في تلك المنطقة.

 

 الموزعة وعددهاعناوين الكتب 

 /20األساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -
 /20القواعد العشر في تربية األوالد عدد / -

 

 
 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوة في التربية والتعليم اسم الدورة: 14 رقم الدورة:

    5 عدد المحاضرات: 6 ساعات الدورة:

 عندان –ريف حلب الشمالي  مكان الدورة:

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 41 ذكور 1435جمادى األولى//12 هجري 1435جمادى األولى//8 هجري
90 

 49 إناث 2014/ 3/  13 ميالدي 2014/  3/  9 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 لطلب العلم وبنشاطهم المميز كان اقبال معلميها كبيراً وتفاعلهم رائعاً.ة أهلها بحبهم واندفاعهم عادعندان وك -
لعب مكتب طوبى للغرباء الدعوي دوراً رائعاً في عمل الدعاية المناسبة للدورة وفي اإلعداد لها على الرغم من  -

ة واإلعداد لها مكانا المصاعب الكثيرة والتي كان أولها العامل األمني نتيجة القصف وقد قام األخوة بتنظيم الدور
 وزمانا وإكراماً للحاضرين بشكل جيد فجزاهم هللا كلَّ خير.

جلُّ الحضور كانوا معلمين ومعلمات على تفاوت في مستوى التحصيل العلمي التي تراوح بين الشهادة الثانوية  -
رسون في المدارس والمعاهد  واإلجازة الجامعية ولكن أغلب الحضور كانوا من المعلمين المتطوعين الذين يد ِّ

والجوامع مع قلة عدد المعلمين الموظفين بشكل رسمي في مالك التربية الذين مازال الكثير منهم يتقاضى رواتبه وال 
 يعمل في المدارس التي تقع في المناطق المحررة رغم سكنه فيها وكونه على مالك تلك المدارس.

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /100ة في التربية والتعليم عدد /األساليب النبوي -
 /50مختصر الرحيق المختوم في السيرة النبوية وزعت على المعلمين عدد / -
 /50كتاب القواعد العشر في تربية األبناء وزعت على المعلمات عدد / -
 /260حصن المسلم سلمت لمكتب طوبى للغرباء عدد / -
 /75الفقه الميسر سلمت لمكتب طوبى للغرباء عدد / -
 /100تفسير العشر األخير عدد / -
 /30الرحيق المختوم سلمت لمكتب طوبى للغرباء عدد / -

 

 
 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 15 رقم الدورة:

    13 عدد المحاضرات: 18 ساعات الدورة:

 أورم الكبرى  –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435جمادى اآلخرة//25 هجري 1435جمادى اآلخرة//21 هجري 1435جمادى األولى//28 هجري

 26/4/2014 ميالدي 22/4/2014 ميالدي 29/3/2014 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 - ذكور 1435رجب//4 هجري
25 

 - ذكور
12 

 12 إناث 25 إناث 3/5/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

كان الحضور من األخوات المعلمات فقطط ومعظمهطن مطن األخطوات المتطوعطات اللطواتي يمارسطن التربيطة والتعلطيم فطي  -
 المدارس والمساجد بغية سد الثغرة التي خلفتها الحرب.

ً التربوية و لى تعلم ما يلزمهن لتطوير قدراتهن العلمية وأساليبهنمن األخوات الحاضرات ع كان الحرص -  .اضحا
ن بعططد الشططروع بالططدورة مقططدار الضططعف العلمططي الكبيططر الموجططود فططي هططذه المنطقططة والططذي انعكططس بشططكل سططلبي يلقططد تبطط -

 ملحوظ على أداء الكوادر والطلبة في مدارس القرية.
رة لهططذه الططدورة واإلضططافات األخيططرة المعتمططدة لهططا ألقططى الشططيخ محمططد أبططو النصططر محاضططرة المقططر  وفططق المططادة العلميططة  -

تعلقطة بالتعامطل بعنوان كتاب هللا ميزان معرفة الحق ودليل الهداية، كان لها دور فعال في بلورة الكثيطر مطن المفطاهيم الم
 ذهان الطلبة.مع كتاب هللا في أ

تم دعم الدورة بمحاضرة في اإلدارة والتنظيم والتعامل مع الطلبة وفق سلم األولويات ألقاها المدرب المصطري الشطهير  -
 على أوجه.معها أحمد ساهر وكان تفاعل الطالب 

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /25كتاب طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -
 /25السليمة عدد /كتاب تعليم القراءة  -
 /10لمودودي عدد /بي األعلى االعبادة( أل -الدين  –الرب  –المصطلحات األربعة )اإلله  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 15 رقم الدورة:
 

 

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن الدورة: اسم 16 رقم الدورة:

    13 عدد المحاضرات: 18 ساعات الدورة:

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435اآلخرة/جمادى /25 هجري 1435جمادى اآلخرة//14 هجري 1435جمادى األولى//28 هجري

 26/4/2014 ميالدي 15/4/2014 ميالدي 29/3/2014 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 14 ذكور 1435رجب//8 هجري
28 

 9 ذكور
18 

 9 إناث 14 إناث 7/5/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

رسطين ث كان قرابة نصف الحاضرين مطن المدحي ،نين في القريةمن مكو   االدورة مزيجً طبيعة الحضور في هذه كانت  -
النازحين إلى هذه القرية والنصف اآلخر مطن األسطاتذة الطذين هطم مطن أبنطاء القريطة نفسطها وقطد كطان لهطذا االجتمطاع علطى 

فطي تنقطيا األفكطار وتبطادل الخبطرات  رة للتعلطيم دور كبيطرتدارس القرآن الكريم والبحث واالستقصاء عطن السُّطب ل المططو  
 خوة في هللا مما يزيد أواصر المودة والتعاون والثبات والقوة.اإلوزيادة التعارف بين 

 عططططططططططططت مفرداتهططططططططططططا علططططططططططططى لططططططططططططم تعططططططططططططد الططططططططططططدورة مقتصططططططططططططرة علططططططططططططى مططططططططططططدرس واحططططططططططططد بططططططططططططل وز ِّ  -
 طريقططططططططططططة تعلططططططططططططيم القططططططططططططراءة السططططططططططططليمة ورسططططططططططططم القططططططططططططرآن ومصطططططططططططططلحات الضططططططططططططبط القرآنططططططططططططي. -1
 معرفطة الحطق ميطزانغزيرو بالشواهد من النصوص القرآنيطة والنبويطة تحطت عنطوان كتطاب هللا  محاضرة مضغوطة -2

 ودليل الهداية.
مططت المنفعططة فططي هططذه الططدورة بمحاضططرة تفاعليططة نابضططة فططي أسططاليب اإلدارة إدارة )المدرسططة  -3  –الصططف  –وقططد ت مُّ

 مساهمة منه في تطوير الكوادر التعليمية. ( وفق طرق تنظيمية علمية قدمها المدرب الشهير أحمد ساهرالطلبة
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /28كتاب طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -
 /28كتاب تعليم القراءة السليمة عدد / -
 /10لمودودي عدد /بي األعلى االعبادة( أل -الدين  –الرب  –المصطلحات األربعة )اإلله  -
 /10اليوم والليل عدد /ة في ن  س   1000 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 16 رقم الدورة:
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 17 رقم الدورة:

    11 عدد المحاضرات: 20 ساعات الدورة:

 عويجل –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435جمادى اآلخرة//25 هجري 1435جمادى اآلخرة//14 هجري 1435/جمادى األولى/8 هجري

 27/4/2014 ميالدي 14/4/2014 ميالدي 9/3/2014 ميالدي

 الحاصلين على شهادة تخرجعدد  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 2 ذكور 1435رجب//6 هجري
14 

 2 ذكور
8 

 6 إناث 12 إناث 5/5/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

رة وضعيفة يها قرية نائية وفقبأن    حيث توصف هذه القريةأقيمت هذه الدورة في منطقة عويجل في ريف حلب الغربي  -
في المستوى التعليمي على الرغم من قربها من مدينة حلب وقد انعكطس واقطع القريطة علطى المسطتوى التعليمطي والثقطافي 

 بما في ذلك مستوى حاضري الدورة.في القرية بشكل عام 
ر مقبطوال رغطم على الرغم مما ذكرنا فقد تميزت الدورة بالتزام معظم الطلبة بالحضور وكان تفاعل الطلبة مع المحاض -

 تفاوت المستويات الموجودة.
ميطزان كان من جملة النشاطات في الطدورة إعططاء محاضطرة مطن قبطل الشطيخ محمطد أبطو النصطر بعنطوان القطرآن الكطريم  -

 .هدايةالمعرفة الحق ودليل 
مختلططف ن مططن خططالل االختبططار ومسططتوى التفاعططل مططع المعلططم مططدى الحاجططة الماسططة لرفططع مسططتوى معلمططي القريططة فططي يتبطط -

 .المجاالت بدءاً من طريقة تعليم القراءة السليمة إلى غير ذلك مما يعلمه أولئك األساتذة المتطوعين
ننس أن نتوجه لهم برسالة إجالل وإكبار وتحية لما يقومطون بطه مطن دور هطام متططوعين فطي العمليطة التربويطة  وهنا ال 

 والتعليمية على الرغم من قلة زادهم العلمي.
 

 الكتب الموزعة وعددهاعناوين 

 /20كتاب طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -
 /20كتاب تعليم القراءة السليمة عدد / -
 /15التفسير الميسر عدد / -

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 17 رقم الدورة:

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير
 

 جزء عّم تجويدًا وتفسيراً طريقة تعليم  اسم الدورة: 18 الدورة: رقم

    20 عدد المحاضرات: 36 ساعات الدورة:

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435جمادى اآلخرة//27 هجري 1435جمادى اآلخرة//24 هجري 1435ربيع الثاني//25 هجري

 27/4/2014 ميالدي 24/4/2014 ميالدي 25/2/2014 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1435رجب//6 هجري
31 

 5 ذكور
14 

 9 إناث 20 إناث 4/5/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

متططداد شططهرين ولكططن طططول الزمططان علططى حيططث أن محاضططراتها قططد توزعططت علططى ا فترتهططاتميططزت هططذه الططدورة بطططول  -
جعلهم من  المتميزين فقد ساعد توزيع المحاضرات على األيطام واألسطابيع بشطكل منطتظم علطى تالفطي الحضور هو مما 

جد وسد نقطاط الضطعف التطي ال يخلطو منهطا أحطد حيطث سطاهمت  المطادة العلميطة المقدمطة علطى رفطع مسطتوى التقصير إن و 
تالوة الحضور للجزء الثالثين من القرآن الكريم وتطوير س ب ل تعليمه للطلبة  تفسيراً وتجويداً وتحسين تطالوة المعلمطين 

 للقرآن الكريم كامال وهذا هو المبتغى والمطلوب.
ي علطوم القطرآن الكطريم ممطا ال يسطع لمتصطدر فط لمهمةاتبعت هذه الدورة مباشرة دورة مختصرة تشمل بعض المباحث ا -

 تعليم القرآن جهله وسيتم نشر التقرير والمادة العلمية الخاصة بها فور االنتهاء منها.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /31التفسير الميسر عدد / -
 /31تفسير العشر األخير عدد / -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 جزء عمَّ تجويداً وتفسيراً طريقة تعليم  اسم الدورة: 18 رقم الدورة:

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير
 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 19 رقم الدورة:

    7 عدد المحاضرات: 9 ساعات الدورة:

 بشنطرة –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 االختبار موعد تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435جمادى اآلخرة//7 هجري 1435/آلخرةجمادى ا/27 هجري

 - ميالدي 6/5/2014 ميالدي 27/4/2014 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 5 ذكور 1435رجب//12 هجري
15 

 3 ذكور
9 

 6 إناث 10 إناث 11/5/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة الحضورطبيعة 

 قرية بشنطرة وكغيرها من قرى الريف الغربي تعاني حالة شا ونقص في الكوادر. -
هيأ هللا لهذه القرية مجموعة من اإلخوة واألخوات المتطوعين الذين أخطذوا علطى عطاتقهم مسطألة سطد الثغطرة التطي سطببها  -

 المحررة.فقد المعلمين )الموظفين( وإعراضهم عن التعليم في المناطق 
تميز الحضور بإقبال رائع ونشاط متميز واألهم من ذلك أن عدداً ال بأس به يحمل خلفية علمية وتربوية وإن كان ذلطك  -

 من خالل تعليم غير أكاديمي.
مما يذكر أن هؤالء اإلخوة كانوا من أوائل الناس الذين تفاعلوا مع مشروع النور المبين لتطوير الكطوادر التعليميطة فطي  -

ارس والحلقات القرآنية، حيث أنهم قد حضروا دورة )طريقة تعلم القراءة السطليمة( وذلطك منطذ مطا يزيطد عطن عشطرة المد
 أشهر .

 ولكن بعضهم لم يدرج اسمه في سجل الحضور. /20للحضور تجاوز / فعليمالحظة: العدد ال -
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /20والتعليم عدد /كتاب األساليب النبوية في التربية  -
 /20مختصر الرحيق المختوم عدد / -

 

 
 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير
 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 20 رقم الدورة:

    7 عدد المحاضرات: 9 ساعات الدورة:

 بابيص –ريف حلب الشمالي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435جمادى اآلخرة//7 هجري 1435/آلخرةجمادى ا/27 هجري

 - ميالدي 6/5/2014 ميالدي 27/4/2014 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 16 ذكور 1435رجب//12 هجري
33 

 9 ذكور
22 

 13 إناث 17 إناث 11/5/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

قبطل وبعطد الثطورة علطى  بابيص من القرى الصغيرة الفقيرة جدا في ريطف حلطب الشطمالي والتطي عانطت مطن اهمطال كبيطر -
ر من مدينة حلطب وريطف حلطب رحل بين الجزء المالرغم من قربها الشديد من مدينة حلب وتحولها لطريق رئيسي يص

 الشمالي والغربي .
حلقات القرآن( من خطالل التعطرف علطى  –أكرمنا هللا تعالى بفتا باب العمل في مجال إعداد الكوادر معلمي )المدارس  -

أحد اإلخوة العاملين في المكتب التعليمي لريف حلب الغربي والذي لعب دوراً هاما في تعريفنا علطى احتياجطات القريطة 
 اهم األخ مشكورا بدعوة غيره من الزمالء لحضور هذه الدورة.وأهمية افتتاح دورات تطوير الكوادر فيها وقد س

ر الدورة خشية من انقططاع رواتطبهم، هطذا كالعادة امتنع المعلمون التابعون وظيفيا لمديرية تربية نظام البعث من حضو -
 تقاضون رواتبهم.ي رغم أنهم مازالوا عن التدريس أصاًل  همامتناعباإلضافة إلى 

شباب والشابات المتطوعين المتحمسين الذين يساهمون بسد ثغرة في مجال التربيطة والتعلطيم كان نصف الحضور من ال -
وقد تميز هؤالء بحماسة جيدة على الرغم من التدني الكبير في مستواهم التعليمي إذ إن أكثر من نصف أولئطك حاصطل 

ها الطذين تحمسطوا كثيطراً يطة وشطابَّاتالحضطور فكطان مطن شطباب القرعلى الشهادة اإلعداديطة فقطط، أمطا النصطف الثطاني مطن 
وأظهروا شغفهم لطلب العلطم وسطماعه علطى الطرغم مطن أنهطم غيطر عطاملين فطي المجطال التعليمطي فمطا إن سطمعوا بافتتطاح  

تمتعطوا بطأدب جطم بالحضطور حتطى نهايطة الطدورة والدورة بعد مضي يومها األول حتى أقبلوا في اليوم الثطاني والتزمطوا  
 وحسن استماع.

ما شهدناه في هذه القرية يدل وبشكل قاطع على مطدى التقصطير الفطادح مطن الطدعاة والعلمطاء وكطل مطن يصطنف نفسطه  إن -
 ت القرى المنسية في وطننا الحبيب.بأنه من رواد التغيير االجتماعي ولعل بابيص نموذج عن مئا

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /30والتعليم عدد /كتاب األساليب النبوية في التربية  -
 

 
 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 21 رقم الدورة:

    7 عدد المحاضرات: 10 ساعات الدورة:

 ريف حلب الغربي عويجل مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435رجب//23 هجري 1435رجب//9 هجري

 - ميالدي 22/5/2014 ميالدي 8/5/2014 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 4 ذكور 1435شعبان//4 هجري
16 

 4 ذكور
15 

 11 إناث 12 إناث 2/6/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

لقد تحدثنا في تقرير سابق عن وضع قرية عويجل المنسية والتي ال يختلف حالها كثيراً عن حال غيرها من قرى  -
 سورية المكلومة )وبالذات القرى الصغيرة التي كانت منسية قبل الثورة وبقيت كذلك حتى يومنا هذا(.

الحاضرين من الجامعيين والبقية كانوا مما عدد الحضور كان قليال ولكنه كان جيدا من حيث النوع فقد كان ربع عدد  -
 يتابعون الدراسة، وكان معظمهم من نخبة الشباب المتطوع العامل في المجال التعليمي.

باالندفاع والحماسة والحب للتعلم وهذا يبشر بخير قادم فيما لو  –على الرغم من قلة زادهم العلمي  –امتاز الحضور  -
 اد نفعهم فيما هم متطوعون له من العمل التعليمي والتربوي.أ حسن تعليمهم وتطويرهم لكي يزد

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./18األساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -
 

 
 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 22 رقم الدورة:

    10 المحاضرات:عدد  18 ساعات الدورة:

 ريف حلب الغربي أورم الكبرى  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ رجب /  26 هجري 1435/ رجب /  25 هجري  1435رجب /  /5  هجري

 25/5/2014 ميالدي 24/5/2014 ميالدي 4/5/2014 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  الحضورعدد  موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1435/ شعبان /  9 هجري
42 

 4 ذكور
13 

 9 إناث 31 إناث 7/6/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

هذه الدورة تقام للمرة الثانية في قرية أورم الكبرى في فترة لم تتجاوز الشهرين والسبب هو االقبال الكبير من اإلخوة  -
 المتطوعين على هذه الدورة والَضْعف الموجود بين المعلمين المتطوعين في هذه المنطقة.

 كان الحضور مزيجاً من الكوادر التعليمية العاملة في قرية أورم الكبرى والجمعيات التابعة لها. -
ز امتحانها في المرة اكتظت هذه الدورة بالمتدربين حيث كان عدد غير قليل منهم يعيد الدورة لعدم تمكنه من اجتيا -

 السابقة.
ساهمت إحدى المدرسات المتميزات في العمل على تطوير الكوادر صغيرة السن وترقيتهم في الدروس القرآنية  -

 حرصاً منها على تقديم المنفعة ومساعدتهم على تجاوز الضعف الذي يعانون منه.
ة بعدد الحضور، وقد تم توجيه غير الناجحين إلى لم تكن نسبة الناجحين الحائزين على شهادات التخرج كبيرة مقارن -

 ضرورة عدم اليأس والجزع وإلى أهمية بذل الجهد والوسع وإعادة المحاولة في الدورات الالحقة.
من األمور القيمة التي نجنيها من تلك الدورات هو هذه اللقاءات بين الكوادر التعليمية، وتنقيا األفكار من خاللها  -

 وتبادل الخبرات.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 /. 42كتاب تعليم القراءة السليمة عدد /  -
 /. 42كتاب طريقة تعليم القراءة السليمة عدد /  -
 /. 42كتاب القواعد العشر في تربية األبناء د. عبد الكريم بكار عدد /  -
 /. 42مصحف شريف قياس وسط عدد /  -

 

  



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 23 رقم الدورة:

    7 عدد المحاضرات: 9 ساعات الدورة:

 ريف حلب الغربي أورم الكبرى  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435شعبان//11 هجري 1435شعبان//4 هجري

 - ميالدي 9/6/2014 ميالدي 2/6/2014 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 13 ذكور 1435شعبان//24 هجري
42 

 8 ذكور
25 

 17 إناث 29 إناث 22/6/2014 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

القراءة السليمة في قرية أورم الكبرى ولكن على الرغم من أن تجمع دعاة الشام قد أقام أكثر من دورة لطريقة تعليم  -
 هذه الدورة تقام للمرة األولى.

قرية أورم الكبرى من القرى التي أصبحت تعج بالحركة بعد موجة النزوح الكبيرة إليها وهي تغص بالنازحين  -
 وباألطفال المحتاجين لمعلمين أكفاء.

ؤسسات اإلغاثية والخيرية ولكن ذلك مازال دون يوجد في القرية أكثر من مدرسة تم تبني بعضها من بعض الم -
المستوى المطلوب، باإلضافة إلى أن فكرة إعداد المعلمين المتطوعين وتطويرهم مازالت بعيدة عن أذهان معظم 

 القائمين على تلك المؤسسات.
فة من أصحاب لقد حوى الحضور مستويات علمية وقدرات مهارية متنوعة كان فيها عدد ال بأس به من النخب المثق -

الشهادات والخبرات باإلضافة لعدد غير قليل من المتطوعين الذين اكتسبوا خبرة جيدة ال يستهان بها )وبالذات من 
 المعلمات(.

 من الحضور عاملون في المجال التعليمي والدعوي. %90أهم ما يميز هذه الدورة أن  -
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./45ي التربية والتعليم عدد /كتاب األساليب النبوية ف -
 ./50حصن المسلم عدد / -

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 24 رقم الدورة:

    10 عدد المحاضرات: 18 ساعات الدورة:

 حيان –ريف حلب الشمالي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار الدورةتاريخ انتهاء  تاريخ بدء الدورة

 1435/ شعبان /  13 هجري 1435/ شعبان /  7 هجري  1435/ رجب /  12 هجري

 2014/  6/  11 ميالدي 2014/  6/  5 ميالدي 2014/  5/  11 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 22 ذكور 1435/ شعبان /  23 هجري
22 

 8 ذكور
8 

 - إناث - إناث 2014/  6/  21 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

قرية حيان من قرى الريف الشمالي لمدينة حلب وهي على الرغم من قربها من المدينة فقد اتصطفت بَِّضطعف كبيطر فطي  -
الحاصطلين علطى إجطازة ( ال يتجطاوز عطدد 15000الجانب العلمي والتعليمي إذ أن هذه القرية التي جطاوز عطدد سطكانها )

 ( من أبنائها كما نقل لنا أهل القرية وقد انعكس ذلك سلباً على عدد وطبيعة حاضري الدورة.25جامعية )
لقد كان الفضل في تنسيق وإقامة هذه الدورة لإلخوة في المجلس الشرعي لمحافظة حلب )فرع الريف الشطمالي( الطذين  -

لدورة ونخص منهم بالذكر الشيخ خالد السيد والشيخ محمطد عمطر خالطد جطزى تواصلوا معنا ورتبوا األمور إلقامة هذه ا
 هللا الجميع كل خير.

 كان معظم الحضور من الشباب النشيط العامل في الجهاد فضالً عن التعليم والدعوة. -
د توفرت بهمة بعض المدرسين وسائل إيضاح )جهاز إسقاط( مما ساعد في استخدامها لعرض بعض المقاطع والمشطاه -

 المدعمة للدورة والتي كان لها أثر جيد.
مما يذكر أن قرية حيان من قطرى الريطف حلطب الشطمالي التطي تحطررت بطاكراً وقطد كطان فيهطا شطباب لعبطوا دوراً إيجابيطاً  -

 مميزاً في الثورة وكان فيها أيضاً من لعب عكس ذلك )وهللا يعلم المفسد من المصلا(.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./22مصحف شريف مقاس وسط عدد / -
 ./22إلى أبنائي وبناتي خمسون شمعة إلضاءة دروبكم )د. عبد الكريم بكار( عدد / -
 ./22كتاب تعليم القراءة السليمة للقرآن الكريم واللغة العربية عدد / -
 ./22منهاج تطوير الكوادر التعليمية في طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -

 

  



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 25 رقم الدورة:

    8 عدد المحاضرات: 11 ساعات الدورة:

 خان العسل –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435شعبان / /  7 هجري  1435/ رجب /  22 هجري

 - ميالدي 2014/  6/  5 ميالدي 2014/  5/  21 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1435/ شعبان /  28 هجري
32 

 9 ذكور
27 

 18 إناث 21 إناث 2014/  6/  26 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

الدورة في قرية خان العسل )ريف حلب الغربي( وهي من القرى القريبة جطداً مطن مدينطة حلطب وفيهطا نسطبة  أقيمت هذه -
 مقبولة من المتعلمين.

أهم ما يميز هذه الدورة عن سابقتها هو المستوى التعليمي الجيد والتفاعل الممتاز من الحضور، فقطد كطان عطدد ال بطأس  -
 ضافة لَِّكم ال بأس به من الجامعيين.به حاصالً على الشهادة الثانوية باإل

 الحضور كان مزيجاً من المعلمين والمعلمات المتطوعين والنازحين من مختلف مناطق سورية. -
طالططب وطالبططة وهطذا زاد حماسططتنا إذ أننططا نرجططو أن  600المدرسطة التططي أقيمططت فيهطا هططذه الططدورة تحطوي مططا يزيططد علطى  -

 دد كبير من الطالب.ينعكس األثر اإليجابي لهذه الدورة على ع
هذه المدرسة على ما تضمه من عدد كبير من الطالب والمعلمين تعاني بشدة من نقص التمويل والدعم وقطد ظهطر هطذا  -

جلياً من خالل عطدم القطدرة علطى تجهيطز مبنطى مسطتقل لطالبطات المرحلطة اإلعداديطة والثانويطة ممطا اضططرهم للطدوام مطع 
فيه من المفاسطد الشطيء العظطيم لطذا فإننطا نهيطب بكطل مهطتم بالعمليطة التربويطة علطى الطالب الذكور في نفس المبنى وهذا 

 مساعدة القائمين على هذه المدرسة من أجل تجهيز مبنى مستقل للطالبات.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./35كتاب األساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -
 ./60حصن المسلم عدد / -
 ./3المختوم / مختصر الرحيق -

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 26 رقم الدورة:

    11 عدد المحاضرات: 17 ساعات الدورة:

 األتارب –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ شعبان /  23 هجري 1435/ شعبان /  14 هجري  1435/ رجب /  11  هجري

 2014/  6/  21 ميالدي 2014/  6/  12 ميالدي 2014/  5/  10 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 12 ذكور 1435/ شعبان /  28 هجري
32 

 7 ذكور
18 

 11 إناث 20 إناث 2014/  6/  26 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمت هذه الدورة في مدينة األتارب التي تعد إحدى عواصم الثورة في ريف حلب الغربي وهي من المطدن الغنيطة عطن  -
 التعريف حيث تعتبر ناحية تتبع لها باقي القرى المجاورة.

 األتارب.تم التنسيق لهذه الدورة مع المجلس الشرعي لمدينة  -
ضمت هذه الدورة فضالً عن المعلمين والمعلمات عدداً من طلبطة العلطم الشطرعي المتميطزين ممطا جعطل هطذه الطدورة فطي  -

 أرقى درجاتها من حيث سوية الحاضرين العلمية.
 ألحقت الدورة بمحاضرة في التخطيط واإلدارة قدمها المدرب المصري أحمد ساهر. -
يزاً وقد أبدى الحضور اهتماماً واندفاعاً كبيرين، وطلبوا بأن تكطون الطدورات متتابعطة لقد كان تفاعل الحضور قوياً ومم -

 ومتوالية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم على تطوير أنفسهم واالرتقاء بمستوى أدائهم.
 العمر.ختاماً ال ننس أن نكرر شكرنا للقائمين على معهد األتارب الشرعي ونخص بالذكر األستاذ محمد  -

كما نتقدم بالشطكر لطا اللجنطة المركزيطة لطدعم الحطراك فطي مدينطة حلطب التطي تكفلطت بمصطاريف هطذه الطدورة واحتياجاتهطا 
 أجور المعلمين( –نفقات  –مواصالت  –)مطبوعات 

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./35/منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال طريقة تعليم القراءة السليمة عدد  -
 ./35كتاب تعليم القراءة السليمة عدد/ -
 ./35مصحف شريف مقاس وسط عدد/ -
 ./35خمسون شمعة إلضاءة دروبكم إلى أبنائي وبناتي أ.د عبد الكريم بكار عدد/ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 26 رقم الدورة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 27 رقم الدورة:

    12 عدد المحاضرات: 18 ساعات الدورة:

 بابيص –ريف حلب الشمالي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ شعبان /  26 هجري 1435/ شعبان /  26 هجري  1435/ رجب /  12  هجري

 2014/  6/  24 ميالدي 2014/  6/  24 ميالدي 2014/  5/  11 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 12 ذكور 1435/ رمضان /  4 هجري
26 

 7 ذكور
8 

 1 إناث 14 إناث 2014/  7/  2 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمططت هططذه الططدورة فططي مدينططة بططابيص بعططد أن سططبقتها فططي الشططهر الماضططي دورة األسططاليب النبويططة فططي التربيططة والتعلططيم  -
 ( لمعرفة طبيعة القرية والحاضرين.20)يرجع لتقرير الدورة رقم 

المستوى بشكل عطام وبطين الطذكور واإلنطاث بشطكل خطاص، إذ كانطت لوحظ بهذه الدورة كما في سابقتها تفاوت كبير في  -
معظم الحاضرات من حملة شهادة التعليم األساسي فقط بينما كان اإلخوة الذكور من أصطحاب مسطتويات تعليميطة أعلطى 

 وكان بعضهم حاصالً على الشهادة الجامعية.
 لمات جهداً كبيراً سعياً منهم لرفع مستواهم.تميز الحضور بإقبال رائع وبشغف للتعلم وقد بذل المعلمون والمع -
لقد كانت الطدورة مكثفطة ومضطغوطة وخاصطة أن هطذه الطريقطة فطي تعلطيم القطراءة العربيطة كانطت تمطر ألول مطرة بمعظطم  -

المتدربين، إذ كانت أمراً جديداً عليهم وهذا يتطلب منهم مزيد مران وتدريب، وقد ظهر هذا جلياً في قلة عدد الناجحين 
 ين حصلوا على شهادات تخرج بهذه المادة.الذ

 واحتياجاتهططا الططدورة هططذه بمصططاريف تكفلططت التططي حلططب مدينططة فططي الحططراك لططدعم المركزيططة اللجنططة لططا بالشططكر نتقططدم -
 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./30تعليم القراءة السليمة عدد /منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال طريقة  -
 ./30كتاب تعليم القراءة السليمة عدد/ -
 ./30الواجبات المحتمات المعرفة على كل مسلم عدد / -
 ./30محمد بين الجافي والغالي عدد / -
 ./30الدروس المهمة لعامة األمة عدد / -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 السليمة ورسم القرآنطريقة تعليم القراءة  اسم الدورة: 27 رقم الدورة:
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 28 رقم الدورة:

    10 عدد المحاضرات: 18 ساعات الدورة:

 الجينة –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ شعبان /  27 هجري 1435/ شعبان /  25 هجري  1435/ رجب /  30  هجري

 2014/  6/  25 ميالدي 2014/  6/  23 ميالدي 2014/  5/  29 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 15 ذكور 1435/ رمضان /  4 هجري
38 

 14 ذكور
30 

 16 إناث 23 إناث 2014/  7/  3 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

بلدة الجينة في الريف الغربي لمحافظة حلب عاصمة للعلماء ولطلبطة العلطم الشطرعي، ولقطد كطان العطدد الطوافر مطنهم مطن  -
 ومالحظاتهم واقتراحاتهم. أوائل المهتمين بحضور هذه الدورة وتدعيمها وتطويرها من خالل آرائهم

مطدير المجلطس الشطرعي  حضر الدورة عدد من اإلخوة الكرام في المجلس الشرعي لمدينة األتطارب وكطان علطى رأسطهم -
في األتارب حيث ألفكاره ومقترحاته دور كبير في تطوير الدورة وفطي التجهيطز لعطدد مطن الطدورات القادمطة بحيطث تطتم 

 يما يلزم لتطوير أدائهم ولرفع مستواهم.تغطية احتياجات معلمي المنطقة ف
لقد كان مطن بطين الحاضطرين إخطوة ذوو مسطتويات متميطزة سطيكونون بعطون هللا مطن خطالل المتابعطة مطع كطوادر مشطروع  -

النططور المبططين قططادرين علططى أن يكونططوا مططدربين يغطططون احتياجططات المنطقططة ويوسططعون مجططال إقامططة الططدورات فططي هططذه 
 المنطقة وغيرها.

-  ً فإننا ال ننس أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع اإلخوة الذين كان لهم دور في إنجاح هذه الدورة ونخص منهم بالطذكر  ختاما
 الشيخ علي رضا مدير المجلس الشرعي في مدينة األتارب حفظه هللا ورعاه.

 واحتياجاتهططا الططدورة هططذه بمصططاريف تكفلططت التططي حلططب مدينططة فططي الحططراك لططدعم المركزيططة اللجنططة لططا بالشططكر نتقططدم -
 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./40منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال طريقة تعليم القراءة السليمة عدد / -

 ./40كتاب تعليم القراءة السليمة عدد/ -

 ./40مصحف شريف مقاس وسط عدد/ -
 ./10خمسون شمعة إلضاءة دروبكم إلى أبنائي وبناتي أ.د عبد الكريم بكار عدد/ -

 ./10كتاب الصبر عدد / -

 ./10القواعد العشر عدد / -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 28 رقم الدورة:
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم جزء عّم تفسيرًا وتجويداً  اسم الدورة: 29 الدورة:رقم 

    17 عدد المحاضرات: 34 ساعات الدورة:

 مدرسة القرية –بشنطرة  –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ شوال /  10 هجري 1435/ شوال /  6 هجري  1435/ رحب /  30  هجري

 2014/  8/  7 ميالدي 2014/  8/  3 ميالدي 2014/  5/  29 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 7 ذكور 1435/ شوال /  20 هجري
25 

 1 ذكور
5 

 4 إناث 18 إناث 2014/  8/  17 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

هذه الدورة هي الدورة الثالثة فطي سلسطلة تططوير الكطوادر التعليميطة العاملطة فطي المعاهطد الشطرعية والمطدارس والحلقطات  -
 المسجدية، وقد كنا قد تحدثنا في تقارير سابقة عن طبيعة هذه القرية.

وحصل على شطهادتها، لقد كانت نسبة اإلخوة واألخوات الملتزمين بحضور هذه الدورة أكبر ممن نجا في هذه الدورة  -
 ولعل أولئك الناجحين على قلة عددهم أن يكونوا ركيزة فاعلة تنهض بمستوى باقي إخوانهم وأخواتهن.

لقد تبين لنا بعد إجراء عدد من الدورات قلة عطدد المعلمطين المجطازين بهطذه الطدورة )الطذين يجتطازون امتحاناتهطا( وذلطك  -
 ألسباب عديدة نجملها بما يلي:

هطذه الطدورة لمطن حقطق نسطبة النجطاح فطي مطادتي الطتالوة والتفسطير لجطزء عطم ، والتفسطير علطم تخصصطي النجاح فطي  -1
يحتاج إلى جهد وحفطظ وبالمقابطل فهنطاك الكثيطر مطن المعلمطين ممطا يطنجا فطي امتحطان التفسطير ويعسطر عليطه اجتيطاز 

 حه أوقات الدورات الجماعية عادة.امتحان التجويد إذ أن التجويد يحتاج إلى لدربة ومتابعة وتلٍق أكثر مما تتي
إن التنططوع فططي طبيعططة الحضططور والتبططاين فططي مسططتوياتهم أحططد أهططم المعيقططات التططي تواجهنططا، ولكططن ظططروف الثططورة  -2

 واالختالف بمستويات المتطوعين في عملية التعليم هو واقع ال يمكن تجاوزه.
يلة وهذا يستلزمه ذلك من مزيطد جهطٍد ومتابعطة مطن هذه الدورة تختلف عن سابقاتها بأنها بحاجة إلى فترة زمنية طو -3

الحضور الكرام ولهذا السبب فإن أعداد الحضور غالباً ما يختلطف بطين نصطف الطدورة األول والنصطف الثطاني منهطا 
 مما ينعكس سلباً على عدد الناجحين.

ير العلميطة والشطرعية لمطنا على الرغم من كطل مطا ذكرنطا فطإن تجمطع دعطاة الشطام فطي كطل دوراتطه يؤكطد التزامطه بالمعطاي -
 اإلجازات للمعلمين الخاضعين لعملية التطوير.

 واحتياجاتهططا الططدورة هططذه بمصططاريف تكفلططت التططي حلططب مدينططة فططي الحططراك لططدعم المركزيططة اللجنططة لططا بالشططكر نتقططدم -
 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./25األخير عدد /تفسير العشر  -

 ./25التفسير الميسر عدد / -

 ./25استخالص المعاني التدبرية في جزء عم  عدد / -

 ./10أسئلة لتثبيت حفظ وفهم جزء عم  عدد / -

 ./8شمعة إلضاءة دروبكم )أ.د عبد الكريم بكار( عدد / 50إلى أبنائي وبناتي  -

 ./10م بكار( عدد /القواعد العشر أهم القواعد في تربية األوالد )أ.د عبد الكري -

 



 
  

 

 طريقة تعليم جزء عم  تفسيراً وتجويداً  اسم الدورة: 29 رقم الدورة:
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 30 رقم الدورة:

    17 عدد المحاضرات: 18 ساعات الدورة:

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ شوال /  20 هجري 1435/ شوال /  25 هجري  1435/ شعبان /  30  هجري

 2014/  8/  17 ميالدي 2014/  8/  6 ميالدي 2014/  6/  28 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 6 ذكور 1435/ شوال /  28 هجري
15 

 6 ذكور
10 

 4 إناث 9 إناث 2014/  8/  25 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 تخلل هذه الدورة وجود عدد من الكوادر التي تحفظ قسماً ال بأس به من القرآن الكريم مع إتقان التجويد. -
مسطتويات اآلنسطات واألسطاتذة والغالطب مطنهم فطي يعمطل فطي المجطال التعليمطي، فحرصطوا علطى تططوير هناك تفاوت بين  -

 مستواهم في فترة حضور الدورة.
 التزم غالب الحضور بالدوام مع كثرة عدد أيام الدورة. -
 تميز الحضور بالتفاعل اإليجابي الجيد مع المحاضر وخصوصاً اآلنسات. -
 أيام الصيف الحار وضمن شهر رمضان المبارك وكان لذلك تأثير على الحضورأقيمت محاضرات هذه الدورة في  -
ساهمت إحدى اآلنسات ممن تمتلك كفاءة جيدة في قراءة القرآن برفع مستوى اآلنسات ليتجاوزن مرحلطة الضطعف عنطد  -

 بعضهن.
 تم دعم الحضور بمحاضرتين في التعريف بالقرآن الكريم وخصائصه ومظاهر هجره. -
لطدورة شطحذ همطم الكطوادر التطي لطم توفطق فطي اجتيطاز امتحطان الطدورة، وتطم تطذكيرهم بضطرورة عطدم اليطأس تم في آخطر ا -

 والعمل على بذل الجهد لرفع مستواهم التعليمي في دورات الحقة.
 واحتياجاتهططا الططدورة هططذه بمصططاريف تكفلططت التططي حلططب مدينططة فططي الحططراك لططدعم المركزيططة اللجنططة لططا بالشططكر نتقططدم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./20منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال طريقة تعليم القراءة السليمة عدد / -

 ./20كتاب تعليم القراءة السليمة عدد/ -

 ./15السيرة النبوية )العهد المكي( د. راغب السرجاني عدد / -
 ./6محمد علي الهاشمي عدد /مختصر شخصية المسلم د.  -

 ./10مختصر شخصية المرأة المسلمة د. محمد علي الهاشمي عدد / -

 

 

 

 

 



 
  

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 30 رقم الدورة:
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