
  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 31 رقم الدورة:

    9 عدد المحاضرات: 14 ساعات الدورة:

 الثانوية الشرعية للبنات –الجينة  –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435/ شوال /  21 هجري  1435/ شوال /  12  هجري

 - ميالدي 2014/  8/  18 ميالدي 2014/  8/  9 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 27 ذكور 1435شوال / /  24 هجري
50 

 21 ذكور
38 

 17 إناث 23 إناث 2014/  8/  21 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 قرية الجينة في ريف حلب الغربي من القرى الصغيرة التي تمتلئ علماً ومعرفة. -

 يوجد في هذه القرية عدد ال بأس به من طلبة العلم والمثقفين ذكوراً وإناثاً. -

هذه الدورة عن غيرها بنسبة حضور عالية للذكور مقارنة مع اإلناث إذ أن معظم الدورات السابقة لمم تتجاوز تميزت  -

 فيها نسبة الحضور من الذكور الثلث وهذا مؤشر إيجابي ودليل تطور.

كان تفاعلهم كما تميزت هذه الدورة عن غيرها بالمستوى العلمي والثقافي العالي لمعظم الحضور الذين أغنوا الدورة و -

 مميزاً وأفدنا منهم أفكاراً مهمة.

ختاماً فإن كم ونوع اإلخووة واخخووات الحاضورين شوجعنا لالسوتمرار بقووة فوي هوذه القريوة ويودفعنا لنشوجع غيرنوا مون  -

 الهيئات والمؤسسات الفاعلة الستثمار هذه الكوادر وعدم إضاعتها.

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./50عدد / -محمد أبو النصر  –اخساليب النبوية في التربية والتعليم  -

 ./50السيرة النبوية )العهد المكي( د. راغب السرجاني عدد / -

 ال ننس أن نتوجه بالشكر لإلخوة في هيئة أهل الشام العلمية الذين زودونا بنسخ السيرة النبوية )العهد المكي( 

 د. راغب السرجاني فجزاهم هللا كل خير.

 

 

 



  
 

 اخساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة 31 رقم الدورة

 



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم جزء عّم تفسيرًا وتجويداً  الدورة:اسم  32 رقم الدورة:

    14 عدد المحاضرات: 28 ساعات الدورة:

 المدرسة اإلعدادية –كفرنوران  –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 هجري 1435/ شوال /  18 هجري  1435/ شعبان /  29  هجري
 1435شوال//24شفهي: 
 1435شوال//25كتابي: 

 ميالدي 2014/  8/  15 ميالدي 2014/  6/  27 ميالدي
 21/8/2014شفهي:
 22/8/2014كتابي: 

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 4 ذكور 1435/ ذي القعدة /  5 هجري
49 

 2 ذكور
12 

 10 إناث 45 إناث 2014/  9/  1 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 أقيمت هذه الدورة في شهر رمضان شهر القرآن في قرية كفرنوران التابعة لمنطقة اختارب. -

( معلمين ومعلمات من المختصين والمتميزين بالعلوم الشورعية 4معهد شرعي لإلناث يقوم عليه ) يوجد في كفرنوران -

ويستهدف هذا المعهد طالبات المرحلة الثانوية حيوث أن فكورة هوذا المعهود تقووم علوى السوعي لتأهيول تلو  الفتيوات لويكن 

 معلمات فاعالت في المستقبل.

تجمع دعاة الشام الساعي لبناء جيل جديد من الكوادر فقد انضم عدد ال بوأس نظراً لتشابه فكرة هذا المعهد مع مشروع  -

به من طالبات المعهد لمعلماتهن في حضور هذه الدورة فكانوت دورة مون أمتوع الودورات وأكثرهوا غوزارة بالمعلوموات 

دورة( يتركز في تنظويم والنصائح والتوجيهات وأدلى فيها كل من اخساتذة المختصين بدلوه وكان دور اخستاذ )معلم ال

اخفكار المطروحة وإدارة الصف فأتت الدورة مباركة فوي وقتهوا وكوان عودد سواعاتها اإلجموالي أقول مون نظيراتهوا فوي 

 القرى اخخرى.

من العوامل اخساسية التي ساهمت في تحقيق الفائدة المرجوة علوى أكمول وجوه أن اخسواتذة المتقنوين فوي مجوال الوتالوة  -

باقي زمالئهم خارج أوقات الدورة فقاموا بحسن تعليم إخوانهم للوتالوة ورفوع مسوتواهم ومسواعدتهم فوي خصصوا وقتاً ل

 تجاوز نقاط الضعف التي كانت لديهم.

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

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

 ./10منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال طريقة تعليم القراءة السليمة عدد / -

 ./50استخالص المعاني التدبرية )الفاتحة وجزء عّم( عدد / -

 ./10( عدد /25الجزء  –الذاريات  –قد سمع  –استخالص المعاني التدبرية )تبار   -

 ./50مصاحف قياس كبير عدد / -

 ./50كيف نحيا بالقرآن عدد / -

 ./50التفسير الميسر عدد / -
 



  
 

 طريقة تعليم جزء عّم تفسيراً وتجويداً  اسم الدورة 32 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 تعليم القراءة السلمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 33 رقم الدورة:

    9 عدد المحاضرات: 14 ساعات الدورة:

 مدرسة القرية –بابكة  –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ ذو القعدة /  8 هجري 1435/ شوال /  24 هجري  1435/ شوال /  12  هجري

 2014/  9/  13 ميالدي 2014/  8/  21 ميالدي 2014/  8/  9 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1435/ ذو القعدة /  13 هجري
30 

 9 ذكور
19 

 10 إناث 19 إناث 2014/  9/  8 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

اجتمع اخساتذة من قريوة كفور ناصوح موع أسواتذة مون قريوة بابكوة )كوال القوريتين مون قورى ريوف حلوب الغربوي( ليلتقووا  -

جميعاً في بوتقة علمية، وروضة من رياض الجنة تهدف إلعداد الكوادر التعليمية التي تقوم على تعليم اخجيال القراءة 

 والقرآن وعلوم الدين.

فوي كوانوا أن العديود مون المعلموين  مون رغمرص على التطوير بارزاً في المعلمين علوى الوكان اخدب وحب التعلم والح -

مستوى مبتدئ في العلم والتعليم، مما يشجع على المسوارعة فوي متابعوة الودورات التأهيليوة لهوم، وال سويما ونحون علوى 

 مشارف عام دراسي جديد.

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./40كتاب القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -

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

 ./30عدد /مصحف قياس كبير  -

 

 

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة 33 رقم الدورة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة: 34 رقم الدورة:

    10 عدد المحاضرات: 14 ساعات الدورة:

 مدرسة القرية –إبين سمعان  –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ ذو القعدة /  7 هجري 1435/ شوال /  25 هجري  1435/ شوال /  12  هجري

 2014/  9/  3 ميالدي 2014/  8/  22 ميالدي 2014/  8/  9 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  الحضور عدد موعد توزيع الشهادات

 36 ذكور 1435/ ذو القعدة /  13 هجري
56 

 9 ذكور
15 

 6 إناث 20 إناث 2014/  9/  8 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 إبين سمعان تشتهر بمراكز التعليم الشرعي وهي تقع بين ريف حلب الغربي وريف إدلب. -

 وحرص شديد من المتدربين على االستفادة والتطوير.بدأت الدورة بحماس قوي  -

الزيادة الكبيرة في عدد الحضور من الذكور مقارنة بعدد اإلناث مون اخموور المميوزة والملفتوة للنظور مقارنوة موع بواقي  -

 الدورات.

لموين والمعلموات على الرغم من استهداف قوات النظام لهذه البلدة بالقصف أثناء فترة إقامة الدورة فقود بقوي معظوم المع -

 ملتزمين بالحضور وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على همة عالية وحرص على التعلم.

مراعاة للظروف القاسية التي حصلت بسوبب القصوف فقود توم تأجيول موعود االختبوار الكتوابي بضوعة أيوام رفقواً بواإلخوة  -

 الحضور.

 كبيرة في تل  المنطقة.الدعوة للدورة كانت محدودة بسبب عدم وجود قاعات أو صاالت  -

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./60كتاب القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -

 ./60الكوادر التعليمية في مجال طريقة تعليم القراءة السليمة عدد /منهاج تطوير  -

 ./60مصحف قياس كبير عدد / -

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة 34 رقم الدورة



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 والتعليماألساليب النبوية في التربية  اسم الدورة: 35 رقم الدورة:

    10 عدد المحاضرات: 15 ساعات الدورة:

 تقاد –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435/ ذو القعدة /  7 هجري  1435/ شوال /  22 هجري

 - ميالدي 2014/  9/  2 ميالدي 2014/  8/  19 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة حضور عدد الحضور توزيع الشهاداتموعد 

 20 ذكور 1435/ ذو القعدة /  15 هجري
56 

 9 ذكور
35 

 26 إناث 44 إناث 2014/  9/  10 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 الشام في هذه القرية.أقيمت هذه الدورة في قرية تقاد في ريف حلب الغربي وهي أول دورة يقيمها تجمع دعاة  -

 لقد كان الفضل في االتصال بنا وتنسيق إقامة الدورة لجمعية )رحماء تقاد اإلغاثية(. -

( أخواً وأختواً إذ 12لقد كان عدد الحضور قليالً جداً فوي اليووم اخول مون انطوالد الودورة إذ لوم يتجواوز عودد الحضوور ) -

ورة ولكن بعد الحصة اخولى، وما أن انتشر خبر إقامة الودورة كان هنا  تقصير في بذل الجهد الالزم لإلعالن عن الد

 /40شووخص موونهم / /64حتووى تضوواعف عوودد الحضووور بشووكل كبيوور جووداً إذ وصوول العوودد اإلجمووالي لموون حضووروا /

مواظبوون وقوود بقووي عوودد الحضووور فووي ازديوواد حتووى آخوور يوووم فووي الوودورة ممووا اضووطرنا إلقامووة فتوورة تعويضووية طويلووة 

 ( لتعويض ما فات اإلخوة في أول يومين.)حصتين متتابعتين

لقد زيّن هذه الدورة وجود عدد ال بأس به من اإلخوة واخخووات المتميوزين مون ذوي التحصويل العلموي ممون كوان لهوم  -

 نشاط في مدينة حلب وغيرها.

الكثير من اآلمال بشأن لقد تميزوا بما لديهم من خبرات علمية وقدرة على التعاون واالستيعاب والفهم وقد عقدنا عليهم  -

 التعاون وتفعيل وتطوير العمل العلمي في تل  المنطقة.

 مطبوعوات) واحتياجاتها الدورة هذه بمصاريف الذي تكفل اخخ المحسن أبو خالد إباء ل  بالشكر نتقدمختاماً ال ننس أن  -

 .(المعلمين أجور – نفقات – مواصالت –
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./70تطوير الكوادر التعليمية اخساليب بالنبوية في التربية والتعليم عدد /منهاج  -

 ./60السيرة النبوية العهد المكي د. راغب السرجاني عدد / -

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة 35 رقم الدورة



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 تعليم القراءة السلمة ورسم القرآنطريقة  اسم الدورة: 36 رقم الدورة:

    17 عدد المحاضرات: 18 ساعات الدورة:

 كفرناها –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ ذو القعدة /  11 هجري 1435/ شوال /  27 هجري  1435/ شوال /  19  هجري

 2014/  9/  6 ميالدي 2014/  8/  30 ميالدي 2014 / 8/  16 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 - ذكور 1435/ ذو القعدة /  13 هجري
15 

 - ذكور
9 

 9 إناث 15 إناث 2014/  10/  1 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 واحودة كول تقطيوع توم جودا كبيورتين خيمتوين عون عبوارة المدرسوة وهذه( الطريق واجدو) مدرسة في الدورة هذه أقيمت -

 المدرسووة وكووادر كفرناهووا منطقووة فووي النووازحين أبنوواء تسووتوعب مدرسووة  إلووى لتحويلهمووا صووفوف، إلووى بفواصوول منهمووا

 .المتطوعين من معظمه

 ظهور وهوذا وأسواليبهم، التعليموي مسوتواهم رفوع سوبل عون وبحوثهم للعلم وحبِّّهم باندفاعهم تميزوا المتطوعون المعلمون -

 وقوت حرا،وفوي السونة أيوام أشوّدِّ  في أقيمت الدورة هذه أن من الرغم على والتفاعل والحضور بالدوام التزامهم في جليّا

 .الحضور به تميز الذي الجيد المستوى ظهور أمام بعائق هذا يكن ولم أيًضا، الظهيرة

سوين، هنوا  يكون لوم إذ التودريس مجوال فوي يعمول اللوواتي اآلنسوات مون كوانوا الحضوور كل -  فوي التفواوت كوان وقود مدّرِّ

 ذلو  وموع الجامعيوة، الشهادة حملت وبعض والثانوي اخساسي التعليم شهادة بين تراوح والذي بينهنّ  واضًحا المستوى

 كموا المدرسوة، هوذه في التطوعي التعليمي العمل لتسيير عليه تستطيع ما واحدة كل تقّدم متناغم فريق في يعملن فكلّهن

 والتجويود بوالتالوة متميوزة أخوت الحضوور بين من كان فمثاًل  االختصاصات كل في معياًرا ليست المدرسية الشهادة أن

 .الثانوية المرحلة تتجاوز ولم سنّا الحضور أصغر وهي

 فقود والمنطقوة المدرسوة هوذه فوي الشوام دعواة تجموع يقيمها التي اخولى الدورة ليست الدورة هذه أنّ  بالذكر الجدير ومن -

 دليول وهذا ذل  وغير( جهله المسلم يسع ال ما) كتاب في ودورة والتعليم التربية في النبوية اخساليب دورة قبلها أقيمت

نوا العلمي مستواهم بتطوير المدرسة كوادر اهتمام على  تعصوف التوي والمحون الظوروف مون الورغم على أداءهم ليحّسِّ

 .باخمة

 .ونصف ساعة عن بدال واحدة ساعة إلى المحاضرة وقت الختصار المعتاد، المقدار الدورة أيام عدد تجاوز: مالحظة -

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./20كتاب القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -

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

 ./20مصحف قياس كبير عدد / -

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة 36 رقم الدورة

 

 

 

 



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة: 37 رقم الدورة:

    10 عدد المحاضرات: 15 ساعات الدورة:

 كفرنوران –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ ذو القعدة /  27 هجري 1435ذو القعدة / /  27 هجري  1435/ ذو القعدة /  4  هجري

 2014/  9/  22 ميالدي 2014/  9/  22 ميالدي 2014/  8/  30 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 3 ذكور 1435/ ذو الحجة /  15 هجري
36 

 1 ذكور
14 

 13 إناث 33 إناث 2014/  10/  9 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 (.اختارب منطقة) الغربي حلب ريف قرى من وهي كفرنوران قرية في الدورة هذه أقيمت -

 نشواط فيهوا واضوحا كوان وقود القريوة هوذه فوي تقوام التوي المبوين النوور مشروع سلسلة في الثانية الدورة هي الدورة هذه -

 موع تجواوبهم مودى علوى فعّوال إيجوابي بشوكل انعكس مما التعليمي مستواهم ورفع لتطوير وسعيهم واهتمامهم الحضور

 .المحاضر

 فوي ظواهًرا هوذا كوان وقود الشوفهي والتعلويم بواللفظ يتعلق فيما الجيد بالمستوى غيرهم عن القرية هذه في الحضور تميز -

 جهود علوى يودل مموا شوهادات علوى يحصولوا لوم والوذين الكتابي االمتحان في الراسبين عند حتى الشفهي امتحانهم نتائج

 .القرية هذه في طيب علمي

 لنشور واعتموادهن خبوراتهن مون االسوتفادة يوتم أن يمكون جودا متميوز مستوى ذات أخوات الكرام الحضور بين من وجد -

 .الالزمة والوسائل المناسبة المادية الظروف توفرت إن منطقتهن في المساجد معلمات وإعداد العلم

 ونخوص يلقواهم من نفس في رائعًا انطباًعا يتركون ممن المتميزة اخساليب ذوي الدعاة من عدد الحضور بين من وجد -

 فوي الودورة هوذه إقاموة تنسويق فوي الفضول له كان الذي درويش حاج هللا عبد واخخ بركات محمد الشيخ والشكر بالذكر

 .خير كل هللا فجزاهما المنطقة تل 

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./36كتاب القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -

 ./36/منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال طريقة تعليم القراءة السليمة عدد  -

 ./30مصحف قياس كبير عدد / -



  
 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة 37 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة: 38 رقم الدورة:

    10 عدد المحاضرات: 15 ساعات الدورة:

 خان العسل –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 هجري 1435/ ذو القعدة /  20 هجري  1435/ ذو القعدة /  10 هجري
 1435/ ذو الحجة /  1
 1435/ ذو الحجة /  9

 ميالدي 2014/  9/  14 ميالدي 2014/  9/  4 ميالدي
25  /9 2/ 2014 
2  /10  /2014 

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 10 ذكور 1435/ ذو الحجة /  15 هجري
54 

 1 ذكور
6 

 5 إناث 44 إناث 2014/  10/  9 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

في جمعيوة الكهربواء التابعوة لبلودة خوان هذه الدورة هي الدورة الثانية من سلسلة دورات مشروع النور المبين التي تقام  -

 العسل.

ضمت هذه الدورة عدداً كبيراً من المتطوعين العاملين في المجال التعليمي حيث أن هذه المنطقة قد اكتظوت بالنوازحين  -

 وأدى ذل  لتفاقم مشكلة التعليم والحاجة الستثمار أي جهد في هذا المجال.

المعلمات وقد تضمن هذا العدد أكبر تفاوتاً فوي مسوتويات الحضوور إذ  شخصاً معظمهم من /50تجاوز عدد الحضور / -

ضم جامعيين وحملة شهادة ثانوية والبعض كان من حملوة شوهادة التعلويم اخساسوي وموع ذلو  فقود أبودى الجميوع تفواعالً 

 جيداً مع المحاضر.

القرآن وقد انعكس ذلو  بقووة علوى  ظهر جلياً في هذه الدورة عند كثير من الحضور ضعف في القراءة العربية وقراءة -

نتائج االمتحان اخخير ولحل هذه المشكلة فقد تم تكليف عدد مون اخخووات المتميوزات بالبودء بودورة تودريب عمليوة فوي 

 هذا االختصاص تشمل عدداً ال بأس به من المتطوعين والمتطوعات بحيث يتم ترقيم الجانب العملي لديهم.

ركزيووة لوودعم الحوورا  فووي مدينووة حلووب التووي تكفلووت بمصوواريف هووذه الوودورة واحتياجاتهووا نتقوودم بالشووكر لوو  اللجنووة الم -

 .أجور المعلمين( –نفقات  –مواصالت  –)مطبوعات 
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./54كتاب القراءة السليمة ورسم القرآن عدد / -

 ./54السليمة عدد /منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال طريقة تعليم القراءة  -

 ./30مصحف قياس كبير عدد / -

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السلمة ورسم القرآن اسم الدورة 38 رقم الدورة

 

 

 

 



  
 

  دورةإنجاز  تقرير

 األساليب النبيوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 39 رقم الدورة:

    8 عدد المحاضرات: 12 ساعات الدورة:

 كفرحمرة –ريف حلب الشمالي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435/ ذو الحجة /  5 هجري  1435/ ذو القعدة /  21  هجري

 - ميالدي 2014/  9/  29 ميالدي 2014/  9/  16 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 11 ذكور 1435/ ذو الحجة /  21 هجري
22 

 6 ذكور
8 

 2 إناث 11 إناث 2014/  10/  15 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمت هذه الدورة في قرية كفرحمرة القريبة جًدا من خطووط التمواس موع جبهوة المخوابرات الجويوة علوى مودخل مدينوة  -

 حلب من جهة الشمال.

( العاملووة فووي منطقتووي حركووة الشووباب المسوولمإقامووة هووذه الوودورة والوودعوة إليهووا لإلخوووة فووي ) يعووود الفضوول فووي تنسوويق -

كفرحمرة وبلليرمون، حيث قاموا بالدعوة لهذه الدورة وشملت تلو  الودعوة المودارس والمسواجد ولكون تفاعول المعلموين 

 قاضى راتبه من النظام.وطلبة العلم كان قلياًل فم يستجيبوا للدعوة بحكم أن كثيًرا منهم ما يزال يت

( لهم نشاط خيري وتطوعي ملحوظ في المجوال التعليموي فوي تلو  حركة الشباب المسلممما يجب ذكره أن اإلخوة في ) -

 المنطقة وقد جهزوا مكانًا ال بأس به إلقامة الدورات التطوعية فجزاهم هللا كل خير.

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 .(المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./22منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال اخساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -

 ./30/السيرة النبوية العهد المكي د. راغب السرجاني عدد  -

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 اخساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة 39 رقم الدورة
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 دورةإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم جزء عم تفسيًرا وتجويًدا اسم الدورة: 40 رقم الدورة:

    17 عدد المحاضرات: 25 ساعات الدورة:

 أورم الكبرى  –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ ذو الحجة /  17 هجري 1435/ ذو القعدة /  23 هجري  1435/ شوال /  14 هجري

 2014/  10/  11 ميالدي 2014/  9/  18 ميالدي 2014/  8/  10 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 - ذكور 1436/ محرم /  6 هجري
23 

 - ذكور
8 

 8 إناث 23 إناث 2014/  10/  30 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

مدرسووة اإلخووالص بقريووة أورم الكبوورى وكووان معظووم حضووور هووذه الوودورة موون معلمووات هووذه  فووي الوودورة هووذه أقيمووت -

 المدرسة.

السوابقتين )اخسواليب النبويوة فوي التربيوة والتعلويم وطريقوة تعلويم القوراءة السوليمة لقد كانت هذه الدورة تتويًجا للدورتين  -

ورسم القرآن( المقامتان في هذه المدرسوة سوابقًا فكانوت هوذه الودورة معيواًرا لتموايز المعلموات ممون حضوروا الودورات، 

دات اللواتي بذل  ن الوقت والجهد الالزم للنجاح.بحيث لم يتجاوز امتحانات هذه الدورة إال خيرة المعلمات الُمجِّ

لعوول هووذه المدرسووة سووتكون موون الموودارس المميووزة المنافسووة لبوواقي الموودارس فووي المنطقووة )موون بوواب التنووافس فووي العلووم  -

 والخير(.

مما يذكر أن مستوى الحضور في بداية الدورة احتاج جهًدا كبيًرا للنهوض واالرتقاء به وقد تطلب هذا جهًدا كبيًرا من  -

ومن المعلم، وقد قامت إحدى الحاضرات المتقنة للتجويد بمسواعدة بواقي اخخووات لالرتقواء بمسوتوى التجويود  الطالبات

 والتالوة لديهن.

تميز الحضور بالرغبة فوي تطووير قودراتهن والسوعي مون أجول االرتقواء بأسواليبهن وقود كوان تفواعلهن مبشوًرا ومشوجعًا  -

  فإن كوادر مشروع النور المبين لن يغفل هذا الجانب أبًدا.لالستمرار معهن في الدورات التالية، وبإذن هللا

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./23/تفسير العشر اخخير عدد  -

 ./23التفسير الميسر عدد / -

 ./23استخالص المعاني التدبرية لجزء عّم عدد / -

 ./12أسئلة تثبيت حفظ اخجزاء اخخيرة من القرآن الكريم عدد / -

 ./12مصحف قياس كبير عدد / -
 

 

 



  
 

 جزء عّم تفسيًرا وتجويًداطريقة تعليم  اسم الدورة 40 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 



  
 

 النور المبينمشروع إنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم جزء عم تفسيًرا وتجويًدا اسم الدورة: 41 رقم الدورة:

    14 عدد المحاضرات: 21 ساعات الدورة:

 الجينة –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ محرم /  10 هجري 1435الحجة / / ذو  27 هجري  1435/ ذو القعدة /  14 هجري

 2014/  11/  3 ميالدي 2014/  10/  21 ميالدي 2014/  9/  9 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 30 ذكور 1436/ محرم /  18 هجري
30 

 3 ذكور
3 

 - إناث - إناث 2014/  11/  11 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

دورة جووزء عووّم موون الّسووهل الممتنووع، فيهووا العقيوودة والسوولو  والفقووه والعربيووة، فضوواًل عوون طريقووة التوودريس وإيصووال  -

المعلومة وفن التوأثير بواآلخرين فوال غرابوة إن أقيموت الودورة فوي بلودة مون البلودات السوورية المحوررة واسوتفاد منهوا 

 بتفود وتميز إال القليل.الكثير غير أنه لم يجتز امتحانها 

لعوول الوودورتين الوورديفتين اللتووين سووتتبع تلوو  الوودورة فووي علوووم القوورآن وفووي جووزء تبووار  سووتنهض بووالمعلمين لمتابعووة  -

المسير والوصول إلى اخهداف المرجوة من الدورة خاصة ومن مشوروع النوور المبوين عاموة وهللا مون وراء القصود 

 وهو يهدي السبيل.

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم المركزيووة للجنووةا لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./30تفسير العشر اخخير عدد / -

 ./30التفسير الميسر عدد / -

 ./30استخالص المعاني التدبرية لجزء عّم عدد / -

 ./10أسئلة تثبيت حفظ اخجزاء اخخيرة من القرآن الكريم عدد / -

 ./30حصن المسلم عدد / -

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم جزء عّم تفسيًرا وتجويًدا اسم الدورة 41 رقم الدورة

 

 

 



  
 

 

 مشروع النور المبينإنجاز  تقرير

 

 طريقة تعليم جزء عم تفسيًرا وتجويًدا اسم الدورة: 42 رقم الدورة:

    18 عدد المحاضرات: 27 ساعات الدورة:

 الجينة –ريف حلب الغربي  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1435/ محرم /  18 هجري 1435/ محرم /  12 هجري  1435/ ذو القعدة /  7 هجري

 2014/  11/  11 ميالدي 2014/  11/  5 ميالدي 2014/  9/  2 ميالدي

 تخرجعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 - ذكور 1436/ صفر /  4 هجري
20 

 - ذكور
7 

 7 إناث 20 إناث 2014/  11/  27 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمت على يد خبورات شوابة مون ذوات  أقيمت دورة جزء عّم في قرية الجينة وكانت السمة المميزة لهذه الدورة أنها -

الشهادات العلمية ممن حضرن وتدرين في دورات سابقة أقامها تجمع دعاة الشوام حيوث يسوعى التجموع فوي المرحلوة 

 الحالية إلى االستفادة من اخخوات اللواتي تخرجن من دوراته السابقة بحيث يقمن بسد الثغر في تعليم النساء.

 ة التشاركية من قبل المعلمة والطالب من أهم عوامل نجاح هذه الدورة.لقد كانت الروح التفاعلي -

/ فوونحن نعوود ذلوو  نجاحووا %15عنوودما نتحوودث عوون النجوواح، علمووا أن نسووبة تجوواوز االمتحووان اخخيوور للوودورة بحوودود / -

وبالووذات فووي ظووروف الحوور الصووعبة مضووافا إليهووا أن كثيوورا موون الحضووور هووم متطوعووون للعموول فووي مجووال التعلوويم 

درسي أو المسجدي وهذا ليس انتقاصا منهم ولكنه تأكيد على أهمية إيجاد ذوي االختصواص وصوناعتهم وبالوذات الم

 بعد أن تولى وأحجم كثير منهم عن القيام بواجبه.

 ختاما على دور تنمية المرأة واستثمار اخخوات المتميزات في نقل الخبرات وفي صناعة الكفاءات. -

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي حلووب مدينووة فووي الحوورا  لوودعم مركزيووةال اللجنووة لوو  بالشووكر نتقوودم -

 (المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./20تفسير العشر اخخير عدد / -

 ./20التفسير الميسر عدد / -

 ./20استخالص المعاني التدبرية لجزء عّم عدد / -

 ./10كبير عدد / مصحف قياس -

 

 



  
 

 طريقة تعليم جزء عّم تفسيًرا وتجويًدا اسم الدورة 42 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 مشروع النور المبينإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 43 رقم الدورة:

    8 عدد المحاضرات: 10 ساعات الدورة:

 حلب  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1435/ صفر /  9 هجري  1435/ محرم /  29 هجري

 - ميالدي 2014/  12/  1 ميالدي 2014/  11/  22 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 10 ذكور 1436/ صفر /  9 هجري
60 

 7 ذكور
40 

 33 إناث 50 إناث 2014/  21/  1 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمت هذه الدورة في مدينة حلب المحررة من خالل التنسيق مع مركوز رشود للدراسوات والتودريب وبمسواعدة هيئوة  -

الوودورة واإلعووالن عنهووا الشووام اإلسووالمية، حيووث كووان اإلخوووة العوواملين فووي مركووز رشوود دور كبيوور فووي الوودعوة لهووذه 

وتنظيمها، أما اخخوة العاملون في هيئة الشام اإلسالمية فقد قدموا الكثير من الخدمات والتسهيالت التي أعانت على 

 انجاح هذه الدورة بشكل ملحوظ فجزى هللا الجميع كل خير.

م فوي مدينوة حلوب المحوررة حضر هذه الدورة مجموعة من المعلمين والمعلمات الصامدين القائمين على رأس عملهو -

 على الرغم من الظروف المأساوية الخطيرة التي تعيشها هذه المدينة المنكوبة.

تميز الحضور بالمستوى الجيد، ومما يجدر ذكره تنوع الحضور بين معلمين في المودارس ومعلموي حلقوات القورآن،  -

ات للرعايوة اإلنسوانية والتنميوة حضوور وقد كان لإلخوة واخخوات العاملين في مؤسسة جيول القورآن ومؤسسوة مسور

 مميز وتفاعل رائع.

ولعل من اخمور المميزة التي تلفت النظور هوو اإلقبوال الكبيور للمعلموين والمعلموات والودعاة علوى حضوور الودورات  -

على الرغم من ظروف الحرب الصعبة، فيعتبر من أهم ما يرفع المعنويات ويزيدنا حماسة لكوي نعيونهم بموا فوتح هللا 

 علينا، فكم تصغر جهودنا أمام جهودهم وصمودهم.

نتيجة الظروف الصعبة التي تعتري عمليوة التنسويق والتواصول فقود تغيوب عودد كبيور مون الحضوور فوي اليووم اخول  -

 والثاني للدورة مما اضطرنا إلعادة المحاضرات التي فاتتهم في يومين إضافيين بعد نهاية الدورة.

في مركز رشد الذين كان لهم قصب السبق في الدعوة لهذه الدورة والتنسيق لهوا فجوزاهم ختاًما نكرر شكرنا لإلخوة  -

 هللا كل خير وجعل هللا ذل  في صحائفهم.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./60كتاب اخساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -

 ./60الرحيق المختوم عدد / -

 

 

 



  
 

 اخساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة 43 رقم الدورة
 

 



  
 

 مشروع النور المبينإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية التربية والتعليم اسم الدورة: 44 رقم الدورة:

    19 عدد المحاضرات: 19 ساعات الدورة:

 الجامع -ريف حلب الغربي خان العسل  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار انتهاء الدورةتاريخ  تاريخ بدء الدورة

 1436صفر /  /11 هجري 1436/ محرم /  12 هجري  1435/ ذو الحجة /  16 هجري

 2014كانون الثاني /  /3 ميالدي 2014تشرين الثاني//5 ميالدي 2014تشرين اخول//11 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 - ذكور 1436صفر / /  26 هجري
18 

 - ذكور
6 

 6 إناث 18 إناث 2014/  21/  18 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

( من سلسلة دورات مشروع النور المبين التي أقيموت فوي جمعيوة الكهربواء 38هذه الدورة هي دورة رديفة للدورة ) -

 التابعة لبلدة خان العسل.

القووديرات اللووواتي حضوورن الوودورة السووابقة علووى إعطوواء هووذه الوودورة وتقويووة بعووض تعاونووت اثنتووان موون اخخوووات  -

 اخخوات ممن وجدن صعوبة في تطوير مستواهن.

كان مجمول الحضوور فوي هوذه الودورة مون المدرسوات، وقود تميوز مون الحضوور الجودد وجوود بعوض اخخووات ممون  -

 يحفظن قسًما ال بأس به من القرآن الكريم غيبًا.

في المستوى الشفهي ملحوًظا عند اخخوات، ولكن عند الوبعض بونفس المسوتوى النظوري ضوعيفًا بعوض كان التطور  -

 الشيء.

 نشكر جميع اخخوات على اهتمامهن والتزامهن بتطوير مستواهن، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. -
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./18/ كتاب اخساليب النبوية في التربية والتعليم عدد -

 ./18كتاب رياض المجاهدين من كتاب هللا وسنة سيد المرسلين عدد / -

 

 

 

 

 

 



  
 

 مشروع النور المبينإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية التربية والتعليم اسم الدورة: 45 رقم الدورة:

    8 عدد المحاضرات: 16 ساعات الدورة:

 هيئة الشام اإلسالمية –معهد الشام إلعداد الدعاة  –حلب  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1436/ صفر /  12 هجري  1436/ صفر /  3 هجري

 - ميالدي 2014/  12/  4 ميالدي 2014/  11/  25 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 25 ذكور 1436/ صفر /  26 هجري
25 

 13 ذكور
13 

 - إناث - إناث 2014/  21/  18 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمووت هووذه الوودورة لطلبووة معهوود إعووداد الوودعاة التووابع لهيئووة الشووام اإلسووالمية فووي مدينووة حلووب، وذلوو  بوودعوة مباركووة  -

 وتنسيق من إدارة المعهد حفظهم هللا ورعاهم.

كووان الحضووور موون طلبووة المعهوود موون المسووتوى الثوواني إلعووداد الوودعاة، وكووان تفوواعلهم إيجابيًووا ورائعًووا، إذا كانووت هووذه  -

الوودورة تصووب فووي صوولب احتياجوواتهم واهتماموواتهم ليتعلموووا أسووس اخسوواليب الدعويووة بعوود أن حّصوولوا أسووس العلووم 

 الشرعي التي تلزم الداعية.

حفظوة للقورآن الكوريم ...( مموا سواعد علوى  –ن الناحيوة العلميوة )مجوازين كانت مستويات بعض الحضور ممتازة مو -

 رفع المستوى العلمي للدورة المعطاة واستفادة الجميع من خبرات الحضور.

ختاًمووا فإننووا نتوجووه بجزيوول الشووكر لإلخوووة فووي هيئووة الشووام اإلسووالمية، ونخووص بالووذكر إدارة مشووروع )معاهوود الشووام  -

هم الرائوع وبوذلهم السوخي وتميوزهم بالتعواون البنواء موع مختلوف الجهوات الدعويوة لالرتقواء إلعداد الدعاة( على تعاون

 بمستوى طلبة العلم في حلب فجزاهم هللا كل خير.

مالحظة: كان عدد الحاصلين على شهادات حضور قلياًل في هذه الدورة بسبب عودم تقوديم الوبعض للبيانوات الالزموة  -

اللتوزام بحضوور كامول الودورة والوذي كوان بأفضول مسوتوياته مون قبول الحضوور لكتابة الشهادات وليس بسبب عودم ا

 الكرام.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./35كتاب اخساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -

 ./25كتاب رياض المجاهدين من كتاب هللا وسنة سيد المرسلين عدد / -

 

 

 

 

 



  
 

 النبوية التربية والتعليم اخساليب اسم الدورة 45 رقم الدورة

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 مشروع النور المبينإنجاز  تقرير

 

 األساليب النبوية التربية والتعليم اسم الدورة: 46 رقم الدورة:

    9 عدد المحاضرات: 13 ساعات الدورة:

 المحكمة الشرعية –حلب  مكان الدورة:
 

 موعد االختبار انتهاء الدورةتاريخ  تاريخ بدء الدورة

 - هجري 1436/ صفر /  12 هجري  1436/ صفر /  1 هجري

 - ميالدي 2014/  12/  4 ميالدي 2014/  11/  23 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  عدد الحضور موعد توزيع الشهادات

 45 ذكور 1436/ صفر /  26 هجري
45 

 22 ذكور
22 

 - إناث - إناث 2014/  21/  18 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

 أقيمت هذه الدورة بعد دعوة كريمة من الدكتور إبراهيم شاشو مدير المحكمة الشرعية بحلب حينها. -

 شملت هذه الدورة مجموعة من القضاء واإلداريين العاملين في مؤسسة القضاء الشرعي بحلب. -

أقيمت في فترة تميزت بعدم االسوتقرار، والتونقالت ضومن هيكليوة المؤسسوة القضوائية على الرغم من أن هذه الدورة  -

 بحلب ولكنها كانت دورة ناجحة نتيجة اهتمام الحضور وتفاعلهم.

ونحوون نتحوودث عوون اخسوواليب النبويووة فووي التربيووة والوودعوة فقوود تووم تسووليط الضوووء أهميووة الجانووب الوودعوي لإلخوووة  -

نكووون قضوواة(، يضوواف إلووى ذلوو  التركيووز علووى جوانووب التعاموول والخطوواب فووي الشوورعيين وفكوورة )دعوواة قبوول أن 

 المؤسسات بشكل عام وفي العمل القضائي بشكل خاص.

مالحظة: كان عدد الحاصلين على شهادات الحضور الخاصة بهذه الدورة أقل مون العودد اإلجموالي للحضوور بسوبب  -

 ت.تحفظ البعض على تقديم البيانات الالزمة لكتابة الشهادا
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./50كتاب اخساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / -

 ./50الرحيق المختوم عدد / -

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 اخساليب النبوية التربية والتعليم اسم الدورة 46 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة: 47     رقم الدورة:
 6عدد المحاضرات:  18ساعات الدورة: 

 اسم المدرس: محمد أبو النصر

 مكان الدورة: مدرسة أمل سورية لرعاية األيتام في مدينة حلب
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 11 ذكور 1436اخول / ربيع /17 هجري 1436ربيع اخول / /12 هجري
37 

 26 إناث 2015كانون الثاني / /8 ميالدي 2015كانون الثاني / /3 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمت هذه الدورة بدعوة كريمة وبتنسيق من مدرسوة أمول سوورية لرعايوة اخيتوام فوي مدينوة حلوب وقود شوملت هوذه  -

 الذكور واإلناث.الدورة الكوادر العاملة في مدرستي 

تميووز الحضووور بسوووية علميووة جيوودة مقارنووة بغيرهووا موون الموودارس التووي أقيمووت فيهووا هووذه الوودورة وقوود كووان تفوواعلهم  -

 ممتاًزا.

من الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة من المؤسسات الرائدة في موضوع رعاية اخيتام داخول مدينوة حلوب المحوررة،  -

احدة للذكور وأخورى لإلنواث( مخصصوتين للطلبوة اخيتوام ومون الجيود حيث تشرف هذه المؤسسة على مدرستين )و

أن إدارة هذه المؤسسة مدركة لطبيعة عملها وواقعه وهي تسعى دائًما لتطوير سوية الكوادر العاملوة لوديها لتحسوين 

 ية الخاصة.أساليبهم بما يتناسب وتحقيق المستوى الالزم في التعامل مع أطفال الحرب اخيتام وظروفهم االستثنائ

ختاًما فإننا نتوجه بجزيل الشكر لإلخوة العاملين في مؤسسة أمل سورية بشكل عام وإلدارة المدرسة بشوكل خواص  -

على تعاونهم المميز وسعيهم الدائم لالرتقاء، فجزاهم هللا كل خير وجعل ما تم في هذه الودورة مون خيور فوي ميوزان 

 حسناتهم.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./40عدد / منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال اخساليب النبوية في التربية والتعليم -

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 اخساليب النبوية التربية والتعليم اسم الدورة 47 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة:    48     رقم الدورة:
 6عدد المحاضرات:  18ساعات الدورة: 

 اسم المدرس: محمد أبو النصر

 حلب –مكان الدورة: مؤسسة أفق التعليمية 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 12 ذكور 1436ربيع اخول / /17 هجري 1436ربيع اخول / /12 هجري
54 

 42 إناث 2015كانون الثاني / /8 ميالدي 2015كانون الثاني / /3 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

أقيمت هذه الدورة بدعوة كريمة وبتنسيق من مؤسسة أفق التعليمية وهوي مؤسسوة تعنوى بشوأن التعلويم فوي عودد مون  -

مجموعة مميزة من الشباب من ذوي االختصاصوات المدارس داخل مدينة حلب المحررة، يقوم على هذه المؤسسة 

 الجامعية والثقافية العالية.

أعطيووت هووذه الوودورة فووي إحوودى الموودارس التابعووة لهووذه المؤسسووة، حيووث حضوورها لفيووف موون المعلمووين والمعلمووات  -

 العاملين في تل  المنطقة والمتعاونين مع مؤسسة أفق.

جليًا من خالل صبرهم وتفواعلهم علوى الورغم الظوروف الصوعبة  كان تفاعل الحضور رائعًا وإيجابيًا وقد ظهر ذل  -

 التي أقيمت فيها هذه الدورة.

ختاًما ال ننس أن نتوجه بجزيل الشكر لإلخوة العاملين في مؤسسة أفق بشكل عوام وإدارتهوا بشوكل خواص لموا كوان  -

 لهم من دور مميز في تنظيم وانجاح هذه الدورة، جعل هللا ذل  في صحائفهم.
 

 ين الكتب الموزعة وعددهاعناو

 ./55عدد / منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال اخساليب النبوية في التربية والتعليم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 اخساليب النبوية التربية والتعليم اسم الدورة 48 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة العربية السليمة ورسم القرآن اسم الدورة:    49     رقم الدورة:
 12عدد المحاضرات:  19ساعات الدورة: 

 اسم المدرس: نديم أبو يحيى

 مدرسة أشبال ابن الوليد -مكان الدورة: ريف حلب الغربي كفرناها 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 1 ذكور 1436ربيع الثاني / /16 هجري 1436/ربيع اخول  /19 هجري
15 

 14 إناث 2015شباط / /5 ميالدي 2015كانون الثاني / /10 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

مدرسة أشبال ابن الوليد بقرية كفرناها وكان جميع حضور هذه الدورة من معلمي ومعلموات  في الدورة هذه أقيمت -

 هذه المدرسة.

الحضور بأن هذه الدورة من الدورات المساعدة بشكل قوي علوى تطووير مسوتواهم التعليموي وخصوًصوا فوي الحظ  -

 مجال القراءة العربية.

 التفاوت في المستوى كان واضًحا بين الحضور، وهذا ما أدى إلى تنويع نسب التفاعل مع الحاضرين. -

 اهن في القراءة خالل فترة الدورة.ساهمت إحدى اخخوات المتميزات بمساعدة أخواتها لتحسين مستو -

 غالب الحاضرين يحملون شهادة التعليم الثانوي وقليل منهم جامعيون. -

ما يميز هذه الدورة أنها سواهمت فوي رفوع هموم المعلموين علوى تطووير مسوتواهم فقود لووحظ فوي هوذه الودورة وجوود  -

بالشوكل الصوحيح مموا زاد فوي اإلصورار علوى بعض الكووادر القوائمين علوى تعلويم الطوالب وهوم ال يجودون القوراءة 

 متابعة هذه الدورة لرفع الكفاءة العلمية عندهم.

تم في آخر الدورة شحذ همم الحاضرين وتوعيوة لخطوورة الكسول عون متابعوة تطووير المسوتوى العلموي الوذي يعوود  -

 بالنفع على الطالب.

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./20وسم القرآن عدد / كتاب القراءة العربية السليمة -

 ./20عدد / طريقة تعليم القراءة العربية السليمة ورسم القرآنمنهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال  -

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة 49 رقم الدورة
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم جزء تبارك اسم الدورة:    50 رقم الدورة:
 15عدد المحاضرات:  23ساعات الدورة: 

 اسم المدرس: وضاح أبو النور

 مكان الدورة: ريف حلب الغربي كفرناها )الجمعيات(
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - ذكور 1436جمادى اآلخرة/ /26 هجري 1436ربيع الثاني/ /26 هجري
12 

 12 إناث 2015نيسان/ /15 ميالدي 2015شباط/ /15 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

كان الحضور على مستوى علمي متميز خن السواد اخعظم ممن اجتاز دورات مشروع النوور المبوين ضومن فتورة  -

 زمنية غير قصيرة، وهن يعملن في ميدان التعليم ويتابعن دراسة شرعية متخصصة.

نشاطات متميزة عند بعض اخخوات فمنهن من قدمت رسومات راقية تترافق مع آيات قرآنية لتذليل المعنى برزت  -

المراد، وأخرى ساعدت في إعادة إخراج المادة العلمية للدورة وأضافت بعض المعلوموات علوى المنهواج كواقتراح، 

 فجزاهن هللا تعالى خيًرا.

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./12ثبيت حفظ وفهم جزء تبار  عدد /أسئلة لت -

 ./12عدد / استخالص المعاني التدبرية لجز تبار  -

 ./12التفسير الميسر عدد / -

 ./12منهاج دورة جزء تبار  تفسيًرا وتجويًدا عدد / -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم جزء تبار  تفسيًرا وتجويًدا اسم الدورة 50 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة العربية السليمة ورسم القرآن اسم الدورة:    51 رقم الدورة:
 12عدد المحاضرات:  18ساعات الدورة: 

 اسم المدرس: نديم أبو يحيى

 مكان الدورة: ريف حلب الغربي كفرناها
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 8 ذكور 1436ربيع الثاني / /25 هجري 1436الثاني /ربيع  /12 هجري
29 

 21 إناث 2015آذار / /14 ميالدي 2015شباط / /1 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

مدرسة خليل الرحمن بقرية كفرناها وكان جميوع حضوور هوذه الودورة مون معلموي ومعلموات  في الدورة هذه أقيمت -

كفرناها من أكثر القورى فوي الريوف الغربوي اسوتفادةً مون مشوروع النوور المبوين وذلو  هذه المدرسة. يذكر أن قرية 

 لالهتمام الموجود عند الكوادر ضمن البلدة إلقامة مثل هذه الدورات.

ظهر في هذه الدورة تميز في الجانب العملي أكثور مون الجانوب النظوري عنود المحاضورين وهوذا موا ظهور جليًوا فوي  -

 اختبار هذه الدورة.

 تم الكثير من المتدربين برفع مستواهم العلمي بسبب نقص الخبرة الموجودة عند بعضهم.اه -

االقبال من المتدربين على حضور الدورة لعب دوًرا هاًما في التفاعل اإليجابي مع المدرب وخصوًصا في الجانوب  -

 العملي، رغم قصر مدة الدورة.

 م يوفقوا في اجتياز االختبار الكتابي.تم في آخر الدورة إعادة شحذ للهمم وخصوًصا للذين ل -

 يغلب على هذه الدورات الزيادة في عدد اآلنسات قياًسا على عدد المعلمين الحاضرين للدورة. -
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./29كتاب القراءة العربية السليمة وسم القرآن عدد / -

 ./29عدد / القراءة العربية السليمة ورسم القرآنطريقة تعليم منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال  -

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة:    52 رقم الدورة:
 10عدد المحاضرات:  15ساعات الدورة: 

 اسم المدرس: محمد أبو النصر

 مكان الدورة: ريف حلب الغربي جمعيات كفرناها
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 3 ذكور 1436رجب / /25 هجري 1436رجب / /14 هجري
27 

 24 إناث 2015أيار / /14 ميالدي 2015أيار / /3 ميالدي
 

 ونشاطات الدورة طبيعة الحضور

الودورة بتفاعول إيجوابي مون  بالتعاون مع جمعية تضامن لمعلمات روضة بوراعم التضوامن، وتميوزت الدورة هذه أقيمت -

 إدارة الروضة ومعلماتها وحبهم للتطور.

على خالف غيرها من الدورات أعطيت هذه الدورة علوى عشور محاضورات، مودة كول منهوا سواعة ونصوف، وقود كوان  -

 لذل  أثر إيجابي انعكس على تفاعل الحضور الكرام وسرعة استيعابهم.

 مالحظة -

 حضور الدورة هم الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة.اإلخوة الذين لم يستحقوا شهادة 

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./30اخساليب النبوية في التربية والتعليم عدد / منهاج تطوير الكوادر التعليمية في مجال -

 ./25عدد / ما ال يسع المسلم جهله )د. عبد هللا المصلح( -

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن     اسم الدورة: 53 الدورة:رقم 
 محاضرة 13عدد المحاضرات:  سا/21ساعات الدورة: 

 محّمد أبو النصر –اسم المعلم : نديم أبو النور 

 ذكور -المكتب التعليمي  –عندان  –مكان الدورة: ريف حلب الشمالي 
 

 عدد الحضور انتهاء الدورةتاريخ  تاريخ بدء الدورة

 38 ذكور ه 1436ذو القعدة/ /4 هجري ه 1436شوال//17 هجري
38 

 0 إناث م 2015/ آب /  18 ميالدي م 2015/ آب /  2 ميالدي

  موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 8 ذكور ه 1436ذو القعدة//20 هجري ه 1436ذو القعدة/ /11-8 هجري
8 

 0 إناث م 2015/  9/  3 ميالدي  2015/  8 /25 -22 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

وهوو نواتج عون اهتموام  ،القت هذه الدورة صدى جيًدا وإقباال واسعا من اإلخوة المدرسين في عندان -

 الكوادر التعليمية في عندان بتنمية القدرات والمهارات في مجال التعليم والتربية.

واضووًحا فووي المسووتوى بووين الحضووور ممووا زاد فووي إصوورار الووبعض علووى بووذل الجهوود كووان التفوواوت  -

 المضاعف.

 كانت مداخالت بعض اإلخوة مفيدة مما أثرى معلومات الدورة أكثر وزادها نفعًا لإلخوة المتدربين. -

 تميز الحضور بتفاعلهم اإليجابي مع المدرب مما أعطى الدورة صبغة مميزة عن باقي الدورات. -

ذه الدورة في أجواء حارة جًدا ولكن هذا اخمور لوم يوثن أو يمنوع الكثيور مون الحضوور عون أعطيت ه -

 االلتزام وعدم التغيب عن المحاضرات.

تم في آخر الدورة تشجيع اإلخوة على المتابعة والمثابرة في تطوير مستواهم العلمي والثقافي وعودم  -

 التهاون في طلب العلم.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 نسخة 38كتيب تعليم القراءة السليمة  -

 38دليل المعلِّّم في طريقة تعليم القراءة السليمة  -

 نسخة  30التفسير الميسر  -

 نسخة 30 مختصر شخصية المسلم -

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة 53 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة: 54 رقم الدورة:
 محاضرة 13عدد المحاضرات:  سا/21ساعات الدورة: 

 محّمد أبو النصر –اسم المعلم : نديم أبو النور 

 اإلناث -المكتب التعليمي  -عندان  -مكان الدورة: ريف حلب الشمالي 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 0 ذكور ه 1436ذو القعدة/ /4 هجري ه 1436شوال//17 هجري
56 

 56 إناث م 2015/ آب /  18 ميالدي م 2015/ آب /  2 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 0 ذكور ه 1436ذو القعدة//20 هجري ه 1436ذو القعدة/ /11-8 هجري
27 

 27 إناث م 2015/  9/  3 ميالدي  2015/  8 /25 -22 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

أثبتت بلدة عندان أنها مون البلودات المتميوزة فوي كوادرهوا التعليميوة وخصوًصوا مون اآلنسوات، حيوث  -

الحر وموع ذلو  تجلّى ذل  باإلقبال الكبير على الدورة على الرغم من أنَّها قد أقيمت في وقت اشتداد 

فهذا لم يثن المدرب واخخوات عن تحدي أجواء الحر القاسية واسوتكمال هوذه الودورة بالشوكل المفيود 

 والجيد.

تميووزت هووذه الوودورة عوون غيرهووا بالتفاعوول المميووز مووع الموودرب وخصوًصووا فووي ظوول وجووود بعووض  -

 اخخوات ممن يحملن كفاءة علمية عالية، فأثرى وجودهم الدورة.

ستوى واضًحا بين نصوف اخخووات تقريبًوا، وكوان متباينًوا فوي النصوف اآلخور مونهن، كان تقارب الم -

 مما زاد في مشقة إيصال المعلومة في بعض اخحيان.

أجمل ما يميز هذه الدورة هوو الخلوق الرفيوع واخدب العوالي الوذي ظهورت بوه اخخووات المتودربات،  -

الحووار موع المودرب مموا تور  انطباًعوا والتزامهن المميوز بالحجواب الشورعي )النقواب( واخدب فوي 

 مميًزا عند القائمين على هذه الدورة.  

نشكر المكتوب التعليموي فوي بلودة عنودان علوى التعواون الملحووظ والمميوز مون قوبلهم فوي تسوهيل قيوام  -

 الدورة والمساعدة في تأمين احتياجات الدورة ) ماء بارد ، كهرباء، مراوح ... (.

الشهادات على الناجحوات مون اخخووات فوي االختبوارين الشوفهي والكتوابي  تم في آخر الدورة توزيع -

وتم شحذ همم اللواتي لم يوفقَّن في اجتياز اختبار الدورة وتشجيعهم علوى المثوابرة فوي حضوور مثول 

 هكذا دورات لتنمية قدراتهم وكفاءاتهم.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 نسخة 56كتيب تعليم القراءة السليمة  -
 60دليل المعلِّّم في طريقة تعليم القراءة السليمة  -
 نسخة  56التفسير الميسر  -
 نسخة 56شخصية المرأة المسلمة  -



  
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة 54 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن  اسم الدورة: 55 رقم الدورة:
 محاضرة 15عدد المحاضرات:  سا/23ساعات الدورة: 

 محّمد أبو النصر –نديم أبو النور  -اسم المعلم : حنان أم عبد هللا 

 خان العسل –مكان الدورة: ريف حلب الغربي 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 6 ذكور ه 1436ذو القعدة/ /13 هجري ه 1436شوال//16 هجري
35 

 29 إناث م 2015/ آب /  27 ميالدي م 2015/ آب /  1 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 3 ذكور ه 1436/ذو الحجة /6 هجري ه 1436ذو القعدة/ /19 هجري
12 

 9 إناث م 2015/  / أيلول 19 ميالدي  2015/  أيلول /2 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

أقيمووت هووذه الوودورة فووي منطقووة خووان العسوول فووي ريووف حلووب الغربووي، وشووملت موودارس لووم تشووملها  -

 الدورات السابقة في نفس المنطقة.

 لوحظ اإلقبال الواسع على حضور هذه الدورة بشكل واضح. -

المسووتويات واضووًحا وكووان غالووب الحضووور موون الجووامعيين، وهووم رغووم تحصوويلهم كووان التفوواوت فووي  -

 العلمي كانوا حريصين على االستزادة من العلم جليًا وكان التنافس للتميز بينهم على أوجه.

غالب الحضور كانوا من مدينة حمص العدية لوذل  ظهورت بعوض المعانواة فوي اتقوان نطوق مخوارج  -

 ة العامية، وقد حال ذل  دون وصول البعض للنتيجة المرجوة.بعض الحروف بسبب طغيان اللهج

 – مطبوعووات) واحتياجاتهوا الودورة هووذه بمصواريف تكفلوت التوي  جمعيووة هواجر لإلغاثوة والتنميووة لو  بالشوكر نتقودم -

 .(المعلمين أجور – نفقات – مواصالت
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./35عدد /كتيب تعليم القراءة السليمة  -
 ./35عدد /دليل المعلِّّم في طريقة تعليم القراءة السليمة  -
 ./35التفسير الميسر عدد / -
 ./29مختصر شخصية المرأة المسلمة عدد / -
 ./6مختصر شخصية المسلم عدد / -

 

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة 55 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن  اسم الدورة: 56 الدورة:رقم 
 محاضرة 12عدد المحاضرات:  سا/18ساعات الدورة: 

 محّمد أبو النصر –اسم المعلم : نديم أبو النور 

 الليرمون  –مكان الدورة: ريف حلب الشمالي 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 14 ذكور ه 1436ذو القعدة/ /19 هجري ه 1436/ذو القعدة  /4 هجري
55 

 41 إناث م 2015/  أيلول/  2 ميالدي م 2015/ آب /  18 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 3 ذكور ه 1436/ذو الحجة /7 هجري ه 1436ذو القعدة/ /26 هجري
13 

 10 إناث م 2015/  أيلول /20 ميالدي  2015/  أيلول /9 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

هذه الدورة من ضمن سلسلة الدورات التي أقامها تجمع دعاة الشام فوي ريوف حلوب الشومالي لمدينوة  -

التوي تعتبور خوط الجبهوة اخول علوى مودخل حلوب  حلب، وقد أقيمت هوذه الودورة فوي قريوة الليرموون

 الشمالي.

كووان االهتمووام موون الحضووور بالتحصوويل العلمووي واضووًحا أثنوواء دروس الوودورة، وكووان التفاعوول مووع  -

 المحاضر مميًزا، خصوًصا من اخخوات اآلنسات.

ب كان الالفت في هذه الدورة وجود بعض الطالبات مع آنساتهم وظهورهن بمستوى مميز، مما تسب -

 بمضاعفة بذل الجهد من المحاضر والحضور حتى تتماشى المستويات مع بعضها.

غالووب الحضووور كووانوا موون حملووة الشووهادات اإلعداديووة أو الثانويووة وقليوول موونهم موون حملووة الشووهادة  -

 الجامعية.

 واحتياجاتهووا الوودورة هووذه بمصوواريف تكفلووت التووي جمعيووة دعوواة الخيوور بمسوواعي الشوويخ خالوود كنوودو لوو  بالشووكر نتقوودم -

 .(المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./55عدد /كتيب تعليم القراءة السليمة  -
 ./55عدد /دليل المعلِّّم في طريقة تعليم القراءة السليمة  -
 ./55التفسير الميسر عدد / -
 ./41مختصر شخصية المرأة المسلمة عدد / -
 ./14المسلم عدد /مختصر شخصية  -

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة 56 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن  اسم الدورة: 57 رقم الدورة:
 محاضرة 16عدد المحاضرات:  سا/24ساعات الدورة: 

 محّمد أبو النصر –اسم المعلم : نديم أبو النور 

 السحارة –مكان الدورة: ريف حلب الغربي 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - ذكور ه 1436 / ذو القعدة /20 هجري ه 1436/ذو القعدة  /2 هجري
46 

 46 إناث م 2015/  أيلول /3 ميالدي م 2015آب /  /16 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 - ذكور ه 1436/ذو الحجة  /7 هجري ه 1436ذو القعدة/  /27 هجري
17 

 17 إناث م 2015/  أيلول /20 ميالدي  2015/  أيلول /10 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

السحارة في ريف حلوب الغربوي، وقود كوان ُجول الحضوور مون اخخووات أقيمت هذه الدورة في قرية  -
 اللواتي يعملن في مجال تعليم القرآن الكريم في المعاهد القرآنية.

 كان بين الحضور من يحمل شهادة جامعية والغالب هن من حملة الشهادة اإلعدادية أو الثانوية. -
فاوت في التحصيل العلمي مما احتواج معلوم كان التمايز في المستوى واضًحا بين اخخوات بسبب الت -

 الدورة لبذل مزيد من الجهد.
لوحظ وجود عدد من اخخوات ممن يحفظن أجزاًء من القرآن الكريم غيبًا مما زاد فوي تفواعلهن موع  -

 معطيات الدورة ودروسها.
الكووادر من الالفت في هذه الدورة وغيرها من الدورات اإلقبال الواسع من اخخووات وتزايود أعوداد  -

التعليمية من النساء في ظل تضاؤل المدرسوين فوي المجوال التعليموي، وذلو  بسوبب ظوروف الحورب 
 والفقر الذي يعيشه الشعب السوري الجريح.

تميزت اخخوات في الدورة بالتزامهن باخخالد الحميدة والحجاب الشرعي واحترام العلوم والمعلوم،  -
 تجمع.مما تر  انطباًعا إيجابيًا عند إدارة ال

تم في نهاية الدورة تشجيع اخخوات على الحرص على متابعة بذل الجهود فوي تطووير أنفسوهن وسود  -
 الثغر الذي تركه الرجال في مجال التعليم، حتى نرقى بأمتنا لألفضل إن شاء هللا.

 واحتياجاتهوا الودورة هوذه بمصواريف تكفلوت التوي مركز النبأ العظيم بمساعي الدكتور محمد ربيعة ل  بالشكر نتقدم -

 .(المعلمين أجور – نفقات – مواصالت – مطبوعات)
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./50عدد /كتيب تعليم القراءة السليمة  -
 ./50عدد /دليل المعلِّّم في طريقة تعليم القراءة السليمة  -
 ./45التفسير الميسر عدد / -
 ./45مختصر شخصية المرأة المسلمة عدد / -

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة 57 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن  اسم الدورة: 58 رقم الدورة:
 محاضرة 12عدد المحاضرات:  سا/18ساعات الدورة: 

 محّمد أبو النصر –اسم المعلم : نديم أبو النور 

 حريتان شارع بغداد –مكان الدورة: ريف حلب الشمالي 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 7 ذكور ه 1436 / ذو القعدة /19 هجري ه 1436/ذو القعدة  /1 هجري
29 

 22 إناث م 2015/  أيلول /2 ميالدي م 2015آب /  /16 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج موعد توزيع الشهادات االختبارموعد 

 3 ذكور ه 1436/ذو الحجة  /7 هجري ه 1436ذو القعدة/  /27 هجري
16 

 13 إناث م 2015/  أيلول /20 ميالدي  2015/  أيلول /10 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

ضومن سلسولة الودورات التوي أقامهوا تجموع دعواة هذه الدورة آخر دورة قبول عيود اخضوحى المبوار   -

 الشام في ريف حلب الشمالي، وقد أقيمت في منطقة شارع بغداد في قرية حريتان.

كان الالفت في الحضور أن ُجلهم مون حملوة الشوهادة الجامعيوة، وكوان مون بيونهم مون تميوز بمسوتواه  -

ول مورة، مموا تطلوب مونهم بوذل الواضح وبالمقابل أيضا كوان مون بوين الحضوور يوتعلم هوذه الموادة خ

 جهد كبير لتطوير أنفسهم بما يواكب المستوى العام للدورة.

 رغم االرتفاع الشديد في حرارة الجو، فإن ذل  لم يثن الحضور ولم يضعف عزيمتهم. -

تميووز بعووض الحضووور بمقترحوواتهم وآرائهووم المفيوودة والمميووزة إلثووراء هووذه الوودورة ولتطويرهووا وكووان  -

 حاضر ملحوًظا مما زاد في نشاط الدورة.تفاعلهم مع الم

 – مطبوعووات) واحتياجاتهوا الودورة هووذه بمصواريف تكفلوت التوي  جمعيووة هواجر لإلغاثوة والتنميووة لو  بالشوكر نتقودم -

 .(المعلمين أجور – نفقات – مواصالت
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./29عدد /كتيب تعليم القراءة السليمة  -
 ./29عدد /دليل المعلِّّم في طريقة تعليم القراءة السليمة  -
 ./29التفسير الميسر عدد / -
 ./22مختصر شخصية المرأة المسلمة عدد / -
 ./7مختصر شخصية المسلم عدد / -

 

 

 

 

 



  
 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن اسم الدورة 58 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم  اسم الدورة: 59 الدورة:رقم 
 محاضرة 12عدد المحاضرات:  سا/18ساعات الدورة: 

 اسم المعلم : محّمد أبو النصر

 خان العسل )ضاحية الكهرباء( –مكان الدورة: ريف حلب الغربي 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - ذكور ه 1437 /محرم /25 هجري ه 1436/ذو الحجة /27 هجري
20 

 20 إناث م2015 /تشرين الثاني /7 ميالدي م2015تشرين اخول//10 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 - ذكور ه 1437/صفر /23 هجري - هجري
12 

 12 إناث م2015 /اخول أكانون /5 ميالدي - ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

أقيمت هذه الدورة للعام الثاني على التوالي في هذه المدرسة وشملت عددا مون المعلموات اللوواتي لوم  -

 .يشاركن في الدورة سابقا

تميزت الحاضرات بوجود عدد كبير من اخخوات المتميزات بينهن ممن يمارسون التعلويم المدرسوي  -

 والمسجدي وقد ظهر ذل  جليا في االمتحان الذي أقيم في نهاية الدورة

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./20/ عدد والتعليم التربية في النبوية اخساليب -
 ./20/ عدد المختوم الرحيقمختصر  -
 ./20شخصية المرأة المسلمة عدد / -

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 طريقة تعليم القراءة السليمة ورسم القرآن  اسم الدورة: 60 رقم الدورة:
 محاضرة 13عدد المحاضرات:  سا/20ساعات الدورة: 

 اسم المعلم : وضاح أبو النور

 خان العسل )ضاحية الكهرباء( مدرسة نور المستقبل –مكان الدورة: ريف حلب الغربي 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 - ذكور ه 1437 /محرم /30 هجري ه 1436/شوال /16 هجري
22 

 22 إناث م2015 /تشرين الثاني /12 ميالدي م2015آب/ /1 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 - ذكور ه 1437/صفر /28 هجري ه 1437/صفر /9 هجري
4 

 4 إناث م2015 /أكانون اخول /10 ميالدي م2015تشرين الثاني//21 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

دورتنووا هووذه للفتيووات اليافعووات موون طالبووات المرحلووة اإلعداديووة والثانويووة، عملنووا علوويهن سوواعات  -

مضاعفة عون السواعات التوي نقودمها للكووادر التعليميوة عوادة للنهووض بهون لويكن معلموات المسوتقبل 

 ويرفع ويكون مفتاحا للعلم والتعليم، أال وهو القراءة العربية السليمة.خهم ما ينفع 

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./22/ عدد كتاب القراءة العربية السليمة -
 ./22عدد / كتاب طريقة تعليم القراءة العربية السليمة -

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم  اسم الدورة: 61 رقم الدورة:
 محاضرة 20عدد المحاضرات:  سا/30ساعات الدورة: 

 اسم المعلم : محّمد أبو النصر

 معهد إعداد الكوادر –مكان الدورة: ريف إدلب أطمة 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 22 ذكور ه 1437 /صفر /7 هجري ه 1437/محرم /28 هجري
22 

 - إناث م2015 /تشرين الثاني /19 ميالدي م2015تشرين الثاني//8 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 - ذكور ه 1437/صفر /23 هجري ه 1437/صفر /18 هجري
12 

 12 إناث م2015 /كانون اخول /5 ميالدي م2015تشرين الثاني//30 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

 أقيمت هذه الدورة لمجموعة من خيرة الطالب المتفرغين لدراسة العلوم الشرعية. -

اسووتمرت الوودورة موودة تعووادل ضووعف موودة الوودورات العاديووة بحكووم أنهووا أعطيووت لمختصووين فشووملت  -

 مجموعة من النشاطات والتفصيالت التي ال تعطى عادة في دورات أخرى.

وكان من أبرز نشاطات اإلخوة تفعيول موضووع البحوث العلموي واسوتخراج عودد كبيور مون الشوواهد  -

 واخدلة ومناقشتها.
 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./25/ عدد والتعليم التربية في النبوية اخساليب -
 ./25/ عدد المختوم الرحيقمختصر  -
 ./25شخصية المسلم عدد / -
 ./25/المختصر في التفسير عدد  -

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم  اسم الدورة: 62 رقم الدورة:
 محاضرة 11عدد المحاضرات:  سا/20ساعات الدورة: 

 اسم المعلم : محّمد أبو النصر

 رابطة خطباء الشام –مكان الدورة: حلب 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 35 ذكور ه 1437 /ربيع الثاني  /18 هجري ه 1437/ربيع الثاني  /6 هجري
35 

 - إناث م2016 /كانون الثاني /28 ميالدي م2016كانون الثاني/ /16 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 23 ذكور ه 1437/ربيع الثاني  /25 هجري ه 1437ذو القعدة/  /21 هجري
23 

 - إناث م2016/  شباط /4 ميالدي  م2016 /كانون الثاني/31 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

 خطبواء رابطوة فوي اإلخووة مون ودعووة وترتيوب بتنسويق المحوررة حلب مدينة في الدورة هذه أقيمت -
 جهودا بوذل والوذي( عموار أبوو) حشيشوو أنوس الفاضل الشيخ الفرع مدير بمساعي( حلب فرع) الشام
 .الدورة هذه إلنجاح مميزا

 فووي العوواملين اخخوووة موون مجموعووة الرابطووة دعووتهم الووذين الخطبوواء لإلخوووة باإلضووافة الوودورة حضوور -
 البنووواء بالتفاعووول عموموووا الحضوووور تميوووز وقووود حلوووب، مدينوووة فوووي والتربويوووة التعليميوووة المؤسسوووات
 .واإليجابي

 إلقامووة مناسووبا مكانووا وفووروا الووذين المسوولم الشووباب هيئووة فووي لإلخوووة الشووكر بجزيوول نتوجووه أن بوود ال -

 والتوي الكريموة للهيئة التابع( إشراقات معهد) الالزمة والوسائل التجهيزات فيه توفرت حيث الدورة

 .المثقف بابهاش من نخبة حضور الدورة زيّن

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./35عدد / النبوية في التربية والتعليمكتاب اخساليب  -
 ./35عدد / مختصر الرحيق المختوم -
 ./35حصن المسلم عدد / -
 ./35مختصر شخصية المسلم عدد / -
 ./35المختصر في التفسير عدد / -

 

 

 

  



  
 

 اخساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة 62 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم  اسم الدورة: 63 الدورة:رقم 
  7عدد المحاضرات:  سا/21ساعات الدورة: 

 اسم المعلم : محّمد أبو النصر

 مؤسسة أفق التعليمية –مكان الدورة: حلب 
 

 عدد الحضور تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 11 ذكور ه 1437 /ربيع الثاني  /14 هجري ه 1437/ربيع الثاني  /7 هجري
30 

 19 إناث م2016 /كانون الثاني /24 ميالدي م2016كانون الثاني/ /17 ميالدي

 عدد الحاصلين على شهادة تخرج موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 8 ذكور ه 1437/ربيع الثاني  /25 هجري ه 1437ذو القعدة/  /22 هجري
27 

 19 إناث م2016/  شباط /4 ميالدي  م2016 /شباط/1 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

 مون كبيور عودد تغيور نتيجوة التعليميوة أفوق مؤسسوة موع التووالي علوى الثواني للعوام الودورة هذه أقيمت -
...( قصوف - نوزوح) المحوررة حلوب مدينوة فوي المتغيورة الظروف بسبب المؤسسة ومعلمات معلمي
 والمعلمات المعلمين من جميعا وكانوا رائع، إيجابي وتفاعل جيد علمي بمستوى الحضور تميز وقد

 .للمؤسسة التابعة المدارس العاملين واإلداريين
 

 جوزى( والتنمية للإلغاثة هاجر جمعية) من بدعم أقيمت دورات مجموعة من واحدة هي الدورة هذه -

 .خير كلَّ  عليها القائمين هللا

 

 وعددهاعناوين الكتب الموزعة 

 ./35عدد / كتاب اخساليب النبوية في التربية والتعليم -
 ./35عدد / مختصر الرحيق المختوم -
 ./35حصن المسلم عدد / -
 ./15مختصر شخصية المسلم عدد / -
 ./20مختصر شخصية المرأة المسلمة عدد / -

 

 

 

 

 

 



  
 

 اخساليب النبوية في التربية والتعليم اسم الدورة 63 رقم الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  إنجاز تقرير 

 

 األساليب النبوية في التربية والتعليم  اسم الدورة: 64 رقم الدورة:
 محاضرة 11عدد المحاضرات:  سا/18ساعات الدورة: 

 اسم المعلم : محّمد أبو النصر

 هيئة الشام اإلسالمية –مكان الدورة: حلب 
 

 الحضور عدد تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بدء الدورة

 45 ذكور ه 1437 /ربيع الثاني  /18 هجري ه 1437/ربيع الثاني  /6 هجري
45 

 - إناث م2016 /كانون الثاني /28 ميالدي م2016كانون الثاني/ /16 ميالدي

 حضورعدد الحاصلين على شهادة  موعد توزيع الشهادات موعد االختبار

 28 ذكور ه 1437/ربيع الثاني  /25 هجري ه 1437ذو القعدة/  /21 هجري
28 

 - إناث م2016/  شباط /4 ميالدي  م2016 /كانون الثاني/31 ميالدي
 

 طبيعة الحضور ونشاطات الدورة

 علوى الثانيوة السونة وهوي اإلسوالمية الشوام لهيئوة التوابع الودعاة إعداد معهد لطالب الدورة هذه أقيمت -
 (.جديدة دفعة عام كل في) المعهد لطالب الدورة هذه فيها تقام التي التوالي

 هووذه إنجوواح فووي كبيوور دور المركووز فووي اإلداري والكووادر هنووداوي سووامح الشوويخ المكوورز لموودير كووان -
 .الدورة

 .والتعليمي التربوي الحقل في العاملين من مجموعة المعهد لطالب إضافة الدورة شملت -
 والتعلويم الودعوي المجوال في للعمل يؤهلون الحضور معظم أن وبالذات ومميزا، رائعا التفاعل كان -

 .الشرعي
 .العمل هذا انجاح في ساهم من كل خيرا هللا جزى -

 

 عناوين الكتب الموزعة وعددها

 ./50/ عدد والتعليم التربية في النبوية اخساليب -
 ./50/ عدد المسلم حصن -
 ./50/ عدد المختوم الرحيق -
 ./50/ عدد المسلم شخصية -
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