
إنجازات القسم النسائي خالل شهر 
تموز /  يوليو            

القسم النسائي

2015 /





المكتب الدعوي
تنفيذ برنامج 

(عبودية قلب)
 حلقات حفظ مكثفة 
ومحاضرات عن أعمال 

القلوب ومفسداتها.

عدد المستفيدات
1,102    

عدد المستفيدات
700

  تنفيذ مشروع 
(المجالس الرمضانية) 

أماكن التنفيذ: 
المفرق، عمان، 
لبنان، الريحانية، 
الغوطة الشرقية 

تنفيذ مشروع (اDتقان 
في تالوة القرآن) عبر 

الويبكس 

عدد المستفيدات
50     طالبة

  1000

إنجازات القسم النسائي خالل شهر 
/ 2015تموز / يوليو

عدد المستفيدات
100     

مكان التنفيذ: 
حمص 

توزع أماكن 
المشاركات: سوريا 

– تركيا – مصر – 
لبنان - السعودية

  1000

أماكن التنفيذ: 
اOردن "عمان 

والزرقاء والمفرق" 
سوريا "الغوطة 

الشرقية

 أماكن التنفيذ: 
لبنان "طرابلس" – سوريا "الغوطة" – 

اOردن "الزرقاء والمفرق وعمان" - 
تركيا "الريحانية". 

إمرأة
إمرأة

المكتب الدعويي
تنفيذ برنامج 

(عبودية قلب)
 حلقات حفظ مكثفة 
ومحاضرات عن أعمال
القلوب ومفسداتها.

عددد المستفيدات
1,1022    

 تنفيذ مشروع 
(المجالس الرمضانية) 

أماكن التتنفيذ:: 
اللمممفرق، ععمان، 
لبننناان، الريححانية، 
الغغغوطة الششرقية 

تنفيذ مشروع (اDتقان
في تالوة القرآن) عبر 

الويبكس

انطططالق مشروعع 
(جوووامـــع الكلـــــمم): 
ممسســابقة في متـــوونن 

الحديث

عدد المستفيدات
    50     طالبة

انطالق مشروع 
(حامل المسك):حلقات 

حفظ مكثفة لعشررةة 
أجزاء من القرآن الككريم

إنجازات القسم النسائي خالل شهر 
/ 2015تموز / يوليو

عدد المستتففيدات
100     

ممكان التنفيذ:
حممص

توزع أمماكن 
اللمشاركاات: سوورريا
– تركيياا – مصرر ––

لبنان -- السعوووددية

أماكن التنفيذ: 
اOردن "عمان 

والزرقاء والمفرق"
سوريا "الغوطة 

الشرقية

أأماكن التنففييذذ: 
لبنان "طرابلسس"" – سوريا "الغغووططةة" –
اOردن "الزرقاء واللمممففررق وعمان" - 

تركيا "الريحاننييةةة"".

إمرأة
إمرأأة
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60
عدد الحاضرات   

امرأة

مكتب المرأة

المشاركة في برنامج العيد في المركز 
الثقافي في الريحانية:

إنجازات القسم النسائي خالل شهر 
/ 2015تموز / يوليو

امرأة31

60
عدد المستفيدات   

عدد المستفيدات   

عدد المستفيدات   

امرأة

معلمة25

استمرار مشروع أمان ٤ ( التنموي ) في عمان - اOردن

استمرار مشروع أمان ١ ( التنموي ) في الريحانية - تركيا

استمرار مشروع بناء ( محاضرات للمعلمات عبر الويبكس )

مكتب شؤون الطفل

إصدار العدد الثالث من مجلة (ألوان )

عدد اOطفال المستفيدين

طفل في الريحانية،

طفل في الداخل.

 

1,300
4,500

طبيعة المجلة: مجلة شهرية متنوعة ل[طفال (                  ) سنة

إنجاز (ملتقيات الغوطة       ) 
في أحد المساجد في الغوطة الشرقية

عدد المستفيدين منه

طفًال

 

1,930
 طبيعة الملتقيات: عبارة عن برامج دينية تربوية ل[طفال 
تقدم بأسلوب حواري قصصي مع أنشطة ومسابقات، 

وما تزال الملتقيات مستمرة في مساجد أخرى.

12 - 7 

4

عدد اللحاضرات   

امرأة

مكتب االمرأة

المشاركة في برنامج العيد في المركز 
الثقافي في الريحانية:

إنجازات القسم النسائي خالل شهر 
/ 2015تموز / يوليو

امرأة

ت    تفيددات   عددددد المست

عدد الممستفيدات   

تفيدات   عدد المستفيدات   

امرأة

معلمةم

اسستتممرار مشروع أمان ٤ ( االلتتننموي ) ففيي عماننن - اOردن

تركيا (( االتنموي ) في الريحاننييةة - ت استمرار ممشششروع أمانن ١١

استتممرررااررر ممشروع بناء ( ممححااضضضررااتت للمعلمات عبر الويبكس )

مكتب شؤون االلطفل

إصدار العدد الثالث ممنن ممجلة (ألوان )

عدد اOطفال المستفيدين

طفل في الريحانية،

طفل في الداخل.

1,300
4,500

طبيعة المجلة: مجلة شهرية متنوععةة ل[طففاال (                 ) سنة

إنجاز (ملتقيات الغوطة       ) 
في أحد المساجد في الغوطة الشرقية

عدد المستفيدين منه

طفًال 11,930
 طبيععةة ااالللمملللتتقققيياات: عبارة عن برامج دينيية تربويةة ل[طفففال 
تقدم بأأسللوب حواري قصصي مع أنششطة وممسابققااات، 

وما تزال الملتقيات مستمرة فيي مساجدد أخرىى.
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مكتب شؤون الفتيات

www.islamicsham.org         islamicsham1        @islamicsham         islamicsham          islamicshamwww.islamicsham.org         islamicsham1        @islamicsham         islamicsham          islamicsham
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مكتب شؤونن االلفتيات

www.islamicsham.org        islamicsham1        @islamicsham     islamicsham    islamicsham

وسلم على نبينا محمد وصلى ا�
وعلى آله وصحبه وسلم

إنجازات القسم النسائي خالل شهر 
/ 2015تموز / يوليو

انتهاء المرحلة اOولى من 
دورة فتيات الشام باسطنبول: 

دورة إيمانية، ودورات في 
التطوير، ودورة في مهارات 

الرياضيات (أباكوس)، ودورة في 
اللغة التركية.

فتاة

عدد الفتيات   

المشاركة بفعاليات 
االحتفال بعيد الفطر المبارك 

طبيعة المشاركة: تنفيذ عدد 
من اOنشطة والفقرات الهادفة، 

مع تكريم المتميزات في 
المسابقة الرمضانية في: 

(الريحانية - أورفا - الغوطة).

طباعة وتوزيع مطوية 
(فتيات الياسمين)

أماكن التوزيع: 
الريحانية – الغوطة

استمرار دورة (فتيات 
الشام) في المفرق

منهج الدورة: إيماني – 
تطويري -  مهاري 

(كروشيه).

استمرار مشروع واحة 
فتيات الشام في الغوطة 

الشرقية   في عشرين مسجد 
     برنامج تربوي إيماني

استمرار مشروع نادي 
فتيات الشام في 

الريحانية ( تربوي إيماني 
تطويري )

فتاة26عددالمستفيدات   

فتاة65عدد الفتيات

عدد 
فتاة2,000المستفيدات

فتاة450عددالمستفيدات   

فتاة60عددالمستفيدات   

فتاة450عددالمستفيدات   

34

56


