
إنجازات القسم النسائي خالل شهر 
 حزيران / يوليو                       

القسم النسائي

2015 /





المكتب الدعوي

 مشروع "عبودية قلب" 
الرمضاني في حي 

الوعر بحمص 
محاضرات في أعمال 
القلوب ومفسداتها 

وحفظ أجزاء من القرآن 

عدد المستفيدات
1,400

عدد المستفيدات
60     طالبة

عدد المستفيدات
1,000           إمرأة

عدد المستفيدات
100        امرأة

افتتاح مشروع حلقات
 "أم الكتاب" ( أحكام عامة في 

الفقه والعقيدة 
وحفظ قصار السور ) في 

مخيم أورفا في تركيا

عدد المستفيدات
         إمرأة

االنتهاء من دراسة تفسير 
جزء عم وتبارك ضمن 

دورة "إعداد الداعيات" و 
"الدورة الشرعية المكثفة"

120

عدد المستفيدات
103

اختتام مشروع 
"بديننا نسمو" 

في دوما 
عدد المستفيدات

150     أمرأة

عدد المستفيدات
17          دراسة

إمرأة700عدد المشتركات
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المكتب الدعوي

 مشروع "عبودية قلب" 
الرمضاني في حي 

الوعر بحمص 
محاضرات في أعمال 
القلوب ومفسداتها 

وحفظ أجزاء من القرآن 

اختتام مشروع حلقات 
"أم الكتاب" في الزرقاء 

( أحكام عامة في الفقه 
والعقيدة وحفظ 

قصار السور )

عددد المسستفيدات
1,4000

عدد المسستتفيداتت
     طالبةة

االنتهاء من كتاب الفقه 
الميسر ضمن الدورة 
الثانية من مشروع 

"الدروس الشرعية عبر 
الويبكس " 

60    

عدد المستفيدات
                1,000           إمرأة

عدد المستفيدات
            00        امرأة

افتتاح مشروع حلقات
 "أم الكتاب" ( أحكام عامة في

الفقه والعقيدة 
وحفظ قصار السور ) في 

مخيم أورفا في تركيا

عدد االلمسستتفيدات
  إإمرأة

االنتهاء من دراسة تفسير 
جزء عم وتبارك ضمن 

دورة "إعداد الداعيات" و 
"الدورة الشرعية المكثفة"

1200            

عدد المستفيدات
103

اختتام دورات "البيان"
المستوى التحضيري 

للطالبات الجدد في دار
أهل الحديث

بطرابلس لبنان

اختتام المرحلة الثانية 
من مشروع عفتي في 

حجابي في حلب
( توزيع الحجاب الشرعي ) 

اختتام مششروع 
"بديننا نسسمو" 

فيي دوما 
عدد المستففيدات

     50     أمرأةة

عددد االلممستفيدات
              17         دراسة

استمرار مشروع حصن المسلمة عبر 
إمرأة700عدد المشتركاتالوتس أب 
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فتاة

مكتب المرأة:

مكتب شؤون الفتيات:

إطالق البرنامج 
الصيفي للفتيات 

في الريحانية 
وأورفا وفي 

الغوطة الشرقية 

إطالق مشروع 
(فتيات الياسمين)
مطويات تخص 

الفتيات توزع في 
(الريحانية / أورفا / 

اسطنبول /الغوطة 
الشرقية ) 

اختتام الدورة 
ا\ولى من 

مشرو ع "فتيات 
الشام" في 

المفرق با\ردن

عدد المستفيدات   

1,6501,650 فتاة
عدد المستفيدات   

فتاة80
عدد المستفيدات   

اختتام دورة 
نفحات رمضانية 

في الريحانية

فتاة50
عدد المستفيدات   

استمرار مشروع أمان ٤ في ا\ردن ( مشروع تنموي 
مستفيدةلتدريب الالجئات السوريات على بعض الحرف ) 

مستفيدة

مستفيدة

استمرار مشروع أمان ١ في الريحانية ( مشروع تنموي 
لتدريب الالجئات السوريات على بعض الحرف )

استمرار مشروع بناء ( محاضرات تقدم
 للمعلمات عبر الويبيكس )

61

31

25
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فتاة

مكتب المرأة:

مكتب شؤون الفتيات:

إطالق البرننامامجج
الصيفي للفتياتت

في الريحانية 
وأورفا وفي 

الغوطة الشرقية 

إطالق مشروع
(فتيات الياسمين)
مطويات تخص 

الالفتيات توزع في 
/ أورفا /  ((الريحاحانينيةة

//الغوطةة اسطنطنبوبولل
الشرقية ) 

اختتام الدورة 
ا\ولى من 

مشرو ع "ففتتييااتت 
االلششامم"" ففي 

االلمفرق با\ردن

عدد المستفيدات   

1,6501,650 فتاة
عدد المستفيدات   

فتاة
عدد المستفيدات   

اختتام دورة 
نفحات رمضانية

في الريحانية

فتاة
عدد المستفيدات  

في ا\ردن ( مشروع تنمموويي  استتتمممرار ممششروع أمانن ٤٤
مممستفيدةلللتتدريبب الالجئاتت االلسوريات على بعض الحرف ) 

مستفيدةة

مسستفيدةةة

استمرار مممششروعع أمان ١ ففي الريحانية ( مشروع تنموي 
لتدريببب الالالجئات السسوريات على بعض الحرف )

استمرار مشروع ببنننااءء (( مححااضضضضررات تقدم
 للمعلمات ععببررر االلووييبببيييككس )
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وصلى ا" وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم

مكتب شؤون الطفل
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إطالق 
مشروع رياحين 

الشام في الغوطة

إطالق 
نادي واحة 

السعادة الصيفي في 
الريحانية

استمرار 
مشروع ربيع 

الطفولة لمحو ا\مية 
في ريف حماة

اختتام 
مشروع ربيع 

الطفولة في الوعر

طباعة 
وتوزيع  العدد 

الثاني من مجلة ألوان.

طفلة
1,730

عدد 
المستفيدات

طفلة
45

عدد 
طفلالمستفيدات

نسخة

100

6,000

عدد 
المستفيدين

طالبd وطالبة
50

عدد 
المستفيدين


