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ُيعنى برنامج هي أقوم بالقرآن الكريم وعلومه

 بإشـــراف علمـاء متخصصين، مـع اهتمام خاص

 بالتربية واألخالق. 

إجمالي عدد الطالب والطالبات

عدد األجزاء المنجزة (تالوًة)

طالبًا أتموا ختمة الضبط واإلتقان

طالبًا أجيزوا بروايات مختلفة

الذين أتموا تعلم القراءة العربية السليمة 

عدد األجزاء المنجزة (حفظًا)

طالبًا أتموا حفظ القرآن الكريم

درسًا منوعًا للطالب والطالبات دورة ضمن برنامج تطوير الكوادر
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هي أقــوم
لتعليم القرآن الكريم





محاضرة في معاهد إعداد الدعاة

لقاء ودورة تخصصية

محاضرة في معاهد غير المتفرغين

طالبا وطالبة تخرجوا في معهد إعداد الدعاة 
في جرابلس وفي مرسين

تخريج الدفعة السابعة لإلناث في معهد إعداد الدعاة في غازي عينتاب

شعب جديدة تم افتتاحها لغير المتفرغين 

رحالت اجتماعيــة ترفيهيــة للطـالب

شعبة جديدة تم افتتاحها  إلعداد الدعـاة 

للمعاهد الشرعية

2.545

10

5
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حفالت تكريم إلتمام المستويــات

42

عـز العلمـاء

يعمل برنامج عز العلماء على تأهيل الدعاة من خالل 

بالدورات  العلم  طلبة  وتطوير  الشرعية  المعاهد 

ونشرها. الشرعية  باألبحاث  العناية  مع   التخصصية 





نعمل على تأهيل الدعاة من خالل المعاهد الشرعية 

وتطوير طلبة العلم بالدورات التخصصية مع  العناية 

باألبحاث الشرعية ونشرها.

القدرات  تنمية  على  فتية  إنهم  برنامج  يعمل 

والمواهب الشخصية لدى اليافعين وتأهيلهم 

علميا ومهاريا.

رحلة وزيارة ترفيهية للطالب والطالبات

لقاءات تربوية متنوعة

لقاًء مهاريًا تنمويًا وثقافيًا 

حفالت تكريم وإفطارات جماعية 

لقاء تعليميا منوعا

63
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8
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8

جلسات دعم نفسي8

إنهم فتية
للتطوير وبناء القدرات





ُيعَنى برنامج هل يستوي بصقل المعرفة بالمهارات 

التدريبية والتطوير المستمر وإقامة الدورات التربوية 

واإليمانية والمحاضرات العامة. 

مجـلسـًا وملتقـى إيمـانيــًامستفيدة من المنتدى النسائي

مستفيدًا من دورة إعداد المدربين

تأسيس فريق تطوعي دعوي

جلسات في مهارات الحياة الزوجية

850

1035

35

هل يستوي
للدعوة والتدريب





يعمل برنامج بركات على دعم المحتاجينوالمضي 

المعيشي  واالستقرار  التنمية  نحو  بهم 

واالجتماعي. و دعم األيتام واألرامل، 

سلة إغاثية تم توزيعها عائلـة استفادت من حملـة األضـاحي

عائلة استفادت من حملة إفطار صائم

طفال تم تقديم هدية العيد لهم

أسر محتاجة تمت كفالتها ماديا

خيمة إليواء المهجرين والنازحين

عائلة استفادت من تدفئة الشتاء

يتيما وأرملة تمت كفالتهم

عائلة استفادت من كسوة الشتاء 832

8.525
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1.9602.000

بركـات
ل�غاثـة والتنميـة
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