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 تقرير عن أعمال  
 أكادميية مكاوي للتدريب اللغوي 

 هـ 1443أشهر من العام اهلجري  4يف آخر  
 م(  2022أبريل   2هـ =   1443رمضان  1) من

 م( 2022يوليو   29=    هـ  1443ذي احلجة    30) إىل
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 التمهيد: 
، من ابب خدمة  أكادميية مكاوي للتدريب اللغوييف هذا التقريِر أبرز األعمال اليت قدمتها  

 هـ.   1443أشهر من العام اهلجري  4يف آخر  ،طالب العلِم حول العامل
الزووم،  وقد كانت هذه األعمال تتم من خالل دورات تدريبية   أو  ُمباشرة عن طريق تطبيق 

مكاوي    تعليمية،  كتب )حممد  ابسم  واليت  اليوتيوب  على  قناتنا  على  منشورة  حماضرات  أو 
Mohamed Mekkawy  :وهذا رابطها ،) 

 
https://www.youtube.com/c/mohamedmekawy2017 

 
 وبناًء عليه ففي التقرير تفاصيل وفًقا لآليت:  

 .  اجملانية : الدورات التدريبيةأوًل 
 . اجملانية الكتب التعليمية: اثنًيا
 : احملاضرات والدورات املنشورة على قناتنا على اليوتيوب.  اثلثًا
 : تطبيقات املوابيل.  رابًعا

 املقاالت اجملانية يف موقع األكادميية. :خامًسا
 الكتب والدورات اليت برسوم مالية. : سادًسا
 اخلامتة.  :سابًعا
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 أوًل:
 اجملانية الدورات التدريبية
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أونالين من خالل برانمج الزووم أو من خالل قناتنا    لقد مت انعقاد عدة دورات يف هذه الفرتةِ 

 دورات كالتايل:   مْخسِ على اليوتيوب، وتتلخص يف 
 ما كان عن طريق برانمج الزووم: •

اثبًتا حنوًًي للمبتدأ،    22وهو كِتاب مهم لدراسة  :  دورة شرح كتاب ثوابت املبتدأ   إهناء  -1
املبتدأ عندما   استخراج وإعراب  الصفات  ونستطيع من خالله  فيه صفة من هذه  يتوفر 

 املوجودة يف الكتاب، وقد مت شرح ذلك يف أربع حماضرات كاملة. 

 الدورة اختبار  دخل
عدد احلاصلني  

% فما  80على 
 فوق 

عدد احلاصلني  
على أقل من  

80% 
 عدد الدول 

656 357 299 58 
 / https://mekkawyacademy.com/35267-2 رابط الشهادات: 

 
وهو كِتاب مهم لدراسة كل أنواع   :دورة شرح كتاب الالمات يف القرآن الكرمي  إهناء  -2

الالم    –الالم املزحلقة    –أنواع كالتايل: )الم البعد    10الالمات يف القرآن الكرمي، وعددها  
الالم الواقعة يف جواب القسم    –الالم الواقعة يف جواب الشرط    –الم االبتداء    –الفارقة  

الالم الزائدة للتوكيد(. وقد    – الالم اجلارة األصلية    –الم األمر   –الالم املوطئة للقسم    –
 مت شرح ذلك يف ستِ  حماضرات كاملة. 

 دخل اختبار الدورة 
عدد احلاصلني  

% فما  80على 
 فوق 

عدد احلاصلني  
على أقل من  

80% 
 عدد الدول 

724 419 305 58 
 https://mekkawyacademy.com/35078-/2 رابط الشهادات: 
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( يف القرآن الكرمي  إهناء  -3  وهو ِكتاب لشرح كل ما :  دورة شرح كتاب مواضع )حَّتى
( يف القرآن الكرمي، وقد تعرضت فيه لبعض املباحث املهمة، مثل: أنواع   حَّتى يتعلق بـ )حَّتى

( يف القرآن الكرمي وتصنيفها ، وقد كانت بني الكوفيني والبصريني، ومت استخراج مجيع )حَّتى
 هذه الدورة يف حماضرٍة واحدة فقط.  

 دخل اختبار الدورة 
عدد احلاصلني  

% فما  80على 
 فوق 

عدد احلاصلني  
على أقل من  

80% 
 عدد الدول 

1141 960 181 59 
   /https://mekkawyacademy.com/36341-2 رابط الشهادات: 

 
 
وهو ِكتاٌب لشرح :  حماضرات  ثالثدورة شرح كتاب سباعية الفعل املاضي يف    إهناء   -4

املاضي   بني  املاضي  الفعل  أزمنة  عن  احلديث  ومت  حنوًًي،  املاضي  ابلفعل  يتعلق  ما  كل 
واحلاضر واملستقبل، وسباعية الفعل املاضي، وكيفية استخراج وإعراب أي فعل ماٍض يف 

يف   الكتاب  نيا.  مجيع    132الدُّ الستخراج  مبحثًا كاماًل  آخره  يف  أوردان  وقد  صفحة، 
   األفعال املاضية يف جزء عمى وقمنا إبعراهبا إعرااًب كاماًل.

 دخل اختبار الدورة 
عدد احلاصلني  

ا  % فم80على 
 فوق 

عدد احلاصلني  
على أقل من  

80% 
 عدد الدول 

1330 1005 325 55 
 / https://mekkawyacademy.com/36779-2 رابط الشهادات: 
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 ما كان عن طريق قناتنا على اليوتيوب:   •
وقد كانت هذه الدورات من :  النفطارشرح كتاب اإلعراب املفصل لسورة  إهناء دورة    -6

التطبيقية املهمة، ألننا نطبق فيها على كل ما متت دراسته حنوًًي على سورة كاملة من  الدورات 
 جزء عمى، وكانت الدورة يف ستِ  حماضرات ُمسجلة عن طريق قناتنا على اليوتيوب. 

% 80عدد احلاصلني على  دخل اختبار الدورة 
 فما فوق 

احلاصلني على أقل من عدد 
80% 

726 335 391 
   /https://mekkawyacademy.com/99999-2 رابط الشهادات: 

 
 

 أمساء دول الطالب الذين حضروا يف هذه الدورات: •
  –السعودية    –اجلزائر    –البحرين    –اإلمارات    –األردن    –أفغانستان    –  أسبانيا   –)أثيوبيا  

 – الكويت    –الكامريون    –الفلبني    –العراق    –الصومال    –السويد    –السودان    –السنغال  
  – أوزبكستان    –  أندونيسيا –أجنوال    –أمريكا    –اليمن    –اهلند    –النيجر    –املغرب    –أملانيا  

  بوركينا فاسو   –  بنجالديش  –بلجيكا    – بريطانيا    –ابكستان    –إيطاليا    –إيران    –أوكرانيا  
داغستان    – جزر القمر    – جابون    –تونس    –   تشاد  –  تركيا   – اتيالند    –اتنزانيا    – بنني    –
  – غامبيا    –عمان  سورًي    –السنغال    – سريالنكا    –ساحل العاج    –روسيا    –جيبويت    –

كوت   –كندا    –كمبودًي    –قريقستان    – قطر    –فلسطني    –فرنسا    – غينيا بيساو    –يا  غين
موريتانيا   –مقدونيا  –مصر  –مايل  –ليبيا   –ليربًي  – لبنان  –كينيا   –كوسوفا   –دي فوار 

 . هولندا( – نيجريًي  –نيبال   –)بورما( ميامنار  –  موزمبيق – موريشيوس –

 
 
 دولة. 75طالًبا، من  4486عدد الطالب الذين دخلوا اختبار هذه الدورات:  •
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 :اثنًيا
 اجملانية الكتب التعليمية
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يف هذه الفرتِة االنتهاء من أتليف عدِة ُكتب، ومنها كتٌب خاصة ببعض الطالب يف لقد مت  

أتليفها يف هذه الفرتة مت نشرها جمااًن على موقعنا الدورات اليت برسوم مالية، وغالبية الكتب اليت مت  
 ، وهي كالتايل:اإللكرتوين

 :  كتاب شرح الالمات يف القرآن الكرمي  إهناء ونشر -1
 عدد مرات التحميل  تفاصيل عن الكتاب صورة الكتاب

 

صفحة،   179الكتاب يف  
املتوفرة  الكتب  من  وهو 
موقع  على  ابلفعِل 

 (. للجميعجمااًن  )  األكادميية

 مرة 18000

 رابط حتميل الكتاب:  
2-https://mekkawyacademy.com/33091 / 
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 :  كتاب اإلعراب املفصل لسورة النفطار الطبعة الثانية  إهناء ونشر -2
 عدد مرات التحميل  تفاصيل عن الكتاب صورة الكتاب

 

صفحة،    58الكتاب يف  
املتوفرة   الكتب  من  وهو 
موقع   على  ابلفعِل 

جمااًن )  األكادميية
 (. للجميع

 مرة 23000

 رابط حتميل الكتاب:  
2/-https://mekkawyacademy.com/165 
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 الثالثة:  الطبعة  شرح ثوابت املبتدأ كتاب   إهناء ونشر -3
 عدد مرات التحميل  تفاصيل عن الكتاب صورة الكتاب

 

يف     116الكتاب 
الكتب  صفحة، وهو من 
ابلفعِل على موقع   املتوفرة 

جمااًن )  األكادميية
 (. للجميع

 مرة 15000

 رابط حتميل الكتاب:  
2-https://mekkawyacademy.com/4433 / 
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( يف القرآن الكرميإهناء و  -4  : نشر كتاب شرح مواضع )حَّتى
 عدد مرات التحميل  تفاصيل عن الكتاب صورة الكتاب

 

صفحة،    60الكتاب يف  
املتوفرة   الكتب  من  وهو 
موقع   على  ابلفعِل 

جمااًن )  األكادميية
 (. للجميع

 مرة  7500

 رابط حتميل الكتاب:  
2-https://mekkawyacademy.com/36002/   
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 :  نشر كتاب )شرح سباعية الفعل املاضي(إهناء و  -5
 عدد مرات التحميل  تفاصيل عن الكتاب الكتابصورة 

 

يف     132الكتاب 
الكتب  صفحة، وهو من 
ابلفعِل على موقع   املتوفرة 

جمااًن )  األكادميية
 (. للجميع

 مرة  8600

 رابط حتميل الكتاب:  
2-https://mekkawyacademy.com/36662 / 
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 :اثلثًا
 احملاضرات والدورات املنشورة  

 على قناتنا على اليوتيوب
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 : على هذا الرابط نشر مراجعة لكتاب شرح الالمات يف القرآن الكرمي -1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY9EU6WpMrE
wNFcW4TWYZyzzoC7eUkNjQ 

 : على هذا الرابطدأ نشر مراجعة لكتاب شرح ثوابت املبت -2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY9EU6WpMrE

xXIBnt1YVfh6a10uNl6OYD   
 : على هذا الرابط دورة اإلعراب املفصل لسورة النفطار يف ست ِّ حماضراتنشر  -3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY9EU6WpMrE
wutMUMdl85lO1BVWdtwqcr 

 

 
  



 أشهر  أربعةتقرير عن أعمال األكادميية يف آخر 
 ذي احلجة(  30رمضان إىل  1من )

 

 
17 

 

  
  

 
 
 
 
 

 

 رابًعا: 
 تطبيقات املوابيل
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،  شرح الالمات يف القرآن الكرمي )على جوجل بالي( لقد مت نشر النسخة األولية من تطبيق 

 وسيتم حتديثه إىل اإلصدار األجدد يف شهر أغسطس حبول هللا.
 التطبيق متوفر اآلن على االندرويد على هذا الرابط:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hamida
kcodes.allamat  

 مميزات التطبيق:  
 صفحة.  179ميكنك تصفح الكتاب من خالله يف   -1
 ميكنك مشاهدة كل فيديوهات الدورة.  -2
 ميكنك الدخول إىل االختبار واحلصول على شهادة.  -3

 من صور التطبيق: 
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 خامًسا: 
 املقالت اجملانية يف موقع األكادميية  
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 مقااًل على موقع األكادميية على هذا الرابط:   199لقد مت نشر 

https://mekkawyacademy.com/blog/  

 كالتايل: أشهر؛   4وهذه املقاالت مقسمة إىل  
 شهر أبريل  

 53 عدد املقالت 
   / https://mekkawyacademy.com/2022/04 روابط املقالت

 
 شهر مايو 

 61 عدد املقالت 
   / https://mekkawyacademy.com/2022/05 روابط املقالت

 
 

 شهر يونيه  
 60 عدد املقالت 
   / https://mekkawyacademy.com/2022/06 روابط املقالت

 
 

 شهر يوليو  
 25 املقالت عدد 

   / https://mekkawyacademy.com/2022/07 روابط املقالت
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 : سادًسا
 الكتب والدورات اليت برسوم مالية 
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 وكذلك كتاب الدورة:   إهناء دورة شرح حروف املعاين املتقدمة -1

 تفاصيل عن الدورة تفاصيل عن الكتاب صورة الكتاب

 

يف     453الكتاب 
الكتاب  صفحة،   وهو 

اخلاص بدورة شرح حروف  
املعاين، وهو كتاب خاص  
ابملشرتكني يف هذه الدورة  

 فقط.

هذه  كانت  قد 
الدورات   من  الدورات 
لدراسة   املهمة  الرائعة 
حبروف   يتعلق  ما  كل 
املعاين حرفًا حرفًا، وقد  
أخذ   مع  ذلك  درسنا 
دالالت حروف املعاين  
الثابتة واملتغرية، وطبقنا  
القرآن  من  على كثري 

 الكرمي.
 

 طالًبا 62عدد الطالب = 
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ساعة تدريبية تطبيقية لدراسة    50يف    الوظيفي املسجلة:( من دورة النحو  121الدفعة رقم )  -2
 (. ما زال الطالب يدرسون فيهاالنحو من الصفر حَّت احرتاف إعراب سورة كاملة من القرآن الكرمي. )

 تفاصيل عن الدورة صورة 

 

الصفر  لدراسة    الدورة: من  النحو 
حَّت احرتاف إعراب سورة كاملة من 

بطريقة   الكرمي  إحصائية  القرآن 
مميزة حتليلية  زال  .  تطبيقية  )ما 

 الطالب يدرسون فيها(. 

 طالًبا 80عدد الطالب = 
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 :  (140، الدفعة رقم )دورة شرح كتاب األفعال وكذلك كتاب الدورة  -3
 تفاصيل عن الدورة تفاصيل عن الكتاب صورة الكتاب

 

يف من  الكتاب   أكثر 
وهو  صفحة،    350

اخلاص   بدورة  الكتاب 
شرح األفعال، وهو كتاب 
خاص ابملشرتكني يف هذه  

 الدورة فقط. 

هذه الدورة لدراسة كل  
ابألفعال  يتعلق  ما 
خالهلا   ومن  حنوًًي، 
ستستطيع أن تستخرج 
وأن تُعرب أي فعٍل يف  

نيا إبذن هللا.   الدُّ
 

 طالًبا  283=  إىل هذه اللحظة عدد الطالب
 يف هذه الدورة دعًما كاماًل من خالل أهل اخلري والفضل.  شخص  100أكثر من    كفالة ودعمقد مت  
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 اخلامتة :سابًعا
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أسأل هللا أن يبارك يف كل من قام مبجهود إلقامة هذه اجلهود املباركة، ومن قام بدعم الكتب  

 اجملانية أو الدورات اجملانية، وأسأل هللا أن يكون ذلك صدقة جارية يف ميزان حسنات اجلميع إبذن هللا.  
 هـ(.  1444صفر   2م = 2022يوليو  31: يوم )األحد اتريخ كتابة التقرير 

 
 

 


