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احلمد هللا الذي أنزل القرآن هدى ونورا والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني القائل (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). 

تسعى خيركم جاهدة لتحقيق رسالتها السامية التي لم تكن لتؤتي ُأكلها لوال توفيق اهللا 

تعالى ، ثم بالرعاية والدعم املتواصل الذي جتده من حكومتنا الرشيدةـ  حفظها اهللاـ  التي 

جعلت خدمة كتاب اهللا الكرمي والعناية بجمعيات القرآن الكرمي، ودعمها ماديًا ،ومعنويًا، 

وتقدمي العديد من التسهيالت، واحلوافز والتشجيع لها يف مقدمة أولويـّاتها. ثم دعم أهل 

العطاء، وجهد األوفياء ..

لقد حرصت اجلمعية منذ انطالقتها يف 1396/12/25هـ مببادرة من الشيِخ محمد صالح 

باحارث- يرحمه اهللا - وعدد من وجهاء جدة  ومنحها الترخيص رقم  ( 2/2 ) لتصبح فرعًا 

يف  اهللا  كتاب  تعّلم  جتعل  أن  املكرمة،   مبكة  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخليرية  للجمعية 

والفتيات يف  الشباب،  احتضان  أولوياتها  ووضعت يف  متناول اجلميع يف محافظة جدة، 

منهج  وفق  بتعاليمه،  والتمسك  الكرمي،  القرآن  حفظ  يف  وترغيبهم  التحفيظ،  حلقات 

الوسطية املعتدل ، وتطور ملجتمع آمن ومثالي بإذن اهللا تعالى.

ويف هذا العام االستثنائي والذي كان عنوانه األكبر جائحة كورونا لم يتوقف نشاط خيركم 

من  خيركم  استفادت  بل  النسائية  والدور  للحلقات  والطالبات  الطالب  حضور  بتوقف 

النقلة التقنية التي تعيشها منذ أعوام فحرصها على السعي الدائم للتطور واالرتقاء يف 

خدمة القرآن الكرمي كانت نتيجته نقالت وتطورات نوعية يف كافة املجاالت قادتها للريادة 

وهللا احلمد واملنة، منها خدمات تعليمية متنوعة بخيارات متعددة جذبت فئات املجتمع 

املختلفة لتعلم وحفظ كتاب اهللا عّز وجل عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن ُبعد ،  
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مما رفع عدد طالب خيركم املسجلني إلى (65,000) طالب وطالبة يف مدينة جدة وضواحيها واملستفيدين من خدماتها الذين  جتاوزوا املليون مستفيد ومستفيدة 

على مستوى العالم.

ومما نفخر به يف 2020 تخريج 1067 حافظًا وحافظة وهللا احلمد وهذا العدد املبارك والذي يعد الرقم األكبر على مستوى الوطن ، وهؤالء احلفظة هم حصاد 

عام كامل من اخلطط والدراسات واجلهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو خيركم على كافة األصعدة ( اإلدارية والتعليمية والتدريبية والتقنية).

ومما يسعدنا ويثلج صدورنا  يف هذا العام إطالق (مشروع نظام التعلم االلكتروني الذكي خلدمة حلقات القرآن عن بعد ) خلدمة (65) ألف طالب وطالبة يف 

حلقات القرآن الكرمي ، ليكون أولى ثمرات التعاون بني اجلمعية و شركة كالسيرا العاملية ، لتبدأ مرحلة جديدة من التحول الرقمي وفق رؤية اململكة 2030 ، 

وكذلك االحتفاء بأكادميية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن ذلك احللم الذي حمله أبناء الشيخ محمد الراجحي رحمه اهللا وساهموا يف 

تنفيذه ليتحول إلى حقيقة ، فخالل عام كامل من انطالقته املباركة يلقى اقباًال واسعا من املسلمني يف كافة أنحاء العالم ، فعدد املستفيدين اإلجمالي من 

خدماته املتمثلة يف  احللقات االلكترونية ، املقارئ الهاتفية ، حلقات اإلجازة ، تطبيق اتلوها صح وجتويد أون الين ، بلغ أكثر من 400 ألف مشارك ميثلون 127 

دولة حول العالم ، فلله احلمد واملنة ثم ألولئك املخلصني من الداعمني والعاملني يف هذا احلقل القرآني والذين نذروا حياتهم لهذا اخلير العظيم.

ختامًا

مونه من أعماٍل جليلٍة وجهوٍد عظيمٍة خدمًة لهذا الكتاِب الكرمي. أقدم خالص الشكر والتقدير واالمتنان لوالة األمر، حفظهم اهللا ووفقهم على ما يقِدّ

ثم الشكر لشركائنا لدعمهم مشاريع اجلمعية فكل منَجٍز يتحقق ، وكَلّ حرٍف ُيْتَلى ، وراءه داعمون أكارم فلهم مّنا عميق الشكِر والعرفان، ونسأل اَهللا عز وجل أن 

يبارَك يف أموالهم ويضاعَف حسناتهم ، ويجعَل ما قدموه يف موازيِن أعماِلهم. ونسأله تعالى أن يرفع البالء والوباء عن بالدنا وبالد املسلمني والعالم أجمع.

وآخر دعوانا أن احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم.

والسالُم عليكم ورحمُة اهللا وبركاُته ،،،

رئيس خيركم مبحافظة جدة

عبدالعزيز بن عبداهللا حنفي
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الظحأة
تعد خيركم لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة، جمعية رائدة بني جمعيات التحفيظ يف اململكة، وقد انطلقت مسيرتها يف 25/12/1396هـ 

مببادرة من الشيخ محمد بن صالح باحارث ـ يرحمه اهللا ـ مع عدد من رجال األعمال، وانضمت اجلمعية إلى مجلس األمانة جلمعيات حتفيظ 

القرآن الكرمي يف 05/07/1402هـ حتت رعاية وإشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، ويف عام 1414هـ انتقلت تبعية األمانة العامة 

للجمعيات اخليرية إلى وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، األمر الذي أتاح للجمعية حيزًا واسعًا لالنطالق يف حتقيق أهدافها السامية 

يف خدمة كتاب اهللا تعالى ونشره وتعليمه وحتفيظه، ويف 29/11/1416هـ مت منح اجلمعية الترخيص رقم (2/2) لتصبح فرًعا للجمعية اخليرية 

لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة مكة املكرمة، حتت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ، ثم انتقلت إداريا حتت إشراف وزارة املوارد 

البشرية والتنمية االجتماعية يف تاريخ 29/06/1441هـ برقم ( 3409 ) وذلك بناء على نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر باملرسوم امللكي 

رقم ( م/8) وتاريخ 19/02/1437هـ.

رؤغاظا

بغؤئ صرآظغئ جاذغئ.

رجالاظا

تتصغص الثغرغئ طظ خقل ربط شؤات 
وتعشغر  الضرغط  بالصرآن  المةامع 
اقبــثاع  تحــةــع  جــاذبــئ،  بغـــؤـئ 
والمئــــادرات، باجاـثـــثام أتــــثث 
الاصظغات واجابمار الضعادر المامغجة .

صغمظا

- تسطغط وتسطط الصرآن الضرغط .
- افطاظئ.
- ا�تصان .

- المخثاصغئ والحفاشغئ .
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افعثاف 
الساطئ

01

02

03

0405

06

07

تعليم القرآن الكرمي وحتفيظه بكّل الوسائل 

املتاحة.

ربط أفراد املجتمع بكتاب اهللا تالوًة 

مًا وتعليمًا. وحفظًا وفهمًا وتدّبرًا وتعُلّ

تخريج حّفاظ مجازين بالقراءات 

املعتمدة.

تأهيل املعّلمني واملعّلمات لتعليم 

القرآن الكرمي.

غرس قيمة تعظيم كتاب اهللا يف 

نفوس أفراد املجتمع وإشراكهم يف 

خدمته.

اإلسهام يف تطوير مدارس ومعاهد 

ومراكز وحلقات تعليم القرآن 

الكرمي وحتفيظه.

ترسيخ القيم القرآنية بني أفراد 

املجتمع.
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أسداء طةطج ا�دارة

المعظثس سئث السجغج 
بظ سئث ا� تظفغ

رئغج المةطج

الحغت سئث ا� بظ 
دخغض ا� المتمثي         

ظائإ الرئغج

د. غجغث بظ جسغث
أبع ططته

المسآول المالغ

الحغت غاجر بظ طتمث 
سئثه غماظغ             

سدًعا

د. ظعح بظ غتغ 
الحعري                

سدًعا

د. سئث التضغط بظ 
راحث الحئرطغ          

سدًعا

المعظثس/ طتمعد 
بظ طتمث رتغط تسظ 
الارضسااظغ                     

سدعًا

د. خالث بظ سئثا� 
السرغتغ

سدعًا

المعظثس إتسان 
حضعر أبع غجاله

سدعًا

الحغت إبراعغط بظ 
جطغمان الثمغج                   

سدعًا
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01

02

03

0405

06

07

العغضض الاظزغمغ

المثغر السام

طحرف حآون الماطعسغظجضرتغر

أخخائغ حآون الماطعسغظ

أخخائغ اقجاراتغةغئ
طحرف سقصات ساطئوالامغج العظغفغ

المحرف السام
سطى الحطر الظسائغ

إدارة الئراطب
المرضجغئ والصغاس

إدارة 
طضاتإ ا�حراف / رجال

إدارة  الاسعغص
وحآون الثاسمغظ

إدارة 
الثسط المآجسغ
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01

0306

07

الساططعن

020202

0405

العظغفئ

طثغري طضاتإ ا�حراف

طثغري المةمسات والثور

المعظفغظ والمعظفات

المسطمغظ والمسطمات

رجال

 7

104

168 

 1541

ظساء

 4

 189

 144

 1417

اقجمالغ

 11

293

312 

 2958



حطر الئظغظ
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*التطصات الصرآظغئ
احللقات القرآنية املوجودة باملساجد حتت إدارة 
إلى  احللقات   ُقسمت  وقد   ، اإلشراف  مكاتب 
إلى  إضافة   ، جغرافية  إشراف  مكاتب  خمسة 
التعليم  ومركز   ، املوازي  التعليم  إشراف  مكتب 

عن بعد. 

طضاتإ ا�حراف   -1
تشرف على احللقات العامة يف املساجد داخل مدينة جدة .

0202

ذالإطحرفطسططتطصئطسةثالمضاإ
الشمال
اجلنوب
الشرق
الوسط
البلد

95 
62 

69 

104 
59 

365

295 
396 

497 
392 

286

203 
286 

396 

278 

25
 20
 30

 37

 31

4201
 3722

 4857

 5682
 4743
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طضاإ إحراف الاسطغط المعازي  -2
تعليم  على  تعمل  التي  القرآنية  احللقات  على  تشرف 
 ، بالعربية  الناطقة  غير  اجلاليات  ألبناء  الكرمي  القرآن 
يف  اجلمعية  أنشأتها  التي  القرآنية  احللقات  وعلى 

القطاعني احلكومي واخلاص

تطصات غغر الظاذصغظ بالسربغئ أ . 

تطصات الصطاسغظ التضعطغ والثاص : ب . 

02

02
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*طحروع أضادغمغئ الراجتغ لاسطغط الصرآن سظ بسث

والتعلم  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  على  قائمة  بيئة  توفر  خيركم  جلمعية  تابعة  قرآنية  منصة 
اإللكتروني ، متنح شهادات وإجازات قرآنية وتقدم برامج وتخصصات متوائمة مع احتياجات املجتمعات 

املسلمة ملبية ملتطلبات تعليم القرآن الكرمي لكافة الفئات العمرية
- احللقات اإللكترونية

- املقرأة الهاتفية
- مجالس اإلقراء واإلجازة

- دورات جتويد أونالين

- تطبيق اتلوها صح 
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التطصات ا�لضاروظغئ:
الشيخ  فيها  يلتقي  إلكترونية  حلقات 
من  بعد  عن  واحد  وقت  يف  معًا  والطالب 
خالل قاعات افتراضية , يستطيع الطالب 
عرض  مع  عنه  والتلقي  الشيخ  مشاهدة 

تالوته بالصوت والصورة .
كما تتميز طريقة التعليم يف احللقات بأنها 
تراعي الفروق الفردية لدى الطالب بحيث 
يحدد للمستفيد منهج وورد يلتزم به حتى 
يتم حفظ القرآن الكرمي مبا يتناسب مع 

قدراته .
وبالتالي يتمكن الطالب بكل يسر وسهولة 
من حتقيق هدفه سواء احلفظ أو املراجعة 

أو اإلجازة برواية حفص عن عاصم .

02 الثول المسافغثة
طظ التطصات ا�لضاروظغئ

17 دولئ سربغئ
اجافادة طظ التطصات 
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المصرأة العاتفغئ :
مقرأة قرآنية تتلقى مكاملات املستفيدين سواًء من الهاتف الثابت أو اجلوال يف أوقات محددة 

لتعليم سورة الفاحتة للرجال و النساء باالتصال على الرقم  6015960 012
سنتر  كول  كالود  نظام  املقرأة  تستخدم  كما 
بدون  خدماتها  تقدمي  للمقرأة  يتيح  والذي 
التقيد بحضور املعلم أو املعلمة ملقر اجلمعية 
أوقات  يف  اخلدمة  تقدمي  إتاحة  وبالتالي 

مختلفة

02

ء



17

طةالج ا�صراء وا�جازة:
كانت  , سواء  والعشر  السبع  بالقراءات  الكرمي  القرآن  تعليم 
الكرمي لإلجازة  القرآن  تأهيل حفظة  او اجلمع مع  باإلفراد 
واحلصول على شرف السند املتصل إلى نبينا محمد صلى اهللا 

عليه  وسلم.
وهي مقرأة يلتقي فيها الشيخ والطالب معًا يف وقت واحد عن 
الطالب  , يستطيع  افتراضية مباشرة  بعد من خالل قاعات 
مشاهدة الشيخ والتلقي منه  وعرض تالوته بالصوت والصورة .
وتستهدف الرجال والنساء أكبر من 15 سنة باللغات التالية : 

العربية . اإلجنليزية ,األردية , الفرنسية .
ومراعاة لفارق التوقيت فقد مت إنشاء حلقات على مدى 16 

ساعة تناسب اجلميع متاحة طوال أيام األسبوع.

02

ء
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02

دورات تةعغث أوظقغظ :
دورات تدريبية مجانية تقام عن ُبعد لتعليم 
وتعنى  وأحكامه،  الكرمي  القرآن  جتويد 
باجلانب النظري والتطبيقي للراغبني يف 
تعلم التجويد من جميع الفئات واألعمار 

عبر الفصول التعليمية السحابية

أبرز الثول المحارضئ  شغ دورات الاةعغث 
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تطئغص اتطععا خح :  
تطبيق تفاعلي يقدم خدمة تصحيح التالوة لكافة شرائح املجتمع و على نطاق العالم بطريقة غير متزامنة و ذلك 
من خالل تسجيل التالوة عبر التطبيق و إرسالها إلى املعلمني و الذين يقومون بتصحيح التالوة صوتيًا مع اعطاء 

تقومي للتالوة (جنوم) و يعتبر التطبيق القرآني التفاعلي األول على مستوى العالم.
يتميز التطبيق بإمكانات متقدمة ومزايا رائعة مبا فيها :

- قدرته على محاكاة التعليم يف احللقات .

- إمكانية إعادة إرسال التالوة وحفظها .
- إضافة تالوة معلم . 

- إضافة نطاق اآليات . 
- الترديد مع القارئ  .

- وجود قسم خاص بالنساء لعرض تالواتهن على معلمات متخصصات .
- إمكانية إنشاء مجموعات تنافسية مع أبناءك أو زمالئك أو طالبك .

- سماع آخر تالوات الطالب واالطالع على مدى تقدمهم وإظهار نسبة ما قرأه كل منهم .

127 دولئ تعل السالط اجافادة طظ الاطئغص
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أضبر الثول افجظئغئ تعل السالط اجافادة طظ اضبر الثول السربغئ اجافادة طظ الاقوات المختتئ
الاقوات المختتئ

سثد الاتمغقت شغ تطئغصات الةعال لئرظاطب اتطععا خح

المملكة العربية السعودية
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تتسغظ الاقوة – تفر شدائض السعر
1) برنامج تحسين التالوة :

بعد  شهادة  على  احلصول  مع  التالوة  لتحسني  مخصص  برنامج 
االختبار .

2) برنامج فضائل:
وحفظ  واملراجعة،  احلفظ  يف  متخصص  برنامج 

بعض السور التي ورد فيها بعض الفضائل.
محددة  وأوقات  للرجال  اليوم  طوال  متاح  األوقات 

للنساء

02

02
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: المضبفئ  التطصات 
حلقات قرآنية حلفظ كامل القرآن الكرمي يف فترة زمنية قصيرة وتعد 
فرصة إلكمال حفظ القرآن الكرمي ونيل الشرف العظيم والتسجيل 

فيها متاح ألصحاب الهمم العالية من الرجال و النساء

شطثاتظا 
برواية حفص عن عاصم  الكرمي  القرآن  و مراجعة  يهدف حلفظ 

البراعم . و  لألشبال 

02

02
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الصرآن ظعرظغ لثوي اقتاغاجات الثاخئ 
لتحفيظ ذوي االحتياجات اخلاصة  القرآن باللغتني العربية واالجنليزية عن طريق األجهزة  الذكية  وهو 
األول من نوعه على مستوى العالم،  لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي للمكفوفني والصم والبكم. متوفر على 

منصتي أبل وأندرويد 

02 02
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الئراطب المرضجغئ 
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الئراطب المرضجغئ 
شرائح  تخدم  التي  النوعية  القرآنية  بالبرامج  تختص 
لتدريب  باإلضافة  اإلشراف،  مكاتب  تتبع  ال  متخصصة 

املعلمني  واالهتمام باملوهوبني.
02

02

أوقً : الئراطب المسامّرة :
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باظغًا: براطب اجاتثبئ خقل شارة جائتئ ضعروظا :
1. طسابصئ براسط الفاتتئ :

مسابقة لتعليم األطفال من سن 3 إلى 5 سنوات سورة الفاحتة.

2- طسابصئ تاشر الشث :
مسابقة لربط األطفال (غير امللتحقني بحلقات خيركم) من 
سن 5 إلى 15 سنة بالقرآن حفظًا وتالوة وفق فروع معينة ضمن 

مبادرات برنامج (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟).

02

02
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3. برظاطب الصرغإ المئارك :
برنامج لتأهيل ودعم أحد أفراد األسرة الراغبني يف تعليم القرآن ليعلم القرآن ويربط األسرة به يف شهر 

رمضان.

الصغاس ( اقخائارات )
كفاءتها  املستفيدين يف جمعية خيركم مبا يضمن  قياس  على عملية  وإداريًا  فنيًا  القياس  يشرف قسم 

وحياديتها وتكافؤ الفرص بها ، واإلسهام يف جتويد وحتسني مخرجاتها للبنني والبنات .
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الئتعث والثراجات
تقدمي املناهج التربوية املالئمة للمنتسبني لدور خيركم وروضاتها ، حيث تضطلع 
خطتها  مع  يتناسب  مبا  دورية  بصفة  مناهجها  بتطوير  واملناهج  الدراسات 

االستراتيجية لتكون مدارسها محضنا تربويا آمنا .

الثورات الاثرغئغئ
عبارة عن حزمة من اللقاءات التدريبية التي تقدمها اجلمعية عبر قسم التدريب 
والتطوير باملوارد البشرية منسوبي اجلمعية من كال اجلنسني لالرتقاء مبستواهم 

الوظيفي.



1

حطر الئظات
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التطصات الظسائغئ 
عبارة عن مجموعة من الدور القرآنية وحلقات املساجد اخلاصة بالنساء واألطفال دون سن 

السادسة ، تّقدم لهم فيها مجموعة من البرامج التعليمية القرآنية .

المثرجات الاسطغمغئ:  

الاثرغإ : 
تقام دورات علمية خاصة للطالبات، للمعلمات، واملشرفات، واإلداريات، واملديرات واملوظفات لالرتقاء بهن 

ا. ا وتعليمًيّ ثقافًيّ
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الئراطب الظعسغئ والمئادرات سظ بسث:
يف ظل جائحة كورونا واحلجر االحترازي وحاجة الناس إلى شغل أوقاتهم مبا يعود عليهم بالنفع 
قامت مكاتب اإلشراف بدورها يف خدمة نساء املجتمع وربطهن بكتاب اهللا تعالى فجهزت عددًا من 
البرامج واملبادرات القرآنية عن بعد عبر التطبيقات اإللكترونية والتي تستهدف الطالبات واملعلمات 

واملشرفات يف الدور واملساجد وعموم نساء املجتمع . 
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الئراطب الاعاخطغئ

وا�سقطغئ



البرامج التواصلية واإلعالمية
و  بأهداف  املجتمع  شرائح  تعريف  إلى  تهدف  برامج 

برامج وأنشطة اجلمعية من خالل : 

برصغات الاعاخض
تهدف إلى  التواصل مع  الشخصيات  البارزة يف املجتمع 
يف مناسباتهم االجتماعية  املختلفة. ومت إرسال (150) 

برقية. 

المسارض الاسرغفغئ:
واملراكز  املنشآت  مختلف  يف  التعريفية  املعارض  إقامة 
املشاركة يف جميع  ،كما حترص اجلمعية على  التجارية 

املعارض املقامة يف جدة . 
معرض  وهما  م   2020 العام  خالل  معرضني  أقيم  وقد 
جائزة جدة لإلبداع ومعرض مسابقة جامعة جدة للقرآن 

الكرمي

02
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برظاطب المعرة: 
أثير  على  ويبث  "خيركم"  جمعية  تنظمه  برنامج  وهو 
إذاعة القرآن الكرمي على مستوى اململكة منذ غرة شهر 
القرآن  حفظة  بني  املنافسة  بث  ألجل  املبارك  رمضان 
تعرف  التي  املتنوعة  الفقرات  من  العديد  ويحتوي 
جهة  من  حياتنا  يف  القرآن  وبأثر  جهة  من  باجلمعية 

اخرى.

تنظيم المناسبات الهامة عن بعد :

- تفض تثحغظ برظاطب ضقجغرا.

02

02



- تفض تضرغمغ لمحروع ( رساغئ 

تاشر ) برساغئ المساحار بالثغعان 

المطضغ الحغت خالح بظ تمغث 

35

02

- تفض تضرغمغ فضادغمغئ الحغت 

الراجتغ  سئثالسجغج  بظ  طتمث 

برساغئ الحغت جسث الحبري 02
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ا�سقم الرصمغ 



التفض السظعي لتفاظ وتاشزات الصرآن 
القرآن  ودور حتفيظ  اهللا خريجي حلقات  كتاب  وحافظات  لتكرمي حفاظ  احتفال سنوي 
حافظ   1000 العام  هذا  تخرج  وقد  اهللا  حفظه  جدة  محافظ  من  كرمية  برعاية  ويكون 

وحافظة لتكون األلفية الثامنة على التوالي.

ا�سقم الرصمغ: 
بلغ عدد املتابعني حلساب خيركم 
 (283٬673) بــــوك  الفيــس  يف: 
متابعًا،   (112774) وتويتر  متابعًا، 

واالنستقرام (25400) متابعًا ،
 واليوتيوب (55106) مشاهدة .

37
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ا�ذاسئ والاطفجغعن: 
مت بث  (32 ) مداخلة ومادة إذاعية و صناعة (126 ) 

عرضا مرئيا

الختاشئ والظحر
متت صناعة (85) مادة وتقرير نشرت  
يف  (344) صحيفة ورقية والكترونية.

02



طعصع خغرضط ا�لضاروظغ:
موقع خيركم الرسمي على الشبكة العنكبوتية يلبي للمستفيدين والزوار كافة املعلومات 

واخلدمات التي يحتاجونها لينهلوا من نبع اجلمعية القرآني
 وقد شهد خالل هذا العام  تطويرًا نوعيًا على صعيد الشكل واحملتوى وسهولة التصفح. 

ومت تفعيل خدمات جديدة. مما رفع عدد متابعي املوقع إلى (2091244) متابعًا.

39
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لصطئ السام

02

طتاشر جثة خاتإ السمع المطضغ افطغر طحسض بظ طاجث غضرم رئغج الةمسغئ 
المعظثس سئثالسجغج تظفغ، 

ظزغر تفعق ذقب الةمسغئ شغ طسابصئ جاطسئ جثة لطصرآن الضرغط شغ دورتعا (11)



41

02

0202

02 020202

02020202

0202

أوائض تفاظ السام
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02

0202

02 020202

02020202

0202

أوائض تاشزات السام
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خغرضط دوطا شغ الرغادة

بطاقة األداء
يقوم نظام  بطاقة األداء املتوازن بترجمة األهداف االستراتيجية إلى 
، وتعتبر اجلمعية اجلهة اخليرية األولى  أهداف تشغيلية ملموسة 

وثالث مؤسسة تطبقه يف اململكة .

أول حلقة قرآنية للصم بالمنطقة الغربية
اإلعاقة  لذوي  القرآن  لتحفيظ  مختصة  حلقة  أول  انطلقت 
اجلمعية  مع  بالتعاون  الغربية،  املنطقة  مستوى  على  السمعية 

السمعية لإلعاقة السمعية .
اإلحتياجات  ذوي  خلدمة  نورني)  (القرآن  مشروع  برامج  ضمن 

اخلاصة.

02

02
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خغرضط دوطا شغ الرغادة
جائزة األداء المتميز 

جائزة تشجيعية تقدم خالل العام لكل من ( املعلم واملشرف ومركز 
اإلشراف ) من أجل حتسني األداء وزيادة الفاعلية والتنافس بني مراكز 
اإلشراف لتقدمي أفضل عطاء ،على مستوى اململكة ، ومتنح اجلائزة 
بناء على معايير محددة, مبشاركة ودعم من املجلس السعودي للجودة. 

االختبارات االلكترونية
برنامج الكتروني على اإلنترنت يقوم بتحويل آلية ترشيح واختبار 
الطالب اليدوية إلى آلية إلكترونية بدءًا من استقبال ترشيح الطالب 
أخطاء  يرصد  الذي  نوعه  من  األول  يعتبر  الشهادة  طباعة  وحتى 
اختبار شفهي فجميع االختبارات املوجودة والتي تقدمها اجلامعات 

واملؤسسات العلمية (االمتحانات على االنترنت) تقيس 
املعلومات التي  يقيسها االختبار التحريري، و بتطبيق البرنامج مت 

االستغناء عن طباعة 50 ألف ورقة.  

02

02
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خغرضط دوطا شغ الرغادة
نظام كالسيرا

أطلقت خيركم (مشروع نظام التعلم االلكتروني الذكي خلدمة حلقات 
القرآن عن بعد ) خلدمة 56 ألف طالب وطالبة يف حلقات القرآن الكرمي ، 
ليكون أولى ثمرات التعاون بني اجلمعية و شركة كالسيرا العاملية ، لتبدأ 

مرحلة جديدة من التحول الرقمي وفق رؤية اململكة 2030.

اتلوها صح 
يعتبر التطبيق القرآني التفاعلي األول على مستوى العالم و يقدم خدمة 
تصحيح التالوة لكافة شرائح املجتمع و على نطاق العالم بطريقة غير 
متزامنة و ذلك من خالل تسجيل التالوة عبر التطبيق و ارسالها إلى 
تقومي  إعطاء  مع  صوتيًا  التالوة  بتصحيح  يقومون  الذين  و  املعلمني 

للتالوة (جنوم) .

02
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أول حلقات قرآن في السجون 
تعد خيركم اول جمعية حتفيظ باململكة تفتتح حلقات بالسجون 
الشريفني  احلرمني  خادم  من  سامي  مرسوم  صدر  عليها  وبناء   ،
احملكومية  نصف  بتخفيض  اهللا  رحمه  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك 

للنزيل الذي يتم حفظ كامل القرآن الكرمي.

خغرضط دوطا شغ الرغادة

أول حلقات قرآن بمستشفى األمل
وقد تخرج منها أول معلم حللقات القرآن باململكة ، بعد أن أّمت عالجه 

وحفظ القرآن كامًال يف احللقة.

أول جائزة عالمية
توجت اجلمعية بلقب أفضل جمعية يف خدمة القرآن الكرمي على 
مستوى العالم يف حفل تكرمي الفائزين باجلائزة العاملية السادسة 
يف خدمة القرآن برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا 

بن عبد العزيز ـ رحمه اهللا عام 1434هـ.

02

02



47

حرضاء الظةاح 
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حرضاء الظةاح 
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الرقم الموحد: متجـر خيركم اإللكتروني:
qjstore.org.sa


