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 هل برنامج سفراء الذكر لحفظ أو مراجعة القرآن؟/ س
ال، برنامج سفراء الذكر لتأهيل  الراغبين في تعليم القرآن الكريم؛ 

 .بتدريبهم، ودعمهم ومساندتهم

 

 
 هل البرنامج لدراسة التجويد أو اإلجازة في القرآن؟/ س

ال يقدم برنامج سفراء الذكر دورات ولقاءات متقدمة في التجويد، وإنما 
 .نعطي السفير أساسيات التجويد، والمستويات األولى منه

 

 



 هل المتخرج من البرنامج يكون معلم في خيركم؟/ س
ال عالقة لبرنامجنا بالتعيين في الجمعية كمعلم أو معلمة، وإنما نسعى في 

هذا البرنامج لنشر فكرة تعليم القرآن بين فئات المجتمع، وإن لم يكن السفير 
 .أو السفيرة من منسوبي جمعية خيركم

 

 
 كم مدة البرنامج؟/ س

 (.ساعتين فقط)أشهر، واألصل أنه يوم في األسبوع ثالثة 
 

 



 كيف ألتحق بالبرنامج؟/ س
وحضور الدورات بالبرنامج أو واتساب، الخاصة  تليجرامقناة في بالدخول 

 .واللقاءات أو االستماع للتسجيل إن تعذر الحضور
 

 هل الحضور إلزامي؟/ س
ة الحضور المباشر للدورة على الزوم، أو /ليس إلزاميًّا، فيمكن السفير

 .االستماع للتسجيل إن تعذر الحضور
 

 



 هل توجد شهادات للدورات واللقاءات؟/ س
نعم، توجد شهادات لكل لدورة، وشهادة ختامية للسفراء والسفيرات  

 .متضمنة لعدد الساعات التي حضرها كل سفير
 

 هل للبرنامج رسوم؟/ س
 .رسومتوجد أي رسوم البرنامج مجاني، وال 

 

 



 هل البرنامج للرجال والنساء؟/ س
 .نعم، البرنامج للراغبين في تعليم القرآن من الرجال والنساء

 
 هل يشترط للتسجيل في البرنامج أن يكون لدي طالب؟/ س

عدد من لديه ال يشترط، ونرجو أال ينتهي البرنامج إال وكل مشارك 
 .الطالب قد بدأ بتعليمهم القرآن

 

 



 هل البرنامج حضوري أم عن بعد؟/ س
 .عن بعد

 
 هل ُيسمح لمن هم خارج مدينة جدة االشتراك في البرنامج؟/ س

نعم ُيسمح، والبرنامج متاح لكل راغب في تعليم القرآن من أي مدينة أو 
 .دولة

 

 



ماذا أعلم من القرآن الكريم؟/ س  
 (ولو كان سورة الفاتحة)نعلم ما نحسن من القرآن 

  
  

 هل يشترط لدخول البرنامج حفظ مقدار معين؟/ س
بلغوا عني ولو : )ملسو هيلع هللا ىلصال يشترط حفظ مقدار معين، بل نعمل بوصية النبي 

 (آية
 

 



  
 هل يلزم حضور كامل البرنامج؟/ س

 .يحضر السفراء ما يحتاجون إليه، وال يشترط حضور كامل البرنامج
  
  

 ما وضع السفراء بعد انتهاء البرنامج؟/ س
بعد انتهاء البرنامج نستمر في خدمتكم وتقديم الدعم والمساندة لكم، وكذلك 

 .إثراء السفراء ببعض الدورات والبرامج
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بفضل اهلل أوال ثم بفضل البرنامج تغيرت نظرتي كثيرا بالنسبة لتحفيظ القرآن، •
ألني من قبل ما أدخل البرنامج وأنا عندي حلقة لمجموعة من الطالبات وكنت أبدا 

غير متحمسة وأشعر أني مخطئة في تعليمي لهم القرآن ألني لم أختم حفظ 
القرآن، فكنت أشعر أن هذا األمر خطأ أن كيف أكون معلمة قرآن وأنا غير 

حافظة، ولكن وهلل الحمد بعد دخولي البرنامج عرفت أن المعلم يعطي بالقدر الذي 
 .يحفظه ويعرفه، وال يشترط أن يكون حافظ للقرآن كامال

 السفيرة صالحة

استفدت جدا وهلل الحمد من دورة تعليم القاعدة النورانية  •
ألني لم أدرسها بعد وكنت أحسبها غير ضرورية واآلن  

 أدركت تماما أنها جدا مهمة
 السفير حسين

 

أعاد البرنامج ترتيب خطتي في التدريس، وكان للدورات  •
كما أضافت . عظيم الفائدة ما بين تثبيت وأثراء للمعلومات

 لدي خطط جميلة وجهة ومرجعية للتواصل واالستشارة
 السفيرة هدى

 تجارب نفتخر بها



لكن لم يرد اهلل  الجمعيهكنت اهدف إلى أن أكون رسميه في •
والتحاقي وقبولي في هذا البرنامج كان العوض الجميل من اهلل وهلل 

الحمد جدا مبسوطة اني دخلته وخرجت بفوائد جميلهَ وصارت 
شهاداتي لطالباتي بإذن اهلل رسميه اهلل يكتب اجركم ويجعل ما 

 قدمتم صدقه جاريه لكم

 السفيرة نوف

أعطاني سبًبا وحافًزا للتقدم لمن  .. برنامج جميل وفاعل •
بارك اهلل جهودكم  ..  ومدارستهحولي ألدفعهم لحفظ القرآن 

 ونفع بكم  
 السفير علي

 احببت عطاء القائمين على البرنامج.. برنامج جميل •

 جزاكم اهلل خير واسال اهلل ان يجمعنا معكم في برامج اخرى•

 أنشأت قناة لتعليم القرآن الكريم•
 السفيرة أفنان

 تجارب نفتخر بها



سعيدة جدا ألنني التحقت بالبرنامج و أصدقائي ينتظرون الدفعة الثالثة للتسجيل  •
بها لقد اكتسبت الكثير من المعلومات وانا اطبقها االن في حلقاتي مع طالباتي لقد 

الحلقة لقد اخدت  إدراةتعلمت خالل الدورات على طرق تدريس جديدة و كيفية 
فكرة عن القاعدة النورانية وان شاء اهلل سأقوم بتسجيل دورة بها إلتقانها 

استفدت من دورة التجويد بمراجعة معلوماتي ودراستي والكثير من اإلفادة في 
 هذا البرنامج بشكر كل القائمين عليه وجزاكم عنا كل خير و بارك اهلل فيكم

 السفيرة رهام

شعور فرح وفخر بإنجاز هذا البرنامج الذي مّر سريعا •
 السفيرة خديجة خفيًفا على القلب مفيًدا جًدا وهلل الحمد

هذه نعمة أكرمني اهلل بها وسأحاول بأذن اهلل نقل التجربة الى •
بالدي والعمل من أجل القرآن وسأكون على تواصل معكم جزيت 

 خيرًا وجعلنا اهلل وإياكم من أهل القرآن
 السفير حسان

 تجارب نفتخر بها



لنا من برامج واختبارات  ماقدمتموهالشكر هلل ثم شكرًا لكم على •
ودعم وتشجيع بعد ان التحقت في برنامج سفراء الذكر وضعت 

خطة لتعليم القران الكريم ألقاربي وإنشاء مدرسة قرآن الكريم في 
 بلدي واعلم فيه إن شاء اهلل نفع اهلل بكم اإلسالم و المسلمين

 السفيرة سلمى

أشعر بالفخر واالعتزاز النضمامي للبرنامج وألم الفقد تعودت على المنبه  •
 حتى في االيام التي تؤجل فيها اللقاءات لعارض كنت أحزن  ٨:٢٠كل اثنين 

استفدت جدا جدا من اللقاءات والخبرات ومشاركات السفراء على الشات  
 .في بعض اللقاءات وأجوبتهم فتحت لنا آفاق نسأل اهلل للجميع القبول 

 ..شكرا من القلب وجزاكم اهلل خيرا 

 السفيرة أمل

كان شرف عظيم لي اني شاركت مع سفراء ذكر الفضل بعد اهلل  الحمدهلل•
بديت بتحسين تالوة . الحمدهلل معاكميرجع لمعلمتي اللي خلتني اشارك 

في فترة قصيرة والمحاضرات   الواتسالقران الكريم للمبتدئات عن طريق 
كان   معاهماللي حضرتها خلتني استفيد خبرات كثيرة وطريقة تعاملي 

 الحمدهللتجربة جميلة ومفيدة 

 السفيرة لينا

 تجارب نفتخر بها
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