أن تكون الجمعية األنموذج األفضل بني الجمعيات من حيث
املنهجية ،والتنظيم ،وطرق تحفيظ القرآن الكريم.

ً
حفظا ،وفهمًا ،وعمالً
ربط كافة فئات املجتمع بالقرآن الكريم
من خالل تقنية عالية ،وكفاءات متميّزة ،وبرامج شاملة.

• االرتقا ِء بالنواحي العلمية والتعليمية.
• رفع مستوى الكفاءة اإلدارية.
• تحقيق االستقرار املايل.
• تفعيل دور العالقات العامة.
• تنمية املوارد البرشية.
• دعم وتشجيع التطوير واإلبداع.
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الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعىل آله وصحبه
أجمعني القائل (خريكم من تعلم القرآن وعلمه).
ُ
إن الجمعية تسعى جاهدة لتحقيق رسالتها السامية التي لم تكن لتؤتي أكلها لوال توفيق الله تعاىل  ،ثم بالدعم املتواصل
الذي تجده من حكومتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ التي جعلت خدمة كتاب الله الكريم والعناية بجمعيات القرآن الكريم،
ودعمها ماديا ً ،ومعنوياً ،وتقديم العديد من التسهيالت ،والحوافز والتشجيع لها يف مقدمة أولوي ّـاتها.
ثم دعم أهل العطاء ،وجهد األوفياء ..
لقد حرصت الجمعية أن تجعل تعلّم كتاب الله يف متناول الجميع يف هذه املدينة ،والقرى التابعة لها ،ووضعت يف
أولوياتها احتضان الشباب ،والفتيات يف حلقات التحفيظ ،وترغيبهم يف حفظ القرآن الكريم ،والتمسك بتعاليمه ،وفق
منهج الوسطية املعتدل .لبنات نماء ،وتطور ملجتمع آمن ومثايل بإذن الله تعاىل.
إن الجمعية تعمل ولله الحمد واملنة وفق خطة إسرتاتيجية عىل أسس علمية ،وبإرشاف كفاءات علمية متخصصة أبرزت
رسالة الجمعية ،ورؤيتها  ،تسري وفق خطوات علمية مدروسة لتحديد مسارها ونظرتها للمستقبل وإجراء التحديثات
املستمرة لألطر ،والنظم التي تعمل من خاللها لتحقيق الحد األمثل من كفاءة التشغيل ،وفاعلية األداء من استخدام
التقنيات املتطورة التي تخدم أهداف الجمعية.
وقد شهدت الجمعية نقلة نوعية ،وحفلت برامجها ،وأنشطتها بإنجازات متنوعة عىل كافة املجاالت العلمية ،والتعليمية،
واإلدارية ،واملالية ،والتقنية ،والنواحي اإلعالمية ، ..ومن تلك اإلنجازات ما شهدته الجمعية من تفعيل لربامج خدمة
املجتمع ،و تحديث طرق تعليم القرآن الكريم من خالل (املقرأة االلكرتونية ) و(املقرأة الهاتفية )  ،وميكنة أعمالها
تحقيقا ُ لشعارها (جمعية بالورق) ،وترجمت أهدافها اإلسرتاتيجية إىل أهداف تشغيلية بتطبيقها (بطاقة األداء املتوازن)؛
لتسجل اسمها ضمن أكرب املؤسسات ,والرشكات العاملية من خالل تطبيقها هذا النظام الذي يعمل به يف  %70من أكرب
ألف رشكة يف العالم مما أسهم يف إقامة عمل مؤسيس.
ً
ونتيجة لتلك التطورات حققت الجمعية رؤيتها؛ فصارت قبلة ملؤسسات املجتمع املدني،ونموذجا يُحتذى .ولكن بالرغم
من التطور الكبري الذي شهدته مازالت الجمعية تسعى لتحقيق الكثري من املشاريع والربامج لخدمة املجتمع.
إن رعاية والة األمر حفظهم الله الذين اعتدنا منهم االهتمام والرعاية لكل ما يتعلق بالقرآن وأهله هي الدعامة األساسية
لنا بعد الله يف بذل املزيد من الجهد والعمل ،واالستمرار يف عملية التطوير ،والرُقي.
شكرا ً للجميع والحمد لله رب العاملني

عبدالعزيز بن عبدالله حنفي
رئيس الجمعية
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النشأة:

أعيان ووجها ِء مدين ِة جدة،
ُتع ُّد الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة جمعية رائدة بني جمعيات التحفيظ يف اململكة ،وقد انطلقت مسريتها يف1396/2/25هـ بعد اجتماع ضم عد ًدا من
ِ
الشيخ محمد صالح باحارث  -يرحمه الله  -ويف 1402/5/7هـ انضمت إىل مجلس األمانة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم باململكة برتخيص رقم (  .) 9ويف 1416/11/29هـ تم منح
بمبادرة من
ِ
الجمعية الرتخيص رقم (  ) 2/2لتكون فرعًا للجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة املكرمة ،تحت إرشاف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .وبتوفيق من الله ،ثم برعاية كريمة
من أُويل األمر ،ومساندة قوية من رجال األعمال واألعيان ،والدوائر الحكومية واألهلية ،وبدعم محسنني أوفياء ،وجهود رجال مخلصني استمر عطاء الجمعية عىل مدى ثالثة عقود من الزمن ،وفق رؤى واضحة،
وأهداف طموحة ،وإسرتاتيجيات مدروسة .وتعاقبت مجالس إدارة الجمعية يف خدمة القرآن الكريم ،فأ ّدى كل مجلس إنجازات متميّزة إلكمال املسرية عىل أسس سليمة ،واختصاصات واضحة ،وخدمات متجددة،
ونشاطات متطوّرة .ويف املجلس الجديد تحققت إنجازات رائعة لرتسيخ الدعائم السابقة ،وتتويج الجهود القادمة؛ لتضع لبنات انطالقة جديدة نحو مجتمع متوّج بالعلم واإليمان.

أعضاء مجلس اإلدارة

املهندس عبد العزيز بن عبد الله حنفي
رئيس املجلس

الشيخ حسن بن عبيد باحبييش
عض ًوا

الشيخ عبد الله بن دخيل الله املحمدي
نائب الرئيس

الشيخ د.يزيد بن سعيد أبو ملحة
املسؤول املايل

الشيخ د.راشد بن محمد الهزاع
عض ًوا

الشيخ د.أسعد بن سعيد الشهراني
عض ًوا

الشيخ محمد بن سعيد بافيل
عض ًوا

الشيخ د.عبد الحكيم الشربمي
عض ًوا

المستشار القانوني للجمعية:
املهندس ماجد محمد قاروب

إدارات الجمعية:

تضم الجمعية بني جنباتها ثماني إداراتٍ تنفيذية وهي:
(إدارة الشؤون التعليمية  ،معهد اإلمام الشاطبي  ،إدارة تنمية املوارد  ،إدارة العالقات العامة واإلعالم  ،إدارة الشؤون اإلدارية  ،إدارة التقنية واملعلومات  ،إدارة األوقاف واألمالك  ،إدارة الشؤون املالية )
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ّ
ركزت الجمعية جهودها  -منذ انطالقتها وحتى اليوم – عىل الجانب التعليمي الذي يمثل املحور الرئيس لعملها من خالل حلقاتها القرآنية
املنترشة يف محافــظة جـــدة والقرى التابعة لها.
وترشف عىل هذه الحلقات تسعة مراكز إرشافية ،خمسة منها و ّزعت بشكل جغرايف داخل مدينة جدة ،إضافة إىل املجمعات القرآنية الصباحية،
واملجمعات القرآنية املسائية ،ومركز إرشاف خدمة املجتمع ،ومكاتب اإلرشاف.

مراكز اإلشراف الجغرافية:

ترشف عىل الحلقات العامة يف املساجد داخل مدينة جدة .

المجمعات القرآنية الصباحية:

ترشف عىل الحلقات القرآنية التي تعمل عىل تعليم القرآن الكريم ألبناء الجاليات غري الناطقة بالعربية.

المجمعات القرآنية المسائية:

ترشف عىل املساجد التي يزيد عدد الحلقات بها عن عرش حلقات.

مكاتب اإلشراف:

ترشف عىل املساجد الواقعة يف القرى التابعة ملحافظة جدة.

مركز إشراف خدمة المجتمع:

يرشف عىل الحلقات القرآنية التي أنشأتها الجمعية يف القطاعني الحكومي والخاص
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المراكز الجغرافية
املركز
الشمال
الجنوب
الرشق
الوسط
البلد

عدد املساجد
97
53
98
107
84

املركز
الصباحية
املسائية

عدد املساجد
37
24

املركز
حداء
بحرة
ثول
ذهبان

عدد املساجد
20
25
17
2

الحلقات
166
177
196
212
266

املعلمني
150
128
210
212
237

املرشفني
14
9
12
15
16

الطالب
2145
1525
2665
3000
3720

المراكز الصباحية والمسائية
املعلمني
150
400

املرشفني
5
24

الحلقات
153
375

مكاتب اإلشراف
املعلمني
الحلقات
45
47
30
41
18
23
2
3

املرشفني
2
2
1
0

الطالب
2380
6347

الطالب
804
605
316
46
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تهدف املناشط الصيفية إىل :
• رفع مستوى الحفظ واملراجعة لدى الطالب.
• استثمار أوقات الفراغ يف حفظ ما تيرس من القرآن الكريم ،والربامج الرتبوية والعلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية الهادفة.
• ربط القرآن الكريم باملعارف واملهارات املتنوعة للمساهمة يف إخراج الشخصية املسلمة املتوازنة.
• إبراز دور الجمعية يف خدمة املجتمع.

الدورات القرآنية :

تقام الدورات الصيفية يف املساجد الكبرية ،وتهدف إىل الرتكيز عىل جانب الحفظ واملراجعة لدى الطالب ،حيث يقسم فيها الطالب إىل حلقات ومستويات حسب األجزاء ،مع
مراعاة أحكام التجويد.

الدورات المك ّثفة :

تركز عىل جانب الحفظ لدى الطالب ،ويستهدف الطالب النابغني من املرحلتني املتوسطة والثانوية ،ويتم قبول  40إىل  60طالبًا من املرشحني بعد إجراء مقابلة شخصية
للمتقدمني ،وإعالن أسماء املرشحني للدورة ،ويُشرتط أال َّ يقل حفظ املشارك عن  5أجزاء ،وال يزيد عن  10أجزاء من القرآن الكريم ،وال تقترص الدورة عىل املشاركني من مدينة
جدة فقط ،بل املجال مفتوح للمشاركة من كافة أنحاء اململكة ،حيث تقوم الجمعية بتوفري املعيشة والسكن لهم.

الملتقيات التدريبية :

إن ممّا ال شك فيه أن التدريب رضور ٌة ملحّ ٌة لصقل الشخصيات ،وإكساب املهارات ،ولذا أولت الجمعية اهتمامًا بهذا الجانب متمثالً يف مثل هذه امللتقيات التدريبية لجميع
الفئات من طالب ومعلمني ومرشفني ،والتي كان لها األثر الكبري يف تحقيق أهدافها ،باإلضافة إىل الربامج التدريبية عىل مدار العام.
مكان تنفيذ امللتقيات:
يتم اختيار املكان املناسب حسب طبيعة الربنامج التدريبي عىل النحو التايل:
داخل مدينة جدة :يتم اختيار إحدى قاعات التدريب املعتمدة ،أو أحد مرافق التعليم بالتنسيق مع اإلدارة املعنية.
خارج مدينة جدة :بالتنسيق مع الجهات املعتمدة.
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أهداف املعهد:
• تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم ،وإعدادهم إعدا ًدا علميًّا وتربويًّا ومهاريًّا.
• تأهيل وتدريب منسوبي ومنسوبات الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم.
• نرش البحوث والدراسات القرآنية ،وتيسري الوصول إىل املعلومات املتخصصة يف القرآن وعلومه.
• تطوير مناهج وأساليب تعلم وتعليم القرآن الكريم ،وتطويع التقنية الحديثة لخدمة القرآن الكريم وعلومه.
• إحياء سنة اإلقراء ،وتخريج الحفاظ املجازين يف القراءات.
• تعليم أحكام التجويد ،وقواعد التالوة لكافة فئات املجتمع.

أقسام المعهد :

الربامج التعليمية :
قسم متخصص يف تقديم الربامج التعليمية ( األكاديمية ) التي تسهم يف إعداد وتأهيل الكوادر العلمية املتميزة يف مجال تعليم القرآن الكريم .
مـركز التدريـب:
مركز تدريبي حاصل عىل ترخيص من املؤسسة العامة للتعليم والتدريب املهني ،يعمل عىل تقديم دورات تدريبية يف مختلف التخصصات؛ لتطوير منسوبي الجمعية ،والجمعيات
األخرى.
املقارئ واإلجازات :
يهدف إىل تخريج الحفاظ املتقنني واملجازين بالسند املتصل إىل النبي صىل الله عليه وسلم بالروايات والقراءات املختلفة.
مركز الدراســات واملعلومـات القـرآنية:
يقوم بعمليات النرش والتأليف ،وجمع املعلومات املتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه خدمة للجمعيات الخريية ،والباحثني ،واملهتمني بالدراسات القرآنية .وقد تم إطالق قاعدة
املعلومات القرآنية عرب االنرتنت (بيلوجرافيا).
التعليم اإلليكرتوني:
يعمل القسم عىل تطويع التقنية الحديثة لخدمة القرآن الكريم وعلومه  ،وتقديم الدروس والدورات والربامج القرآنية عرب شبكة االنرتنت لشتى بقاع العالم.
قسم الطالبات:
يهدف إىل تأهيل معلمات القرآن الكريم ،وإعدادهن إعدا ًدا علميًّا وتربويًّا ومهاريًّا.
ويقدم الربامج التالية :دبلوم إعداد معلمات القرآن الكريم  -دبلوم إعداد معلمات رياض األطفال – دبلوم التفسري وعلومه ـ دبلوم القراءات ـ دبلوم إدارة املؤسسات التعليمية
املقارئ واإلجازات  -الدورات والتدريب.
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ميكنة أعمال الجمعية

ُتع ُّد أول جمعية برزت يف مجال استخدام التقنية ،حرصت عىل االستفادة من كافة اإلمكانات الحديثة بما يخدم أهدافها ورسالتها  ،ورفعت شعار(جمعية إلكرتونية) ،وتم تنفيذ
عدد من الربامج واملشاريع التقنية الرائدة التي ساهمت يف دعم خدمة برامج القرآن الكريم .استفادت منها جمعيات ومؤسسات خريية يف مختلف مناطق اململكة.
نظام الشؤون التعليمية :نظام إسرتاتيجي يعتمد عىل الربامج التالية:
( الطالب والحلق ،املراكز واملساجد ،بيانات املعلمني واملوظفني ،املتابعات الشهرية للطالب ،نظام االختبارات ،نظام اإلرشاف الرتبوي ،الكادر ،نظام نزيل) ،ويستخدم النظام
تقنيات برامج الويب للتسهيل عىل مستخدمي الربنامج االستفادة من إمكاناته الكبرية.
نظام االتصاالت اإلدارية  :نظام يدعم املراسالت اإلدارية اإللكرتونية دون الحاجة لتداول أوراقها ،مما كان له األثر الكبري يف تسهيل اإلجراءات بني اإلدارات ورسعتها
نظام إجراء  :يقوم النظام باستخدام مفهوم  BPMSلتدوير الوثائق بحسب الصالحيات دون تدخل املستخدم .ممّا زاد من فعالية العمليات التي تم ميكنتها حتى اآلن .واملرشوع
مستمر إىل حني االنتهاء من ميكنة كافة عمليات الجمعية .حيث إن النظام يتطلب رسم كافة عمليات الجمعية.

المقارئ اإللكترونية

أتيحت للجمعية فرصة تعليم القرآن الكريم للراغبني من الرجال والنساء يف أنحاء العالم ،من خالل نافذة املقارئ اإللكرتونية (غرف البالتوك) باإلضافة إىل برامج أخرى مثل
برنامج األنسبيك ،وماسنجر الياهو وماسنجر الهوتميل .حيث يتم التفاعل بني املدرس والراغبني يف املشاركة من خالل االنرتنت .وهناك مقارئ مخصصة للرجال وأخرى خاصة
بالنساء لتحسني التالوة والتجويد وتشهد املقارئ االلكرتونية إقباال ً كبريا ً .

بطاقة األداء المتوازن

نظام بطاقة األداء املتوازن ( ،) Balanced score cardيُع ُّد من أحدث ما توصلت إليه البحوث يف هذا املجـال ،ويهدف النظام إىل تحويل أهداف الجمعية اإلسرتاتيجية إىل
مقاييس ملموسة لقـياس األداء يسهل التعامل معها ،وتفعيل عملية اتخاذ القرارات ،كما أنها تجعل كافة أجزاء الجمعية تسري يف اتجاه تحقيق األهداف املستقبلية ،حيث إن
البطاقة تهدف إىل ترجمة اإلسرتاتيجية إىل أهداف تشغيلية ،والتي بدورها تغيرّ السلوك واألداء .و ُتع ُّد الجمعية الجهة الخريية األوىل وثالث مؤسسة تطبقه يف اململكة .

قاعدة البيانات الوصفية ألوعية المعلومات القرآنية

تعترب الجمعية أول من أنشأت قاعدة معلومات (بيلوجرافيا) عرب االنرتنت تحتوي عىل كافة املعلومات ،والبيانات الوصفية لكل الدراسات والبحوث املتعلقة بالقرآن الكريم

()www.quran-c.com

جائزة األداء المتميز
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هي تكريم لكل من ( املعلم واملرشف ومركز اإلرشاف ) وذلك بوضع معايري لتقيم جودة األداء ومن ثم تكريم الحاصلني عىل أعىل درجة يف التقييم .
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المسابقة القرآنية الكبرى :

مسابقة ثقافية تنظمها الجمعية كل عام تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمري خالد
الفيصل -حفظه الله  -أمري منطقة مكة املكرمة الرئيس الفخري للجمعية .ويف هذا العام صدرت يف نسختها الثالثة عرشة ،بالعربي واإلنجليزي ،واألردو ،وتخترص املشاركة عرب
موقع الجمعية عىل اإلنرتنت من جميع أنحاء العالم.
ووزعت منها ( )100.000نسخة تعريفية عىل مستوى اململكة

الحفل السنوي:

يقام حفل هذا العام برعاية كريمة من صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز أمري منطقـة مكــة املكرمــة الرئيس الفخري للجمعية ،ويتم فيه تكريم حفظة
كتاب الله من طالب وطالبات الجمعية ،وتوزيع الشهادات والجوائز املالية والعينية.

الندوات العلمية:

ندوات سنوية مفتوحة ُتقام عىل هامش الحفل السنوي لتكريم الحفظة ،يحرضها ضيوف الجمعية من الجمعيات واملؤسسات الخريية األخرى باململكة ،وعدد من أهل الرأي
والفكر ملناقشة أحد املوضوعات املتعلقة بأعمال وبرامج الجمعيات.
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برامج تعريف املجتمع:
برامج تعريف رشائح املجتمع بأهداف وبرامج وأنشطة الجمعية من خالل الحمالت اإلعالمية ،الحمالت التواصلية والزيارات امليدانية للشخصيات البارزة يف املجتمع،
واملعارض.
الحمالت اإلعالمية:
حمالت إعالمية ودعائية تهدف إىل إبراز أنشطة ومشاريع الجمعية عرب قنوات إعالمية متنوعة ،وتشمل (لوحات الطرق ،الجسور ،األرصفة ،الصحف ،املطبوعات).
الحمالت التواصلية:
حمالت تعريفية دورية استهدفت كبار الشخصيات بمحافظة جدة عن طريق إرسال حقيبة تعريفية.
الزيارات التعريفية:
من منطلق تعريف املجتمع بربامج ومشاريع الجمعية ،أولت اإلدارة برنامج الزيارات رعاية خاصة من خالل دعوة الشخصيات البارزة يف املجتمع ،ومديري الدوائر الحكومية
والقطاع الخاص لزيارة الجمعية .وقد أثمرت هذه الزيارات  -ولله الحمد  -عن مد جسور من التعاون املشرتك.
املعارض التعريفية:
اهتمت الجمعية بإقامة املعارض التعريفية يف مختلف املنشآت واملراكز التجارية كما حرصت عىل املشاركة يف جميع املعارض املقامة يف مختلف مناطق اململكة.
املراسالت والربقيات:
تحرص الجمعية عىل مد جسور من التواصل بينها وبني كافة أفراد املجتمع من خالل مراسالت أو برقيات تختلف بحسب املناسبة الخاصة لكل فرد.
مجـــلة مواكـــب:
مجلة قرآنية دورية تصدر كل شهرين ،وتعترب أول مجلة قرآنية متخصصة عىل مستوى جمعيات تحفيظ القرآن ،تسعى لخدمة أهداف الجمعية يف ثوب إعالمي أصيل ،يواكب
الطرح اإلعالمي املعارص.
نرشات متخصصة:
نرشات إعالمية متخصصة حرصت اإلدارة من خاللها عىل مد جرس من التواصل بني إدارة الجمعية ،ومراكز اإلرشاف تعمل عىل إبراز الربامج املتميزة املنفذة يف حلقات القرآن
الكريم.
املوقع االلكرتوني:www.qj.org.sa
ّ
تم تحديث املوقع وترقيته ،وتميّز املوقع بإخراجه الجديد الذي يتيح للمتصفح الوصول بكل يرس وسهولة للمعلومة ،وتم إضافة زوايا جديدة.
امللف الصحفي:
ملف إعالمي ّ
يوثق كل ما يُنرش عن الجمعية يف الصحف الورقية وااللكرتونية واملواقع واملنتديات.
التقرير السنوي:
تقرير تصدره الجمعية كل سنة ،يربز أعمال وجهود الجمعية املتعددة خالل عام.
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مرحلة أكبر
الحمد لله حمدا ً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم عىل نبينا املختار وصحبه األخيار صالة وتسليمًا
دائمني مادامت السموات واألرض وبعد..
إن ما وصلت إليه جمعية القرآن بقسميها (رجاال ًو نساءً) من إنجازات عظيمة وتقدم ملحوظ يف مجال أعمالها ليثلج
الصدر ويدفعنا للحمد لله ذي الفضل سبحانه وتعاىل.
لقد بذلت الجمعية جهدا ً مشكورا ً يف ربط أبناء وبنات الوطن الغايل بكتاب الله تعاىل وهذه املرحلة كانت مهمة جدا ً واآلن
البد أن تليها مرحلة أكرب لتحقيق الغاية العظمى من نزول القرآن أال وهي تدبره .
وقد أشار إىل ذلك القرآن الكريم حيث قال تعاىل { ِكتَابٌ أَن َزلْنَا ُه إلَي َْك ُمبَار ٌَك لِّيَ َّد َّبرُوا آيَا ِته َولِيَتَ َذ َّك َر أُو ُْلوا الأْ َ
ْ
َاب}.
ب
ل
ِ
ِ
ِ
[ص]29:
التدبر هو الربنامج املطلوب اآلن وهو الخطوة الالزمة للعمل بما جاء به القرآن وأعتقد جازمة إن املحن التي تمر بها
األمة اإلسالمية وتأخرها عن ركب الحضارة مرده عدم التدبر وعدم العمل بما يف كتاب الله وخري شاهد عىل ما أقول حال
العرب قبل نزول القرآن وبعد نزوله فقد نقلهم الرسول صىل الله عليه وسلم نقلة كبرية وعظيمة بفضل هذا الكتاب
َث ِفي ِه ْم رَسُ وال ً ِّم ْن أ َ ُ
ني إِذ َبع َ
العظيم قال تعاىل {لَ َق ْد َم َّن الل َّ ُه َعلىَ امل ُ ْؤ ِمنِ َ
نف ِس ِه ْم َيتْلُو عَلَيْ ِه ْم آيَا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُيعَل ِّ ُم ُه ُم ال ِكتَابَ
وَالْ ِح ْكم ََة وَإِن َكا ُنوا ِمن َقب ُْل لَ ِفي َ
ني} [آل عمران.]164:
ضال ٍل مُّبِ ٍ
فاملتأمل يف اآلية يرى أنها شملت ثالثة أمور:تعليم كتاب الله ثم بيان األحكام ثم تزكيتهم بالعمل بموجبه وهذا ما أشار
وأبي بن كعب رضوان الله عليهم أجمعني (أن
إليه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود ّ
رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يقرئهم العرش (عرش آيات) فال يجاوزونها حتى يتعلموا العلم والعمل ..واألحاديث
واآلثار يف هذا املعنى كثرية.
فأسأل الله عز وجل أن يعيننا عىل تنفيذ برنامج تدبر لنتعلم كيف نحيا بالقرآن فلعل أحوال األمة تتغري إىل األفضل إن
شاء الله .

د .فاطمة بنت عمر نصيف
رئيسة القسم النسائي
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النشأة المباركة

يف عام 1397هـ كانت النشأة املباركة بوضع بذور أول مدرسة للقرآن الكريم للبنات ،عىل يد السيدة الفاضلة صديقة رشف الدين  -يرحمها الله  ،-وتزايد عدد املدارس سنويًّا
بتوفيق من الله ،ثم بدعم أهل الخري و السيدات الفاضالت؛ حتى أصبحت تربو عن  101مدرسة ،وحلقات قرآنية يف  18مسج ًدا ،علمًا أن بعض املدارس تعمل عىل فرتتني (صباحية،
ومسائية) ،وتقوم إدارة القسم النسائي بمحافظة جدة باإلرشاف عىل هذه املدارس من جميع النواحي اإلدارية ،واملالية ،والتعليمية.
كما يرشف القسم النسائي عىل مدرستني إحداهما للسجينات (دار التوبة) بجدة ،افتتحت عام 1408هـ ،واألخرى يف مركز اإليواء افتتحت عام1425هـ لتحفيظهن القرآن الكريم
وتعليمه ّن وتوجيهه ّن؛ ليصبحن عضوات صالحات يف مجتمعاتهن.

إدارة القسم النسائي

* الدكتورة فاطمة نصيف (رئيسة القسم النسائي).
* األستاذة هدى سعيد باعقيل (مساعدة رئيسة القسم النسائي).
* األستاذة رابعة عبد املهيمن أبو السمح (مديرة اإلدارة التعليمية).
* األستاذة آمال أحمد جمجوم (مديرة اإلدارة املالية).
* الدكتورة عطاف عيد منيس (مديرة إدارة براعم القرآن /مديرة إدارة املقارئ).
* األستاذة أمرية جميل بامجيل (مديرة إدارة الشؤون اإلدارية).
* األستاذة ثناء محمد حلواني (مديرة إدارة تنمية املوارد والعالقات العامة).
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اإلدارات

اإلدارة التعليمية:
تهدف إىل رفع املستوى التعليمي يف املدارس وتزويد املعلمات بالخربة الالزمة ملمارسة عمله ّن..وتتوىل اإلرشاف العام عىل املناهج التعليمية  ،والعمل عىل تطويرها  ،ورفع
املستوى التعليمي ملدارس الجمعية والتأهيل والتدريب العلمي والفني ملنسوبات املدارس وتزويدهن بالخربة والثقافة الالزمة  ،وتنظم عملية الحصول عىل اإلجازة يف القرآن
الكريم واإلرشاف عليها  ،والتشجيع عىل حفظ كتاب الله بإجراء املسابقات السنوية بني مدارس الجمعية  ،وترشيح معلمات املدارس و إجراء اإلختبارات املختلفة لحافظات
القرآن كامالً وطالبات املستوى الثالث املتميز  ،وخريجات دورة إعداد املعلمات .

إدارة براعم القرآن :
تهدف إىل تنمية شخصية الطفل املسلم وربطه بالقرآن الكريم والعمل عىل تحسني وتطوير مستوى املناهج التعليمية لألطفال من خالل تحديد مناهج القرآن الكريم
واألحاديث النبوية واألدعية التي تناسب أعمار األطفال لتضع أقدامهم عىل رصاط الله املستقيم منذ الصغر وذلك وفق آليات ومهام محددة .
إدارة الشؤون اإلدارية:
تعمل عىل إجراءات فتح الدور والحلقات والتنسيق مع املتربعني باملباني ومتابعة إجراءات شؤون املوظفات واإلرشاف امليداني عىل جميع الدور من النواحي اإلدارية.
اإلدارة املالية:
تعمل عىل مراقبة وتنظيم املعامالت املالية يف كل من مدارس تحفيظ القرآن الكريم والحلقات يف املساجد واإلدارة العامة للقسم النسائي من حيث إعداد املوازنة العامة
للقسم النسائي سنويا ً ومراجعة ميزانية كل مدرسة بصورة دورية مع تقديم امليزانية املوحدة لكل عام هجري من خالل آليات و إجراءات معتمدة وفق أحدث النظم
املحاسبية.
إدارة تنمية املوارد املالية والعالقات العامة:
تهدف إىل توفري دخل مايل للقسم النسائي لدعم برامجه و أنشطته وذلك من خالل إقامة املشاريع التنموية واإلرشاف عليها واستقطاب مساهمات جديدة  ،كما تعمل
عىل التعريف بالجمعية و أعمالها يف جميع أوساط مدينة جدة من خالل الزيارات امليدانية و إقامة مهرجانات و أنشطة ثقافية هادفة ومختلفة وإنشاء عالقات و ّدية بني
الجمعية والجهات املختلفة يف املجتمع والقيام بجميع النواحي اإلعالمية لألنشطة املختلفة للقسم النسائي .
إدارة املقارئ :
تعمل عىل إنشاء مقارئ خاصة لتحفيظ القرآن يف املدارس واملساجد التابعة للجمعية تتبع برنامج معني لحفظ القران خاص باملقارئ  ،كما تتوىل مهمة اإلرشاف عىل
املقارئ و متابعتها وتطويرها،وإجراء املقابالت للمتعاونات وإعداد وتأهيل املرشفات واملعلمات وتقديم دورات متخصصة لهن لرفع املستوى العام للمقارئ
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برنامج مجتمع بال أمية :

برنامج فعّال تابع لقسم محو األميّة وتعليم الكبريات بوزارة الرتبية والتعليم القسم النسائي بجدة ،ويهدف إىل القضاء عىل األميّة األبجدية عىل مستوى اململكة بشكل مكثّف عىل
اختالف الجنسيات ،وهو مصمم لفرتة محددة ،ويضم جهات تعليمية مختلفة ،وقد تم االتفاق بني إدارة تعليم الكبريات يف وزارة الرتبية والتعليم وبني جمعية تحفيظ القرآن
الكريم القسم النسائي بجدة للعام الثاني عىل التوايل عىل أن تقوم الجمعية بتوفري الفصول ومتابعة تسجيل األميات  ،و ُتمنح الدارسة شهادة بعد اجتيازها الربنامج من إدارة
تعليم الكبريات يف الوزارة.

برنامج المقارئ :

برنامج لحفظ القرآن يعتمد عىل الحفظ املتتابع حسب جدول معني دون التوقف للمراجعة ،ويتم عىل عدة مراحل تختلف مدة كل منها حتى يصبح الورد اليومي خمس مرات
غيبا ً .

الدورات العلمية :

تقام دورات علمية خاصة للمعلمات ،واإلداريات نسعى من خاللها الرتقائه ّن ثقافيًّا وتعليميًّا وتربويًّا..
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