






�أ�شرف  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  للنا�س  وهدًى  نورً�  �لقر�آن  �أنزل  �لذي  هلل  �حلمد 
�لأنبياء و�شيد �ملر�شلني نبينا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، �لقائل )خريكم من 

تعلم �لقر�آن وعلمه(.
�أ�شحت �جلمعية �خلريية لتحفيظ  �لقر�آن �لكرمي مبحافظة جدة )خريكم ( وهلل 
وقد  �ململكة،  يف  �لكرمي   �لقر�آن  حتفيظ  يف  �لر�ئدة  �جلمعيات  من  و�ملنة  �حلمد 
�أعياِن  من  عدًد�  �شم  �جتماع  بعد  يف1396/2/25هـ  �ملباركة  م�شريتها  �نطلقت 
ووجهاِء مدينِة جدة، مببادرة من �ل�شيِخ حممد �شالح باحارث  - يرحمه �هلل - ويف  
1402/5/7هـ �ن�شمت �إىل  جمل�س �لأمانة �لعامة جلمعيات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 
باململكة برتخي�س رقم ) 9 (. ويف 1416/11/29هـ مت منح �جلمعية �لرتخي�س رقم   
) 2/2 ( لتكون فرًعا للجمعية �خلريية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي مبنطقة مكة �ملكرمة، 
من  وبتوفيق  و�لإر�شاد.  و�لدعوة  و�لأوقاف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  وز�رة  �إ�شر�ف  حتت 
�هلل، ثم برعاية كرمية من �أُويل �لأمر، وم�شاندة قوية من رجال �لأعمال و�لأعيان، 
عطاء  ��شتمر  �ملخل�شني  وجهود  �ملح�شنني،  وبدعم  و�لأهلية،  �حلكومية  و�جلهات 
�جلمعية، وفق روؤى و��شحة، و�أهد�ف طموحة، و�إ�شرت�تيجيات مدرو�شـــــــة. وتعاقب 
�أد�ء جمال�س �جلمعية يف خدمة �لقر�آن �لكرمي، فاأّدى كل جمل�س �إجناز�ت متمّيزة 
لإكمال �مل�شرية. ويف �ملجل�س �جلديد حتققت نقلة نوعية لرت�شيخ �لدعائم �ل�شابقة، 
وتتويج �جلهود �لقادمة �إن �شاء �هلل؛ لت�شع لبنات �نطالقة جديدة �شعارها �لتجديد 

و�لتطوير.
�لقر�ن  بعملها يف خدمة  و�لرتقاء  �لتطوير  �إىل  �إن�شائها  بد�ية  منذ  �جلمعية  �شعت 
و��شحة  و�خت�شا�شات  �شليمة  �أ�ش�س  على  �ل�شامية   لر�شالتها  حتقيقًا  �لكرمي، 
وخدمات متجددة ون�شاطات متطورة مما �أهلها �ىل حتقيق نقالت وتطور�ت نوعية 
ب�شهادة  وجودة  متيزً�  �ملوؤ�ش�شي  عملها  �أكدت  و  للريادة،  قادتها  �ملجالت،  كافة  يف 

عاملية )�ليزو(.
�لتجديد  لروح  ،��شتجابة  �جلديدة  �ملوؤ�ش�شية  هويتها  �لعام  هذ�  �جلمعية  �أطلقت 
و�لتطوير ومو�كبة للع�شر ت�شت�شرف بها �مل�شتقبل وتوؤكد بها ر�شالتها  �ل�شامية. تظهر 

قيمها ومبادئها وُتَعرف بها نف�شها متيزً� وو�شوحًا عن غريها من �ملوؤ�ش�شات .
للخريية  حتقيقًا  �جلمعية  عليها  �شارت  ملبادئ  تاأكيدً�  )خريكم(  هويتنا   �أ�شبحت 
بروؤية و��شحة يوؤكدها حديث �حلبيب �شلى �هلل عليه و�شلم )خريكم من تعلم �لقر�آن 

وعلمه(.
�ملجتمع  خدمة  يف  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  يف  �لوطني  �لدور  و  �لر�شالة  من  �نطالقًا 
�شاركت �جلمعية يف �لأعمال �لتطوعية ملو�جهة �آثار �لأمطار و�ل�شيول �لتي �شهدتها 
جدة ف�شكلت فرق عمل  للمتابعة وتنفيذ �لرب�مج �ملحددة وتقدمي �خلدمات �ملختلفة 
مل�شاعدة �ملت�شررين من �ل�شيول و�لأمطار .  و قد عرب معايل �ل�شيخ �شالح بن عبد 
و�لإر�شاد،   و�لدعوة  و�لأوقاف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  وزير  �ل�شيخ  �آل  بن حممد  �لعزيز 
�عتز�زه   عن  �لكرمي،  �لقر�آن  لتحفيظ  �خلريية  للجمعيات  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س 

وتقديره للدور �لذي قامت به  �جلمعية يف �لأعمال �لتطوعية.
و�لتي  �ململكة،  م�شتوى   �ملتميز على  �لأد�ء  �لعام جائزة  �أطلقت  �جلمعية هذ�  كما 
و�لرقي  عطاء  �أف�شل  لتقدمي  و�لتناف�س  �لفاعلية  وزيادة  �لأد�ء  حت�شني  �إىل  تهدف 

مب�شتوى �حللقات �لقر�آنية.
�لقر�آن  ب�شكل عام وجمعيات حتفيظ  �لعمل �خلريي  ر�ئدة على م�شتوى  ويف خطوة 
�لكرمي ب�شورة خا�شة ، �شكلت جمعية حتفيظ �لقر�آن بجدة جمل�شا ��شت�شاريا لإد�رة 
خالل  من  �لأزمات  على  و�ل�شيطرة  �لتعامل  كيفية  �إىل  �ملجل�س  ويهدف  �لأزمات 

منهجية علمية و�إخر�جها مما هي فيهِ �إىل ما هو �أف�شل باإذن �هلل.
                                                                        

                              �شكرً� للجميع و�حلمد هلل رب �لعاملني

تجديد وتطوير
رئيــ�س جمعية حتفيـظ �لقر�آن بجـــــدة

م. عبد�لعزيز بن عبد�هلل حنفي



رؤيتنا 
�ملنهجية،  حيث  من  �جلمعيات  بني  �لأف�شل  �لأمنوذج  �جلمعية  تكون  �أن 

و�لتنظيم، وطرق حتفيظ �لقر�آن �لكرمي. 

رسالتنا
ربط كافة فئات �ملجتمع بالقر�آن �لكرمي حفًظا، وفهًما، وعماًل من خالل 

تقنية عالية، وكفاء�ت متمّيزة، وبر�مج �شاملة.

أهدافنا
و�لتعليمية. �لعلمية  بالنو�حي  • �لرتقاِء 

�لإد�رية. �لكفاءة  م�شتوى  • رفع 
�ملايل.  �ل�شتقر�ر  • حتقيق 

�لعامة.  �لعالقات  دور  • تفعيل 
�لب�شرية.  �ملو�رد  • تنمية 

و�لإبد�ع.  �لتطوير  وت�شجيع  • دعم 

أعضاء مجلس اإلدارة
�ملهند�س عبد �لعزيز بن عبد �هلل حنفي           رئي�س �ملجل�س 
�ل�شيخ عبد �هلل بن دخيل �هلل �ملحمدي             نائب �لرئي�س
�ل�شيخ د.  يزيد بن �شعيد �أبو ملحة                   �مل�شوؤول �ملايل 

�ل�شيخ  ح�شن بن عبيد باحبي�شي                       ع�شًو�
�ل�شيخ د. �أ�شعد بن �شعيد �ل�شهر�ين                  ع�شًو�
�ل�شيخ  حممد بن �شعيد بافيل                            ع�شًو�
�ل�شيخ  د.عبد �حلكيم �ل�شربمي                        ع�شًو�

�مل�شت�شار �لقانوين للجمعية: 
�لدكتور ماجد حممد قاروب 

إدارات الجمعية: 
ت�شم �جلمعية ثمان �إد�ر�ٍت تنفيذية وهي:

�إد�رة �ل�شوؤون �لتعليمية                معهد �لإمام �ل�شاطبي 
�إد�رة تنمية �ملو�رد                       �إد�رة �لعالقات �لعامة و�لإعالم

�إد�رة �ل�شوؤون �لإد�رية                 �إد�رة �لتقنية و�ملعلومات  
�إد�رة �لأوقاف و�لأمالك             �إد�رة �ل�شوؤون �ملالية 



�الختبار�ت �اللكرتونية :
م�شروع لتحويل �لعملية �ليدوية لختبار �لطالب يف �للجنة �إىل عملية �آلية . .

�خلدمة �لذ�تية:
بخدمة  يقوم  باللم�س  تعمل  حا�شب  �شا�شة  على  موجود  �لذ�تية  للخدمة  برنامج 
و�لنماذج  و�خلدمات  �ملعلومات  وتقدمي  �لتعليمية،  �ل�شوؤون  �أق�شام  مر�جعي 

و�لأنظمة �آليًا.

خدمات �لطالب: 
خدمة عرب �لنرتنت للطالب و�أولياء �لأمور لالطالع على م�شتوى �أبنائهم وتقدمهم 

يف حلقات �جلمعية .

متابعة �حلفاظ:
م�شروع برجمي عرب �لنرتنت ملتابعة �حلفاظ

�إد�رة �حللقات يف �مل�ساجد: 
برنامج �لكرتوين عرب �لنرتنت م�شاعد لربنامج �ل�شوؤون �لتعليمية يد�ر من خالل 
�ل�شوؤون  بيانات  بقاعدة  مبا�شرة  يت�شل  �مل�شاجد  يف  �حللقات  �إد�ري  �أو  معلمي 

�لتعليمية . 

�جلغر�فية:
ت�شرف على �حللقات �لعامة يف �مل�شاجد د�خل مدينة جدة .

طالبم�شرفمعلمحلقةم�شجدمركز
120228169121349�ل�شمال
72148131101661�جلنوب
102250221162895�ل�شرق
103294246203744�لو�شط
88272252163553�لبلد

485119210197413202�ملجموع

الحلقات
ت�سرف على هذه �حللقات ت�سعة مر�كز �إ�سر�فية، خم�سة منها وّزعت ب�سكل جغر�يف د�خل مدينة جدة، �إ�سافة �إىل �ملجمعات �لقر�آنية �ل�سباحية، و�ملجمعات 
�لقر�آنية �مل�سائية، و  خدمة �ملجتمع، ومكاتب �الإ�سر�ف. وعملت �إد�رة �ل�س�ؤون �لتعليمية �لتي ت�سرف على �ملر�كز �الإ�سر�فية على تنفيذ عدد من �مل�ساريع 

�جلديدة هذ� �لعام منها:



�ل�سباحية:
�ملجمعات �لقر�آنية �ل�شباحية ت�شرف على �حللقات �لقر�آنية �لتي تعمل على تعليم 

�لقر�آن �لكرمي لأبناء �جلاليات غري �لناطقة بالعربية.
طالبم�شرفمعلمحلقةم�شجدمركز

3415912661637�ل�شباحية

�مل�سائية:
�لتي يزيد عدد �حللقات بها عن  �لقر�آنية �مل�شائية ت�شرف على �مل�شاجد  �ملجمعات 

ع�شر حلقات.
م�شرفمعلمحلقةم�شجدمركز

2130128521�مل�شائية

مكاتب �الإ�سر�ف:
ت�شرف على �مل�شاجد �لو�قعة يف �لقرى �لتابعة ملحافظة جدة.

�لبنني
طالبم�شرفمعلمحلقةم�شجدمكتب
1623212251حد�ء
2445533471بحرة
1521162163ثول

342141ذهبان
5893928926�ملجموع

�لبنات
طالبةم�شرفةمعلمةحلقةد�رمكتب
731273527حد�ء
417173350بحرة
713121179ثول

18615671056�ملجموع



خدمة �ملجتمع:
ي�شرف على �حللقات �لقر�آنية �لتي �أن�شاأتها �جلمعية يف �لقطاعني �حلكومي 
و�خلا�س، وقد نفذت يف هذ� �لعام �لعديد من �لرب�مج �جلديدة �لتي تخدم 

�ملجتمع منها:
تعليم �ملكف�فني

بجدة  �لعام  �لتعليم  مد�ر�س  يف  �لكرمي  �لقر�آن  �ملكفوفني  لتعليم  برنامج 
بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

�أتل�ها �سح:
برنامج ي�شتهدف �ملت�شوقني لت�شحيح �لتالوة عرب كبائن �ت�شالت و�شعت 

يف �أكرب مولت جدة ، وبيت �ل�شباب .
�لقطاع �ملدين:

طالبحلقة�جلهة
1180م�شت�شفى �مللك فهد
115م�شت�شفى �لنقاهة

115م�شت�شفى �ل�شحة �لنف�شية
110م�شت�شفى د�ر �لأمان

1150م�شت�شفى �مللك عبد �لعزيز
110مركز �لتاأهيل �ل�شامل

1300كلية �لت�شالت
6120مدر�شة �لإمام نافع �لبتد�ئية

1212389�ملقر�أة �لهاتفية
3312م�شت�شفى �لأمل
5133د�ر �ملالحظة 

2300مركز �إيو�ء �ملت�شولني
129�بن كثري �ملتو�شطة

130�لنموذجية �ل�شاد�شة
56635حلقات �ملوظفني و�لكبار

9314628�ملجموع
�لقطاع �لع�سكري:

125قيادة حر�س �حلدود
31340�ملعهد �لبحري حلر�س �حلدود

190قوة �أمن �ملهمات و�لو�جبات �خلا�شة
2120قوة �لطو�رئ �خلا�شة
160�لدفاع �ملدين �ملنطقة

175�لدفاع �ملدين
312177�حلر�س �لوطني

142�ل�شرطة �لع�شكرية
1120�شجن �ل�شرطة �لع�شكرية

8421�ل�شجن �لعام
225�حلر�س �مللكي

190قاعدة �لطري�ن �ملدين
793�شجن �لإ�شالحية

604678�ملجموع



�ل�سيفية: 
�ملتنوعة  و�ملهار�ت  باملعارف  �لكرمي  �لقر�آن  ربط  �إىل  �ل�شيفية  �ملنا�شط  تهدف 
للم�شاهمة يف �إخر�ج �ل�شخ�شية �مل�شلمة �ملتو�زنة، و��شتثمار �أوقات �لفر�غ يف حفظ 
و�لجتماعية  و�لثقافية  و�لعلمية  �لرتبوية  و�لرب�مج  �لكرمي،  �لقر�آن  من  تي�شر  ما 
دور  و�إبر�ز  �لطالب.  لدى  و�ملر�جعة  �حلفظ  م�شتوى  رفع  و  �لهادفة،  و�لريا�شية 

�جلمعية يف �ملجتمع.

�لدور�ت 
جانب  على  �لرتكيز  �إىل  وتهدف  �لكبرية،  �مل�شاجد  يف  �لقر�آنية   �لدور�ت  تقام 
�حلفظ و�ملر�جعة لدى �لطالب، حيث يق�شم فيها �لطالب �إىل حلقات وم�شتويات 
على  تركز   مكثفة  دور�ت  وهنالك  �لتجويد.  �أحكام  مر�عاة  مع  �لأجز�ء،  ح�شب 

�حلفظ وت�شتهدف �لطالب �لنابغني.
) 12500( طالب.        �لطالب     

 ) 648 ( حلقة ومعلمًا.�ملعلمني و�حللقات    
 ) 426 ( �إد�ري وم�شرف برنامج.�لإد�ريني وم�شريف �لرب�مج 

) 55 ( م�شرًفا تربويًّا.�مل�شرفني �لرتبويني     

�ملكّثفة
 ) 70( طالًبا�لطالب 
) 10 ( حلقات �حللقات 
 ) 15 ( معلًما �ملعلمني

ا  �لإد�ريني   ) 13 ( �إد�ريًّ
) 45 ( طالًبا �حلّفاظ يف �لدورة و �لناجحني يف �لختبار�ت 

 )25 ( طالًبا�لطالب �لذين �شارفو� على �لتختيم 

�مللتقيات 
ملتقيات تدريبية تهدف لرفع �لكفاءة وتنمية �ملهار�ت للطالب و�ملعلمني و�مل�شرفني، 

�ل�شاعات�مللتقيات
13455



يهدف �إىل �إعد�د وتاأهيل �لعاملني يف جمال �لقر�آن �لكرمي ، و �إحياء �شنة �لإقر�ء، 
وتخريج �حلفاظ �ملجازين يف �لقر�ء�ت. ون�شر �لبحوث و�لدر��شات �لقر�آنية وتي�شري 

�لو�شول �إليها. وي�شم �ملعهد �لأق�شام �لتالية:

�لتعليمية:
)�لأكادميية(�لتي  �لتعليمية  �لرب�مج  تقدمي  يف  متخ�ش�س  ق�شم  �لتعليمية  �لرب�مج 

توؤهل �لكو�در �لعملية �ملتميزة يف تعليم �لقر�آن �لكرمي.
�ملتخرجنيمدته�لربنامجم
دبلوم �إعد�د معلمي 1

�لقر�آن �لكرمي
)100 �شاعة( �أربعة 

ف�شول در��شية
146

)82 �شاعة( �أربعة ف�شول دبلوم �لقر�ء�ت2
در��شية

33

�لربنامج �لتاأهيلي �ل�شامل 3
ملعلمي �لقر�آن �لكرمي

)16 �شاعة( ف�شل در��شي 
و�حد

83

وهنالك دبلوم �لإد�رة �لتعليمية ، و�لربنامج �لتاأهيلي �ل�شامل مل�شريف �ملر�كز �لقر�آنية 

�لذي �شيفتتح قريبًا �إن �شاء �هلل.
وقد مت �عتماد بر�مج  �لدبلومات يف عمادة خدمة �ملجتمع بجامعة �مللك عبد �لعزيز 

كما مت معادلة �شهادة �لدبلوم يف بع�س �جلامعات �لعربية . 
 

�ملقارئ :
بال�شند  و�ملجازين  �ملتقنني  �حلفاظ  تخريج  �إىل  و�لإجاز�ت  �ملقارئ  ق�شم  يهدف 

�ملت�شل �إىل �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم بالرو�يات و�لقر�ء�ت �ملختلفة.
    �مل�شتفيدين �ملقارئ�لق�شمم
) 2011 ( د�ر�س)5( مقارئمقارئ �حلفاظ 1
�ملجازين  )316( ) 7 ( مقارئمقارئ �لإجاز�ت 2

�لدر��ســات:
وجمع  و�لتاأليف،  �لن�شر  بعمليات  �لقـر�آنية  و�ملعلومـات  �لدر��شــات  مركز  يقوم 
�ملعلومات �ملتعلقة بالقر�آن �لكرمي وعلومه. وقد مت �إطالق قاعدة �ملعلومات �لقر�آنية 

عرب �لنرتنت )بيلوجر�فيا(.

معهد اإلمام الشاطبي



�لتعليم �الإلكرتوين: 
يعمل ق�شم �لتعليم �لإلكرتوين على تطويع �لتقنية �حلديثة خلدمة �لقر�آن �لكرمي وعلومه ، 

وتقدمي �لدرو�س و�لدور�ت و�لرب�مج �لقر�آنية عرب �شبكة �لنرتنت ل�شتى بقاع �لعامل.
6700 د�ر�س  ود�ر�شة�مل�شتفيدين من بر�مج �ملقر�أة 
40 دولة�لدول �مل�شتفيدة من �لرب�مج

72ختمه ختمات �لقر�آن يف �ملقر�أة
922 د�ر�شة �مل�شتفيد�ت من �ملقر�أة �لن�شائية

10 �شاعة يوميًادور�ت �شاعات �لبث �ملبا�شر
4 �شاعات يوميًا�شاعات �لبث �لإذ�عي

�لتدريب:
يعمل مركز �لتدريب على تاأهيل وتطوير من�شوبي �جلمعيات �خلريية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي .

�ملتدربني�لرب�مج �لدور�ت
252266219

�لطالبات:
�لقر�آن  حتفيظ  ملد�ر�س  و�لرتبوي  �لإد�ري  بامل�شتوى  �لرتقاء  �إىل  �لطالبات  ق�شم  يهدف 

�لكرمي.
ويقدم �لرب�مج �لتالية: دبلوم �إعد�د معلمات �لقر�آن �لكرمي - دبلوم �إعد�د معلمات ريا�س 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  دبلوم   - �لقر�ء�ت  دبلوم   - وعلومه  �لتف�شري  دبلوم   – �لأطفال 

�ملقارئ و�لإجاز�ت - �لدور�ت و�لتدريب.
�لتدريب�لإجاز�ت و�لأ�شانيد�لدبلومات
650 متدربة32 جمازة217معلمة



ثابت  دخل  �إيجاد  �إىل  خاللها   من  �جلمعية  ت�شعى  تنموية  م�شاريع 
ي�شرف على بر�مج و�أن�شطة �جلمعية.

خريكم
برنامج يهدف �إىل �إيجاد �أع�شاء ين�شمون �إىل جمعية حتفيظ جدة 
�لر�شول �شلى �هلل عليه  �لتي وعد بها  )خريكم( يرجون �خلريية 
و�شلم يف قوله )خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه (. يتكفلون برعاية 
هذه  على  ـ  يحب  من  �أو  ـ  �لع�شو  ��شم  ويطلق  �ملتميزة  �حللقات 

�حللقات بالإ�شافة �إىل �لعديد من �ملميز�ت .

�الأوقاف 
�جلمعية  قبل  من  ��شتثمارها  يتم   ، وقفية  عقارية  م�شاريع 
ي�شهم فيها  �ملتربع برً� بو�لديه، ي�شرف دخلها يف �لرب�مج 

�لقر�آنية �ملختلفة. 

حياة �لروح
يخدم حياة �لروح �حللقات �لقر�آنية يف �ل�شجن �لعام، 
 ، �لأمل  وم�شت�شفى   ، �ملالحظة  ود�ر   ، و�لإ�شالحية 
قر�آنية  بر�مج  على  يحتوي   . �ل�شامل  �لتاأهيل  ومركز 

، وعلمية، وتربوية.

مشاريع تنموية









بد�أ �لق�شم �لن�شائي ن�شاطه يف عام 1397 هـ مع تاأ�شي�س 
هلل  وبحمد  للبنات  �لكرمي  �لقر�ن  لتعليم  مدر�شة  �أول 
�ملد�ر�س  من  �لعديد  لتاأ�شي�س  �لبد�ية  هذه  كانت  تعاىل 
�لتي وجدت كل �لدعم من �أهل �خلري و�ل�شيد�ت �لفا�شالت 
ي�شم  م�شجد   28 و  مدر�شة   110 من  �أكرث  �إىل  و�شلت  حتى 
على  بالإ�شر�ف  �لن�شائي  �لق�شم  �إد�رة  وتقوم  وف�شول  حلقات 
و�ملالية  �لإد�رية  �لنو�حي  جميع  من  و�حللقات  �ملد�ر�س  هذه 
برعاية  �لق�شم  يقوم  كذلك  و�لجتماعية  و�لرتبوية  و�لتعليمية 
�ل�شجينات من خالل ) د�ر �لتوبة ( لتحفيظ �لنزيالت �لقر�ن �لكرمي 
وتعليمهن وتوفري �لرعاية لهن لي�شبحن ع�شو�ت �شاحلات يف �ملجتمع 

وللمري�شات مب�شت�شفى �مللك فهد بجدة.

�إد�رة �لق�سم �لن�سائي 
- �لدكتورة فاطمة عمر ن�شيف ) رئي�شة �لق�شم �لن�شائي (

- �لأ�شتاذة هدى �شعيد باعقيل ) م�شاعدة رئي�شة �لق�شم �لن�شائي(
- �لأ�شتاذة ر�بعة عبد�ملهيمن �أبو �ل�شمح )مديرة �لإد�رة �لتعليمية (

- �لأ�شتاذة �أمال �حمد جمجوم ) مديرة �لإد�رة �ملالية (
- �لدكتورة عطاف عيد من�شي ) مديرة �إد�رة �ملقارئ و�لرب�عم (

- �لأ�شتاذة �أمرية جميل باجملي ) مديرة �إد�رة �ل�شوؤون �لإد�رية(
- �لأ�شتاذة ثناء حممد حلو�ين ) مديرة �إد�رة تنمية �ملو�رد و�لعالقات 

�لعامة(

�الإد�ر�ت :
�إد�رة �ل�شوؤون �لتعليمية .
�إد�رة �ل�شوؤون �لإد�رية .

�إد�رة �ل�شوؤون �ملالية.
�إد�رة تنمية �ملو�رد �ملالية و�لعالقات �لعامة .

�إد�رة �ملقارئ و�لرب�عم .

القسم 
النسائي



�لرب�مج 
 �إ�شافة �إىل �لرب�مج �لتعليمية و�لتاأهيلية و�لتدريبية للطالبات 

و�لرب�عم �هتم �لق�شم بتقدمي عدة بر�مج .

برنامج جمتمع بال �أمية 
�هتم �لق�شم �لن�شائي منذ ن�شاأته باإقامة ف�شول خا�شة لالميات 
�لأمية  على  �لق�شاء  بهدف  �مل�شاجد  وحلقات  �لدور  جميع  يف 

�لأبجدية، بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

برنامج �ملقارئ 
برنامج يعتمد على �حلفظ �ملتتابع للقر�ن �لكرمي ح�شب جدول 
مر�حل  عدة  على  ويتم  للمر�جعة  �لتوقف  دون  معني  زمني 
مر�ت  خم�س  �ليومي  �لورد  ي�شبح  حتى  منها  كل  مدة  تختلف 

غيًبا.
مد�ر�س وحلقات 

�لأميات 
�ملقارئ باملد�ر�س 

و�مل�شاجد
1724

�لدور�ت �لعلمية 
منها  �لهدف  و�لإد�ر�ت  للمعلمات  خا�شة  علمية  دور�ت  وهي 

�لعمل على �لرتقاء بهن ثقافيا وتعليميا وتربويا.
متدربة دورة
392381

�لدور�ت �ل�سيفية 
تهدف �لدور�ت �ل�شيفية �لتي يقدمها �لق�شم �لن�شائي للو�شول 
�إىل �كرب عدد من �مل�شتفيد�ت وتوجيه �لأنظار للرتبية بالقر�ن 

و�شغل �لوقت به خالل �لإجازة �ل�شيفية.
حافظات يف �شهرين مد�ر�س وم�شجد

979
حافظة   )306  (   1432  /1431 لعام  �حلافظات  عدد  و�شل 

للم�شحف كامال.

�برز �الجناز�ت
- زيادة عدد �حلافظات .

- تخريج 13جمازة برو�ية حف�س .
- بدء تطبيق بطاقة �لأد�ء �ملتو�زن .

- بدء تطبيق منظومة متكاملة لإد�رة وتوكيد �جلودة
)ISO 9001(

- تنفيذ برنامج ) جمتمع بال �أمية ( بالتعاون مع وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم مب�شاركة 17  د�ر� وم�شجد�.



�سعت ) خريكم( منذ بد�ية �إن�سائها �ىل �ل�سعي �لد�ئم للتط�ر و�الرتقاء بعملها يف خدمة �لقر�ن  على �أ�س�س �سليمة و�خت�سا�سات و��سحة وخدمات متجددة 
ون�ساطات متط�رة مما �هلها �ىل حتقيق نقالت ن�عية عديدة يف م�سريتها : 

جمعية �إلكرتونية 
 ُتعدُّ �أول جمعية برزت يف جمال ��شتخد�م �لتقنية،  حر�شت على �ل�شتفادة من كافة �لإمكانات �حلديثة مبا يخدم �أهد�فها ور�شالتها ، و�شّخرت �لتقنية �حلديثة لت�شهيل 
�لأد�ء، ودقة �ملتابعة، وزيادة �لإنتاجية، ورفعت �شعار)جمعية �إلكرتونية(، ومت تنفيذ عدد من �لرب�مج و�مل�شاريع �لتقنية �لر�ئدة �لتي �شاهمت يف دعم خدمة بر�مج �لقر�آن 

�لكرمي ��شتفادت منها جمعيات وموؤ�ش�شات خريية يف خمتلف مناطق �ململكة.

مقارئ  �إلكرتونية:
�أتاحت للجمعية فر�شة تعليم �لقر�آن �لكرمي للر�غبني من �لرجال و�لن�شاء يف �أنحاء �لعامل، من خالل نافذة �ملقارئ �لإلكرتونية )غرف �لبالتوك( بالإ�شافة  �إىل بر�مج  

�أخرى مثل برنامج �لأن�شبيك. 

مقارئ هاتفية : 
يف خطوة غري م�شبوقة يف جمال خدمة �لقر�آن ، �فتتحت �جلمعية خدمة �ملقارئ �لهاتفية لت�شحيح تالوة �ملت�شلني ومتابعة �حلفظ ومنح �لإجاز�ت يف �لقر�آن ، وبعدد �شاعات 

) 12 ( �شاعة يوميًا من خالل 30 خط هاتفي .

تطورات نوعية



قاعدة �لبيانات :
�لنرتنت  عرب  )بيلوجر�فيا(  معلومات  قاعدة  �أن�شاأت  من  �أول  �جلمعية  تعترب 
حتتوي على كافة �ملعلومات، و�لبيانات �لو�شفية لكل �لدر��شات و�لبحوث �ملتعلقة 

. )www.quran-c.com(بالقر�آن �لكرمي

بطاقة �الأد�ء:
�أهد�ف  �إىل  �لإ�شرت�تيجية  �ملتو�زن برتجمة �لأهد�ف  �لأد�ء  يقوم نظام  بطاقة 
ت�شغيلية ملمو�شة ، وتعترب �جلمعية �جلهة �خلريية �لأوىل وثالث موؤ�ش�شة تطبقه 

يف �ململكة .

جائزة �الأد�ء : 
جائزة �لأد�ء �ملتميز جائزة ت�شجيعية تقدم خالل �لعام لكل من ) �ملعلم و�مل�شرف 
ومركز �لإ�شر�ف ( من �أجل حت�شني �لأد�ء وزيادة �لفاعلية و�لتناف�س بني مر�كز 
حمددة  معايري  على  بناًء  �جلائزة  ومتنح   ، عطاء  �أف�شل  لتقدمي  �لإ�شر�ف 
�لقر�آن  حتفيظ  جمعيات  كافة  على  تعميمها  مت  �لثالثة  ن�شختها  ويف  وو��شحة 

باململكة، مب�شاركة ودعم من �ملجل�س �ل�شعودي للجودة. 

�ملجال�س �ال�ست�سارية 
على  منها  وحر�شا  �جلمعيات  م�شتوى  على  نوعها  من  �لأوىل  هي  خطوة  يف 
�ملجال�س  �أن�شاأت �جلمعية عدد من   ، �ملتخ�ش�شة  �ل�شتفادة من ذوي �خلرب�ت 
�ل�شت�شارية ملعظم �إد�ر�ت �جلمعية ، بهدف �ل�شتفادة من �خلرب�ت �لأكادميية 
و�أ�شاتذة �جلامعات ، و من �أبرز مهام تلك �ملجال�س تقدمي �لن�شح وو�شع �خلطط 
وتقدمي �لأفكار و�ملقرتحات لكل �لإد�ر�ت �ملعنية و�لعمل على حل جميع �ل�شعوبات 

و�لإ�شكالت ، من �أجل تطوير �لعمل و�لرتقاء به وحتقيق �لإنتاجية �ملتميزة . 

متحدث ر�سمي:
عينت �جلمعية متحدثًا �إعالميًا لها ؛ ت�شهياًل للتو��شل مع و�شائل �لإعالم، وتوفري 

�ملعلومة �لدقيقة يف �أ�شرع وقت. 



بر�مج تعريف �ملجتمع:
بر�مج تهدف �إىل تعريف �شر�ئح �ملجتمع باأهد�ف 

و بر�مج و�أن�شطة �جلمعية من خالل: 

�حلمالت �لت���سلية : 
�جلهات  خمتلف  يف  م�شتهدفة  ل�شر�ئح  تو��شلية  حمالت   
�حلكومية و�خلا�شة عن طريق �إر�شال حقيبة تعريفية حتتوي 

على مطبوعات و�إ�شد�ر�ت �جلمعية. 

�لزيار�ت �لتعريفية:
�جلمعية  لزيارة  و�مل�شوؤولني  �لجتماعية  �ل�شخ�شيات  كبار  دعوة 

و�لتعرف عليها عن قرب.

برقيات �لت���سل:
منا�شباتهم  �ملجتمع يف  �لبارزة يف  �ل�شخ�شيات   مع   �لتو��شل  �إىل   تهدف 

�لجتماعية  �ملختلفة.

�حلمالت �الإعالمية:
�إعالمية  قنو�ت  عرب  �جلمعية  وم�شاريع  �أن�شطة  �إبر�ز  �إىل  تهدف 

و�إعالنية متنوعة.

�ملعار�س �لتعريفية:
�لتجارية  و�ملر�كز  �ملن�شاآت  خمتلف  يف  �لتعريفية  �ملعار�س  �إقامة 
،كما حتر�س �جلمعية على �مل�شاركة يف جميع �ملعار�س �ملقامة يف 

خمتلف مناطق �ململكة. 

�الإذ�عة و�لتلفزي�ن: 
ت�شليط  خالل  من  �جلماهريي  �لإعالم  جمال  يف  �لتو�شع 
�ل�شوء على بر�مج وفعاليات �جلمعية باإعد�د تقارير وتن�شيق 

لقاء�ت مع م�شئويل �جلمعية .

برامج
إعالمية



�للقاء�ت �الإعالمية:
تقيم �جلمعية لقاء�ت �إعالمية على مد�ر �لعام تهدف من 
 ، �ملختلفة  �لإعالم   و�شائل  �لعالقة مع   تعزيز  �إىل  خاللها 

و�ل�شتماع لوجهات �لنظر �ملختلفة.

�مل�سابقة �لقر�آنية 
رعاية  حتت  عام  كل  �جلمعية  تنظمها  ثقافية   م�شابقة 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري خالد  �لفي�شل- حفظه �هلل - 
�أمري منطقة مكة �ملكرمة �لرئي�س �لفخري للجمعية. ت�شدر  

باللغة �لعربية و�لإجنليزية، و�لأردية.

جمـــلة م��كـــب:
جملة  �أول  وتعترب  �شهرين،  كل  ت�شدر  دورية  قر�آنية  جملة 
�لقر�آن  حتفيظ  جمعيات  م�شتوى  على  متخ�ش�شة  قر�آنية 

�لكرمي. 

ن�سر�ت متخ�س�سة:
�لرب�مج  �إبر�ز  على  تعمل  متخ�ش�شة  �إعالمية  ن�شر�ت 

�ملتميزة يف �حللقات.

ن�سر �إلكرتوين
ن�شر �أخبار وفعاليات �جلمعية �إلكرتونيًا من خالل �ل�شحف 
موقع  �إىل  �إ�شافة   ، و�ملنتديات   ، و�ملو�قع  �للكرتونية، 

�جلمعية �لإلكرتوين.

�مللف �ل�سحفي: 
�ل�شحف  ُين�شر عن �جلمعية يف  ما  يوّثق كل  �إعالمي  ملف 

�لورقية و�للكرتونية، و�ملو�قع و�ملنتديات.

�حلفل �ل�سن�ي
يقام حفل هذ� �لعام برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �مللكي 
مكــة  منطقـة  �أمري  �لعزيز  عبد  بن  �لفي�شل  خالد  �لأمري 
�ملكرمــة �لرئي�س �لفخري للجمعية، ويتم فيه تكرمي حفظة 
كتاب �هلل من طالب وطالبات �جلمعية، وتوزيع �ل�شهاد�ت 

و�جلو�ئز �ملالية و�لعينية.








