تجديد وتطوير
رئيــ�س جمعية حتفيـظ القر�آن بج ـ ــدة
م .عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي

احلمد هلل الذي �أنزل القر�آن نور ًا وهدىً للنا�س وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الأنبياء و�سيد املر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،القائل (خريكم من
تعلم القر�آن وعلمه).
�أ�ضحت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي مبحافظة جدة (خريكم ) وهلل
احلمد واملنة من اجلمعيات الرائدة يف حتفيظ القر�آن الكرمي يف اململكة ،وقد
أعيان
انطلقت م�سريتها املباركة يف1396/2/25هـ بعد اجتماع �ضم عددًا من � ِ
ال�شيخ حممد �صالح باحارث  -يرحمه اهلل  -ويف
ووجها ِء مدين ِة جدة ،مببادرة من ِ
1402/5/7هـ ان�ضمت �إىل جمل�س الأمانة العامة جلمعيات حتفيظ القر�آن الكرمي
باململكة برتخي�ص رقم (  .) 9ويف 1416/11/29هـ مت منح اجلمعية الرتخي�ص رقم
فرعا للجمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي مبنطقة مكة املكرمة،
(  ) 2/2لتكون ً
حتت �إ�شراف وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد .وبتوفيق من
اهلل ،ثم برعاية كرمية من �أُويل الأمر ،وم�ساندة قوية من رجال الأعمال والأعيان،
واجلهات احلكومية والأهلية ،وبدعم املح�سنني ،وجهود املخل�صني ا�ستمر عطاء
اجلمعية ،وفق ر�ؤى وا�ضحة ،و�أهداف طموحة ،و�إ�سرتاتيجيات مدرو�س ـ ـ ــة .وتعاقب
�أداء جمال�س اجلمعية يف خدمة القر�آن الكرمي ،ف�أدّى كل جمل�س �إجنازات متم ّيزة
لإكمال امل�سرية .ويف املجل�س اجلديد حتققت نقلة نوعية لرت�سيخ الدعائم ال�سابقة،
وتتويج اجلهود القادمة �إن �شاء اهلل؛ لت�ضع لبنات انطالقة جديدة �شعارها التجديد
والتطوير.
�سعت اجلمعية منذ بداية �إن�شائها �إىل التطوير واالرتقاء بعملها يف خدمة القران
الكرمي ،حتقيق ًا لر�سالتها ال�سامية على �أ�س�س �سليمة واخت�صا�صات وا�ضحة
وخدمات متجددة ون�شاطات متطورة مما �أهلها اىل حتقيق نقالت وتطورات نوعية
يف كافة املجاالت ،قادتها للريادة ،و �أكدت عملها امل�ؤ�س�سي متيز ًا وجودة ب�شهادة
عاملية (االيزو).
�أطلقت اجلمعية هذا العام هويتها امل�ؤ�س�سية اجلديدة ،ا�ستجابة لروح التجديد
والتطوير ومواكبة للع�صر ت�ست�شرف بها امل�ستقبل وت�ؤكد بها ر�سالتها ال�سامية .تظهر
قيمها ومبادئها و ُت َعرف بها نف�سها متيز ًا وو�ضوح ًا عن غريها من امل�ؤ�س�سات .
�أ�صبحت هويتنا (خريكم) ت�أكيد ًا ملبادئ �سارت عليها اجلمعية حتقيق ًا للخريية
بر�ؤية وا�ضحة ي�ؤكدها حديث احلبيب �صلى اهلل عليه و�سلم (خريكم من تعلم القر�آن
وعلمه).
انطالق ًا من الر�سالة و الدور الوطني يف امل�س�ؤولية االجتماعية يف خدمة املجتمع
�شاركت اجلمعية يف الأعمال التطوعية ملواجهة �آثار الأمطار وال�سيول التي �شهدتها
جدة ف�شكلت فرق عمل للمتابعة وتنفيذ الربامج املحددة وتقدمي اخلدمات املختلفة
مل�ساعدة املت�ضررين من ال�سيول والأمطار  .و قد عرب معايل ال�شيخ �صالح بن عبد
العزيز بن حممد �آل ال�شيخ وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد،
رئي�س املجل�س الأعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي ،عن اعتزازه
وتقديره للدور الذي قامت به اجلمعية يف الأعمال التطوعية.
كما �أطلقت اجلمعية هذا العام جائزة الأداء املتميز على م�ستوى اململكة ،والتي
تهدف �إىل حت�سني الأداء وزيادة الفاعلية والتناف�س لتقدمي �أف�ضل عطاء والرقي
مب�ستوى احللقات القر�آنية.
ويف خطوة رائدة على م�ستوى العمل اخلريي ب�شكل عام وجمعيات حتفيظ القر�آن
الكرمي ب�صورة خا�صة � ،شكلت جمعية حتفيظ القر�آن بجدة جمل�سا ا�ست�شاريا لإدارة
الأزمات ويهدف املجل�س �إىل كيفية التعامل وال�سيطرة على الأزمات من خالل
منهجية علمية و�إخراجها مما هي فيه ِ�إىل ما هو �أف�ضل ب�إذن اهلل.
�شكر ًا للجميع واحلمد هلل رب العاملني

رؤيتنا

�أن تكون اجلمعية الأمنوذج الأف�ضل بني اجلمعيات من حيث املنهجية،
والتنظيم ،وطرق حتفيظ القر�آن الكرمي.

رسالتنا

ربط كافة فئات املجتمع بالقر�آن الكرمي ً
حفظا ،وفه ًما ،وعم ًال من خالل
تقنية عالية ،وكفاءات متم ّيزة ،وبرامج �شاملة.

أهدافنا

• االرتقا ِء بالنواحي العلمية والتعليمية.
• رفع م�ستوى الكفاءة الإدارية.
• حتقيق اال�ستقرار املايل.
• تفعيل دور العالقات العامة.
• تنمية املوارد الب�شرية.
• دعم وت�شجيع التطوير والإبداع.

أعضاء مجلس اإلدارة

املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل حنفي
ال�شيخ عبد اهلل بن دخيل اهلل املحمدي
ال�شيخ د .يزيد بن �سعيد �أبو ملحة
ال�شيخ ح�سن بن عبيد باحبي�شي
ال�شيخ د� .أ�سعد بن �سعيد ال�شهراين
ال�شيخ حممد بن �سعيد بافيل
ال�شيخ د.عبد احلكيم ال�شربمي

رئي�س املجل�س
نائب الرئي�س
امل�س�ؤول املايل
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا

امل�ست�شار القانوين للجمعية:
الدكتور ماجد حممد قاروب

إدارات الجمعية:

إدارات تنفيذية وهي:
ت�ضم اجلمعية ثمان � ٍ
معهد الإمام ال�شاطبي
�إدارة ال�ش�ؤون التعليمية
�إدارة العالقات العامة والإعالم
�إدارة تنمية املوارد
�إدارة التقنية واملعلومات
�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
�إدارة ال�ش�ؤون املالية
�إدارة الأوقاف والأمالك

الحلقات
ت�شرف على هذه احللقات ت�سعة مراكز �إ�شرافية ،خم�سة منها و ّزعت ب�شكل جغرايف داخل مدينة جدة� ،إ�ضافة �إىل املجمعات القر�آنية ال�صباحية ،واملجمعات
القر�آنية امل�سائية ،و خدمة املجتمع ،ومكاتب الإ�شراف .وعملت �إدارة ال�ش�ؤون التعليمية التي ت�شرف على املراكز الإ�شرافية على تنفيذ عدد من امل�شاريع
اجلديدة هذا العام منها:

االختبارات االلكرتونية :

م�شروع لتحويل العملية اليدوية الختبار الطالب يف اللجنة �إىل عملية �آلية . .

اخلدمة الذاتية:

برنامج للخدمة الذاتية موجود على �شا�شة حا�سب تعمل باللم�س يقوم بخدمة
مراجعي �أق�سام ال�ش�ؤون التعليمية ،وتقدمي املعلومات واخلدمات والنماذج
والأنظمة �آلي ًا.

خدمات الطالب:

خدمة عرب االنرتنت للطالب و�أولياء الأمور لالطالع على م�ستوى �أبنائهم وتقدمهم
يف حلقات اجلمعية .

متابعة احلفاظ:

م�شروع برجمي عرب االنرتنت ملتابعة احلفاظ

�إدارة احللقات يف امل�ساجد:

برنامج الكرتوين عرب االنرتنت م�ساعد لربنامج ال�ش�ؤون التعليمية يدار من خالل
معلمي �أو �إداري احللقات يف امل�ساجد يت�صل مبا�شرة بقاعدة بيانات ال�ش�ؤون
التعليمية .

اجلغرافية:

ت�شرف على احللقات العامة يف امل�ساجد داخل مدينة جدة .
مركز
ال�شمال
اجلنوب
ال�شرق
الو�سط
البلد
املجموع

م�سجد
120
72
102
103
88
485

حلقة
228
148
250
294
272
1192

معلم
169
131
221
246
252
1019

م�شرف
12
10
16
20
16
74

طالب
1349
1661
2895
3744
3553
13202

ال�صباحية:

املجمعات القر�آنية ال�صباحية ت�شرف على احللقات القر�آنية التي تعمل على تعليم
القر�آن الكرمي لأبناء اجلاليات غري الناطقة بالعربية.
مركز
ال�صباحية

م�سجد
34

حلقة
159

معلم
126

م�شرف
6

طالب
1637

مكتب
حداء
بحرة
ثول
ذهبان
املجموع

م�سجد
16
24
15
3
58

حلقة
23
45
21
4
93

معلم
21
53
16
2
92

م�شرف
2
3
2
1
8

طالب
251
471
163
41
926

مكتب
حداء
بحرة
ثول
املجموع

دار
7
4
7
18

حلقة
31
17
13
61

معلمة
27
17
12
56

م�شرفة
3
3
1
7

طالبة
527
350
179
1056

البنات

امل�سائية:

املجمعات القر�آنية امل�سائية ت�شرف على امل�ساجد التي يزيد عدد احللقات بها عن
ع�شر حلقات.
مركز
امل�سائية

البنني

م�سجد
21

مكاتب الإ�شراف:

حلقة
301

معلم
285

م�شرف
21

ت�شرف على امل�ساجد الواقعة يف القرى التابعة ملحافظة جدة.

خدمة املجتمع:

ي�شرف على احللقات القر�آنية التي �أن�ش�أتها اجلمعية يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،وقد نفذت يف هذا العام العديد من الربامج اجلديدة التي تخدم
املجتمع منها:
تعليم املكفوفني
برنامج لتعليم املكفوفني القر�آن الكرمي يف مدار�س التعليم العام بجدة
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
�أتلوها �صح:
برنامج ي�ستهدف املت�سوقني لت�صحيح التالوة عرب كبائن ات�صاالت و�ضعت
يف �أكرب موالت جدة  ،وبيت ال�شباب .

القطاع املدين:

اجلهة
م�ست�شفى امللك فهد
م�ست�شفى النقاهة
م�ست�شفى ال�صحة النف�سية
م�ست�شفى دار الأمان
م�ست�شفى امللك عبد العزيز
مركز الت�أهيل ال�شامل
كلية االت�صاالت
مدر�سة الإمام نافع االبتدائية
املقر�أة الهاتفية
م�ست�شفى الأمل
دار املالحظة
مركز �إيواء املت�سولني
ابن كثري املتو�سطة
النموذجية ال�ساد�سة
حلقات املوظفني والكبار
املجموع

حلقة
1
1
1
1
1
1
1
6
12
3
5
2
1
1
56
93

طالب
180
15
15
10
150
10
300
120
12389
312
133
300
29
30
635
14628

قيادة حر�س احلدود
املعهد البحري حلر�س احلدود
قوة �أمن املهمات والواجبات اخلا�صة
قوة الطوارئ اخلا�صة
الدفاع املدين املنطقة
الدفاع املدين
احلر�س الوطني
ال�شرطة الع�سكرية
�سجن ال�شرطة الع�سكرية
ال�سجن العام
احلر�س امللكي
قاعدة الطريان املدين
�سجن الإ�صالحية
املجموع

1
3
1
2
1
1
31
1
1
8
2
1
7
60

25
1340
90
120
60
75
2177
42
120
421
25
90
93
4678

القطاع الع�سكري:

ال�صيفية:

تهدف املنا�شط ال�صيفية �إىل ربط القر�آن الكرمي باملعارف واملهارات املتنوعة
للم�ساهمة يف �إخراج ال�شخ�صية امل�سلمة املتوازنة ،وا�ستثمار �أوقات الفراغ يف حفظ
ما تي�سر من القر�آن الكرمي ،والربامج الرتبوية والعلمية والثقافية واالجتماعية
والريا�ضية الهادفة ،و رفع م�ستوى احلفظ واملراجعة لدى الطالب .و�إبراز دور
اجلمعية يف املجتمع.

الدورات

تقام الدورات القر�آنية يف امل�ساجد الكبرية ،وتهدف �إىل الرتكيز على جانب
احلفظ واملراجعة لدى الطالب ،حيث يق�سم فيها الطالب �إىل حلقات وم�ستويات
ح�سب الأجزاء ،مع مراعاة �أحكام التجويد .وهنالك دورات مكثفة تركز على
احلفظ وت�ستهدف الطالب النابغني.
الطالب
املعلمني واحللقات
الإداريني وم�شريف الربامج
امل�شرفني الرتبويني

(  )12500طالب.
(  ) 648حلقة ومعلم ًا.
( � ) 426إداري وم�شرف برنامج.
(  ) 55م�شر ًفا تربو ًّيا.

املك ّثفة

الطالب
احللقات
املعلمني
الإداريني
احلفّاظ يف الدورة و الناجحني يف االختبارات
الطالب الذين �شارفوا على التختيم

(  )70طال ًبا
(  ) 10حلقات
(  ) 15معل ًما
( � ) 13إدار ًّيا
(  ) 45طال ًبا
( ) 25طال ًبا

امللتقيات

ملتقيات تدريبية تهدف لرفع الكفاءة وتنمية املهارات للطالب واملعلمني وامل�شرفني،
امللتقيات
13

ال�ساعات
455

معهد اإلمام الشاطبي
يهدف �إىل �إعداد وت�أهيل العاملني يف جمال القر�آن الكرمي  ،و �إحياء �سنة الإقراء ،الذي �سيفتتح قريب ًا �إن �شاء اهلل.
وتخريج احلفاظ املجازين يف القراءات .ون�شر البحوث والدرا�سات القر�آنية وتي�سري وقد مت اعتماد برامج الدبلومات يف عمادة خدمة املجتمع بجامعة امللك عبد العزيز
الو�صول �إليها .وي�ضم املعهد الأق�سام التالية:
كما مت معادلة �شهادة الدبلوم يف بع�ض اجلامعات العربية .

املقارئ :

التعليمية:

الربامج التعليمية ق�سم متخ�ص�ص يف تقدمي الربامج التعليمية (الأكادميية)التي يهدف ق�سم املقارئ والإجازات �إىل تخريج احلفاظ املتقنني واملجازين بال�سند
املت�صل �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالروايات والقراءات املختلفة.
ت�ؤهل الكوادر العملية املتميزة يف تعليم القر�آن الكرمي.
م
1
2
3

مدته
الربنامج
(� 100ساعة) �أربعة
دبلوم �إعداد معلمي
ف�صول درا�سية
القر�آن الكرمي
(� 82ساعة) �أربعة ف�صول
دبلوم القراءات
درا�سية
الربنامج الت�أهيلي ال�شامل (� 16ساعة) ف�صل درا�سي
واحد
ملعلمي القر�آن الكرمي

املتخرجني
146
33
83

وهنالك دبلوم الإدارة التعليمية  ،والربنامج الت�أهيلي ال�شامل مل�شريف املراكز القر�آنية

م
1
2

الق�سم
مقارئ احلفاظ
مقارئ الإجازات

الدرا�ســات:

املقارئ
( )5مقارئ
(  ) 7مقارئ

امل�ستفيدين
(  ) 2011دار�س
املجازين ()316

يقوم مركز الدرا�ســات واملعلومـات القـر�آنية بعمليات الن�شر والت�أليف ،وجمع
املعلومات املتعلقة بالقر�آن الكرمي وعلومه .وقد مت �إطالق قاعدة املعلومات القر�آنية
عرب االنرتنت (بيلوجرافيا).

التعليم الإلكرتوين:

يعمل ق�سم التعليم الإلكرتوين على تطويع التقنية احلديثة خلدمة القر�آن الكرمي وعلومه ،
وتقدمي الدرو�س والدورات والربامج القر�آنية عرب �شبكة االنرتنت ل�شتى بقاع العامل.
امل�ستفيدين من برامج املقر�أة
الدول امل�ستفيدة من الربامج
ختمات القر�آن يف املقر�أة
امل�ستفيدات من املقر�أة الن�سائية
دورات �ساعات البث املبا�شر
�ساعات البث الإذاعي

 6700دار�س ودار�سة
 40دولة
72ختمه
 922دار�سة
� 10ساعة يومي ًا
� 4ساعات يومي ًا

التدريب:

يعمل مركز التدريب على ت�أهيل وتطوير من�سوبي اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي .
الدورات
252

الربامج
26

املتدربني
6219

الطالبات:

يهدف ق�سم الطالبات �إىل االرتقاء بامل�ستوى الإداري والرتبوي ملدار�س حتفيظ القر�آن
الكرمي.
ويقدم الربامج التالية :دبلوم �إعداد معلمات القر�آن الكرمي  -دبلوم �إعداد معلمات ريا�ض
الأطفال – دبلوم التف�سري وعلومه  -دبلوم القراءات  -دبلوم �إدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية
املقارئ والإجازات  -الدورات والتدريب.
الدبلومات
217معلمة

الإجازات والأ�سانيد
 32جمازة

التدريب
 650متدربة

مشاريع تنموية
م�شاريع تنموية ت�سعى اجلمعية من خاللها �إىل �إيجاد دخل ثابت
ي�صرف على برامج و�أن�شطة اجلمعية.

خريكم

برنامج يهدف �إىل �إيجاد �أع�ضاء ين�ضمون �إىل جمعية حتفيظ جدة
(خريكم) يرجون اخلريية التي وعد بها الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم يف قوله (خريكم من تعلم القر�آن وعلمه ) .يتكفلون برعاية
احللقات املتميزة ويطلق ا�سم الع�ضو ـ �أو من يحب ـ على هذه
احللقات بالإ�ضافة �إىل العديد من املميزات .

الأوقاف

م�شاريع عقارية وقفية  ،يتم ا�ستثمارها من قبل اجلمعية
ي�سهم فيها املتربع بر ًا بوالديه ،ي�صرف دخلها يف الربامج
القر�آنية املختلفة.

حياة الروح

يخدم حياة الروح احللقات القر�آنية يف ال�سجن العام،
والإ�صالحية  ،ودار املالحظة  ،وم�ست�شفى الأمل ،
ومركز الت�أهيل ال�شامل  .يحتوي على برامج قر�آنية
 ،وعلمية ،وتربوية.

القسم
النسائي
بد�أ الق�سم الن�سائي ن�شاطه يف عام  1397هـ مع ت�أ�سي�س
�أول مدر�سة لتعليم القران الكرمي للبنات وبحمد هلل
تعاىل كانت هذه البداية لت�أ�سي�س العديد من املدار�س
التي وجدت كل الدعم من �أهل اخلري وال�سيدات الفا�ضالت
حتى و�صلت �إىل �أكرث من  110مدر�سة و  28م�سجد ي�ضم
حلقات وف�صول وتقوم �إدارة الق�سم الن�سائي بالإ�شراف على
هذه املدار�س واحللقات من جميع النواحي الإدارية واملالية
والتعليمية والرتبوية واالجتماعية كذلك يقوم الق�سم برعاية
ال�سجينات من خالل ( دار التوبة ) لتحفيظ النزيالت القران الكرمي
وتعليمهن وتوفري الرعاية لهن لي�صبحن ع�ضوات �صاحلات يف املجتمع
وللمري�ضات مب�ست�شفى امللك فهد بجدة.

�إدارة الق�سم الن�سائي

 الدكتورة فاطمة عمر ن�صيف ( رئي�سة الق�سم الن�سائي ) الأ�ستاذة هدى �سعيد باعقيل ( م�ساعدة رئي�سة الق�سم الن�سائي) الأ�ستاذة رابعة عبداملهيمن �أبو ال�سمح (مديرة الإدارة التعليمية ) الأ�ستاذة �أمال احمد جمجوم ( مديرة الإدارة املالية ) الدكتورة عطاف عيد من�سي ( مديرة �إدارة املقارئ والرباعم ) الأ�ستاذة �أمرية جميل باجملي ( مديرة �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية) الأ�ستاذة ثناء حممد حلواين ( مديرة �إدارة تنمية املوارد والعالقاتالعامة)

الإدارات :

�إدارة ال�ش�ؤون التعليمية .
�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية .
�إدارة ال�ش�ؤون املالية.
�إدارة تنمية املوارد املالية والعالقات العامة .
�إدارة املقارئ والرباعم .

الربامج

�إ�ضافة �إىل الربامج التعليمية والت�أهيلية والتدريبية للطالبات
والرباعم اهتم الق�سم بتقدمي عدة برامج .

برنامج جمتمع بال �أمية

اهتم الق�سم الن�سائي منذ ن�ش�أته ب�إقامة ف�صول خا�صة لالميات
يف جميع الدور وحلقات امل�ساجد بهدف الق�ضاء على الأمية
الأبجدية ،بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم

برنامج املقارئ

برنامج يعتمد على احلفظ املتتابع للقران الكرمي ح�سب جدول
زمني معني دون التوقف للمراجعة ويتم على عدة مراحل
تختلف مدة كل منها حتى ي�صبح الورد اليومي خم�س مرات
غي ًبا.
مدار�س وحلقات
الأميات
17

املقارئ باملدار�س
وامل�ساجد
24

الدورات العلمية

وهي دورات علمية خا�صة للمعلمات والإدارات الهدف منها
العمل على االرتقاء بهن ثقافيا وتعليميا وتربويا.
دورة
39

متدربة
2381

الدورات ال�صيفية

تهدف الدورات ال�صيفية التي يقدمها الق�سم الن�سائي للو�صول
�إىل اكرب عدد من امل�ستفيدات وتوجيه الأنظار للرتبية بالقران
و�شغل الوقت به خالل الإجازة ال�صيفية.
مدار�س وم�سجد
9

حافظات يف �شهرين
79

و�صل عدد احلافظات لعام  )306 ( 1432 /1431حافظة
للم�صحف كامال.

ابرز االجنازات

 زيادة عدد احلافظات . تخريج 13جمازة برواية حف�ص . بدء تطبيق بطاقة الأداء املتوازن . بدء تطبيق منظومة متكاملة لإدارة وتوكيد اجلودة()ISO 9001
 تنفيذ برنامج ( جمتمع بال �أمية ) بالتعاون مع وزارة الرتبيةوالتعليم مب�شاركة  17دارا وم�سجدا.

تطورات نوعية
�سعت ( خريكم) منذ بداية �إن�شائها اىل ال�سعي الدائم للتطور واالرتقاء بعملها يف خدمة القران على �أ�س�س �سليمة واخت�صا�صات وا�ضحة وخدمات متجددة
ون�شاطات متطورة مما اهلها اىل حتقيق نقالت نوعية عديدة يف م�سريتها :

جمعية �إلكرتونية

تُع ُّد �أول جمعية برزت يف جمال ا�ستخدام التقنية ،حر�صت على اال�ستفادة من كافة الإمكانات احلديثة مبا يخدم �أهدافها ور�سالتها ّ ،
و�سخرت التقنية احلديثة لت�سهيل
الأداء ،ودقة املتابعة ،وزيادة الإنتاجية ،ورفعت �شعار(جمعية �إلكرتونية) ،ومت تنفيذ عدد من الربامج وامل�شاريع التقنية الرائدة التي �ساهمت يف دعم خدمة برامج القر�آن
الكرمي ا�ستفادت منها جمعيات وم�ؤ�س�سات خريية يف خمتلف مناطق اململكة.

مقارئ �إلكرتونية:

�أتاحت للجمعية فر�صة تعليم القر�آن الكرمي للراغبني من الرجال والن�ساء يف �أنحاء العامل ،من خالل نافذة املقارئ الإلكرتونية (غرف البالتوك) بالإ�ضافة �إىل برامج
�أخرى مثل برنامج الأن�سبيك.

مقارئ هاتفية :

يف خطوة غري م�سبوقة يف جمال خدمة القر�آن  ،افتتحت اجلمعية خدمة املقارئ الهاتفية لت�صحيح تالوة املت�صلني ومتابعة احلفظ ومنح الإجازات يف القر�آن  ،وبعدد �ساعات
( � ) 12ساعة يومي ًا من خالل  30خط هاتفي .

قاعدة البيانات :

تعترب اجلمعية �أول من �أن�ش�أت قاعدة معلومات (بيلوجرافيا) عرب االنرتنت
حتتوي على كافة املعلومات ،والبيانات الو�صفية لكل الدرا�سات والبحوث املتعلقة
بالقر�آن الكرمي(. )www.quran-c.com

بطاقة الأداء:

يقوم نظام بطاقة الأداء املتوازن برتجمة الأهداف الإ�سرتاتيجية �إىل �أهداف
ت�شغيلية ملمو�سة  ،وتعترب اجلمعية اجلهة اخلريية الأوىل وثالث م�ؤ�س�سة تطبقه
يف اململكة .

جائزة الأداء :

جائزة الأداء املتميز جائزة ت�شجيعية تقدم خالل العام لكل من ( املعلم وامل�شرف
ومركز الإ�شراف ) من �أجل حت�سني الأداء وزيادة الفاعلية والتناف�س بني مراكز
الإ�شراف لتقدمي �أف�ضل عطاء  ،ومتنح اجلائزة بنا ًء على معايري حمددة
ووا�ضحة ويف ن�سختها الثالثة مت تعميمها على كافة جمعيات حتفيظ القر�آن
باململكة ,مب�شاركة ودعم من املجل�س ال�سعودي للجودة.

املجال�س اال�ست�شارية

يف خطوة هي الأوىل من نوعها على م�ستوى اجلمعيات وحر�صا منها على
اال�ستفادة من ذوي اخلربات املتخ�ص�صة � ،أن�ش�أت اجلمعية عدد من املجال�س
اال�ست�شارية ملعظم �إدارات اجلمعية  ،بهدف اال�ستفادة من اخلربات الأكادميية
و�أ�ساتذة اجلامعات  ،و من �أبرز مهام تلك املجال�س تقدمي الن�صح وو�ضع اخلطط
وتقدمي الأفكار واملقرتحات لكل الإدارات املعنية والعمل على حل جميع ال�صعوبات
والإ�شكاالت  ،من �أجل تطوير العمل واالرتقاء به وحتقيق الإنتاجية املتميزة .

متحدث ر�سمي:

عينت اجلمعية متحدث ًا �إعالمي ًا لها ؛ ت�سهي ًال للتوا�صل مع و�سائل الإعالم ،وتوفري
املعلومة الدقيقة يف �أ�سرع وقت.

برامج
إعالمية
برامج تعريف املجتمع:

برامج تهدف �إىل تعريف �شرائح املجتمع ب�أهداف
و برامج و�أن�شطة اجلمعية من خالل:

احلمالت التوا�صلية :

حمالت توا�صلية ل�شرائح م�ستهدفة يف خمتلف اجلهات
احلكومية واخلا�صة عن طريق �إر�سال حقيبة تعريفية حتتوي
على مطبوعات و�إ�صدارات اجلمعية.

الزيارات التعريفية:

دعوة كبار ال�شخ�صيات االجتماعية وامل�س�ؤولني لزيارة اجلمعية
والتعرف عليها عن قرب.

برقيات التوا�صل:

تهدف �إىل التوا�صل مع ال�شخ�صيات البارزة يف املجتمع يف منا�سباتهم
االجتماعية املختلفة.

احلمالت الإعالمية:

تهدف �إىل �إبراز �أن�شطة وم�شاريع اجلمعية عرب قنوات �إعالمية
و�إعالنية متنوعة.

املعار�ض التعريفية:

�إقامة املعار�ض التعريفية يف خمتلف املن�ش�آت واملراكز التجارية
،كما حتر�ص اجلمعية على امل�شاركة يف جميع املعار�ض املقامة يف
خمتلف مناطق اململكة.

الإذاعة والتلفزيون:

التو�سع يف جمال الإعالم اجلماهريي من خالل ت�سليط
ال�ضوء على برامج وفعاليات اجلمعية ب�إعداد تقارير وتن�سيق
لقاءات مع م�سئويل اجلمعية .

اللقاءات الإعالمية:

تقيم اجلمعية لقاءات �إعالمية على مدار العام تهدف من
خاللها �إىل تعزيز العالقة مع و�سائل الإعالم املختلفة ،
واال�ستماع لوجهات النظر املختلفة.

امل�سابقة القر�آنية

م�سابقة ثقافية تنظمها اجلمعية كل عام حتت رعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل -حفظه اهلل -
�أمري منطقة مكة املكرمة الرئي�س الفخري للجمعية .ت�صدر
باللغة العربية والإجنليزية ،والأردية.

جم ــلة مواك ــب:

جملة قر�آنية دورية ت�صدر كل �شهرين ،وتعترب �أول جملة
قر�آنية متخ�ص�صة على م�ستوى جمعيات حتفيظ القر�آن
الكرمي.

ن�شرات متخ�ص�صة:

ن�شرات �إعالمية متخ�ص�صة تعمل على �إبراز الربامج
املتميزة يف احللقات.

ن�شر �إلكرتوين

ن�شر �أخبار وفعاليات اجلمعية �إلكرتوني ًا من خالل ال�صحف
االلكرتونية ،واملواقع  ،واملنتديات � ،إ�ضافة �إىل موقع
اجلمعية الإلكرتوين.

امللف ال�صحفي:

ملف �إعالمي يو ّثق كل ما ُين�شر عن اجلمعية يف ال�صحف
الورقية وااللكرتونية ،واملواقع واملنتديات.

احلفل ال�سنوي

يقام حفل هذا العام برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل بن عبد العزيز �أمري منطقـة مكــة
املكرمــة الرئي�س الفخري للجمعية ،ويتم فيه تكرمي حفظة
كتاب اهلل من طالب وطالبات اجلمعية ،وتوزيع ال�شهادات
واجلوائز املالية والعينية.

