






للناس  وهدىً  نورًا  القرآن  أنزل  الذي  هلل  الحمد 
وسيد  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة 
أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  المرسلين 

القائل: )خيركم من تعلم القرآن وعلمه(.
بفضل  جدة   بمحافظة  )خيركم(  جمعية  تُعد 
في  الرائدة  الجمعيات  من  وتعالى  سبحانه  اهلل 
تحفيظ القرآن الكريم  في المملكة، وقد انطلقت 
بعد  في1396/2/25هـ  المباركة  مسيرتها 
اجتماع ضم عددًا من أعيانِ ووجهاِء مدينةِ جدة، 
بمبادرة من الشيِخ محمد صالح باحارث  - يرحمه اهلل 
- وفي  1402/5/7هـ انضمت إلى  مجلس األمانة 
العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة 
1416/11/29هـ  وفي   .)  9  ( رقم  بترخيص 
لتكون   )  2/2( رقم  الترخيص  الجمعية  منح  تم 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  للجمعية  فرعًا 
وزارة  إشراف  تحت  المكرمة،  مكة  بمنطقة 
واإلرشاد.  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
ُأولي  من  كريمة  برعاية  ثم  اهلل،  من  وبتوفيق 
واألعيان،  األعمال  رجال  من  قوية  ومساندة  األمر، 
والجهات الحكومية واألهلية، وبدعم المحسنين، 
وفق  الجمعية،  عطاء  استمر  المخلصين  وجهود 
واستراتيجيات  طموحة،  وأهداف  واضحة،  رؤى 
مدروســـــــة. وتعاقب أداء مجالس الجمعية في 
إنجازات  مجلس  كل  فأدّى  الكريم،  القرآن  خدمة 
الجديد  المجلس  وفي  المسيرة.  إلكمال  متميّزة 
السابقة،  الدعائم  لترسيخ  نوعية  نقلة  تحققت 
وتتويج الجهود القادمة إن شاء اهلل؛ لتضع لبنات 

انطالقة جديدة .

نجاح وتميز



في  الرائد  المؤسسي  بعملها  الحمد  وهلل   ) )خيركم  جمعية  تميزت 
تطوير  إلى  المؤسسي  العمل  على  حرصها  أدى  وقد  الخيري،  المجال 
نقالت  وتحقيق  والتقنية   والتعليمية  اإلدارية  النواحي  من  الجمعية 
وتطورات نوعية في كافة المجاالت  وانعكس ذلك على تطور رسالتها 
من  وعماًل  الكريم حفظًا وفهمًا،  بالقرآن  المجتمع  فئات  كافة  بربط 
خالل تقنية عالية، وكفاءات متميّزة، وبرامج شاملة. قادتها للريادة  

وصارت مثااًل يُحتذى.
     في المجال التعليمي أقامت )خيركم (هذا العام الملتقى العلمي 
األول للمعاهد العلمية القرآنية الذي أفتتحه وزير الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد رئيس المجلس األعلى للجمعيات الخيرية 
الشيخ  آل  عبدالعزيز  بن  صالح  الشيخ  معالي  الكريم   القرآن  لتحفيظ 
والمأمول(  الواقع  القرآنية:  العلمية  المعاهد  تحت عنوان: )مخرجات 

ونظمه معهد اإلمام الشاطبي .
ودشنت خيركم المنهج التربوي األول من نوعه على مستوى جمعيات 
الحقل  في  العاملين  جميع  منه  يستفيد  والذي  بالمملكة  التحفيظ 

القرآني. 
و احرزت خيركم المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الملك 
النوعي  تطورها  وأكدت   . الكريم   القرآن  لحفظ  الدولية  العزيز  عبد 

واتقان أبناءها حفظ القرآن الكريم.
بالقرآن           وتحقيقًا لرسالة الجمعية » ربط كافة فئات المجتمع 
غير  مع  تواصاًل  الجمعية  إلى  التركية  الجالية  مجمع  انضم  الكريم«. 

الناطقين بالعربية  تأكيدًا لدور الجمعية الرائد في المجتمع . 
رابطة  إنشاء  للحفاظ وهي بصدد  األول  (اللقاء  )خيركم  وأقامت       

خاصة بهم ، وأقامت ملتقى لمجالسها االستشارية، المتخصصة.  
     وسخّرت التقنية الحديثة لتسهيل األداء، ودقة المتابعة، وزيادة 
مستوى  على  األول  المركز  استحقاق  بكل  نالت  حتى   ، اإلنتاجية 
البوابة  خيركم  وأطلقت   الرقمي،  التميز  مسابقة  في  المملكة 
االلكترونية الداخلية ،  والتي تُعد خطوة متقدمة في تعزيز)الجمعية 
االلكترونية(. وتقدم خدماتها بأسلوب ميسر متقدم يواكب التطورات 
الحديثة،  وتُوِجدُ بيئة متعاونة ومتشاركة  بين فرق العمل، بين  إدارات 

الجمعية مما يُساهم  في تحسين وتطوير العمل وزيادة اإلنتاجية.
        في إطار برامج خدمة المجتمع، والمسؤولية االجتماعية، وحرصًا 
ونشر  مرافقها،  جميع  في  البيئة  برامج  تطبيق  على  )خيركم(  من 

البيئة في المجتمع التي هي جزء من تعاليم  ثقافة المحافظة على 
للتنبيه  ، وإيجاد سلوكيات على صعيد الفرد  والمجتمع  ديننا الحنيف 
للمشكالت  المتعمد  أو غير  المتعمد  الجهل  تنجم عن  التي  بالمخاطر 
البيئية بحثت خيركم الشراكة بين خيركم واألرصاد من أجل نشر ثقافة 
البيئة. ووقعت خيركم ومركز الدعوة واإلرشاد بمحافظة جدة مذكرة 
وتحصين  الضال،  الفكر  بأخطار  والتوعية  التوجيه  مجاالت  في  تعاون  
في  والمشاركة  والفكرية،  السلوكية  االنحرافات  من  الحلقات  طالب 

الحمالت التوعوية التقنية.
بمحافظة  الكريم)خيركم(  القرآن  تحفيظ  جمعية  أصبحت  لقد          
)خيركم(  عرضت  فقد  الخيري  العمل  في  به  يحتذى  أنموذجًا  جدة 
االيزو  بشهادة  توجتها  التي  الناجحة  واإلدارية  المؤسسية  تجربتها 
العالمية  في اجتماع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم  بمحافظة جدة 
لتفعيل وتأسيس مشروع نظام إدارة الجودة الشاملة الذي يهدف إلى 
والقيام  األيزو،  شهادة  على  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعيات  حصول 
كافة  في  الحديثة  باألساليب  الجمعيات  لتطوير  الجهود  أقصى  ببذل 

مرافقها المختلفة. 
        وعرضت تجربتها الناجحة في تطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن 
حضور  وسط  الماضية  السنوات  الخمس  خالل  المؤسسي  عملها  في 
أكثر من ) 1000 ( شخصية قيادية في العمل الخيري بالمملكة وذلك 
ضمن فعاليات اللقاء الحادي عشر بالمنطقة الشرقية. وعرضت تجربتها 
اإلعالمية الناجحة خالل فعاليات ملتقى ثقات التدريبي الثالث بمحافظة 

الطائف بمشاركة أكثر من )30( مؤسسة .
         تحرص )خيركم( كل الحرص على التعاون مع جميع الجمعيات 
اإلدارية  تجاربها  وتوفير  بالمملكة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخيرية 
في  يعمل  من  كل  منها  ليستفيد  التنموية  ومشاريعها  والتعليمية 

خدمة القرآن الكريم. 

شكرًا للجميع والحمد هلل رب العالمين

م .عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي
رئيس خيركم بمحافظة جدة



رؤيتنا 
األنموذج  الجمعية  تكون  أن 
األفضل بين الجمعيات من حيث 
وطرق  والتنظيم،  المنهجية، 

تحفيظ القرآن الكريم.

رسالتنا 
المجتمع  فئات  كافة  ربط 
حفًظا،  الكريم  بالقرآن 
وفهمًا، وعماًل من خالل تقنية 
متميّزة،  وكفاءات  عالية، 

وبرامج شاملة.

أهدافنا 
العلمية  بالنواحي  االرتقاِء   •

والتعليمية.
•  رفع مستوى الكفاءة اإلدارية.

•  تحقيق االستقرار المالي. 
•  تفعيل دور العالقات العامة. 

•  تنمية الموارد البشرية. 
• دعم وتشجيع التطوير واإلبداع. 



أعضاء مجلس اإلدارة
المهندس عبد العزيز بن عبد اهلل حنفي        رئيس المجلس 

الشيخ عبد اهلل بن دخيل اهلل المحمدي          نائب الرئيس
الشيخ د.  يزيد بن سعيد أبو ملحة                 المسؤول المالي 

الشيخ  حسن بن عبيد باحبيشي                     عضوًا
الشيخ د. أسعد بن سعيد الشهراني                عضوًا
الشيخ  محمد بن سعيد بافيل                          عضوًا
الشيخ  د.عبد الحكيم الشبرمي                      عضوًا

المستشار القانوني : 
الدكتور ماجد محمد قاروب 

اإلدارات
  

تضم الجمعية سبع إداراتٍ تنفيذية وهي:
   إدارة الشؤون التعليمية               إدارة تنمية الموارد                   

   إدارة الشؤون اإلدارية                 إدارة التقنية والمعلومات  
   إدارة األوقاف واألمالك                إدارة الشؤون المالية 

إدارة العالقات العامة واإلعالم



الحلقات القرآنية 
، وقد  التعليمية  الشؤون  إدارة  القرآنية  الحلقات  على  تشرف 
ُقسمت الحلقات  إلى   مراكز جغرافية ، إضافة إلى المجمعات 
ومكاتب  المسائية،  القرآنية  والمجمعات  الصباحية،  القرآنية 

اإلشراف. و  خدمة المجتمع . 

الجغرافية
تشرف على الحلقات العامة في المساجد داخل مدينة جدة .

الصباحية

القرآن  تعليم  على  تعمل  التي  القرآنية  الحلقات  على  تشرف 
الكريم ألبناء الجاليات غير 

الناطقة بالعربية.

طالبمشرفمعلمحلقةمسجدمركز

133274176132237الشمال
7718212591715الجنوب
110173202141689الشرق
95291245163199الوسط
88303230183297البلد

50313239787012137

طالبمشرفمعلمحلقةمسجدمركز

3716611361486



المسائية
تشرف على المساجد التي يزيد عدد الحلقات بها عن عشر حلقات.

مكاتب اإلشراف
تشرف مكاتب اإلشراف على المساجد الواقعة في القرى التابعة لمحافظة جدة.

طالبمشرفممممحلقةمسجدمركز

21346273213798

طالبمشرفمعلمحلقةمسجدمكتب

1827222249حداء

2333282387بحرة

1832221206ثول

5992725842

طالبمشرفمعلمحلقةدارمكتب

638353627حداء

427223450بحرة

717141200ثول

17827171277

بنين

بنات



خدمة المجتمع 
في  الجمعية  أنشأتها  التي  القرآنية  الحلقات  على  يشرف 
العام  هذا  في  نفذت  وقد  والخاص،  الحكومي  القطاعين 

العديد من البرامج الجديدة التي تخدم المجتمع منها:

تعليم المكفوفين
برنامج لتعليم المكفوفين القرآن الكريم في مدارس التعليم 

العام بجدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أتلوها صح
كبائن  عبر  التالوة  لتصحيح  المتسوقين  يستهدف  برنامج 

اتصاالت وضعت في أكبر موالت جدة ، وبيت الشباب .

القطاع المدني 
الجهة

77مستشفى الملك فهد

الجهة

220مستشفى األمل
50النموذجية السادسة

25مستشفى الصحة النفسية

450دار المالحظة
650مركز إيواء المتسولين

15مستشفى دار األمان
50مستشفى الملك عبدالعزيز

300مركز شيخ اإلسالم ابن تيمية
40مركز تدريب الجنوب

950حلقة الموظفين والكبار
1100كلية اإلتصاالت

45التأهيل الشامل
13 حلقة رعاة اإلبل

22500 المقرأة الهاتفية60مدارس الثغر النموذجية
اتصال



القطاع العسكري 

الجهة

50قيادة حرس الحدود

الجهة

500سجن اإلصالحية
2600المعهد البحري لحرس الحدود
200قوة أمن المهمات والواجبات 

55سجن الشرطة العسكرية
800السجن العام

315قوة الطوارئ الخاصة
40الدفاع المدني للمنطقة

60الحرس الملكي
160الدفاع المدني )الدورات(

45الدفاع المدني
4880الحرس الوطني

750إدارة الوافدين
42 الشرطة العسكرية )دورة مكثفة(

139المعلمين والمشرفين





البرامج الطالبية
المناشط الصيفية

تهدف المناشط الصيفية إلى ربط القرآن الكريم بالمعارف والمهارات المتنوعة للمساهمة في إخراج 
الشخصية المسلمة المتوازنة، واستثمار أوقات الفراغ في حفظ ما تيسر من القرآن الكريم، والبرامج 
التربوية والعلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية الهادفة، و رفع مستوى الحفظ والمراجعة لدى 

الطالب. وإبراز دور الجمعية في المجتمع.

الدورات القرآنية
تقام في المساجد الكبيرة، وتهدف إلى التركيز على جانب الحفظ والمراجعة لدى الطالب، حيث يقسم 

فيها الطالب إلى حلقات ومستويات حسب األجزاء، مع مراعاة أحكام التجويد.

الدورات المكّثفة
تركز على جانب الحفظ لدى الطالب، ويستهدف الطالب النابغين من المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

530الحلقات65عدد الدورات

415 اإلداريين ومشرفي 11200الطالب

70المشرفين 460المعلمين

18مشرفي التقييم 

12اإلداريين60الطالب

30الحفاظ في الدورة 8الحلقات

25الطالب الذين شارفوا 8المعلمين





مشاريع جديدة
عملت إدارة الشؤون التعليمية على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة منها:

المنهج التربوي
 عبارة عن أهداف ووسائل تربوية تعين معلم الحلقة في القيام  بالرسالة التربوية المناطة به على 
أكمل وجه إلخراج طالب يحمل قيمًا قرآنية سامية وهو االول من نوعه على مستوى جمعيات تحفيظ 

القرآن بالمملكة. 

االختبارات االلكترونية 
مشروع لتحويل العملية اليدوية الختبار الطالب في اللجنة إلى عملية آلية . .

الخدمة الذاتية
برنامج للخدمة الذاتية موجود على شاشة حاسب تعمل باللمس يقوم بخدمة مراجعي أقسام الشؤون 

التعليمية وتقديم المعلومات والخدمات والنماذج واألنظمة آليًا.

خدمات الطالب
خدمة تقدمها الجمعية عبر االنترنت للطالب وأولياء األمور لالطالع على مستوى أبناءهم وتقدمهم 

في حلقات الجمعية .

متابعة الحفاظ
مشروع برمجي عبر االنترنت لمتابعة الحفاظ.

إدارة الحلقات في المساجد
برنامج الكتروني عبر االنترنت مساعد لبرنامج الشؤون التعليمية يدار من خالل معلمي أو إداري الحلقات 

في المساجد يتصل مباشرة بقاعدة بيانات الشؤون التعليمية . 





مشاريع تنموية
مشاريع تسعى الجمعية من خاللها  إلى إيجاد دخل ثابت يصرف على برامج وأنشطة الجمعية.

عضوية خيركم
برنامج يهدف إلى إيجاد أعضاء ينضمون إلى جمعية تحفيظ جدة )خيركم( يرجون الخيرية التي وعد 
بها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في قوله )خيركم من تعلم القرآن وعلمه (. حيث يتكفلون برعاية 
من  العديد  إلى  باإلضافة  الحلقات  هذه  على  ـ  يحب  من  أو  ـ  العضو  اسم  ويطلق  المتميزة  الحلقات 

المميزات .

بر الوالدين 
مشاريع عقارية وقفية ، يتم استثمارها من قبل الجمعية يسهم فيها  المتبرع برًا بوالديه، يصرف 

دخلها في البرامج القرآنية المختلفة. 

حياة الروح
يخدم حياة الروح الحلقات القرآنية في السجن العام، واإلصالحية ، ودار المالحظة، ومستشفى  األمل ، 

ومركز التأهيل الشامل . يحتوي على برامج قرآنية ، وعلمية، وتربوية.

الكفالة الدائمة 
على  ريعها  يعود  أوقاف  في  الجمعية  قبل  من  صرفه  يتم  واحدة  لمرة  المتبرع  يدفعه  مالي  مبلغ 

كفالة طالب يحفظ القرآن الكريم كل عام على الدوم 





القسم النسائي
في عام 1397هـ كانت النشأة المباركة بوضع بذور أول مدرسة للقرآن الكريم للبنات، وتزايد عدد 
المدارس سنويًّا بتوفيق من اهلل، ثم بدعم أهل الخير و السيدات الفاضالت؛ حتى أصبحت تربو على 111 
مدرسة، وحلقات قرآنية في 37 مسجدًا، تعمل بعض المدارس على فترتين )صباحية، ومسائية(، وتقوم 
إدارة القسم النسائي باإلشراف على هذه المدارس من جميع النواحي اإلدارية، والمالية، والتعليمية، 
والتربوية واالجتماعية،  كما تقوم برعاية السجينات في)دار التوبة( لتحفيظ النزيالت القرآن الكريم ، 
وتعليمهنّ وتوجيههنّ؛ ليصبحن عضوات صالحات في مجتمعاتهن.، وفي مركز اإليواء، والمريضات 
في مستشفى الملك فهد الستثمار أوقاتهن فيما يفيد ،  وفي مواقع أخرى حسب طلب تلك الجهات.

إدارة القسم النسائي
 - األستاذ مسفر بن حسين المالكي)مساعد المدير العام للقسم النسائي( 

 - الدكتورة  فاطمة عمر نصيف )رئيسة القسم النسائي(.
 - األستاذة هدى سعيد باعقيل )مساعدة رئيسة القسم النسائي(.

 - األستاذة  رابعة عبد المهيمن أبو السمح )مديرة اإلدارة التعليمية(.
 - األستاذة آمال أحمد جمجوم )مديرة اإلدارة المالية(.

 - الدكتورة عطاف عيد منسي )مديرة إدارة المقارئ والبراعم(.

 - األستاذة أميرة جميل بامجلي )مديرة إدارة الشؤون اإلدارية(.
 - األستاذة  ثناء محمد حلواني )مديرة إدارة تنمية الموارد والعالقات العامة(.

اإلدارات
- إدارة الشؤون التعليمية. 

- إدارة الشؤون اإلدارية.
- إدارة الشؤون  المالية . 

- إدارة تنمية الموارد المالية والعالقات العامة .
- إدارة المقارئ والبراعم.



انجازات 
• زيادة عدد الحافظات )320( 

حافظة.
في  حافظة   )51( تخريج   •
في  المصحف  حفظ  دورة 

شهرين.
برواية  مجازاة   )15( تخريج   •

حفض.
إلكترونية  )97(حلقة   •
من  طالبة  بمشاركة)533( 

)22(دولة.
شاركوا  ومسجد  دار   )49(  •



البرامج
إضافة إلى البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية للطالبات والبراعم يهتم القسم بتطبيق برنامج: 

برنامج مجتمع بال أمية
يرعى القسم النسائي منذ نشأته األميات بفصول خاصة بهن في جميع الدور وحلقات المساجد لتعليمهن 
كتاب اهلل بهدف القضاء على األمية األبجدية من خالل تطبيق برنامج مجتمع بال أمية بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم.

برنامج المقارئ 
برنامج لحفظ القرآن يعتمد على الحفظ المتتابع حسب جدول معين دون التوقف للمراجعة،  ويتم على 

عدة مراحل تختلف مدة كل منها حتى يصبح الورد اليومي خمس مرات غيبًا .
الدورات العلمية  

تقام دورات علمية خاصة للمعلمات، واإلداريات نسعى من خاللها الرتقائهنّ ثقافيًّا وتعليميًّا وتربويًّا.. 
الدورات الصيفية 

تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات وتوجيه األنظار للتربية بالقرآن وشغل الوقت به في اإلجازة 
الصيفية .

• الحافظات لعام1433/1432 ) 320 ( حافظة للمصحف كاماًل.

24المقارئ بالمدارس 11مدارس وحلقات 

3983المتدربات41الدورات العلمية

51الحافظات في شهرين49المدارس والمساجد



نقالت نوعية
التطور  سعت )خيركم( منذ بداية إنشاءها الى 
واالرتقاء بعملها في خدمة القران  على أسس 
متجددة  وخدمات  واضحة  واختصاصات  سليمة 
ونشاطات متطورة مما اهلها الى تحقيق نقالت 

نوعية عديدة في مسيرتها : 

جمعية إلكترونية 
استخدام  مجال  في  برزت  جمعية  أول  تُعدُّ   
كافة  من  االستفادة  على  حرصت  التقنية،  

اإلمكانات الحديثة بما يخدم أهدافها 
الحديثة  التقنية  وسخّرت  ورسالتها، 
المتابعة،  ودقة  األداء،  لتسهيل 
وزيادة اإلنتاجية، ورفعت شعار)جمعية 
من  عدد  تنفيذ  وتم  إلكترونية(، 
الرائدة  التقنية  والمشاريع  البرامج 
برامج  خدمة  دعم  في  ساهمت  التي 
القرآن الكريم استفادت منها جمعيات 
مناطق  مختلف  في  خيرية  ومؤسسات 

المملكة.

مقارئ  إلكترونية
القرآن  تعليم  فرصة  للجمعية  أتاحت 
والنساء  الرجال  من  للراغبين  الكريم 
نافذة  خالل   من  العالم،  أنحاء  في 

باإلضافة   البالتوك(  )غرف  اإللكترونية  المقارئ 



إلى برامج  أخرى مثل برنامج األنسبيك. 

مقارئ هاتفية
خدمة  مجال  في  مسبوقة  غير  خطوة  في 
المقارئ  خدمة  الجمعية  افتتحت   ، القرآن 
ومتابعة  المتصلين  تالوة  لتصحيح  الهاتفية 
وبعدد   ، القرآن  في  اإلجازات  ومنح  الحفظ 
)16( ساعة يوميًا من خالل 30 خط هاتفي .

قاعدة البيانات
قاعدة  أنشئت  من  أول  الجمعية  تعتبر 
المعلومات،  كافة  على  تحتوي  االنترنت  عبر  )بيلوجرافيا(  معلومات 
بالقرآن  المتعلقة  والبحوث  الدراسات  لكل  الوصفية  والبيانات 

 )www.quran-c.com(الكريم

بطاقة األداء
إلى  اإلستراتيجية  األهداف  بترجمة  المتوازن  األداء  بطاقة  نظام   يقوم 
أهداف تشغيلية ملموسة ، وتعتبر الجمعية الجهة الخيرية األولى وثالث 

مؤسسة تطبقه في المملكة .

جائزة األداء  المتميز
جائزة األداء المتميز جائزة تشجيعية تقدم خالل العام لكل من ) المعلم 
الفاعلية  وزيادة  األداء  تحسين  أجل  من   ) اإلشراف  ومركز  والمشرف 
والتنافس بين مراكز اإلشراف لتقديم أفضل عطاء ، وتمنح الجائزة بناء 
على  تعميمها  تم  الثالثة  نسختها  وفي  وواضحة  محددة  معايير  على 

المملكة, بمشاركة ودعم من المجلس السعودي للجودة. 

المجالس االستشارية 
في خطوة هي األولى من نوعها على مستوى الجمعيات وحرصا منها 
، أنشأت الجمعية عدد من  على االستفادة من ذوي الخبرات المتخصصة 
من  االستفادة  بهدف   ، الجمعية  إدارات  لمعظم  االستشارية  المجالس 
مممم  مممم  مم  م  م  مممممممم  ممممممم  مممممممممم  ممممممم 
ممممممم  مممممم  ممممم  مممم  ممممم  ممممم  ممممممم  ممم 
مممم  مم  ممم  مممممم  ممممممم  مممممممم  ممم  مممممممممم 
مم  ممممممممم  ممممم  ممممم  ممم  مم  م  مممممممممم  مممممممم 

مممممم ممممممممم مممممممم . 



برامج إعالمية
برامج تعريف المجتمع

برامج تهدف إلى تعريف شرائح المجتمع بأهداف 
و برامج وأنشطة الجمعية من خالل : 

الحمالت التواصلية : 
مختلف  لشرائح مستهدفة في  تواصلية  حمالت 
إرسال  طريق  عن  والخاصة  الحكومية  الجهات 

حقيبة تعريفية تحتوي على مطبوعات 
وإصدارات الجمعية. 

الزيارات التعريفية:
االجتماعية  الشخصيات  كبار  دعوة 
والمسؤولين لزيارة الجمعية والتعرف 

عليها عن قرب.
برقيات التواصل:

الشخصيات   التواصل مع   إلى   تهدف 
البارزة في المجتمع في مناسباتهم 

االجتماعية  المختلفة.
الحمالت اإلعالمية:

ومشاريع  أنشطة  إبراز  إلى  تهدف 
الجمعية عبر قنوات إعالمية وإعالنية 

متنوعة.
المعارض التعريفية:

المنشآت  التعريفية في مختلف  المعارض  إقامة 
على  الجمعية  تحرص  ،كما  التجارية  والمراكز 
في  المقامة  المعارض  جميع  في  المشاركة 

مختلف مناطق المملكة. 



اإلذاعة والتلفزيون
برامج  على  الضوء  تسليط  خالل  من  الجماهيري  اإلعالم  مجال  في  التوسع 
وفعاليات الجمعية بإعداد تقارير وتنسيق لقاءات مع مسئولي الجمعية .

اللقاءات اإلعالمية:
إلى  خاللها  من  تهدف  العام  مدار  على  إعالمية  لقاءات  الجمعية  تقيم 
النظر  لوجهات  واالستماع   ، المختلفة  اإلعالم   وسائل  مع   العالقة  تعزيز 

المختلفة.

المسابقة القرآنية )مسابقة خيركم(
السمو  صاحب  رعاية  تحت  عام  كل  الجمعية  تنظمها  ثقافية   مسابقة 
الملكي األمير خالد الفيصل- حفظه اهلل - أمير منطقة مكة 
العربية  باللغة  تصدر   للجمعية.  الفخري  الرئيس  المكرمة 

واإلنجليزية، واألوردية.

مجـــلة خيركم
مجلة  أول  وتعتبر  شهرين،  كل  تصدر  دورية  قرآنية  مجلة 
القرآن  تحفيظ  جمعيات  مستوى  على  متخصصة  قرآنية 

الكريم. 

نشرات متخصصة
نشرات إعالمية متخصصة تعمل على إبراز البرامج المتميزة 

في الحلقات.

نشر إلكتروني
االلكترونية،  الصحف  خالل  من  إلكترونيًا  الجمعية  وفعاليات  أخبار  نشر 

والمواقع ، والمنتديات ، إضافة إلى موقع الجمعية اإللكتروني.

الملف الصحفي
الورقية  الصحف  في  الجمعية  عن  يُنشر  ما  كل  يوّثق  إعالمي  ملف 

وااللكترونية، والمواقع والمنتديات.





الحفل السنوي
يقام حفل هذا العام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير 

مشعل بن ماجد - محافظ جدة -  ويتم فيه تكريم )1000( حافظ 
وحافظة لكتاب اهلل



خالد جمال 
بامشموس

محمد عبداهلل 
المرحبي

أبو بكر سالم 
باقيس

عمار أشرف 
الفيومي

عبداهلل سالم 
باسالمة

حسن عبداهلل 
العمري

جعفر صالح بن 
غانم

محمد محمود 
الطهواجي

مهند عمر 
باعبداهلل

حذيفة عبداهلل 
باحداد

- فاطمة عمر بامالك
- لينة رياض كمال

- سارة يوسف شعبط
- سلمى سعيد شفيع

- وفاء غرم اهلل الغامدي

 

- سعاد أحمد خالف
- أسماء إبراهيم علي

- حنان حسام عبدالرحمن
- فاطمة نعيم الخضري

- آسيا يسلم بابطاط

العشر األوائل من الحافظات*

العشر األوائل من الحفاظ*

* األسماء غير مرتبة حسب المراكز










