




جودة وريادة
بقلم : م. عبدالعزيز حنفي*

تُع�دُّ الجمعية الخريية لتحفيظ  القرآن الكري�م بمحافظة جدة من الجمعيات الرائدة يف تحفيظ القرآن 
الكريم  يف اململكة، وقد انطلقت مسريتها املباركة يف1396/2/25ه� بعد اجتماع ضم عدًدا من أعياِن 
ووجهاِء مدينِة جدة، بمبادرة من الش�يِخ محمد صالح باحارث  - يرحمه الله - ويف  1402/5/7ه� 
انضم�ت إىل  مجلس األمانة العامة لجمعيات تحفيظ الق�رآن الكريم باململكة برتخيص رقم ) 9 (. ويف 
1416/11/29ه�� تم منح الجمعية الرتخيص رقم   ) 2/2 ( لتكون فرًعا 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، والجهات 
الحكومي�ة واألهلية، وبدعم املحس�نني، وجهود املخلصني اس�تمر عطاء الجمعي�ة، وفق رؤى واضحة، 

وأهداف طموحة، وإسرتاتيجيات مدروسة.
وتعاق�ب آداء مجال�س الجمعية يف خدم�ة القرآن الكريم، ف�أّدى كل مجلس إنج�ازات متميّزة إلكمال 
املسرية عىل أسس س�ليمة، واختصاصات واضحة، وخدمات متجددة، ونشاطات متطّورة. ويف املجلس 
الجديد تحققت نقلة نوعية لرتسيخ الدعائم السابقة، وتتويج الجهود القادمة إن شاء الله؛ لتضع لبنات 

انطالقة جديدة شعارها الجودة والريادة.
حصل�ت الجمعي�ة هذا العام عىل ش�هادة الجودة األي�زو 2008 / 9001 الخاص�ة بتطبيق املنظومة 

، اإلداري�ة املتكامل�ة للج�ودة، نتيج�ة التط�ور ال�ذي ش�هدته والعمل  املؤس�ي ال�ذي تتميز به 
وتأتي هذه الش�هادة امتداداً ملا حققته الجمعية من تطور ورقي وتطبيقها للكثري    من 

النظري�ات اإلدارية الحديث�ة كبطاقة األداء املتوازن والتخطيط اإلس�رتاتيجي، 
والجمعي�ة االلكرتونية ، مم�ا جعلها رائدة م�ن رواد العمل الخريي 

ومرجعي�ة للكثري من مؤسس�ات العم�ل الخريي داخل 
اململكة وخارجها.

حصل�ت الجمعية عىل هذا الش�هادة العاملية 
تتويج�ا لنظامه�ا اإلداري القوي املتط�ور والذي 

يطب�ق بفاعلية كب�رية ، ودقة عالية، ولل�ه الحمد.  كما 
أطلقت الش�ؤون التعليمية بالجمعية برنامج شهادة اإلتقان 

بهدف رفع جودة األداء والحفظ للطالب واملعلمني وإيجاد ش�هادة 
عالية املس�توى ضمن ش�هادات اختب�ارات القرآن الكري�م. ويف خطوة 

ه�ي األوىل من نوعها عىل مس�توى الجمعيات الخريية وحرص�ا من الجمعية  
عىل االس�تفادة من ذوي الخربات املتخصصة ، أنش�ئ  هذا العام )مجلس للشؤون 

التعليمي�ة، ومجلس إلدارة العالقات العامة واإلعالم (، وتأكيداً للش�فافية التي انتهجتها 
والعمل املؤسي عينت الجمعية متحدثاً رسمياً لها كأول جمعية يف اململكة . وتتويجاً الهتمامها 

بالج�ودة وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع املجلس الس�عودي للج�ودة كأول جمعية خريية تحظى 
بتوقيع مذكرة تفاهم مع املجلس وما ذلك إال امتداداً للتفرد والتميز الذي أضحى سمةً  بارزًة للجمعية .

*رئيس الجمعية



رؤيتنا 
والتنظيم، وطرق  املنهجية،  الجمعيات من حيث  األفضل بني  األنموذج  الجمعية  أن تكون 

تحفيظ القرآن الكريم. 

رسالتنا
عالية،  تقنية  خالل  من  وعمالً  وفهًما،  حفًظا،  الكريم  بالقرآن  املجتمع  فئات  كافة  ربط 

وكفاءات متميّزة، وبرامج شاملة.

أهدافنا
- االرتقاء بالنواحي العلمية والتعليمية

- رفع مستوى الكفاءة اإلدارية
- تحقيق االستقرار املايل

- تفعيل دور العالقات العامة
- تنمية املوارد البرشية

- دعم وتشجيع التطوير واإلبداع



أعضاء مجلس اإلدارة
املهندس عبد العزيز بن عبد الله حنفي        رئيس املجلس 
الشيخ عبد الله بن دخيل الله املحمدي          نائب الرئيس
الشيخ  د. يزيد بن سعيد أبو ملحة            املسؤول املايل 

الشيخ د. راشد بن محمد الهزاع                   عضًوا
الشيخ  حسن بن عبيد باحبييش                    عضًوا
الشيخ  د. أسعد بن سعيد الشهراني              عضًوا
الشيخ  محمد بن سعيد بافيل                       عضًوا
الشيخ  د.عبد الحكيم الشربمي                      عضًوا

المستشار القانوني للجمعية: 
الدكتور ماجد محمد قاروب 

إدارات الجمعية: 
تضم الجمعية بني جنباتها ثماني إداراٍت 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 



املجالس االستشارية :
يف خطوة هي األوىل من نوعها عىل مستوى الجمعيات وحرصا 
املتخصصة،  الخربات  ذوي  من  االستفادة  عىل  منها 
االستشارية  املجالس  من  عددا  الجمعية  أنشأت 
االستفادة  بهدف  الجمعية،  إدارات  ملعظم 
وأساتذة  اإلكاديمية  الخربات  من 
تلك  مهام  أبرز  من  وتكون  الجامعات، 
األفكار  الخطط وتقديم  النصح ووضع  املجالس تقديم 
املعنية والعمل عىل حل جميع الصعوبات  اإلدارات  واملقرتحات لكل 

واإلشكاالت ، من أجل تطوير العمل واالرتقاء به وتحقيق اإلنتاجية املتميزة . 

بطاقة األداء املتوازن  :
الجهة  الجمعية  وتعترب  للقياس  قابلة  تشغيلية  أهداف  إىل  االسرتاتيجية  الخطط  يحول  آيل  نظام 

الخريية األوىل وثالث مؤسسة تطبقه يف اململكة .

متحدث رسمي :
يف أول بادرة بني الجمعيات الخريية باململكة وتأكيدا للشفافية عينت الجمعية متحدثاً إعالمياً لها ؛ تسهيالً 

للتواصل مع وسائل اإلعالم، وتوفري املعلومة الدقيقة يف أرسع وقت. 

جائزة األداء املتميز :    
العام لكل من ) املعلم واملرشف ومركز اإلرشاف ( وتمنح وفق معايري دقيقة  جائزة تشجيعية تقدم خالل 
اإلدارية،  واملتابعة  والتنظيم  ورعايتهم،  الطالب  وتنمية  الرتبوية  والقيادة  التعليمي  باألداء  تتعلق  وواضحة 
عطاء  أفضل  لتقديم  والتنافس  الفاعلية  وزيادة  األداء  تحسني  إىل  الجائزة  وتهدف  املعلمني.  أداء  وتطوير 

والرقي بمستوى الحلقات القرآنية .

نحو الريادة 
كافة  يف  نوعية  وتطورات  قفزات  الجمعية  شهدت  املاضية  الثالثة  العقود  مدى  عىل 

املجاالت قادتها للريادة من خالل برامج كان لها سبق الريادة فيها



جمعية إلكرتونية :
وسّخرت   ، ورسالتها  أهدافها  يخدم  بما  الحديثة  اإلمكانات  كافة  من  االستفادة  عىل  الجمعية  حرصت 

إلكرتونية(، وتم  اإلنتاجية، ورفعت شعار)جمعية  املتابعة، وزيادة  األداء، ودقة  لتسهيل  الحديثة  التقنية 
تنفيذ عدد من الربامج واملشاريع التقنية الرائدة التي ساهمت يف دعم خدمة برامج القرآن الكريم واستفادت 

منها جمعيات ومؤسسات خريية يف مختلف مناطق اململكة.

املقارئ الهاتفية : 
يف خطوة غري مسبوقة يف مجال خدمة القرآن الكريم، افتتحت الجمعية خدمة املقارئ الهاتفية لتعليم القرآن 

. BBX �الكريم، وقد وفرت الجمعية 23 خطا الستقبال االتصاالت يف وقت واحد بنظام ال

املقارئ االلكرتونية :    
من خالل  العالم،  أنحاء  يف  والنساء  الرجال  من  للراغبني  الكريم  القرآن  تعليم  فرصة  الجمعية  أتاحت 

الشبكة العنكبوتية وذلك عرب برنامج املحادثة الشهري )البالتوك( وبرنامج األنسبيك، وغريها.

قاعدة البيانات الوصفية ألوعية املعلومات القرآنية:
عىل  تحتوي  االنرتنت  عرب  )بيلوجرافيا(  معلومات  قاعدة  أنشأت  من  أول  الجمعية  تعترب 

بالقرآن  املتعلقة  والبحوث  الدراسات  لكل  الوصفية  والبيانات  املعلومات،  كافة 
)www.quran-c.com(الكريم



مراكز اإلرشاف الجغرافية: 
ترشف عىل الحلقات العامة يف املساجد داخل مدينة جدة .

طالبمرشفمعلمحلقةمسجدمركز

114196177142384الشمال

63134135101689الجنوب

91225259152976الرشق

105277278163776الوسط

87270273173781البلد

460110211227214606املجموع

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

طالبمرشفمعلمحلقةمسجدمركز

3716014062017الصباحية

الحلقات القرآنية 
ترشف عىل هذه الحلقات تسعة مراكز إرشافية، خمسة منها وّزعت بشكل جغرايف داخل 
املسائية،  القرآنية  واملجمعات  الصباحية،  القرآنية  املجمعات  إىل  إضافة  جدة،  مدينة 

ومركز إرشاف خدمة املجتمع، ومكاتب اإلرشاف.



املراكز القرآنية املسائية:
ترشف عىل املساجد التي يزيد عدد الحلقات بها عن عرش حلقات.

طالبمرشفمعلمحلقةمسجدمركز

22337364225137املسائية

مراكز إرشاف حلقات القرآن :
ترشف عىل املساجد الواقعة يف القرى التابعة ملحافظة جدة.

البنني

طالبمرشفمعلمحلقةمسجدمكتب

1622142279حداء

2229212455بحرة

141981175ثول

332045ذهبان

5573455954املجموع

البنات

طالبةمرشفةمعلمةحلقةدارمكتب

731273527حداء

417173350بحرة

713121179ثول

18615671056املجموع



خدمة املجتمع:
من منطلق رسالة الجمعية املتمثلة يف ربط كافة فئات املجتمع بالقرآن الكريم أنشأت 

الجمعية حلقات قرآنية يف القطاعني الحكومي والخاص.

القطاع املدني :

طالبالجهة

60مستشفى امللك فهد

7مستشفى النقاهة

15مستشفى الصحة النفسية

7مستشفى دار األمان

12مستشفى امللك عبد العزيز

15مدينة امللك عبد العزيز الطبية

8مركز التأهيل الشامل

300كلية االتصاالت

21مدرسة اإلمام نافع االبتدائية

74مستشفى األمل

133دارة املالحظة 

46مركز إيواء املتسولني

15قاعدة الطريان املدني

29ابن كثري املتوسطة

30النموذجية السادسة

740حلقات املوظفني والكبار

1512املجموع



القطاع العسكري :

طالبالجهة

15قيادة حرس الحدود

900املعهد البحري لحرس الحدود

15قوة أمن املهمات والواجبات الخاصة

15قوة الطوارئ الخاصة

15الدفاع املدني

60الحرس الوطني

10الرشطة العسكرية

10رشطة جدة 

164السجن العام

93سجن اإلصالحية

1088جمعية األمري سلطان الخريية لتحفيظ القرآن الكريم

2385املجموع



املناشط الصيفية: 
تهدف املناشط الصيفية إىل ربط القرآن الكريم باملعارف واملهارات املتنوعة للمساهمة 
يف إخراج الشخصية املسلمة املتوازنة، واستثمار أوقات الفراغ يف حفظ ما تيرس من 
القرآن الكريم، والربامج الرتبوية والعلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية الهادفة، 

و رفع مستوى الحفظ واملراجعة لدى الطالب. وإبراز دور الجمعية يف املجتمع.

الدورات القرآنية :
تقام يف املساجد الكبرية، وتهدف إىل الرتكيز عىل جانب الحفظ واملراجعة لدى الطالب، 

حيث يقسم فيها الطالب إىل حلقات ومستويات حسب األجزاء.

) 12500( طالب.الطالب املستفيدين      

 ) 426 ( إداري ومرشف برنامج.اإلداريني ومرشيف الربامج    

 ) 648 ( حلقة ومعلًما.املعلمني والحلقات يف الدورات    

) 55 ( مرشًفا تربويًّا.املرشفني الرتبويني للدورات     

 ) 14 ( مرشًفا تربويًّا. مرشيف التقييم واملتابعة للدورات القرآنية    



الدورات املكثّفة :
املرحلتني  من  النابغني  الطالب  ويستهدف  الطالب،  لدى  الحفظ  جانب  عىل  تركز 

املتوسطة والثانوية. 

 ) 70( طالبًاالطالب املستفيدين من الربنامج 

) 10 ( حلقات الحلقات املشاركة 

 ) 15 ( معلًما املعلمني

 ) 13 ( إداريًّا  اإلداريني 

) 45 ( طالبًا الحّفاظ يف الدورة وتجاوز االختبارات 

 )25 ( طالبًاالطالب الذين شارفوا عىل التختيم 

امللتقيات التدريبية  :
تهدف لرفع الكفاءة وتنمية املهارات للطالب واملعلمني واملرشفني.

الساعاتامللتقيات

13455



معهد اإلمام الشاطبي
اإلقراء،  سنة  إحياء  و   ، الكريم.  القرآن  مجال  يف  العاملني  وتأهيل  إعداد  إىل  يهدف 
وتيسري  القرآنية  والدراسات  البحوث  ونرش  القراءات.  يف  املجازين  الحفاظ  وتخريج 

الوصول إليها. ويضم املعهد األقسام التالية :

الربامج التعليمية:
العملية  الكوادر  )األكاديمية(التي تؤهل  التعليمية  الربامج  تقديم  قسم متخصص يف 

املتميزة يف تعليم القرآن الكريم.

مدتهالربنامج

)100 ساعة( أربعة فصول دراسيةبرنامج دبلوم إعداد معلمي القرآن الكريم

)82 ساعة( أربعة فصول دراسيةبرنامج دبلوم القراءات

الربنامج التأهييل الشامل ملعلمي القرآن 
الكريم

)16 ساعة( فصل درايس واحد

53 طالباعدد املتخرجني من جميع الربامج

املقارئ واإلجازات :
يهدف إىل تخريج الحفاظ املتقنني واملجازين بالسند املتصل إىل النبي صىل الله عليه 

وسلم بالروايات والقراءات املختلفة.

عدد املستفيدين عدد املقارئالقسم

) 1500 ( دارس)10( مقارئمقارئ الحفاظ 

املجازين  )37( ) 9 ( مقارئمقارئ اإلجازات 

مركز الدراســات واملعلومـات القـرآنية  :
يقوم بعمليات النرش والتأليف، وجمع املعلومات املتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه. وقد 

تم إطالق قاعدة املعلومات القرآنية عرب االنرتنت )بيلوجرافيا(.



التعليم اإلليكرتوني:
وتقديم   ، وعلومه  الكريم  القرآن  لخدمة  الحديثة  التقنية  تطويع  عىل  القسم  يعمل 

الدروس والدورات والربامج القرآنية عرب شبكة االنرتنت لشتى بقاع العالم.

1356 دارساعدد املستفيدين من برامج املقرأة للرجال

40 دولةعدد الدول املستفيدة من الربامج

7 ختماتعدد ختمات القرآن يف املقرأة

217 دارسة عدد املستفيدات من املقرأة النسائية

ًعدد دورات ساعات البث املبارش 16 ساعة يوميا

ًعدد ساعات البث اإلذاعي 6 ساعات يوميا

مركز التدريب  :
يهدف املركز إىل تأهيل وتطوير منسوبي الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم .

املتدربنيالربامج الدورات

238215419

قسم الطالبات :
يهدف إىل االرتقاء باملستوى اإلداري والرتبوي ملدارس تحفيظ القرآن الكريم،.

إعداد معلمات  دبلوم   - الكريم  القرآن  إعداد معلمات  دبلوم  التالية:  الربامج  ويقدم 
إدارة  دبلوم   � القراءات  دبلوم   � القرآن  وعلوم  التفسري  دبلوم   – األطفال  رياض 

املؤسسات التعليمية،و املقارئ واإلجازات- الدورات والتدريب.

التدريباإلجازات واألسانيدخريجات الدبلوم

394 متدربة22 مجازة190معلمة



مشاريع تنموية
مشاريع تسعى الجمعية من خاللها إىل إيجاد دخل ثابت يرصف عىل برامج وأنشطة 

الجمعية.

عضوية خريكم
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  إىل  ينضمون  مباركني  أعضاء  إيجاد  إىل  يهدف  برنامج 
القرآن الكريم بجدة يرجون الخريية التي وعد بها الرسول صىل الله عليه وسلم يف 
قوله )خريكم من تعلم القرآن وعلمه(. حيث يتكفلون برعاية الحلقات املتميزة ويطلق 
اسم العضو � أو من يحب � عىل هذه الحلقات باإلضافة إىل العديد من املميزات التي  

سوف يحصل عليها . 

وقف بر الوالدين
»وقف بر الوالدين« مشاريع عقارية وقفية، يتم استثمارها كأوقاف من ِقبل الجمعية 

يسهم املتربع فيها برب والديه ، يرصف دخلها يف الربامج القرآنية املختلفة.

حياة الروح
ومستشفى  املالحظة،  ودار  واإلصالحية،  العام،  السجن  يف  القرآنية  الحلقات  يخدم 
تقدم  وتربوية،  وعلمية  قرآنية،  برامج  عىل  يحتوي  الشامل.  التأهيل  ومركز  األمل، 

للمستهدفني ؛ بهدف تعديل السلوك، ونرش كتاب الله.

حسابات الجمعية

سامباسابمرصف الراجحيالبنك األهيل

136144100001094626080100088870212470440014432185

مرصف انماءبنك البالدالعربيبنك الرياض

1570665999940010805021682001699930000011000668200018000000

البنك السعودي لالستثمارالبنك السعودي الفرنيبنك الجزيرةالبنك السعودي الهولندي

053059948009007204584001024213001290202202514001





إدارة القسم النسائي 
- الدكتورة  فاطمة عمر 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 مني )مديرة إدارة املقارئ والرباعم(.

- األستاذة أمرية جميل بامجيل )مديرة إدارة الشؤون اإلدارية(.
- األستاذة  ثناء محمد حلواني )مديرة إدارة تنمية املوارد والعالقات العامة(.

اإلدارات : 
إدارة الشؤون التعليمية. 

إدارة الشؤون اإلدارية.
إدارة الشؤون  املالية . 

إدارة تنمية املوارد املالية والعالقات العامة .
إدارة املقارئ والرباعم

القسم النسائي
للقرآن  مدرسة  أول  بذور  بوضع  املباركة  النشأة  كانت  1397ه�  عام  يف 
أهل  بدعم  ثم  الله،  من  بتوفيق  املدارس سنويًّا  عدد  وتزايد  للبنات،  الكريم 
الخري و السيدات الفاضالت؛ حتى أصبحت تربو عن 111 مدرسة، وحلقات 
قرآنية يف 20 مسجًدا، تعمل بعض املدارس عىل فرتتني )صباحية، ومسائية(، 
وتقوم إدارة القسم النسائي باإلرشاف عىل هذه املدارس من جميع النواحي 
برعاية  تقوم  كما  واالجتماعية،   والرتبوية  والتعليمية،  واملالية،  اإلدارية، 
السجينات يف)دار التوبة( لتحفيظ النزيالت القرآن الكريم ، وتعليمهّن 
ويف  مجتمعاتهن.،  يف  صالحات  عضوات  ليصبحن  وتوجيههّن؛ 

مركز اإليواء ويف مواقع أخرى حسب طلب تلك الجهات.



البرامج
إضافة إىل الربامج التعليمية والتأهيليية والتدريبية للطالبات والرباعم يهتم القسم بتطبيق: 

برنامج مجتمع بال أميّة
يرعى القسم النسائي منذ نشأته األميات بفصول خاصة بهن يف جميع الدور وحلقات املساجد 

بهدف القضاء عىل األمية األبجدية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.

برنامج املقارئ 
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 غيباً .

املقارئ باملدارس واملساجدمدارس وحلقات األميات

2024

الدورات العلمية  
للمعلمات، واإلداريات نسعى من خاللها الرتقائهّن ثقافيًّا وتعليميًّا  تقام دورات علمية خاصة 

وتربويًّا.. 

متدربةدورة

423200

الدورات الصيفية 
تهدف للوصول إىل أكرب عدد من املستفيدات وتوجيه األنظار للرتبية بالقرآن وشغل الوقت به يف 

اإلجازة الصيفية .

حافظات يف شهرينمدرسة ومسجد

53265

** الحافظات لعام1431/1430 ) 445 ( حافظة للمصحف كامالً

انجازات  
• زيادة عدد الحافظات )455(

• تخريج خمس مجازات برواية حفض.
• بدء تطبيق بطاقة األداء املتوازن.

):2008ISO9001(  بدء تطبيق منظومة متكاملة إلدارة وتوكيد الجودة •
• تنفيذ برنامج )مجتمع بال أمية( بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم بمشاركة 20دارا ومسجدا.

الفصول والحلقاتاملعلماتالطالباتمساجدمدارس

111202116115681693



إعالمية 

برامج تعريف املجتمع:

تهدف إىل تعريف رشائح املجتمع بأهداف وأنشطة الجمعية من خالل :
الحمالت التواصلية : 

عن  والخاصة  الحكومية  الجهات  مختلف  يف  مستهدفة  لرشائح  تواصلية  حمالت 
طريق إرسال حقيبة تعريفية تحتوي عىل مطبوعات واصدارات الجمعية.

الزيارات التعريفية:
عليها  والتعرف  الجمعية  لزيارة  واملسؤولني  اإلجتماعية  الشخصيات  كبار  دعوة 

عن قرب.

برقيات التواصل:
تهدف إىل التواصل مع الشخصيات البارزة يف املجتمع  يف مناسباتهم االجتماعية 

املختلفة. 

الحمالت اإلعالمية 
تهدف إىل إبراز أنشطة ومشاريع الجمعية عرب قنوات إعالمية وإعالنية متنوعة.

املشاركات اإلذاعية والتليفزيونية: 
التوسع يف مجال اإلعالم الجماهريي من خالل تسليط الضوء عىل برامج وفعاليات 
الجمعية بإعداد تقارير وتنسيق لقاءات مع مسئويل الجمعية, وقد تحقق مشاركة 

الجمعية يف ) 25 ( برنامجا إذاعيا وتلفزيونياً .

املعارض التعريفية:
تحرص  كما  التجارية،  واملراكز  املنشآت  مختلف  يف  التعريفية  املعارض  إقامة 

الجمعية عىل املشاركة يف جميع املعارض املقامة يف مختلف مناطق اململكة.

اللقاءات اإلعالمية :
تقيم الجمعية لقاءات إعالمية عىل مدار العام تهدف من خاللها إىل تعزيز العالقة 

مع وسائل اإلعالم املختلفة واالستماع لوجهات النظر املختلفة .



املسابقة الكربى 
السمو  صاحب  رعاية  تحت  عام  كل  الجمعية  تنظمها  ثقافية   مسابقة 
املكرمة  مكة  منطقة  أمري   - الله  حفظه  الفيصل-  خالد   األمري  امللكي 

الرئيس الفخري للجمعية. تصدر باللغة العربية واإلنجليزية، واألردية.

مجلة مواكب:
قرآنية  مجلة  أول  وتعترب  شهرين،  كل  تصدر  دورية  قرآنية  مجلة 

متخصصة عىل مستوى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم .

نرشات متخصصة:
نرشات إعالمية متخصصة تعمل عىل إبراز الربامج املتميزة يف الحلقات .

نرش إلكرتوني: 
واملنتديات  املواقع  خالل  من  الكرتونيا  الجمعية  وفعاليات  أخبار  نرش 

والصحف االلكرتونية.

امللف الصحفي: 
الورقية  الصحف  يف  الجمعية  عن  يُنرش  ما  كل  يوثّق  إعالمي  ملف 

وااللكرتونية، واملواقع واملنتديات.



الحفل السنوي

ظ
َّا ف

ُح
ال

األعوام

صاحب  من  كريمة  برعاية  العام  هذا  حفل  يقام 
العزيز  عبد  بن  الفيصل  خالد  األمري  امللكي  السمو 
الفخري  الرئيس  املكرم��ة  مك��ة  منطق�ة  أمري 
من  الله  كتاب  حفظة  تكريم  فيه  ويتم  للجمعية، 
الشهادات  وتوزيع  الجمعية،  وطالبات  طالب 

والجوائز املالية والعينية.






