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: معلومات عن التطبيق 
اسم المشروع

الهدؼ العام

الشريحة المستهدفة

.الذكيةمشروع تصحيح تالوة القرآن عبر الهواتف ) اتلوىا صح تطبيق 
((iOS)َو  (Android)على منصات  يعمل 

الوصول لكافة شرائح المجتمع وربطهم بكتاب اهلل

مستخدمي األجهزة الذكية

ىػ 1434/11/6التدشين الرسمي في 
تاريخ انطالؽ المشروع 



:التطبيق باختصارفكرة 

 على المجتمع شرائح لكافة الكريم القرآن تالوة تصحيح خدمة يقدم تطبيقٌ 
 وإرسالها التالوة تسجيل خالل من وذلك (متزامنة غير بطريقةٍ ) العالم مستوى

 وتقويمها صوتياً  بتصحيحها يقومون الذين المعلمين إلى لتصل التطبيق عبر
  األحكام لتوضيح كتابياً   الرد يكون وقد ,تالوتو لمستوى داللية بنجمات

 .  ذلك لزم إن عليها التركيز المستفيد يحتاج التي التجويدية



:التطبيقأىداؼ 

.مكان و زمان أي في الكريم القرآن تالوة تصحيح بتسهيل التقنية استثمار•
.للقرآن معلمين وجود فيها يندر لدول التالوة تعليم تيسير•
 أطيافهم بكافة المجتمع شرائح كافة  يشمل متنوع مستوى على الخدمة توفير•

.االجتماعية ومراكزىم وأعمارىم
 وليس اهلل كتاب  تعليم في يرغبون لمن الكريم القران تعليم في الخيرية تحقيق•

 وإيجاد متطوعين معلمين استقطاب التطبيق يتيح حيث للتفرغ الوقت لديهم
. الكريم القرآن لتعليم تعاونية تطوعية بيئة



:  ىمية التطبيقأ 

ظل تزايد مستخدمي الهواتف الذكية في العالم, فإن التقارير تشير إلى أن أكثر في 
وأن عدد المستخدمين لألجهزة الذكية , مليون جهاز جديد يفعل بشكل يومي  4من 
. من سكان العالم % 51 مايعادلبليون شخص أي  3.649بلغ 

.الى توفر الهواتف الذكية في اليد وسهولة وتعدد استعماالتها باإلضافة 

:  أوال 



:أىمية التطبيق

.الذكيةتالوة القرآن الكريم على الهواتف الماسة لتصحيح الحاجة •
أغلب التطبيقات التي تقديم تصحيح التالوة تعتمد على التعليم الذاتي بدون تفاعل بين •

.المعلم و المتعلم
محدد المستفيد بزمن مراعاة لعدم تقييد  متزامنوتقديم تصحيح التالوة بطريقة غير •

.للتعلم
.أندرويدتوفير التطبيق مجاناً للمستفيدين في مكتبتي أبل و •

:ثانياً 



منذ إنشائها على السعي الدائم للتطور واالرتقاء بعملها في خدمة القرآن الكريم ( خيركم ) حرصت  
وسخرت التقنية الحديثة لتحقيق رسالتها في ربط فئات المجتمع بالقرآن باستخدام أحدث التقنيات 

..واستثمار الكوادر المتميزة 

حلقات القرآن 
التقليدية

المقرأة 
  صح اتلوىا تطبيقالهاتفية المقرأةاإللكترونية

وذلك امتدادا لما توليو حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظو اهلل من اىتمام ودعم للقرآن الكريم 
ومواكبة للتطورات التكنولوجية واالنفتاح على العالم لحمل رسالة المملكة السامية في نشر القرآن الكريم 

.خاصة بعد فوز جمعية خيركم  كأفضل جمعية خدمت القرآن الكريم في العالم 

:خيركم والعالم الذكي 



:بوابة المستخدم
التسجيل تطبيق ذكي يتمكن المستفيد من خاللو من القراءة في مصحف إلكتروني مع إمكانية 

الصوتيةبالمقاطع والتحكم 
.  (iOS)َو  (Android)نظاميعلى منصات يعمل 

:المعلمبوابة 
ركن من أركان التطبيق يتمكن المعلمين من خاللو من استالم تالوات الطالب والرد عليها صوتياً 

.الصوتيةأو كتابياً والتحكم بالمقاطع 

:المشرفبوابة  
من إدارة كافة (المشرؼ)من خالل صفحة على اإلنترنت محمية بكلمة مرور يتمكن 

 .عمليات التطبيق بما في ذلك إدارة المعلمين ومراقبة سير العمليات فيو

:التطبيقبوابات  



المستفيد 
لديو جهاز 

ذكي

تسجيل التالوة 
في سيرفر 
التطبيقات

ردود 
معلم القرآن

رد نصي

رد صوتي

الرد إرسال 
للمستفيد

إرسال

:عمل التطبيق آلية  



 الكريم للقرآن االستماع خيار لك يتيح فالتطبيق , تعلمها المراد اآليات سماع عليك ينبغي•
. صحيح بشكل تالوتو على نفسك لتدريب وتكراره

 في مقطع من أكثر تسجيل يمكنك حيث االرسال قبل وسماعها تالوتك بتسجيل قم ثم•
. ( ثانية تسعون المعلم و للمستفيد المتاحة التسجيل مدة) الواحد اليوم

.(شبكة وجود ذلك يتطلب) تالواتي في يجده و المعلم رد للمستفيد يصل دقائق بعد•
 بعد التالوة تسجيل بإعادة يقوم ثم من و - بو االحتفاظ يمكنو -المعلم رد المستفيد يسمع•

.للمعلمين أخرى مرة إرسالها و األخطاء تصحيح

 يمكننا ال بأننا تأكد) أطفال و نساء و رجال من المجتمع شرائح لجميع متاحة الخدمة :مالحظة
( الخاصة معلوماتو تسجيل بدون المباشر باإلرسال يقوم المستفيد ألن المرسل معلومات معرفة

القرآن الكريم عبر التطبيقآلية تصحيح تالوة 



التطبيق من الداخل



التطبيق من الداخل
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4.7: تقييم التطبيق في متجر األندرويد* 
5: تقييم التطبيق في متجر ابل * 

ىػ1436لعام التطبيق حصائيات إ



المستفيدونالدولةالمستفيدونالدولةالمستفيدونالدولةالمستفيدونالدولة

259سويسرا4234البحرين858اليمن102977المملكة العربية السعودية

237غير معروف3809اإلمارات العربية المتحدة543السويد13007فلسطين

230أوكرانيا3411إيطاليا510هولندا7611الواليات المتحدة

149الدنمارك3183يا شيخ481كندا7487العراق

115الجمهورية العربية السورية2927قطر429لبنان6872المملكة المتحدة

99ماليزيا2073الجزائر414ليبيا5022رومانيا

67كينيا1666ديك رومي397أذربيجان5006أستراليا

67سودان1290ألمانيا347تونس4764مصر

56باكستان1255المغرب315اليابان4711فرنسا

54موزمبيق1083األردن314بلجيكا4549الكويت

2فنزويال14أرمينيا7المكسيك50الصين

2سيريالنكا13الفيدرالية الروسية6بنغالديش41جمهورية مولدوفا

1فنلندا13موريتانيا5الفلبين37جمهورية إيران اإلسالمية

1السنغال9جمهورية كوريا5أوروغواي37إسبانيا

1سلوفاكيا9هنغاريا4جنوب أفريقيا30النمسا

1الصومال9أندونيسيا3أيرلندا30الهند

1نيجيريا 9بلغاريا2أثيوبيا25مجهول الوكيل

 8النرويج2أوروبا23جيبوتي

 8تايالند2قيرغيزستان19مالطا

 8سنغافورة2يونان15نيوزيلندا

عدد الدول 

المستفيدة

77
دولة

:الدول المستفيدة من التطبيق



رسالة من أحد 
المستفيدات 
رسالة أحد من التطبيق

المستفيدات 
من التطبيق أم 
عبد الرحمن 

من فرنسا

:المستفيدينثناء  

رؤيا رسالة 
ألحد 

المستفيدين



:  التحديات وفرص التحسين 

. ( سابق تحديث في تجاوزىا تم) التطبيق حجم ضخامة1.

  بنظام خاصة ) المستخدم جهاز مع التطبيق توافق لعدم التطبيق تنزيل على المستفيد قدرة عدم2.
 . ( أندرويد

 على قدرتو عدم بالتالي و الجهاز تسجيل عدم في سبب مما اإلشعارات لتلقي المستخدم سماح عدم3.
. التالوات تلقي و إرسال

: التقنية التحديات 

. دقائق عشر من أقل في للمستفيد الرد وصول1.

. واسع نطاؽ على التطبيق لنشر المستمر التسويق إلى الحاجة2.

. بالعربية الناطقين غير من المستفيدين أعداد قلة إلى أدى وىذا , العربية باللغة التطبيق لغة حصر3.

:بالتميز في خدمة المستفيد التحديات التي تتعلق 



التطبيق العالمي لتعليم القرآن الكريم 
في الهواتف الذكية 


