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مقدمة
احمد لله رب العامن والصاة والسام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعن ،، وبعد:

أما بعد...   فإن القرآن الكرم هو أصل الشريعة وفيه جتمع تعاليمها، ومنه تتفرع علومها، ومن هنا كان ابد ِمْن حفظه وَفْهمه والعمل 
به، ولن يؤتي حفظ القرآن ثماره اليانعة إا بفهم معانيه، ولن يحوز امسلم فضل كتاب الله تعالى إا بامتثال شرع الله، وباجتماع هذه 
اجوانب تكتمل الصورة الصحيحة حفظ كتاب الله تعالى، ومن خال هذا اأسلوب القوم السليم في حفظ القرآن الكرم ينشأ 
»جيل قرآني« متمسك بكتاب الله تعالى، حافظ له، عامل به، يقيم حدوده كما يقيم حروفه، متثًا أخاقه، متبعاً هدي امصطفى 
الله عنها عن خلقه؛ قالت للسائل:«ألست تقرأ  الله تعالى، ولذلك ما سئلت عائشة رضي  الله عليه وسلم في امتثاله لكتاب  صلى 
القرآن؟« فقال السائل: بلى، فقالت:«فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن«، فإذا امتثلت اأمة تعاليم القرآن، وجعلته 

نبراساً لها حماها الله من الضال واخروج عن نهج الهدى والرشاد .
ومن هذا امنطلق بادرت العديد من جمعيات التحفيظ في بادنا نحو ابتكار أفكار ومشاريع ميزة في مجال تعليم القرآن الكرم 
للناشئة، وهذه امبادرات مع تنوعها إا أنها حتاج لتكامل وتنسيق يسهم في بنائها على بعض وتقويتها، ومع تنوع امبادرات وامشاريع 
وتبادل اخبرات في هذا  العقول  التقاء  منبراً  ليكون  املتقى  ولدت فكرة هذا  العامرة،  بادنا  الكرم في  القرآن  تعليم  في مجال 
اموضوع التخصصي بدعم ورعاية كرمة من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته اخيرية وبتنفيذ من شركة اخبرات 

الذكية للتعليم والتدريب.
ختاماً ... نشكر للمشاركن واحاضرين تفاعلهم ومبادرتهم، ونسأل الله أن يبارك في هذا العمل وأن يعم نفعه جميع العاملن في 

جميعات ومراكز التحفيظ بامملكة.

إدارة املتقى         
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فكرة الملتقى: 
تنظيم ملتقى خاص يهدف إلى جمع أفضل اممارسات القرآنية الناجحة في اجال التعليمي.

أهداف الملتقى  :
تبادل اخبرات واممارسات بن العاملن في مجال القرآن الكرم. 1 .

ااطاع على آخر اأخبار واممارسات في مجال تعليم القرآن الكرم. 2 .
التشبيك والتعارف بن العاملن في مجال القرآن الكرم. 3 .

نواة للجنة تنسيقية تطويرية للعاملن في مجال القرآن الكرم. 4 .

الشريحة المستهدفة  :
العاملون في اجمعيات امهتمة بتعليم القرآن الكرم وهم » جمعيات التحفيظ »و امؤسسات الوسيطة امهتمة بتعليم القرآن الكرم .
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التجربة اأولى:

مقرأة الشيخ 
الحفاظ اأولى

تقديم : 
د. موفق بن كدسة الغامدي

اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم بجدة

مقدمة :
اأنبياء  خام  الله  رسول  على  والسام  والصاة  العامن  رب  لله  احمد 

وامرسلن صلى الله عليه وسلم: 
فإن الله تعالى لم يزل يعطي ومنح ويتفضل على عباده في كل زمان بنعم 
ا حصى وا تنسى ومن ذلك ما أنعم الله علينا في مقرأة احفاظ اأولى 
وأحيت   ، للناس  القرآن  قربت  والتي  امبتكرة  احفظ  وطريقة  منهج  من 
 ، أنيساً  القرآن  فصار   ، واأشخاص  البيوت  وأصلحت  العطاش  القلوب 
والذكر مجيداً ، والطاعة قريبة ، ورضا الرحمن غاية ، وااقتداء بالرسول  
مطلباً فأقبل الشيوخ ، وتوافد الكهول ، وانتظم الشباب ، كل ينشد الروح 
والريحان والسعادة واإمان ، والذكر والقرآن وااقتداء بالرسول العدنان 
.. فأدركوا بغيتهم ، ووجدوا ضالتهم  وأشبعوا نهمهم فهنيئاً للجميع فلك 

احمد يا الله ظاهراً وباطناً سراً وعلناً ليًا ونهاراً.

تعريف بالمقرأة : 
القرآن  تعليم وحفيظ  في  عاماً    35 من  اأكثر  نتاج  امقرأة هي  هذه  إن 
الكرم حتى وصلنا إلى هذا امنهج السهل اليسير الذي يتاءم مع الكبار في 
احفظ وامراجعة فآتى ثماره ، وظهرت نتائجه وكان له أثر واضح فيهم .  
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أهداف المقرأة : 
 تخريج حفظة يقرؤون القرآن كامًا في يوم واحد دون حضير ودون خطأ،  

وبورد يومي دائم ا يقل عن خمسة أجزاء .
اارتباط بالقرآن العظيم ارتباطاً قوياً وبصورة فريدة .  1 .

التأدب بآداب القرآن الكرم  سلوكاً وعمًا وخلقاً . 2 .
زيادة الصلة واارتباط بالله تبارك وتعالى وااعتماد عليه .    3 .

التعود باجلوس للقرآن الكرم لفترات طويلة .  4 .
اانضباط بالدين انضباطاً عالياً وااستقامة عليه والذي يؤدي إلى  5 .

الفوز بنعيمي الدنيا واآخرة .
لقوله  الدارين  في  بالنفع  عليه  يعود  فيما  فراغه  أوقات  يشغل  أن  6 .

تعالى ) فإذا فرغت فانصب (.
التدرب على أن يكون له ورداً يومياً للقرآن الكرم يفيده في السير  7 .

في برنامج امقرأة .

ميزات المتخرج من المقرأة :
إن امتخرج من امقرأ ة يتخرج منها وقد أكتسب ميزات عظيمة منها:

أنه يحفظ القرآن الكرم عن ظهر قلب ، وله ورد يومي ا يقل عن  1 .
خمسة أجزاء.

أنه يعمل ما علم حتى يصبح العمل والتطبيق سمة واضحة فيه. 2 .
تعاهد نفسه بالطاعات اختلفة من  ) نوافل وأذكار وحصينات(  3 .
واضحة  سمة  اأجر  من  مردود  على  امداومة  وأصبحت  وغيرها 

فيه.
قوم نفسه وأخذها باجد فا كسل وا تسويف وا انقطاع. 4 .

الدنيا  من  وتخفف  وصبره  حمله  درجة  زادت  قد  عالية  همة  ذو  5 .
وسارع إلى اآخرة.

لن اجانب ، حسن اخلق ، سمح التعامل ، طيب العشرة ، مألوف ،  6 .
محبوب يحب امسلمن ويحب لهم اخير ، ا شرفيه ، وا ضرر منه 

، تأنس مجالسته ، وتسعد بلقائه.
متحصن من الشيطان ومحارب له ومحذر منه. 7 .

حرى الصدق في كل شيء وراقب الله تعالى في كل حركاته وسكناته  8 .
وقد استعد للقائه.
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شروط المقرأة : 
صدق التوجه والطلب ) اإخاص ( . 1 .

أن يكون الطالب حامًا للشهادة الثانوية فما فوق ، أو كبير السن  2 .
يجيد القراءة .

. 3 أن تكون لديه رغبة أكيدة حفظ القرآن الكرم واتقانه  .
. 4 أن تكون لديه عزمة وإصرار على حفظ القرآن الكرم واتقانه.

اأعذار مهما  تقبل  ، وا  الدرس  يتأخر عن وقت  أو  يتغيب   أن ا  5 .
كانت إا القاهر منها .

اتباع امنهج والتطبيق الفوري للدروس والنصائح . . 6 .
متابعة الرسول عليه السام أنهما شرطن لقبول العمل . 7 .

أن ا يتغيب الطالب أكثر من ثاثة غيا بات والذي يغيب ثاث غيا  8 .
أن  ويستحسن  مفصواً  نفسه  يعتبر  متتالية  كانت  إذا  خاصة  بات 
يأتي بعذر قاهر ) يعني عذر قهره ما استطاع أن يأتي معه ( وحتى 
أصحاب اأعذار القهرية يعذرون من احضور وا يعذرون من الورد  

.

أسس وضوابط المقرأة :
مبدأ امقرأة اأساسي هو االتزام منهج أهل السنة واجماعة في العقيدة 

والسلوك ومن خال ذلك كان هذه اأسس والضوابط:
التزام السنة ومحاربة البدعة. 1 .

حب الصحابة والتابعن وتابعيهم بإحسان وعدم التعرض لهم بأي  2 .
شيء إليهم .

ا  وأنهم  وبعلهم  بهم  والثقة  فيهم  القدح  وعدم  اأمة  علماء  حب  3 .
يتبعون الهوى بل احجة والدليل .

عدم السماح أحد أن ينال من واة اأمر أو يخرج عليهم أو يسيء  4 .
إليهم بل تدين امقرأة بالسمع والطاعة والنصرة والواء لهم وتقف 
معهم وتعادي وحارب كل من يسيء  واحداً  إلى جنب وصفاً  جنباً 
إليهم أو يخرج عليهم وتثق بكفاءتهم وأهليتهم لقيادة اأمة واخروج 
بها سامة من بن هذه الفن العظيمة والضغوطات الدولية امتزايدة 
احسدة  وعلى  أعدائها  على  والنصر  بالتمكن  الله  وتدعو  عليها 

واحاقدين عليهم .
محاربة كل من يسعى إلى التخريب في هذا البلد اآمن الطيب أو  5 .
بن  والتناحر  الفرقة  إحداث  إلى  بسعى  من  أو  فيه  اأمن  زعزعة 
أفراده ، وتدعو الله تبارك وتعالى لكل من يحافظ على أمنه باحفظ 
والرعاية والتوفيق والسداد وأن يتواه بوايته ويكلؤه بعنايته ويحرسه 

بعينه التي ا تنام إنه ولي ذلك والقادر عليه .            



13

من فوائد المقرأة :
فا   ( عالياً  ضبطاً  وضبطه  صاحة  سوية  تربية  وتربيته  اإنسان  تقوم 

كسل وا خمول وا تأجيل وا تسويف ( 
في  إا  بحال  عنه  اانقطاع  وعدم  الصالح  العمل  على  امداومة  1 .

الضرورات الشرعية القصوى إلى أن تلقى الله تعالى .
كل  في  الهمة  وتعلو  العطاء  فيزيد  والصبر  التحمل  درجة  زيادة  2 .

اأعمال الدنيوية واأخروية .
التنبه للوقت وقيمته واستثماره بأعلى مردود من اأجر . 3 .

اللن  زيادة  ثم  ومن  وتعالى  تبارك  الله  من  واخوف  الوجل  زيادة  4 .
واخضوع واخشوع والبكاء له سبحانه .

الزهد في الدنيا والتخفف منها واغتنامها لآخرة . 5 .
إسعاد اأسر ومن ثَم اأمة . 6 .

التنبه للشيطان وخطواته ومحاربته وحذير اآخرين منه . 7 .

الصعوبات التي تواجه من يريد حفظ القرآن 

من الكبار :
كبر السن . 1 .

كثرة اانشغاات ) عمل ، بيت ، أقارب ، أصدقاء .... ( 2 .
سفريات   ، تنزهات   ، انترنت   ، فضائية  قنوات   ( املهيات  كثرة  3 .

.).....
الرهبة من هذا اأمر وتوقع الفشل فيه . 4 .

ااعتداد بالنفس وعدم اانصياع والقبول والتطبيق السريع . 5 .
التجويد وعدم معرفته وتطبيقه . 6 .

احفظ اجديد ومراجعة احفوظ. 7 .
الشيطان ومحاربته . 8 .

الكسل واخمول . 9 .
التأجيل والتسويف . 10 .

اانقطاع  وعدم امداومة . 11 .
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منهج المقرأة في التغلب على الصعوبات 

) العوامل المساعدة ( 
هي باختصار اأعمال التي تزيد من ارتباطنا وتعلقنا بالله تبارك وتعالى .

هي أعمال الطاعات اختلفة التي تزيد في إماننا وتقربنا من الله تبارك 
وتعالى .

هي حويل القرآن إلى واقع عملي في احياة .

  من أهم العوامل المساعدة  ما يلي : 
ااستعانة بالله تبارك وتعالى . 1 .

حري الصدق في كل شيء . 2 .
تعاهد النفس بالنوافل وامداومة عليها وعد اانقطاع عنها إا في  3 .
الضرورات القصوى من سفر ومرض وهذه الضرورات تقدر بقدرها 
فالقضية هي احافظة على اأجر وامنافسة فيه وليس التهرب منه 

أي عذر وأدنى سبب .
نافلة الصاة والصدقة والصيام وغيرها ..... . 4 .

أذكار ) من التسبيح والتحميد والتهليل ...... ( . 5 .
أذكار التنقات واأماكن اختلفة . 6 .

أذكار الصباح وامساء والنوم . 7 .
الدعاء . 8 .

التحصينات ) ضد الكرب والهم واحزن والنوازل ، العن ، السحر  9 .

.... وغير ذلك ( .
السام . 10 .

أعمال البر اختلفة ) بر الوالدين ، صلة اأرحام ، اأمر بامعروف  11 .
والتهي عن امنكر ، حسن العشر وامعاملة ولن اجانب وطيب الكام 

... وغيرها ( .

 اأخطاء ست : 
. 1 عدم احفظ .

عدم اإمام بامتشابهات اللفظية . 2 .
أن احافظ يكون قد عود نفسه على الوقوف في مواطن معينة كان  3 .

متعوداً على الوقوف عليها ثم تركها .
سرحان . 4 .

ما ينتج عن حرص على التجويد ، يعطي احرف صفته ثم يخطئ  5 .
في اآية ، ناج عن تركيز وحرص على التجويد 

ناج عن عجب وغرور . 6 .
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مواصفات خريج المقرأة 
أنه يحفظ القرآن الكرم عن ظهر قلب ، يستطيع أن يسمعه كامًا  1 .
 ، به  قائم  ذلك  مع  وهو   ، حضير  دون  أخطاء  با  واحد  يوم  في 
لندائه  منتبه   ، نواهيه  عن  منته  بأوامره،  مؤمر    ، فيه  ما  عامل 

وتوجيهاته.
إن احافظ له ورد يومي ا يقل عن خمسة أجزاء ، مداوماً عليه إلى  2 .
أن يلقى الله تعالى ، محافظاَ على دينه ، متبعاً لسنة لنبيه صلى الله 
بها مداوم عليها بأكمل صوره  عليه وسلم، فما من طاعة إا قائم 
، ومحذر غيره من  ، وما من معصية إا مبتعد عنها  وأعلى درجة 
، فا كسل وا  ، وقوم اعوجاجها  تدارك نفسه  ااقتراب منها قد 
بالقليل  ذو همة عالية فا يرضى   ، وا تسويف  تأجيل  وا  خمول 
، ا  ، ومسابق سريع  ، واليسير من اأجر بل منافس قوي  بالعمل 

يرضى إا بدرجات العلى مع الذين أنعم الله عليه من عباده .
إلى اآخرة ورغب فيها  ، وسارع  فيها  الدنيا وزهد  قد تخفف من  3 .
وشمر عن ساعد اجد ، وفر إلى الله تبارك وتعالى ، وصدق معه 

في توجهه وطلبه وغايته .
لن جانب ، حسن اخلق ، سمح التعامل ، طيب العشرة ، مألوف  4 .
محبوب يحب امسلمن ويحب اخير لهم وا شرفيه وا ضرر منه 

تأنس مجالسته وبلقائه .

ومحذر  له  ومحارب  وخطواته  له  منتبه  الشيطان  من  متحصن  5 .
اآخرين منه .

على  اإنسان وجعله مشي سوياً  بتغيير  لكفيلة  امميزات  إن هذه 
صراط مستقيم ، وهذا التغيير الذي يشعر به امنتسب لهذه امقرأة 

من اأشهر اأولى ويزداد شيئاً فشيئاً .
سيؤدي  وانتشاره  الباب  هذا  في  العدد  وزيادة  العمل  اتساع  إن 
إلى تغيير في الناس واأمة ، ورجوعها إلى دينها وإلى الله تبارك 

وتعالى.
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أوًا : منهج المقرأة في التسجيل :
للمقرأة منهج في التسجيل وهو كما يلي : 

يتم اإعان في امقرأة عن بدأ التسجيل عن طريق طاب امقرأة  1 .
قبل البدء مدة ا تقل عن شهر .

ا يسجل الطالب إا بتزكية من أحد الطاب السابقن ، أو بتزكية  2 .
من يوثق به ، بعد أن يكون الطالب امسجل قد أفهم الطالب الذي 

سجله شروط امقرأة وضوابطها .
يقوم الطالب بتعبئة استمارة التسجيل اخاصة به ، وفيها معلومات  3 .

هامة فوائد ، فيها فوائد نتغلب بها على بعض العقبات:
 ) السن - الوظيفة والعمل - الشخص الذي أتى عن طريقه ( وهذه 

لها تفاصيل مكن الرجوع لكتاب التجرية 

مميزات منهج التسجيل :
1-تعريف الطالب امستجد بامقرأة ومنهجها وضوابطها وشروطها وأهمية 

اأمر امقدم عليه قبل أن يلتحق بها .
2-تهيئة الطالب امستجد نفسياً ، فياتي برغية منه وعزمة قوية وانضباط 

في احضور والتطبيق .
3-إذا لم يلتزم الطالب امستجد بامواعيد ولم ينضبط بامنهج فإن الطالب 
الذي أتى به نعتبره من الوسائل التي نستعملها لضبطه وتقومه والضغط 

عليه .
وبهذه امميزات نتغلب على بعض العقبات اآخرى

وقت الحلقة : 
لكل حلقة لقاءان في اأسبوع :

إما يوما اأحد والثاثاء أو يوم ااثنن واخميس 

وقت الحلقة : 
من الساعة إلى الساعة والنصف  تقريباً .

مميزات وقت الحلقة : 
	 ا بد من تقليل عدد اأيام التي يأتي فيها الطالب إلى امقرأة في مرحلة 
احفظ حتى نسهل عليه اأمر ، فينضبط في احضور ، وا يتهاون أو 

يتكاسل أو يتغيب دون عذر .
	 زمن اللقاء قصير حتى ا يحدث املل والسأم ، مع أخذ امنهج امقرر 

في اللقاء كامًا .

عدد الطاب في الحلقة: 
	 بدءت امقرأة بثاثة طاب في احلقة ، ثم ازداد العدد إلى سبعة ، ثم 
إلى اثني عشر ، ثم إلى ثمانية عشر ، ثم إلى عشرين ، ثم إلى أربعن ، 

ثم خمسة وأربعن ، ثم إلى خمسة وخمسن ، ثم إلى ثمانن .
	 وبلغ عدد الطاب في احلقة الواحدة خال العشر السنوات اماضية 

إلى 200طالب تقريباً .
وخال السنتن 1435-1436هـ - رأينا تقليل العدد في احلقة حتى 

نتمكن من الضبط وامتابعة  .
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ثانيًا : برنامج الحفظ :
وضعنا يرنامجاً حفظ القرآن سهًا وميسوراً ، ومقدور اجميع تطبيقه 

وهو على عدة مراحل ، كما يلي :

المرحلة اأولى : 
	  مدتها ثمانية أسابيع .

	  عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             
	  كمية احفظ في اللقاء ربع واحد  .
	  كمية احفظ في امرحلة : جزءان .

المرحلة الثانية :
	 مدتها ثمانية أسابيع .

	 عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             
	  كمية احفظ في اللقاء :  ربعان.

	  كمية احفظ في امرحلة : أربعة أجزاء. 

المرحلة الثالثة : 
	 مدتها ثمانية أسابيع .

	  عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             
	  كمية احفظ في اللقاء ثاثة أرباع   .

	  كمية احفظ في امرحلة : ستة أجزاء . 

المرحلة الرابعة : 
	 مدتها ثمانية عشر أسبوعاً ) على أن يحفظ الطالب خالها 

القرآن الكرم كامًا حفظاً أولياً (
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             

	 كمية احفظ في اللقاء : أربعة أرباع  .
	 كمية احفظ في امرحلة : ثمانية عشر جزءاً ) باقي القرآن 

الكرم ( . 
بهذا  يكون الزمن الازم حفظ القرآن احفظ اأول عشرة أشهر 

فقط  .

ماحظة :
   يفتح الباب في امرحلة الرابعة من يريد أن يزيد في كمية احفظ في 
اللقاء م يؤدي إلى تقليل زمن احفظ اأول عن عشرة أشهر حتى يصل 

إلى ستة أشهر أو أقل .

مميزات برنامج الحفظ : 
قلة كمية احفظ في البداية . 1 .

التدرج في زيادة احفظ يؤدي إلى زيادة درجة التحمل والثبات عند  2 .
الطالب .

التغلب على بعض العقبات مثل امراجعة للحفظ والتجويد . 3 .
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ا يطالب  الطالب بالتجويد في هذه امرحلة لأسباب التالية  : 
أن كبير السن يكون فمه في العادة مقفًا وميل إلى النطق بلسان  1 .

القبيلة وامنطقة ويصعب في هذه امرحلة تعديله.
حداثة عهد الطالب بامقرأة وعدم تعاهده بالطاعات اآخرى امؤدية  2 .

إلى الثبات وزيادة التحمل .
إذا انسحب الطالب صعب ارجاعه . 3 .

وهناك بعض العقبات أخرى أثناء احفظ وامراجعه منها   : 
الشيطان . 1 .

الكسل والفتور . 2 .
التأجيل والتسويف  . 3 .

العن والسحر . 4 .
الدنيا وزخرفها . 5 .

ثالثًا : منهج المقرأة في  المر اجعة  :
  برنامج امراجعة :  في هذه امرحلة يتم توزيع احفاظ إلى مجموعات ، في 

كل مجموعة حافظان ، يشترط أن يكونا متائمن مع بعضهما .
ومنهجنا في امراجعة كما يلي :     

المرحلة اأولى :      
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             

	  كمية احفظ في اللقاء : جزء كامل   .
) خمسة  واحدة في زمن قدره  الكرم ختمة  القرآن  يختم    	

عشر أسبوعاً ( .

المرحلة الثانية :
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             

	  كمية احفظ في اللقاء : جزء  ونصف   .
عشرة   ( قدره  زمن  في  واحدة  ختمة  الكرم  القرآن  يختم    	

أسابيع  ( .

المرحلة الثالثة : 
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             

	 كمية احفظ في اللقاء : جزء ان .
خمسة   ( قدره  زمن  في  واحدة  ختمة  الكرم  القرآن  	 يختم 

عشر أسبوعاً ( .
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المرحلة الرابعة : 
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : لقاءان .             

	 كمية احفظ في اللقاء : ثاثة أجزاء    .
خمسة   ( قدره  زمن  في  واحدة  ختمة  الكرم  القرآن  	 يختم 

أسابيع  ( .

المرحلة الخامسة  : 
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : ثاث لقاءات  .             

	 كمية احفظ في اللقاء : ثاثة أجزاء    .
سبعة   ( قدره  زمن  في  مرتن  الكرم  القرآن  ختم  	 يتم 

أسابيع(.

 المرحلة السادسة   : 
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : يومياً   .             

	 كمية احفظ في اللقاء : ثاثة أجزاء    .
)أربعة  قدره  زمن  في  مرات  ثاث  الكرم  القرآن  ختم  	 يتم 

أسابيع ونصف   ( .

المرحلة السابعة    : 
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : يومياً   .             

	 كمية احفظ في اللقاء : خمسة أجزاء    .
	 يتم ختم القرآن الكرم أربعاً وعشرين ختمة في زمن قدره 

)أربعة وعشرون أسبوعاً ( .

المرحلة الثامنة   : 
	 عدد اللقاءات في اأسبوع : يومياً   .             

	 كمية احفظ في اللقاء : خمسة أجزاء    .
	 يتم ختم القرآن الكرم أربعاً وعشرين ختمة في زمن قدره 

)أربعة وعشرون أسبوعاً ( .
لكن في هذه امرحلة دون حضير أو مراجعة مسبقة

وبهذا يتم ختم القرآن الكرم في مراحل امراجعة اختلفة ثماٍن 
وخمسن ختمة ، في زمن قدره سنتان تقريباً .

المرحلة التاسعة   : 
احفظة  أحد  إلى  يعهد  ، حيث  الطالب  اختبار  	 يتم خالها 
امتقنن من طاب امقرأة القدامى فيقرأ معه ختمتن يحضر 

فيها ما يقرأه .
، فإن كان متقناً جح وإا أعاد مع  	 وختمتن بدون حضير 
وينجح  للحفظ  متقناً  زميله وختم عدة ختمات حتى يصبح 

في ااختبار .
امقرأة  تنظمها  التي  الدورات  في  بعدها  أدخل  جح  	 فإذا 

للحفظة ختم القرآن كامًا في يوم واحد مرة أو أكثر .
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المرحلة العاشرة    :
 يستمر احافظ في هذا البرنامج بدء بيوم السبت وختماً بيوم 
اخميس ( وبورد يومي قدره خمسة أجزاء ، وإلى أن يلقى الله 

تبارك وتعالى .

المحصلة النهائية :
 بعد وصوله لهذا الهدف يستمر عليه دون انقطاع إلى أن يلقى الله تبارك 

وتعالى .
فشيئاً  للحافظ شيئاً  تتضح  الوؤيا  تبدأ  الهدف  لهذا  كذلك  وبعد وصوله 

وتكون درجة الوضوح على قدر درجة اإخاص والوفاء في هذا العمل .
فيبدأ احافظ ينتفع بالقرآن ، ويأتيه مردود واضح منه ، حيث يبرز القرآن 

الكرم في حياة حامله .
فيفتح له أبواب الطاعات واحداً واحداً .

 برنامج اإجازة : 
امتخرجن  من  أرادها  من  الكرم  القرآن  في  اإجازة  برنامج  امقرأة  في 
حيث يقرأ احافظ القرآن كامًا مرتًا بقراءة عاصم بن أبي النجود من 
طريق الشاطبية ، بعدها يجاز في إقراء القرآن لغيره ، ومنح بعد اإجازة 

شهادة تخرج ، وذلك بعد إتقانه للتجويد وحفظه .
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التجربة الثانية:

برنامـج قـاف 
التعليمي

تقديم : 
أ. عامـــــر سيـــــد

جامع البسامي حـت إشـراف اجمعية اخيـرية لتحفيظ القرآن 
الكرم بجـدة

الفـكرة :
إلكتروني من امصدر، خاص باحلقات  رابط  حصل احلقة على  1 .
احلقة عن  في  تواجده  أثناء  امعلم  عليه  يدخل   )www…..com(
طريق إسم مستخدم وكلمة مرور ثم يختار إسم حلقته والتاريخ ثم 

يبدأ بالتحضير 
) حاضر، غائب، متأخر،...الخ ( .

ليتابع  الشاشة  على  البرنامج مصحفاً  يُظهر  الطالب  تسميع  أثناء  2 .
امعلم من امصحف إن احتاج . 

 ) يقّيم امعلم حفظ الطالب من )1- 4. 3
حيث مثل رقم )4( متاز ومثل رقم )1( مقبول . 

في حال إدخال إسم الطالب غائباً با عذر يرسل البرنامج رسالًة  4 .
إلى ولي اأمر فوراً . 

في نهاية كل أسبوع أو شهر أو فصل دراسي يرسل البرنامج تقارير  5 .
إلى ولي اأمر عن طريق ) SMS ،البريـد اإلكتروني( تبن مستوى 
الطالب، كما يطبع في نهاية العام شهادًة تسلم للطالب تبن مستواه 

بالتفصيل . 
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الهـــدف العــــام :
والتعليم  التعلم  عـملية  تيسـير  في  التقـنية  إليه  توّصلت  ما  آخر  توظـيف 

للقرآن الكـرم و طـابـه . 

أهـداف فرعية :
. 1 توفير الوقت و اجهد للمعلم حيث أن البرنامج ســهل و مختصر، و 

بإمكـان امعـلم امتابعة عن طريق اجهاز اللوحي أو اجوال .

امساعدة في تطوير اجوانب اإدارية للحلقات بشكل عام . 2 .
إدارة  في  اإلكتروني  النمط  إلى  التقليدي  النمط  من  التحول  3 .

احلقات .
محاولة الوصول مرحلة إدارة با أوراق، و حلقات با دفاتر . 4 .

إيجاد بيئة عمل متشابهة إلى حٍد ما، بن احلقات من أجل التنظيم  5 .
و نبذ العشوائية .

فتـــــح قنوات تواصل متعددة بن احلقات و أولياء أمور الطــــــاب  6 .
) البريـد اإلكتروني، موقع خـاص للحلقات، رسائل نصية (.
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التجربة الثالثة

الموسوعة القرآنية 
الناطقة 

)التعلم الذاتي للقرآن (

تقديم : 
د. سعد الرفدي

هذا امنتج الفريد الذي صمم بنجاح ليلبي متطلبات كل اأعمار ابتداًء من 
مرحلة ما قبل امدرسة، ومروراً بفئة اأطفال والفتيان والشباب، كما يلبي 
متطلبات الكبار الذين ا يجدون الوقت الكافي لتعلم بعض العلوم التي ا 

بًدّ لها من معلم أو أستاذ.

التعريف بالقلم الناطق : 1 .

	. مقدمة عن المنتج : 
أساس  وبشكل  أنه  الكتاب؛  عنه  يعجز  ما  الناطق  القلم  هذا  يعِلّم 
أكان  امطبوع سواء  الكتاب  لكل ما يعرضه لك  السليم  النطق  يعِلّم 
ذلك باللغات اأجنبية أم باللغة العربية الفصحى وخصوصاً قراءة 
القرآن الكرم ليكون سليماً من اأخطاء ومستوفياً شروط أحكام 

التجويد.
هذا القلم الناطق:

له معالج صوت رقمي ذو تقنية عالية اجودة.
 mp3.له معالج للمعلومات يجعل منه آله تعليمية، وقارئة

يربط امعرفة بامتعة.
يحفز حواس امتعلم ويستثمرها بحيث يجعلها تشارك بفاعلية في 
أنه يستخدم كل  أي  الدماغ، اأيدي(  )العن، اأذن،  التعلم؛  عملية 
جميع  بتشغيل  وذلك  واحسية  والسمعية  البصرية  التعليم  وسائل 
معرفة  اأسئلة  على  واإجابة  واحفظ  والشرح  بالقراءة  احواس 
نسميه:  ما  هذا  و  واألعاب،  التمارين  وحل  امعلومات،  فهم  مدى 

قانون التطور الذكائي.
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ب. اأدوات المرفقة :
1 .k200 القلم الناطق
2 .USB وصلة

سماعة خارجية بتصميم يشبه الرأس. 3 .
كتيب تعليمات ااستخدام. 4 .

	. التعريف بأجزاء القلم :
زر التشغيل واإغاق 1 .

واجهة التسجيل 2 .
الرأس القارئ 3 .

القاعدة 4 .
مدخل اميكروفون 5 .

6 .USB مدخل البيانات
سماعات داخلية 7 .

سماعات عالية الصوت خارجية 8 .
ثقب إعادة التشغيل 9 .

تعليمات التشغيل اأساسية : 2 .

	. طريقة التشغيل واإغاق : 
ضع بطاريتن قياس  3AAA   في امكان اخصص خلف القلم، 
الوجه  على  اموجود  واإغاق  التشغيل  زر  على  ثوان  بضع  اضغط 
من  بالله  أعوذ   ( البدء  إشارة  ستسمع  وعندها  للقلم،  اأمامي 
الشيطان الرجيم (، وترى أضواء ملونة تنبعث من زر التشغيل، وإذا 
أردت إغاق القلم اّتبع الطريقة نفسها وذلك بأن تضغط على زر 
التشغيل واإغاق لتسمع إشارة اإنهاء وعندها ستنطفئ اأضواء 
ويصبح القلم في حالة إغاق تام. وعندها ما عليك إا أن تضعه 
بلطف وبشكل عامودي فوق قاعدته. وا تنَس أن تتأكد من أن رأس 

القلم م إدخاله بشكل كامل في القاعدة.

ب. طريقة استخدام القلم الناطق على الكتاب :
يفضل وضع الكتاب مفتوحاً بشكل أفقي على سطح مستقيم

ثم  اخارجي  الغاف  على  امكتوب  الكتاب  عنوان  على  القلم  ضع 
ضعه على أي كلمة أو صورة، أو آية وستسمع الصوت امناسب.

بشكل  الكتاب  على  الناطق  القلم  ضع  أفضل  نتيجة  على  لتحصل 
عامودي.

ا حاول إلصاق القلم بالكتاب فالضغط الزائد يعطي نتائج سلبية 
مثل القراءة اخاطئة للمحتوى أو عدم ااستجابة أصًا.
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. 3 الميزات التعليمية للقلم الناطق : 

. 1 التهجئة: امس الزر اخصص للتهجئة في الكتاب ليبدأ القلم بقراءة 
أي كلمة في اللغة اإنكليزية حرفاً حرفاً، أو أي نص من النصوص 

كلمة كلمة.

الشريف  أعلى حاشية امصحف  الزر جده  : هذا  الكاملة  القراءة  2 .
صورة  عن  عبارة  جده  اأطفال  قصص  في  أما   ،* الشكل  بهذا 
من  مّكنك  اميزة  هذه  كامًا،  النص  أسمعك  مسته  ما  إذا  للراوي 
سماع النصوص أو اآيات في كامل الصفحة، إضافة إلى إمكانية 

سماع أي من امهام اأخرى امتوافرة في الكتاب.

امنهج التعليمي : هو زر خاص موجود في قصص اأطفال حيث يركز  3 .
التعبير  للمناهج امدرسية مثل احساب،  تعليمية معززة  على مادة 
واإنشاء، النحو واإماء، اللغة اإجليزية، القراءة والكتابة، إضافة 
إلى امهارات الفكرية... كما جد هذا الزر في قصص للصغار فقط 
حيث يركز على تعليم الصغار امفاهيم وامبادئ اأساسية اختلفة. 
أما في امصحف الشريف فهذا الزر يشمل مجاات عدة : كتعليم 
شرح  منهجية  أما  واإعراب.  الكامل،  والتفسير  التجويد،  أحكام 
وقصص  الشريف  امصحف  في  جده  فذلك  الصعبة  امفردات 

اأطفال بطريقة سهلة وشيقة.

التسجيل : إذا أردت تقليد أي صوت موجود في الكتاب الناطق، أو  4 .
إذا حفظت بعض النصوص أو اآيات أو أي من امعلومات امتوافرة 
أمامك وأردت أن تصحح لنفسك بنفسك، فما عليك إا أن تضغط 
القراءة  لك  ليقرأها  امعلومة  أو  اآية  أو  النص  أو  الصوت  على 
اأولى، ثم تُترك لك الفرصة بعد سماعك صوت الصافرة لتسجلها 
بصوتك. وبعد اانتهاء يُعيد القلم على مسامعك الصوت اأصلي ثم 

ل لتستطيع امقارنة بن الصوتن. صوتك امسَجّ

امسابقات : هذه اميزة موجودة في قصص اأطفال، واحدة باسم  5 .
في  أما  )ألغاز(،  باسم  وثالثة  )مهارات(  باسم  وأخرى  )مسابقات( 
امصحف الشريف فباسم )تطبيقات(، هذه اميزة عبارة عن أسئلة 
ومسابقات وألعاب تُطرح عليك، وحتاج منك إلى إجابات جدها 
اإجابة  إلى  بالقلم  تشير  أن  فبمجرد  أمامك،  التي  الصفحة  في 
الصحيحة للسؤال امطروح تسمع حفيزاً للمتابعة، أما إن أخطأت 
اخطأ،  لتستدرك  مرة  كل  في  ثاثاً  فرصاً  لك  فسيتيح  اإجابة 

وبعدها سيتوجب عليك إعادة التمرين من جديد.

اللغات اختلفة : إذا كان بن يديك قاموس باللغة اإنكليزية ستجد  6 .
عليه زراً خاصاً بالترجمة، وما عليك إا أن تضغط على هذا الزر 
لتسمع إشارة البدء بالترجمة من اإنكليزي إلى العربي... فإذا ما 
معاني  يقرأ  أن  الناطق  القلم  بإمكان  أصبح  طنن  صوت  سمعت 
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العربية مباشرة. وإذا أردت اخروج من  باللغة  الكلمات اإنكليزية 
اموجود  التوقف  زر  تضغط  أن  إا  عليك  ما  تلك  الترجمة  مهمة 
اللغات  على  يسري  التفصيل  وهذا  اإنكليزية،  اللغة  إلى  لتعود 
اللغات هي:  وهذه  وبالقواميس  الشريف  بامصحف  املحقة  اأربع 
اللغة  الى  اماليزية – إضافة  الفرنسية – اأمانية –  اإنكليزية – 

العربية.

سينهي  الناطق  القلم  فإن  التوقف  زر  تلمس  أن  مجرد   : التوقف  7 .
امهمة احالية ليعود بشكل تلقائي إلى مهمة القراءة.

الصوت : مكنك استخدام الصوت بأعلى مستوى أو خفضه أدنى  8 .
مستوى أو التدرج بينهما حسب امرات التي تلمسها على مكبر رفع 

الصوت وخفضه.

السماعات :  4 .
هذه السماعة متوافقة مع منتجات شركة آبل ) آي فون / آي بود /  1 .
نانو / توتش / كاسيك / فيديو / قارئ ام بي 3 / قارئ اأقراص 
/ دي في دي احمول ( وغيرها من اأجهزة احمولة امتوافقة مع 

3.5mm سماعة جاك
خفيفة الوزن و ذات تصميم أنيق وقليلة الضوضاء. 2 .

متناسبة مع اأذن ما يجعلها أكثر راحة. 3 .
جودة صوت متازة وفائق الوضوح ثاث مرات أكثر. 4 .

مزيد من العزلة من الضوضاء امنتشرة باخارج. 5 .
100. 6 ٪ العامة التجارية اجديدة.

ذات جودة Hands-Free Stereo Headset. 7 عالية.
مع باكا التجزئة. 8 .
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التجربة الرابعة:

تطبيق 
) اتلوها صح (

تقديم :
أ. عبده نعمان

اجمعية اخيـرية لتحفيظ القرآن الكرم بجـدة

اسم المشروع:
تطبيق اتلوها صح

فكرة المشروع باختصار
 تطبيق يقدم خدمة ت�شحيح التاوة لكافة �شرائح امجتمع و على نطاق العام و ذلك 
من خال ت�شجيل التاوة عر التطبيق و ار�شالها اإى فريق امعلمن و الذين يقومون 
كتابياً  الرد  امكانية  مع  )جوم(  للتاوة  تقوم  اعطاء  مع  �شوتياً  التاوة   بت�شحيح 
لتو�شيح الأحكام التي يحتاج ام�شتفيد الركيز عليها و يعتر التطبيق القراآي التفاعلي 

الأول على م�شتوى العام .

الهدف العام
ربط كافة �شرائح امجتمع بكتاب اه تعاى

الشريحة المستهدفة
جميع �شرائح امجتمع من رجال اأو ن�شاء اأو اأطفال و ي جميع اأقطار العام.

انطاق المشروع
1434/09/15
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أهداف المشروع: 
	 ت�شهيل ت�شحيح تاوة  القراآن الكرم ي اأي وقت و اأي مكان.

	 تي�شر تعلم التاوة لفئات يندر فيها وجود معلمن للقراآن مثل بع�ض 

الدول الإ�شامية و كذلك الأقليات ام�شلمة. 
	 توفر اخدمة على م�شتوى متنوع ي�شمل كافة �شرائح امجتمع بكافة 

اأطيافهم ومراكزهم الجتماعية.
	 حقيق اخرية ي تعليم القران الكرم من يرغبون ي تعليم كتاب 

ه ولي�ض لديهم الوقت للتفرغ حيث يتيح التطبيق ا�شتقطاب معلمن 
متطوعن وايجاد بيئة تطوعية تعاونية لتعليم القراآن الكرم .

اإيجابيــــــــــــــــــــــــات:
اجماع ام�شاركن ي ال�شتبيان على ا�شتفادتهم من التطبيق. 

ات�شاع نطاق ام�شتفيدين حيث م تنزيله من اأكر دولة )مرفق تقرير(
مكن جميع �شرائح امجتمع من ال�شتفادة من التطبيق . 

مكن امت�شلن من تعلم القراآن ي اأي وقت و من اأي مكان . 

إحصاءات و أرقــــــــام:
حتى الآن14341435البيان

IOS 3664391365109059عدد الجهزة ام�شجلة

AndRoid 59035725484195عدد الجهزة ام�شجلة
عدد امواد الكلي التي م اإر�شالها اإى فريق 

28566148235223867امعلمن

4.74.74.7تقييم التطبيق ي الأندرويد

555تقييم التطبيق ي الأبل

56132296470447734عدد املفات ال�شوتية امتبادلة

14700494400671580عدد الدقائق ال�شوتية ام�شجلة

7478الدول ام�شتفيدة من التطبيق

القراءات امسجلة قراءات تراكمية
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المستفيدين من التطبيق بالدول:

�شهر حرم1436
99159Saudi Arabia

11607Israel

7159United States

6855Iraq

6678United Kingdom

4930Australia

4509France

4242Kuwait

3949Bahrain

3686Egypt

3651Romania

3554United Arab Emirates

3166Italy

3075Oman

2774Qatar

1933Algeria

1521Turkey

1216Morocco

1209Germany

989Jordan

855Yemen

485Netherlands

467Canada

429Palestinian Territory

408Lebanon

407Libyan Arab Jamahiriya

369Azerbaijan

318Tunisia

315Japan

314Belgium

283Sweden

233Unknown

212Switzerland

145Denmark

109Ukraine

101Syrian Arab Republic

97Malaysia

65Kenya
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57Sudan

54Mozambique

53Pakistan

46China

41Moldova، Republic of

37Iran، Islamic Republic of

35Spain

30India

26Austria

25Anonymous Proxy

23Djibouti

19Malta

15New Zealand

14Armenia

13Russian Federation

9Hungary

9Indonesia

9Bulgaria

8hailand

8Norway

7Korea، Republic of

6Bangladesh

5Philippines

5Mauritania

4Singapore

4South Africa

3Ireland

2Greece

2Mexico

2Venezuela

2Sri Lanka

2Ethiopia

2Europe

1Kyrgyzstan

1Senegal

1Slovakia

1Somalia

1Nigeria

1Finland

182057 
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التجربة الخامسة

القرآن 
) تدبر وعمل (

تقديم :
الشيخ خالد بن صالح السامة

مركز امنهاج لإشراف والتدريب التربوي

احمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر 
لهم  أن  الصاحات  يعملون  الذين  امؤمنن  ويبشر  لدنه  من  شديداً  بأساً 

أجراً حسناً 
أكمل نعمه على عباده بإنزال كتابه وحفظه وتيسيره ، فا نحصي ثناًء 

عليه كما أثنى على نفسه سبحانه 
به  الكرم وعلمه وعمل  القرآن  تعلم  والسام على خير من  والصاة 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  .. وبعد :
 فإن من أراد اارتقاء في منازل العبودية والقرب من ربه فسبيل ذلك هو
 حقيق امراد من إنزال القرآن الكرم واتباع السنة النبوية الصحيحة وهذا
 يتم بفهمهما والعمل بهما على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم  )ُقْل
َغُفوٌر َواللَُه  ُذنُوبَُكْم  لَُكْم  َويَْغِفْر  اللَُه  يُْحِببُْكُم  َفاَتِبُعوِني  اللََه  تُِحُبوَن  ُكنتُْم   ِإن 

َرِحيٌم (
الكرم  القرآن  إنزال  من  امراد  حقيق  في  اأمة  مساعدة  أجل  ومن 
قمنا في مركز امنهاج لإشراف والتدريب التربوي بالرياض بعمل دراسة 

لتوضيح مراتب أخذ القرآن الكرم اخمسة؛ وهي:
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ااستماع: قال تعالى: )َوِإَذا ُقِرَئ الُْقْرآُن َفاْستَِمُعوا لَُه َوأَنِْصتُوا لََعلَُّكْم  1 .
تُْرَحُموَن ( اأعراف: 204.

التاوة: قال تعالى: )اَلِذيَن آتَيْنَاُهُم الِْكتَاَب يَتْلُونَُه َحَق ِتَاَوِتِه أُولَِٰئَك  2 .
يُْؤِمنُوَن ِبِه  َوَمْن يَْكُفْر ِبِه َفأُولَِٰئَك ُهُم الَْخاِسُروَن ( البقرة: 121.

احفظ: قال تعالى: ) بَْل ُهَو آيَاٌت بَِينَاٌت ِفي ُصُدوِر اَلِذيَن أُوتُوا الِْعلَْم  3 .
َوَما يَْجَحُد ِبآيَاِتنَا ِإَا الَظاِلُموَن ( العنكبوت: 49.

التدبر: قال تعالى: ) ِكتَاٌب أَنَْزلْنَاهُ ِإلَيَْك ُمبَاَرٌك ِلَيَدَبُروا آيَاِتِه َوِلَيتََذَكَر  4 .
أُولُو اْأَلْبَاب ( ص: 29.

أُولَِٰئَك  أَْحَسنَُه  َفَيَتِبُعوَن  الَْقْوَل  يَْستَِمُعوَن  اَلِذيَن   ( تعالى:  قال  العمل:  5 .
اَلِذيَن َهَداُهُم اللَُه  َوأُولَِٰئَك ُهْم أُولُو اْأَلْبَاِب ( الزمر: 18

 - وتاوة وحفًظا  ربهم - سماًعا  كتاب  امسلمن على  إقبال  كان  ولئن 
مشهوًدا وظاهًرا، وبخاصة من قبل امنتسبن حلق حفيظ القرآن الكرم 
على  واسًعا  وانتشاًرا  كبيًرا  جاًحا  احلقات  تلك  حققت  حيث  ومدارسه؛ 
مستوى اأمة؛ إا أنه ظل هذا اأخذ محصوًرا في رتبة ااستماع والتاوة 
الدراسة فإن من أسباب ذلك عدم  والعمل، وبحسب  التدبر  واحفظ دون 
وجود منهج تدريبي لرتبتي التدبر والعمل يقتفي أثر الصحابة رضوان الله 

الله  َمْسُعوٍد رضي  ابْن  عليهم وطريقتهم في أخذ القرآن الكرم. كما قال 
عنها: »كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 

والعمل بهن« )تفسير الطبري: 44/1، وصحح إسناده أحمد شاكر.(
وكما َقاَل أيضا رضي الله عنه: »ِإَنا َصُعَب َعلَيْنَا ِحْفُظ أَلَْفاِظ الُْقْرآِن، 
َوَسُهَل َعلَيْنَا الَْعَمُل ِبِه، َوِإَن َمْن بَْعَدنَا يَْسُهُل َعلَيِْهْم ِحْفُظ الُْقْرآِن، َويَْصُعُب 

َعلَيِْهُم الَْعَمُل ِبِه «. 
وكما ذكر  ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان الفضل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل 
اللَِه صلى الله عليه وسلم  ِفي َصْدِر َهِذِه اْأَُمِة َا يَْحَفُظ ِمَن الُْقْرآِن ِإَا الُسوَرةَ 
ِمنُْهُم  َورُِزُقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه اأمة يقرءون الُْقْرآَن  أَْو نَْحَوَها، 

الَصِبُي َواْأَْعَمى َوَا يُْرَزُقوَن الَْعَمَل ِبِه. 
القرآن  تدبر  تيسير  يعن على  إعداد منهج   وأجل ذلك جاءت فكرة 
الكرم والعمل به،ويخاطب مختلف الراغبن واحريصن على ذلك، فكان 
أن  تعالى  الله  سائلن  الكرم؛  القارئ  أخي  يديك  بن  نضعه  امنهج  هذا 
ينفع به الكاتب والقارئ وامعلم وامتعلم ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكرم، 

وحجة من قام على إعداده والعمل به.
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القرآن: تدبر وعمل:
هو منهج متكامل محَكم ومتخصص في التدريب على تدبر القرآن الكرم 

والعمل به وفق منهج أهل السنة واجماعة.

أهداف المشروع:
إحياء رتبة التدبر لكتاب الله. 1 .
إحياء رتبة العمل بكتاب الله. 2 .

الكرم«  بالقرآن  والعمل  مادة»التدبر  ُمَحَكم  تقدم منهج علمي  3 .
لتطبيقه في امدارس وامعاهد والكليات.

الله  كتاب  بتدبر  خاصة  موذجية  حلقات  إيجاد  في  امساهمة  4 .
والعمل به.

مساعدة امتعبدين بالقرآن الكرم لتحقيق مراتبه اخمسة 5 .
توضيح الغاية من تدبر كتاب الله وهي العمل به. 6 .

امساعدة على ترسيخ احفظ وضبط امتشابه من اآيات. 7 .

مكونات المنهج:
قَسمنا امصحف إلى )604( وحدات دراسية؛ كل وحدة منها مكونة من وجه 
من أوجه امصحف الشريف - وفق طبعة مجمع املك فهد بامدينة النبوية-  

مضاًفا إليه أربع فقرات رئيسة هي: 

الوقفات التدبرية: 1 .
سبع  وقفات تدبرية اعتنت  مقاصد اآيات )اإمانية، والتربوية( 
استخرجناها من ستة عشر كتاًبا من أمهات كتب التفسير امعتمدة 
لدى أهل السنة واجماعة، والتزمنا فيها بنص كام امفسر، فبلغ 
نحو  بن  من  اختيارها  جرى  وقفة   )4228( امنهج  وقفات  مجموع 

)15000( وقفة مثل أرشيف امشروع. 
وقد ذكرنا بآخر كل وقفة مرجعها؛ معتمدين في ذلك ذكر اسم 
امفسر بدا من اسم الكتاب، ثم رقم اجزء والصفحة وفق الطبعة 

امعتمدة في امشروع.
والتزمنا أا يزيد عدد الوقفات في اآية الواحدة أو جزء منها 
من  أكثر  واحد  ننقل عن مفسر  أا  التزمنا  كما  وقفات،  ثاث  عن 

ثاث وقفات في الوجه الواحد.
حصيل  على  امتدرب  يساعد  سؤااً  الوقفة  على  وضعنا  ثم   
ملكة التدبر، ويستطيع اإجابة عليه من الوقفة نفسها دون احاجة 

إلى الرجوع إلى مراجع أخرى. 
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جدول معاني الكلمات: 2 .
وفيه معاني بعض الكلمات الغريبة في وجه امصحف، مأخوذة من 
كتاب »السراج في غريب القرآن« لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن 

عبد العزيز اخضيري.

العمل باآيات: 3 .
لتدريب القارئ على رتبة العمل بالقرآن الكرم قمنا باقتراحثاثة 
أعمال تطبيقية مقيسة مستنبطة من آيات الوجه، ووضعنا أمام كل 

عمل نص اآية التي استنبط منها.

التوجيهات: 4 .
أو  –تربوية  الوجه  آيات  من  مستقاة  عامة  توجيهات  ثاثة  ذكرنا 
عقدية أو فقهية...إلخ-  وأمام كل توجيه نص اآية التي استنبط 

منها التوجيه.
الوقفات  استخراج  في  اعتمدناها  التي  التفسير  ومراجع  مصادر 

التدبرية:

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ت: 310	  هـ. 
 . معالم التنزيل للبغوي ت: 516	 

. احرر الوجيز ابن عطية ت: 542	 
 . اجامع أحكام القرآن للقرطبي ت: 656	 
 . تفسير شيخ اإسام ابن تيمية ت: 728	 

 . التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي ت: 741	 
 . بدائع التفسير ابن القيم ت: 751	 

. تفسير القرآن العظيم ابن كثير ت: 774	 
 . نظم الدرر للبقاعي ت: 885	 

فتح القدير للشوكاني ت: 1255	 
 . روح امعاني لألوسي ت: 1270	 

 . تيسير الكرم الرحمن للسعدي ت: 1376	 
 . التحرير والتنوير ابن عاشور ت: 1393	 

 . أضواء البيان للشنقيطي 1393	 
	 محاسن التأويل للقاسمي. 
	 أيسر التفاسير للجزائري. 
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طرق مقترحة لاستفادة من المنهج:

الطريقة اأولى: ااستفادة الفردية :
أواً: الوقفات:يقوم القارئ باإجابة على أسئلة الوقفات لوحده ، ويفضل 

أن يتدارس هذه اإجابات في وقت احق مع غيره.
ثانياً : اأعمال: يقوم القارئ باختيار ما يناسبه من اأعمال امقترحة في 

الصفحة وتطبيقها قبل انتقاله إلى الصفحة التالية.
قراءة  يقترح  التدبرية  املكة  حصيل  أساليب  لتنويع  التوجيهات:  ثالثاً: 

التوجيهات في كل صفحة.

الطريقة الثانية: ااستفادة الجماعية :
وهي طريقة مقترحة للجهات التعليمية:مثل: حلقات التحفيظ، امدارس، 

امعاهد، اجامعات، حلقات امدارسة.

أواً: الوقفات: 
في  امشرف  على  الوقفات وعرضها  أسئلة  على  باإجابة  القارئ  يقوم 

نفس اجلسة أو في اجلسة التالية لتقييمها

ثانًيا: اأعمال:
اجلسة  قبل  بتطبيقه  يقوم  اأقل  على  واحداً  عمًا  القارئ  يختار 

القادمة.  

ثالثً : التوجيهات :
يقوم امشرف مدارسة التوجيهات مع الدارسن 

ملحوظة : يقترح في امؤسسات التعليمية تقييم الدارسن ووضع درجات 
لذلك



37

فريق المشروع:
في  امتخصصن  اأكادمين  من  نخبة  امنهج  هذا  أعد   : •اإعداد  	

القرآن الكرم وعلومه حت إدارة شركة اخبرات الذكيةوهم : 
د. حمد بن جمعان العنزي .  1 .

د. أبو بكر محمد فوزي .  2 .
د. يوسف بن أحمد خليفة   3 .

د. أحمد بن صالح النقيب .  4 .
د. عبد الرحمن السيد .  5 .

د. محمد منقذ عمر فاروق .  6 .
د. محمود علي البعداني .  7 .

د.  موسى سليمان .  8 .
د. وائل عبد القادر حجاوي .  9 .

•اإشراف العلمي وامتابعة : خالد بن صالح السامة: امشرف العام  	

على مركز امنهاج لإشراف والتدريب التربوي.
اجامعات  أساتذة  من  امنهجنخبة  هذا  بتحكيم  :قام  •التحكيم  	

امتخصصن في القرآن الكرم وعلومه؛ وهم:

العليا  الدراسات  أستاذ  مسلم:  محمد  بن  مصطفى  د  أ.  1 .
بن سعود اإسامية وجامعة  اإمام محمد  سابًقا في جامعة 

الشارقة.
التدريس  هيئة  عضو  اخضيري:  العزيز  عبد  بن  محمد  د.  2 .

بجامعة املك سعود في قسم القرآن وعلومه.
التدريس  بجامعة  الربيعة: عضو هيئة  د. محمد بن عبدالله  3 .

القصيم في قسم القرآن وعلومه.
•الرعاية :تولى وقف الشيخن سعد وعبدالعزيز اموسى رعاية هذا  	

امشروع . 
• 	www.altadabur.com موقع القرآن تدبر وعمل

وجزى الله كل من ساهم في خدمة هذا امشروع بعمل أو رأي ومشورة أو 
قام بتطبيقه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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التجربة السادسة

خطوات منهجية 
للتدريب العملي 

على التدبر
تقديم

أ . أسماء التويجري
معهد معلمات القرآن الكرم بغرب الرياض

أوًا: كيف يتم تفعيل التدبر :
. • اإخاص لله	

. • الدعاء وااستعانة بالله	
 • اآيات	 ذكر  خال  من  للطالبات،  وامدارسة  التدبر  أهمية  بيان 

واأحاديث وآثار الصحابة .
 • امناسبة	 امراجع  على  واإحالة  التدبر  عن  عمل  ورش  عمل 
)نشرةكام اأعام في احث على تدبر كام املك العام التابعة 
مركز تفسير للدراسات القرآنية ، فن التدبر )د.عصام العويد( ، 

الطريق إلى القرآن )إبراهيم السكران( ،....(
 • )بامعنى	 التدبر  تفعيل  في  امناسبة  التسميع  طرق  بعض  اختيار 

-التأثير - امتشابه(
 • استخدام طرق حفيز تعن على التدبر ) إهداء كتب تدبر ، الدعاء	

، اإشادة والثناء(
 • مع	 التفسير  كتب  وقراءة  للتدبر  حفز  وواجبات  تكاليف  وضع 

اإحالة للمراجع امناسبة.
• الربط بالواقع.	
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. • تفعيل التدبر عن طريق أدوات التواصل ااجتماعي	
• 	.)تفعيل السبورة )كتابة موضوع السورة مثا

. • تفعيل البحث اجماعي وورش العمل اجماعية	
. • تفعيل اخرائط الذهنية للسور	

. • إنشاء أوراق عمل للسور	
• وصايا عملية )رسالة اجلس(.	
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ثانًيا:خطوات منهجية للتدريب العملي على التدبر:

امرجعامنهج والآليةالأ�شبوع

1

امفردات الغريبة :

•حدد امعلمة امفردات الغريبة وتطلب من الطالبة البحث عن امعنى. 	
•حدد الطالبة امفردات الغريبة وتبحث عن معناها 	

)يتم ذلك خال اأ�شبوع حتى تتدرب على البحث عن معاي امفردات ي امراجع امنا�شبة(

ال�شراج )د.حمد اخ�شري( مبتدئ

امفردات ي غريب القراآن)الأ�شفهاي(متقدم

اأي�شر التفا�شر )اأبوبكر اجزائري(

2

امعنى الإجماي وماي�شتفاد من الآيات:

•البحث عن امعنى الإجماي لاآيات 	
•ا�شتخراج هدايات الآيات 	

ال�شعدي، التف�شر امي�شر ، زبدة التف�شر)الأ�شقر(،التف�شر 
امو�شوعي،اأي�شر التفا�شر، امخت�شر ي التف�شر )مركز تف�شر(

3

اأ�شباب النزول:

تكليف الطالبة بالبحث عن اأ�شباب النزول ي كل ن�شاب ، وذلك بالرجوع لكتاب )امحرر ي 
اأ�شباب النزول( ، وحدد ما اإذا كان لاآية �شبب نزول اأو ل.

امحرر ي اأ�شباب النزول )خالد امزيني(

برنامج ق�شة اآية )د.عبدالرحمن ال�شهري(

4

اأ�شماء اه اح�شنى 

•حدد الطالبة اأ�شماء اه اح�شنى الأكر وروًدا ي ال�شورة ، ثم تبحث عن  	
معانيها بالرجوع للمراجع امنا�شبة.

تف�شر ال�شعدي،�شرح اأ�شماء اه اح�شنى )د.نوال العيد(،مع 
اه )د.�شلمان العودة(،مذكرة اأ.�شيخة القا�شم ،مذكرات 

اأ.اأمالغفيلي،�شرح اأ�شماء اه اح�شنى )�شوتي، مطبوع( ) اإبراهيم 
التويجري(
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5

مو�شوع ال�شورة واأ�شمائها وعاقة ال�شم بامو�شوع

•تبحث الطالبة عن مو�شوع ال�شورة ، واأ�شمائها وعاقة ال�شم بامو�شوع ، وذلك  	
بالرجوع للمراجع امنا�شبة.

•تتدرب الطالبة على ا�شتخراج مفردات الآيات الدالة على مو�شوع ال�شورة . 	

مو�شوعة التف�شر امو�شوعي ، برنامج التف�شر امبا�شر ،م�شات 
بيانية )ال�شامرائي(، ي ظال القراآن ،التحرير والتنوير )ابن 

عا�شور(،م�شاعد النظر ي الإ�شراف على مقا�شد ال�شور )البقاعي(

6
امنا�شبات بن حاور ال�شورة

•تبحث الطالبة عن  حاور ال�شورة ، والربط بينها . 	

مو�شوعة التف�شر امو�شوعي ، برنامج التف�شر امبا�شر ،م�شات بيانية 
)ال�شامرائي(، ي ظال القراآن ،التحرير والتنوير )ابن عا�شور.

7
�شبط امت�شابه بامعنى

•تبحث الطالبة عن قواعد ل�شبط امت�شابه مع الركيز على الربط بامعنى. 	

تف�شر ابن كثر ، م�شحف التبيان ي مت�شابه القراآن ، م�شات بيانية 
)ال�شامرائي(،الرهان ي توجيه مت�شابه القراآن مافيه من احجة 

والرهان )الكرماي(

8
ربط الآيات بالواقع

•تكلف الطالبة با�شتنباط الوقفات الربوية من الآيات 	

التف�شر الربوي)اأنور الباز(،اأي�شر التفا�شر )اجزائري(،ي 
ظال القراآن،برنامج التف�شر امبا�شر،التف�شرامو�شوعي،قواعد 

قراآنية)د.عمر امقبل( ،برنامج هدايات الآيات )اإذاعة القراآن( 
، وقفات تربوية ي �شوء القراآن الكرم)عبدالعزيز اجليل(، 

امخت�شر ي التف�شر )مركز تف�شر(
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9

ق�ش�ض القراآن - اأمثال القراآن

•تكليف الطالبة با�شتخراج العر والفوائد من الق�ش�ض القراآنية ، والأمثال. 	

ام�شتفاد من ق�ش�ض القراآن )عبدالكرم زيدان(، الت�شوير 
الفني ي القراآن الكرم )�شيد قطب(، الق�ش�ض القراآي )�شاح 
اخالدي(،الق�شة ي القراآن ، مقا�شد الدين وقيم الفن )حمد 

قطب(

الأمثال:اأمثال القراآن)ابن القيم(،الأمثال القراآنية)عبدالرحمن 
حبنكة( 

10
الأحكام الفقهية

•تكليف الطالبة با�شتخراج الأحكام الفقهية من الآيات. 	

اأ�شواء البيان لل�شنقيطي ، التف�شر امو�شوعي، املخ�ض

 الفقهي )د.�شالح الفوزان(

ثالًثا:تنبيهات هامة على تطبيق الخطوات التدريبية :
تطبيق امهارات واخطوات السابقة . • عند تدريب الطالبة على مهارة جديدة ، تستمر في 	

ا موضوعات السور وآياتها. • مراعاة امرونة في ترتيب اخطوات وفًق	

رابًعا: توصيات:
في طرح طرق مناسبة لتفعيل التدبر . • ينبغي امبادرة 	

•تبادل أوراق العمل وامدارسة . 	
•اإشادة بامراجع امناسبة وامتميزة. 	

امعهد ، واإشادة بها. • تصوير بحوث الطالبات امتميزات ، وحفظها في 	
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نماذج من اأعمال والمنتجات للمشروع
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»مدارسة سورة يوسف«
وصف الله عزوجل نبيه يوسف عليه السام بوصف اإحسان فقال تعالى 

عنه :
)...................................................(• 	

)...................................................(• 	

)...................................................(• 	

)...................................................(• 	

)...................................................(• 	

وجاء تفصيل معنى هذا اإحسان في بقية اآيات التي تصف يوسف عليه 
السام على نوعن :

أوًلا: اإحسان مع اه
).......................................( • مراقبة الله عزوجل : 	

• الصدق: ).......................................( 	
).......................................( • التقوى: 	

• الصبر: ).......................................(	

َنُه ِمْن ِعَباِدنَا  • .............: )َكَذِلَك ِلنَْصِرَف َعنُْه الُسوَء َوالَْفْحَشاء ِإ	
الُْمْخلَِصَن(

َيِْه ( • .............: )َقاَل َرِب الِسْجُن أََحُب ِإلََي ِمَما يَْدُعونَِني ِإل	
ِمَن   • َوأَُكن	 ِإلَيِْهَن  أَْصُب  َكيَْدُهَن  َعِني  تَْصِرْف  )َوِإَا   :.............

الَْجاِهِلَن( ) أنت وليي في الدنيا واآخرة(
•العفة : ).......................................( 	

ثانًيأ: اإحسان مع الخلق
في قضاء حوائج الناس وتعليمهم أمور دينهـــــم ودنياهــم :  • السعي 	

)................................................................(
 )........................................( بالعدل   • والقيام	 القيادة 
نُِصيُب  يََشاء  َحيُْث  ِمنَْها  يَتََبَوأُ  اأَْرِض  ِفي  ِليُوُسَف  َمَكَنا  )َوَكَذِلَك 

ِبَرْحَمِتنَا َمن َنَشاء َواَ نُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِننَ(
• رعاية حق الضعفاء : )..........................................(	
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 ْ • ........................ : )ِإْذ َقاَل يُوُسُف ِأَِبيِه يَا أَبَِت( )ولََما َدَخلُوا	
َعلَى يُوُسَف آَوى ِإلَيِْه أَبََويِْه َوَقاَل اْدُخلُواْ ِمْصَر ِإن َشاء اللَُه آِمِنَن(

)َوَرَفَع أَبََويِْه َعلَى الَْعْرِش َوَخُرواْ لَُه ُسَجًدا َوَقاَل يَا أَبَِت َهَذا تَْأِويُل 
ا َوَقْد أَْحَسَن ِبي ِإْذ أَْخَرَجِني ِمَن  ُرْؤيَاَي ِمن َقبُْل َقْد َجَعلََها َرِبي َحّقً
َنَزَغ الَشيَْطاُن بَيِْني َوبَيَْن  الِسْجِن َوَجاَء ِبُكم ِمَن الَْبْدِو ِمن بَْعِد أَن 

ِإْخَوِتي ِإَن َرِبي لَِطيٌف ِلَما يََشاء ِإَنُه ُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُم(
)........................................(. • احلم وكظم الغيظ :  	

ِْفُر اللَُه لَُكْم  • ........................ : )َقاَل اَ تَثِْريَب َعلَيُْكُم الَْيْوَم يَغ	
َوُهَو أَْرَحُم الَراِحِمَن(

...................( َفاْسَألُْه(  َِك  • َرب	 ِإلَى  ) اْرِجْع   : مع احزم  اللن 

...................................................................
)................

•التواضع: ).....................................................( 	

).............................................. • إكرام العشيرة: ) 	
•عفة اللسان :).................................................( 	

•الوفاء وحفظ العهد : ).........................................( 	

أساليب ووسائل الدعوة عند يوسف عليه السام:
اإحسان مع الله ومع اخلق ، وهذا مشاهد لكل من قابله ، كما قال. 1 
الفتية وإخوته كذلك في قوله تعالى : ) ..............................(

للفتية في. 2  وذلك في دعوته   ، أحد  لم يسأله  ولو  الدعوة  إلى  امبادرة 
السجن )....................................(

شكـــــــــر الله عزوجل وااعتراف بفضله ونعمته. 3 : 
 )....................................................... (

استخدام أساليب اإقناع:. 4
•القدوة الصاحة : )  .....................................( 	

• العقيدة  التدرج في الدعوة ؛ فبدأ ببيان العقيد الفاسدة ثم بن لهم	
الصحيحة : ) ......................................(

 )........... • غرس قيمة وأهمية مايدعو إليه: )..............	
• امقارنة بن احق والباطل: )...............................(	
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 : • تعريف امدعوين بالله عزوجل عن طريق أسمائه وصفاته وأفعاله	
).............................................................(
)................................... • الدعاء للمدعوين: )......	

بقضاء حاجتهم وتأويل رؤياهم  • طمأنة امدعو : فهو طمأن الفتية 	
قبل أن يدعوهم ، )..........................................(

 ) .......................................... • مراعاة النفوس: )	
الله  • الدعوة وحكيم شرع 	 تبليغ  على  يعينه  قيادي  منصًب  سعيه 

عزوجل : )..................................................(
).........................( • ربط امدعوين بتاريخ الصاحن:	
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التجربة السابعة

برنامج اإقراء

تقديم :
أ. خديجة الصغير

امركز اخيري لتعليم القرآن وعلومه

المقدمة 
القرآن  معلمات  إعداد  البيان  معاهد  تُـقـِدمه  نوعي،  قرآني  برنامج  هو 
يُـعنى برفع كفاءة اخريجة امتميزة،ومن ترغب من خارج امعاهد، _ضمن 
شروٍط محددة_ وفيه إحياًء لسنة اإقراء، أنشأته امعاهد عام 1425هـ، 
في  اخيرية  اجمعيات  مستوى  على  والبارزة  الرائدة  امشاريع  أحد  وهو 

امملكة.
ومن حن نشأته برز دوره الفاعل في اجتمع، حيث تستقطب الطالبات 
اجازات خاصة، للتدريس في اجامعات، وامعاهد القرآنية - سواء  في 
داخل مدينة الرياض أو خارجها- باإضافة إلى مدارس التحفيظ النسائية 

الصباحية و امسائية.
ولقد حظي البرنامج بعناية خاصة من قبل إدارة امعاهد، وكافة امسئوات 

فيه، حيُث بذلوا جهدا نوعياً جعل البرنامج يرقى ما هو عليه.
احاجة  حسب  واحد،  دراسي  فصل  أو  دراسين  فصلن  البرنامج  ومدة 
تعرض فيه الطالبة القرآن الكرم كامًا، غيًبا على امقرئة اجيزة، وتبدأ 
الدراسة من الساعة السابعة والنصف صباًحا، إلى الثانية عشرة والربع، 

طوال أيام اأسبوع الدراسية.
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وحصل الطالبة في نهاية البرنامج على إجازة من امقرئة اجيزة، وتعتبر 
تزكية  هذا  وفي  اإقراء،  في  باأهلَية  اجازة  للطالبة  كالشهادة  اإجازة 
للطالبة على ُحسن أدائها، وجودة قراءتها. ويقوم على البرنامج، نخبة من 
امقرئات، امؤهات شرعيا، احاصات على إجازات قرآنية بسنٍد متصل 
شروط،  وفق  بعناية  اختيارهن  م  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى 

وضوابط محددة.

الشروط الواجب توافرها في المقرئة:
أن تكون امتقدمة  حاصلة على إجازة اإقراء، وعند امفاضلة  1 .

يقدم علو السند، وعدد القراءات احاصلة عليها.
دبلوم  أو  البكالوريوس،  شهادة  على  حاصلة  امقرئة  تكون  أن  2 .
معاهد إعداد معلمات القرآن الكرم )في حال لم تكن حاصلة 
وعند  شرعًيا(،  فيه  تخصصها  يكن  لم  أو  البكالوريوس،  على 
التخصص  يقدم  البكالوريوس  على  احاصات  بن  امفاضلة 

الشرعي.
أن يكون لديها خبرة في تدريس القرآن الكرم والتجويد مدة  3 .

ا تقل عن )5( سنوات.
( سنوات. أن تكون مارست اإقراء مدة ا تقل عن )3. 4

أن يكون لديها إمام باللغة العربية. 5 .
أن تكون ذات خلق رفيع، وسيرة عطرة، وسمت حسن. 6 .

أن جتاز امقابلة الشخصية. 7 .

مهام المقرئة: 
االتزام بتقدم اخطة وتنفيذها. 1 .

اانضباط في مواعيد اإقراء.  2 .
دوري  )اختبار  التراكمية.  ااختبارات  مواعيد  على  احفاظ  3 .

بعد كل خمسة أجزاء(. 
احفاظ على جودة حفظ، وقراءة الطالبات، وخلوها من اللحن  4 .

اجلي. 
التنبيه على أهمية صحة اابتداء والوقف، أثناء القراءة. 5 .
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تدوين امقاطع التي كثر فيها اخطأ سواء احفظ، أو التجويد،  6 .
حتى يدرج لها ضمن مقاطع ااختبار، للتأكد من صحة القراءة 

بعد التصويب.
رفع الروح امعنوية للطالبات، وشحذ الهمم استكمال امسير  7 .

في طلب العلم.
آلية  على  وتدريبهن  امستمر،  التصويب  على  الطالبات  تعويد  8 .

اإقراء. 

التوصية: 
تُعّد اجهة امسئولة توصية للمقرئة؛ تذكرها فيها بأهمية أداء اأمانة التي 
حّملتها، وااهتمام برفع احصيلة العلمية للطالبات حول القرآن الكرم، 
مثل: معرفة عدد ومواضع سجدات التاوة، واستظهار أسماء السور على 
الترتيب، ومعرفة أجزائه وأحزابه وأرباعه، وضرورة التواصل مع الطالبات 
تلك  كانت  سواء  العرض؛  أثناء  يواجهنها  قد  التي  الصعوبات  وتسهيل 
الصعوبات تعليمية أو اجتماعية أو نفسية، وتسجيل جميع املحوظات التي 

على الطالبات من حن جلي، أو إسقاط حكم، أو عدد امرات التي أخطأت 
التجويد،  أحكام  من  شيء  إتقان  عدم  أو  ومواضعها،  احفظ،  في  فيها 
الكرم؛  القرآن  عرض  انتهاء  بعد  فيه  للنظر  بذلك؛  اخاص  السجل  في 
حيث تُناقش الطالبة في مواضع اخلل والقصور لديها؛ لتتأكد امقرئة من 

تصويبها لكل ما عليها من ملحوظات.

آلية تنفيذ برنامج اإقراء في المعاهد
يخضع برنامج اإقراء الداخلي _ الطالبات امرشحات من داخل امعاهد 
_ واخارجي _ الطالبات امتقدمات من خارج امعاهد_ إلى آلية تنفيذ 

محددة ضمن شروط وإجراءات تُتَبع قبل وأثناء وبعد البرنامج: 
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	وا: قبل البرنامج

شروط القبول:
ا / شروط القبول الداخلي:

لبرنامج  الدبلوم  لدراسة  البيان  معاهد  املتحقة  الطالبة  ترّشح 
اإجازة وفق اآلية التالية:

لهن  يحق  الاتي  الطالبات  بتحديد  الفروع  إدارات  	 تقوم 
االتحاق ببرنامج إجازة اإقراء، حسب الشروط التالية:

٪ فأكثر(  حصول الطالبة على تقدير جيد جًدا )أي 85«»
في معدل درجات القرآن الكرم.

٪ فأكثر( في معدل  حصولها على تقدير متاز )أي 90«»
درجات مادة التجويد نظرًيا وتطبيقًيا.

امرشحات،  طالباتها  أسماء  على  احلقة  معلمة  تُْطلع  «»

وتُبدي رأيها حول ترشيحهن، مراعية في ذلك اجوانب 
اأخاقية والسلوكية للطالبة، ومتحّرية لأمانة املقاة 
عينيها،  نصب  تعالى  الله  تقوى  جاعلة  عاتقها،  على 
ويُدّون رأي امعلمة في احقل اخصص لذلك، ويُذكر 

اموافقة  عدم  على  امعلمة  )تنبه  اموافقة.  عدم  سبب 
أو  جلية،  حون  من  تُعاني  التي  الطالبة  ترشيح  على 

إشباع أو اختاس للحركات(.
امعاهد؛  إدارة  إلى  امعاهد  فروع  من  امرشحات  أسماء  	 ترفع 

اعتمادها.
الطالبات  اختبار  جنة  امعاهد  فروع  من  فرع  كل  	 يشكل 
ومعلمة  مقرئة-   – اللجنة  )رئيسة  من  مكونة  امرشحات 
مشرفة  إشراف  حت  أخرى(  ومعلمة  امرشحة،  الطالبة 

امعلمات وامقرئات واحاضرين.
تبلّغ  ثم  اعتمادها،  امعاهد  مديرة  على  اللجنة  نتائج  	 تُعرض 

الفروع بها؛ إعان أسماء امقبوات.
ب/ شروط القبول اخارجي:

يُفتح باب القبول في برنامج اإقراء للمتقدمات من خارج امعاهد، 
الشروط  وفق  اإقراء،  طالبات  عدد  إجمالي  من   ٪10 بنسبة 

التالية:
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أن تكون امتقدمة خامة. )تقدم ما يُثبت ذلك(. 1 .
اإمام مهارات التجويد، النظري والتطبيقي. 2 .

إحضار تزكيتن خطيتن. 3 .
اجتياز ااختبار التحريري مادة التجويد. 4 .

اجتياز اختبار القرآن الكرم، وامقابلة الشخصية. 5 .
التفرغ التام للبرنامج. 6 .

عند امفاضلة بن امتقدمات تقدم خريجة معاهد البيان. 7 .
ويُعُد قبول الطالبة نهائياً إذا أثبتت جدارتها خال عرض اخمسة 

أجزاء اأولى، وحققت الشروط التالية:
التحلي باأخاق احسنة. 1 .

اانتظام في حضور احلقة، وفق الشروط امنصوص عليها في  2 .
بند الغياب.

إتقان احفظ وحسن اأداء. 3 .
صحة اخارج، وسامة النطق. 4 .

ااستجابة للتصويب. 5 .

اجتياز ااختبارات الدورية 6 .
االتزام ما هو مقرر في برنامج اإقراء من حفظ منظومات،  7 .

ومتون، وغير ذلك ما هو مقرر على الطالبات.

ثانيا: 	ثناء البرنامج

عدد طالبات الفصل الواحد : 
حتى تتحقق الفائدة امرجوة من عرض القرآن الكرم، وتدبره، والدقة 
في تصويب قراءة الطالبات؛ ابد أن يكون عدد طالبات الفصل مناسب 

للمدة احددة، 
فإذا كانت مدة البرنامج فصًا دراسياً واحداً يجب أن يكون العدد من 
)5-6( طالبات؛ وإذا كانت مدته فصلن دراسين، من )8-12( طالبة.
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طرق عرض القرآن الكريم:   
يّتبع مقرئات معاهد البيان آليات مختلفة في عرض الطالبات للقرآن 

الكرم؛ إا أنها في ُمجملها ا تخرج عن طريقتن:
	 الطريقة اأولى:

بن  بالتساوي  الوقت  تقسيم  يتم  حيث  الزمن؛  على  تعتمد   
الطالبات، على جلستن:

اجلسة اأولى: تقرأ فيها جميع الطالبات، كل طالبة  «»

مدة )10( دقائق.
اجلسة الثانية : تقرأ فيها أيضاً جميع الطالبات، كل  «»

طالبة مدة )15( دقيقة، أو حسب ما تراه امقرئة.
	 الطريقة الثانية: 

تعتمد على مقدار النصاب امعروض )طريقة عرض اأرباع(:
اجلسة اأولى: تعرض فيها كل طالبة ربع واحد فقط،  «»

بغض النظر عن الوقت امستغرق 
اجلسة الثانية: تعرض فيها كل طالبة ربًعا آخر. وقد  «»

يتسع الوقت لعرض ربع ثالث للجميع.

تنظيم الحلقة: 
يدخلَن جميع الطالبات الفصل ويبدأ العرض من الساعة )7:30( صباًحا، 
وحتى الساعة )9:10(، ثم يتوقف العرض وقت الراحة من الساعة )9:10( 
إلى الساعة )9:40(، ثم يستأنف العرض إلى الساعة )11:30(، بعد ذلك 
يخرجن وتدخل واحدة تلو اأخرى إكمال العرض إلى الساعة )12:15(، 

أما بقية فـَيبَقَن خارج الفصل للقيام ما يلي:
سرد النصاب امقرر عرضه على امقرئة كل طالبتن مًعا.   1 .

تدريب الطالبة التي حتاج إلى تدريب وعناية أكثر. 2 .
مراجعة النصاب السابق الذي م عرضه على امقرئة – يحدد يوم  3 .

في اأسبوع -
الدبلوم  امتميزات على تدريس طالبات برنامجي  الطالبات  . 4 تدريب 

العالي أو اإتقانوتصويب تاوتهن، وضبط أحكام التجويد لديهن. 
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التقويم الدوري للطالبة: 
 يتم خال السنة الدراسية إجراء ستة اختبارات، ابتداء من )5( أجزاء، إلى 

)10(، إلى )15(، وهكذا إلى نهاية امصحف، بصورة تراكمية. 

 تجريد اإقراء، وعدم خلطه بغيره من الكام 

اأجنبي حال العرض:
مثل:  الكام؛  من  بغيره  يخلط  ا  أن  الكرم  القرآن  عرض  عند  ينبغي 
التفسير، والوقفات التربوية، وغيرها؛ فقد ورد عن السلف أنهم كانوا ا 
يخلطون القرآن بغيره من الكام حن العرض؛ وإما يكتفون بالسماع، مع 

العلم أن التجويد من القرآن. 

المتون والشروح والدورات التي تقدم أثناء 

البرنامج:
تعنى إدارة امعاهد بطالبات اإقراء عناية فائقة حيث تقدم لهن متون متعلقة 
باللغة العربية، كما تقدم لهن دورات تطويرية، وأخرى  بالتجويد، وأخرى 
ذاتية، تعن الطلبة على اانطاق في تعليم كتاب الله أفراد اجتمع من 

بنات جنسها، بشكل صحيح، ومهارة عالية، فتقدم اإدارة مايلي:   

المتون التجويدية: 1 .
حفة  بشرح  اأقفال  )فتح  كتاب  من  اأطفال  حفة  من  شرح  1 .

اأطفال(،
. 2 للشيخ/ سليمان اجمزوري، أو كتاب )منحة ذي اجال في شرح 

حفة اأطفال(، تأليف: علي الضباع.
شرح من اجزرية من كتاب )شرح امقدمة اجزرية(، شرح وتعليق  3 .

الدكتور/ إبراهيم الدوسري.
ويخصص يومان في اأسبوع لشرح متني التحفة واجزرية، وقرأتها 
امن احفوظ ._  في  إجازة  ثم من؛ منح  ومن  امقرئة  على  غيبا 
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الفصل  في  اجزرية  ومن  اأول،  الدراسي  الفصل  في  التحفة  من 
الدراسي الثاني_.

شرح متن اآجرومية في النحو:  2 .
اللغة؛  في  اختصات  اأستاذات  إحدى  مع  امعاهد  إدارة  تتعاقد 
لشرح من اآجرومية في النحو، )شرح الشيخ/ محمد بن عثيمن 

رحمه الله( بواقع محاضرتن في اأسبوع لكل فرع.

الدورات التطويرية: 3 .
تتعاقد إدارة امعاهد مع بعض امدربات اختصات لتقدم الدورات 
التي تعن الطالبة على أداء مهمتها التعليمية بعد التخرج، وتقدم 
الدورات أثناء البرنامج، وتُمنح الطالبة شهادة حضور عن كل دورة، 

وهناك دورات يقترح إقامتها للطالبات مثل:
	 دورة في إدارة الصف الدراسي.

	 دورة في اإدارة امدرسية.                           
	 شرح كتاب “أخاق حملة القرآن” لآجري.

نظام الغياب واإعفاء وااعتذار:
اليوم  بحضور  الطالبة  وتُلزم  اانتظام،  لنظام  يخضع  اإقراء  برنامج 

الدراسي كامًا.

الغياب:   1 .
غاية  في  أمر  اليومي  بالدوام  والتزامها  احلقة،  في  الطالبة  تواجد 
اأهمية؛ لذا كان من الضروري أن يُوضع إجراء إداري في سبيل حقيق 
هذا امطلب؛ وعليه فإنه ا يُسمح للطالبة بالغياب أكثر من )20٪ ( من 
أيام  ( أي 10  أو) ٪13   الدراسي كامًا متفرقة،  الفصل  أيام  مجموع 

متتالية، وعليها إحضار عذر طبي يثبت حاجتها لذلك.

اإعفاء:   2 .
تعفى الطالبة من عرض القرآن الكرم بعد انتهائها من عرض اخمسة 

أجزاء اأولى، في احاات التالية: 
ظهور ضعف في احفظ. 1 .

ظهور ضعف القدرة على القراءة الصحيحة اجودة بعد التصويب  2 .
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من قبل امقرئة. 
ظهور حن جلي أثناء العرض، وإن قل. 3 .

ظهور ما يخل بأخاق حاملة كتاب الله تعالى. 4 .
الدراسي  الفصل  أيام  مجموع  من   )  ٪ 5 .20( الغياب  نسبة  جاوز 

كامًا متفرقة، أو جاوز
) 13٪ ( أي 10 أيام متتالية، وإن كانت بعذر طبي.

وامقرئات  امعلمات  )مشرفة  من  مكونة  جنة  بتشكيل  الفرع  إدارة  تقوم 
ودراسة  الطالبة  قراءة  لسماع  ؛  الطالبة(  معلمة  امقرئة،  واحاضرين، 

إعفائها من إكمال العرض، وتُعّبأ استمارة خاصة بهذا اإجراء، 
ثم تُرفع استمارة اإعفاء إدارة امعاهد اعتمادها، واتخاذ الازم.

ااعتذار:  3 .
يحق للطالبة املتحقة ببرنامج اإقراء ااعتذار، ولكن يبقى دور امقرئة في 
على  كثَب  بالتعرف عن  وذلك  رغبتها؛  ثنيها عن  ومحاولة  معها،  اجلوس 
سبب امشكلة الدافعة لها لاعتذار، والتعاون معها للتغلب على ما يواجهها 
مع  امقرئة  وتتواصل  أمكن،  ما  ااستمرار  على  ومعاونتها  عقبات،  من 
مديرة الفرع؛ إطاعها على حالة الطالبة، واإجراءات امتخذة، فإن تعذر 
استمرار الطالبة في البرنامج، تقوم بتعبئة ااستمارة اخاصة بااعتذار، 

مع بيان اأسباب والدوافع، ومن ثم ترفع إلى إدارة القبول والتسجيل.
الدراسة في امعهد؛حن  امعتَِذرة وامُعَفاة  ملحوظة: تواصل الطالبة 

استام الرد من إدارة امعاهد.
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ثالثً: بعد انتهاء البرنامج

ما قبل انتهاء عرض القرآن الكريم
 حضر مشرفة امعلمات وامقرئات واحاضرين و قبيل انتهاء عرض 

القرآن الكرم وذلك للعمل باآتي:
	 ااطاع النهائي واأخير على السجل اخاص بامقرئة معرفة 
درجات  خال  من  جويدا  و  حفًظا  الطالبات  مستوى  تقدم 

اختباراتهن التراكمية. 
من  للتأكد  وذلك  اأخيرة،  للمرة  الطالبات  قراءة  	 سماع 
استحقاق الطالبة إجازة اإقراء، واعتماد توثيقها من اجهة 

ذات ااختصاص. 

منح اإجازة لمن كانت تعاني من إشكال في الفك:
أو  لثغة  )من  النطق  أو  الفك  في  إشكال  لديهن  الطالبات  بعض  هناك 
اإشكال  وهذا  احروف،  لبعض  نطقها  على  أثر  له  كان  ما   ،) غيره 

يتفاوت من طالبة أخرى:

النطق  يؤثر على صحة  أنه  يبدو  بسيًطا، ا  إشكااً  كان  	 فإن 
باحروف؛ فإنها منح اإجازة.

	 أما من كانت تعاني من إشكال يؤثر على صحة نطقها للحروف؛ 
بحيث ا يتضح صوت احرف، أو يختلط بغيره من احروف، 

فأنها ا منح اإجازة.

قراءة السند:
     بعد اانتهاء من عرض القرآن الكرم تتم قراءة سلسلة السند كاملة 
على الطالبات اجازات إما من  قبل اجيزة نفسها أو من قبل إحدى 

الطالبات اجازات. 

العبارة التقديمية للسند:
    تكتب امقرئة في مقدمة السند ماتراه مناسًبا للطالبة اجازة، مشيرًة إلى 
ما يعكس مستوى أداء الطالبة، باستخدام عبارات مثل: »اجيدة، امتقنة«، 
إلى غير ذلك من ألفاظ، كما أنه ليس باأمر امُلِزم، إبقاء الديباجة التي 
للُمَجازة، مثل: )وكان من جّد  والثناء  للمدح  وامتضمنة  تتصدر اإجازة، 
واجتهد في حصيل هذا العلم النفيس، واعتنى بتاوة كتاب الله وحفظه، 
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الله دنيا  السعيدة إن شاء  النباء،  العلماء، واختار صحبة اأماجد  وازم 
اأخت  والشرف  العز  بدوام  يحفظها  أن  تعالى  الله  من  أرجو  وآخرة،من 

الكرمة ...(، ما اعتادت على كتابته امقرئات. 

التوصية: 
تُعّد اجهة امسئولة توصية للمقرئة؛ تذكرها فيها بأهمية أداء اأمانة 
التي حّملتها، وااهتمام برفع احصيلة العلمية للطالبات حول القرآن 
الكرم، مثل: معرفة عدد ومواضع سجدات التاوة، واستظهار أسماء 
السور على الترتيب، ومعرفة أجزائه وأحزابه وأرباعه، وضرورة التواصل 
مع الطالبات وتسهيل الصعوبات التي قد يواجهنها أثناء العرض؛ سواء 
وتسجيل جميع  نفسية،  أو  اجتماعية  أو  تعليمية  الصعوبات  تلك  كانت 
املحوظات التي على الطالبات من حن جلي، أو إسقاط حكم، أو عدد 
امرات التي أخطأت فيها في احفظ، ومواضعها، أو عدم إتقان شيء 
انتهاء  بعد  فيه  للنظر  بذلك؛  السجل اخاص  في  التجويد،  أحكام  من 
عرض القرآن الكرم؛ حيث تُناقش الطالبة في مواضع اخلل والقصور 

لديها؛ لتتأكد امقرئة من تصويبها لكل ما عليها من ملحوظات.

لنا  ويغفر  اخلل  ويجنبنا  الصواب  أمرنا  من  يُلهمنا  أن  نسأل  والله  هذا 
الزلل   

وصلى الله على سيد البشر محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعن
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مسّودة تقييم المرشحات لإقراء )برنامج الدبلوم(  لعام      14هـ 
الفرع ).............................(

ا�شم الطالبة

النر واإمامام�شددامخارج وال�شفاتامدودالغن والإخفاء
احركات

اللحن 
امجموعاجلي

عدم 
تطبيق

)1(

عدم 
اإتقان
½

عدم 
تطبيق

)1(

عدم 
اإتقان
½

عدم 
تطبيق

)1(

عدم 
اإتقان
½

100درجتان½)1(

�ض 1

�ض 2

ملحوظات

�ض 1

�ض 2

ملحوظات

�ض 1

�ض 2
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ملحوظات

�ض 1

�ض 2

ملحوظات

�ض 1

�ض 2

ملحوظات

�ض 1

�ض 2

ملحوظات

عضوة اللجنة امعلمة : .................................... التوقيع: .....................         التاريخ: .......................

ا�شم الطالبة

النر واإمامام�شددامخارج وال�شفاتامدودالغن والإخفاء
احركات

اللحن 
امجموعاجلي

عدم 
تطبيق

)1(

عدم 
اإتقان
½

عدم 
تطبيق

)1(

عدم 
اإتقان
½

عدم 
تطبيق

)1(

عدم 
اإتقان
½

100درجتان½)1(
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استمارة  تقييم الطالبات  المرشحات لإقراء)برنامج الدبلوم(لعام   14هـ  
فرع )........................ (

تقييم امعلمةتقييم امقرئةا�شم الطالبةم
)1(

تقييم امعلمة
امعدلامجموع)2(

كتبته/ رئيسة اللجنة: ...................................                     التوقيع: ............................. التاريخ: ..............................
راجعته/ مشرفة شؤون امعلمات وامقرئات واحاضرين   التوقيع: ...............................التاريخ: .......................
اعتماد /امديرة العامة :                                         التوقيع:  ........................... التاريخ: ...............................
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 التجربة الثامنة

الشراكة والخدمة 
المجتمعية

تقديم :
أ.  أسماء السالم

اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم بامنطقة الشرقية

فكرة التجربة :
 مشاركة مؤسسات التعليم امماثلة وامناشط اجتمعية في امنطقة 

أهداف التجربة :
عاقات  بناء  خال  من  وذلك  بفاعلية  اجتمع  مع  امعهد  عاقات  إدارة 
متبادلة في اخبرات بن امعهد وخبراء من اجتمع وتأسيس شراكة بن 
امعاهد ذات الصلة واجهات امانحة وتوصيل رؤية ورسالة وأهداف امعهد 

أكبر شريحة مكنة من اجتمع .

نتائج التجربة وآثارها : 
امشاركة في املتقيات والبرامج الدعوية في امنطقة ) البرنامج  1 .
اخبر – حملة  والتعليم محافظة  التربية  مكتب  قبل  من  امعد 

شواطئ اأمان – ( .
امشاركة في اأنشطة الصيفية التابعة للجمعية اخيرية لتحفيظ  2 .

القرآن الكرم بامنطقة الشرقية .
إتاحة التدريب اميداني لطالبات امعهد في امدارس احكومية . 3 .
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امهني  التطوير  برنامج  في  امعهد  موظفات  تدريبية  مقاعد  منح  4 .
معلمات العلوم الشرعية التابع لوزارة التربية والتعليم محافظة 

اخبر .
امشاركة في جان في مسابقة القرآن الكرم وتفسيره في جامعة  5 .

الدمام.

مؤشرات نجاح التجربة :
منسوبات  عليه  وقامت  اخير  قافلة  برنامج  في  مقرأة  إقامة  1 .

امعهد.
الكرم  القرآن  مسابقة  في  التحكيم  جان  في  الثانية  امشاركة  2 .

وتفسيره في جامعة الدمام .
إقامة ركن خاص بامعهد في حملة شواطئ اأمان . 3 .
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التجربة التاسعة

برنامج الرياحين

تقديم :
أ. خالد بن عابر العنزي

اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم بالرياض

رسالتنا: 
تنشأة جيل قرآني على حفظ القرآن الكرم قبل سن البلوغ كي يكون مهيئاً 

لتلقي سائر العلوم النافعة عاماً بالقرآن خادماً لدينه وأمته. 

رؤيتنا:  
العمل على حفيظ القرآن الكرم للناشئة بأسلوب متجدد وشيق، حقيقاً 
آمال اآباء وامربن في تخريج حفظة لكتاب الله في سن مبكرة في أقصر 

فترة وأفضل نتيجة. 

هدفنا: 
في  تعالى  الله  كتاب  بتحفيظ  للناشئة  الذهبية  الفترة  استغال  1 .

سن مبكرة ووقت قصير. 
تهيئة الناشئة لتلقي العلوم النافعة .  2 .

إيجاد محضن تربوي آمن في ظل كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى  3 .
الله عليه وسلم. 
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حفظ الناشئة عن امؤثرات السلبية  التي تسيء للفرد واجتمع.  4 .
التحفيظ  دور وحلقات  البرنامج وتشجيع  السعي في نشر فكرة  5 .

لتبنيها. 

فكرة البرنامج :
كنا نسمع بن احن واآخر أن طفا في السابعة من عمره يحفظ 
كتاب الله كاما، أو طفلة في التاسعة، وكذا ابن خمس سنن قد أم حفظ 
أن  أو   ، عادين  أطفاا  ليسوا  هؤاء  أن  نظن  وكنا   ! جزءا  عشر  خمسة 
الله أعطاهم موهبة وقدرات خاصة ، لكن الله أراد أن نفكر في اموضوع 
ونتأمل كيف حفظ هؤاء الندرة من اأطفال ذلك الكم الهائل من اآيات 
والسور في مدة وجيزة وقبل البلوغ !  وهل هؤاء اأطفال الذين حفظوا هم 
خوارق للعادات ؟! أم أن لهم عقوا مثل بقية اأطفال واهتمامات كسائر 

من بأعمارهم من الصغار؟!
البحث  مع  الذهن  في  جول  كانت  واخواطر  التساؤات  تلك  كل 
وااستشارة عاما كاما ، وكنا نستشير معلمي التحفيظ في حلقات القرآن 

وكذا امربن واآباء واختصن في الوسائل والطرق التي تعن على حفيظ 
الواقع  إلى  الفكرة  ، وخرجت  تعالى  الله  كتاَب  اأولى  مراحله  في  الطفل 

وكان انطاقها في يوم 6 /8/ 1425هـ . بحمد الله وتوفيقه.

 ميزات البرنامج
تخصصه في اأطفال الصغار الذين أعمارهم من 4 – 6. 1 سنوات. 

تركيزه على احفظ واإتقان فإذا قلنا حفظ الطاب خمسة أجزاء  2 .
فإنه يعني بحق حفظ خمسة أجزاء . 

وجود البرامج امساندة للقرآن مثل )اأحاديث – اأخاق – اأذكار  3 .
– القصص – العقيدة( ما يساهم في حصول الطاب على احفظ 

والتربية معاً. 
وجود النشاط امصاحب من رحات وزيارات ومسابقات .  4 .

وجود امدرسن اأكفاء الذين يجمعون بن اخبرة والعلم والتربية  5 .
وااحتساب. 

وجود إشراف تعليمي وإشــراف آخر إداري .  6 .



66

وقد  نساء؛  الطالبات  بتدريس  ويقوم  الطاب رجال  بتدريس  يقوم  7 .
من  امبكرة  السن  هذه  في  بينهم  فصلوا  الذين  الوحيدين  نكون 

العمر. 
دورات  وتشمل  وامعلمن  للمشرفن  امستمرة  التدريبية  الدورات  8 .

تدريبية ، دورات علمية ، دورات تطويريه . 
قلة عدد الطاب في احلقة الواحد بحيث ا يزيد عن 10. 9 طاب . 
العملية  في  يساعد  ما  والبيت،  البرنامج  بن  امستمر  التواصل  10 .

التعليمية . 
خطة  وفق  ابنه  مع  بامراجعة  يقوم  بحيث  اأمر  لولي  منهج  وضع  11 .

الرياحن . 
سن  حتى  التلقن  سن  بعد  ما  للحفظ  الطالب  مواصلة  إمكانية  12 .
العاشرة ، فيحفظ القرآن الكرم كامًا وفق منهج مدروس ومخطط 

له بعناية.

ثمار البرنامج
ثقة أولياء اأمور بالبرنامج.  1 .

ثقة امشايخ والعلماء وامربن بالبرنامج .  2 .
قيام بعض طاب الدراسات العليا من جامعة املك سعود وجامعة  3 .

اإمام محمد بن سعود بإجراء دراسات واستبانات. 
ااستفادة  على  وحرصهم  للبرنامج  وامربن  اختصن  زيارات  4 .

منهم. 
التطور الكبير لدى طاب البرنامج في احفظ واملكة وسرعة اانتباه  5 .

واجرأة والقدرة على التركيز ما يسهم في التفوق الدراسي. 
العدد امتزايد للطاب حيث كانت القفزات هائلة جداً ؛ ففي بداية  6 .
، ثم  الى140 ، ثم  البرنامج كان عدد طابنا 22 ، ثم زاد إلى 56 
200، ثم  350 طالب وطالبة ، وهذا الفصل وصل العدد إلى 1045 

طالباً وطالبًة ولله احمد وامنة وحده. 
جميع  من  طاب  لدينا  كان  حيث  وأعاجم  عرب  طاب  مشاركة  7 .
لدينا  كان  كذلك  وأريتريا،  وفرنسا  والهند  باكستان  مثل  البلدان 

طاب من ذوي ااحتياجات اخاصة. 
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تفوق طاب البرنامج في دراستهم النظامية وحصولهم على مراكز  8 .
متقدمة . 

بتخريج  نبدأ  تعالى سوف  الله  بإذن  للقرآن حيث  امستمر  احفظ  9 .
أول دفعة من اخامن الذين أعمارهم 10 سنوات فأقل.

خطة البرنامج:

مرحلة التمهيدي: 
هي مرحلة تعنى بالطاب الصغار من عمر 4 إلى 6 سنوات يتم الطالب 
دخول  قبل  بإتقان  الواحدة  السنة  في  الله  بإذن  أجزاء   5 حفظ   فيها 
امدرسة، يصاحب امرحلة عدد من امناهج اأخرى مثل كتاب زاد امسلم  
القصص،  والفقه وشيء من  واأذكار  واأحاديث  بالعقيدة  يهتم  والذي 

كما تتضمن امرحلة كتاب اقرأ لتعلم القراءة والكتابة..

مرحلة اابتدائي: 
هي مرحلة مختصة بطاب امرحلة اابتدائية من الصف اأول اابتدائي 
إلى الصف السادس، وتبدأ الدراسة في هذه امرحلة من بعد صاة العصر 
ليستطيع الطالب أن يكمل ما حفظه وليختم بإذن الله في الصف اخامس 
السادس  الصف  في  كامًا  القرآن  ويضبط  يراجع  وبحيث  اابتدائي 

اابتدائي .

تطورات البرنامج :
شرق  النسيم  بحي  اخرجي  جامع  في  البرنامج  بداية  هـ  1 .1425

الرياض.
هـ م اانتقال إلى مبنى خاص نظرا لزيادة أعداد الطاب. 2 .1426

صاة  بعد  اابتدائية  للمرحلة  الرياحن  قسم  افتتاح  م  هـ  3 .1427
العصر.

هـ م افتتاح فرع البنات بحي النسيم شرق الرياض. 4 .1428
هـ م افتتاح فرع للبنن بحي امونسية بقسميه صباحا وعصرا  5 .1430

وذلك شمال شرق الرياض.
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1431. 6 هـ م افتتاح فرع للبنن بحي الشفا بقسميه صباحاً وعصراً 
وذلك في جنوب الرياض. 

صباحاً  بقسميه  امنصورة  بحي  للبنن  فرع  افتتاح  م  هـ   7 .1432
وعصراً وذلك في وسط الرياض. 

1433. 8 هـ م افتتاح فرع للبنن بحي السام بقسميه صباحاً وعصراً 
وذلك في شرق الرياض. 

1435. 9 هـ م افتتاح فرع للبنن بحي الفاح بقسميه صباحاً وعصراً 
شمال الرياض. 

صباحاً  بقسيمة  الصحافة  بحي  للبنن  فرع  افتتاح  م  هـ   10 .1436
وعصراً شمال الرياض. 

1436. 11 هـ م افتتاح فرع للبنن بحي العريجاء بقسميه صبحاً وعصراً 
غرب الرياض. 

وقد م تطبيق الفكرة داخل امملكة العربية السعودية في كل من: 
 . • حائل	

. • مكة	
•جدة .  	

•خميس مشيط.  	

تطبيقها  وم  السعودية  العربية  امملكة  خارج حدود  إلى  الفكرة  وخرجت 
بنجاح في كل من: 

 . • اأردن	
•مصر .  	

•السودان.  	
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أرقام وإحصائيات 

امعلمن  وامعلمات والإداريينالطاب والطالباتال�شنة
1426223
1427565
142814014
142920018
143034435
143143045
143255057
143366076

 143483586
143594795
14361045143

الدورات الصيفية : 
العام  للطاب خال  ما م حفظه  مراجعة  نشاطاً صيفياً  الرياحن  تقيم 
الدراسي وذلك في اإجازة الصيفية حتى ا يتفلت من الطاب حفظهم، 
ويصاحبه برنامجاً ترفيهياً ورياضياً يتعلمون فيه الكاراتيه وركوب اخيل 
ورحات ترفيهية ومسابقات تنشيطية لأسر يشترك فيها أولياء اأمور.  

للتواصل: 
موقع البرنامج على شبكة اإنترنت

 www.alrayaheen.com

صفحة البرنامج على فيس بوك:
 برنامج الرياحن لتحفيظ القرآن الكرم. 

: حساب البرنامج بتويتر 
 @alrayaheen1425 

حساب البرنامج بإنستقرام :
 alrayaheen1425 

 : البريد اإلكتروني   
 rayaheenmaster@gmail.com
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التجربة العاشرة

هيا نمرح ونتعلم

تقديم :
أ. خالد بن عيد السلمي

أواً  : فكرة البرنامج ومسيرته 
من خال التأمل والتفكير فيما مكن أن يُطرح لأبناء في امرحلة اابتدائية 
خال فترة اختبارات امرحلتن امتوسطة والثانوية ، حيث أن غالبية اأسر 
تركز اهتمامها على اأبناء  الذين لديهم اختبارات حدد مستواهم ومدى 
طاب   ( البراعم  فئة  عن  وينشغلون  الفترة  هذه  في  العلمي  حصيلهم 
امرحلة اابتدائية ( فيكون الشارع وما فيه من أخطار هو احضن الوحيد 

مثل هذه الفئة من اأبناء .
الغالية  الفئة  لهذه  برنامج  إيجاد  فكرة  نور  جمعية  لدى  نشأت  هنا  من 
بالشراكة مع جنة التنمية ااجتماعية اأهلية باحافظة ، حيث حتم عليها 
الواجب الديني واجتمعي إيجاد بيئة آمنة لهم حفاظا ً عليهم من اخاطر 
التي حدق بهم في هذه الفترة احرجة والتي انشغل فيها اأهل عن العناية 
برنامج  انطلق  اأول  الفصل  هـ في  ، ففي عام 1433  لهم   والرعاية  بهم 
أولياء  ونال استحسان   ً ملموسا   ً ( حيث حقق جاحا  ونتعلم  ) هيا مرح 
اأمور حيث أصبح أبنائهم في محضن آمن وحت رعاية قرآنية وترفيهية 

جاذبة.
اكتماله  وذلك  البرنامج  فيه  يُنفذ  أن  مكن  ميز  صرح  لوجود   ً ونظرا 
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بجميع اجوانب التعليمية والترفيهية وهو صرح عماق يندر  أن يوجد مثله في أغلب احافظات امماثلة .
لهذا حرصت جمعية نور على عقد شراكة مع جنة التنمية ااجتماعية اأهلية محافظة الكامل استغال هذا امرفق الذي يضم ماعب لكرة القدم 
مفروشة ، وبه مسبحان في صالة مغلقة كما به صالة مكيفة واسعة  للبرامج الثقافية والدورات التدريبية ومسجد جتمع فيه جميع احلقات وقت 
برنامج احفظ  وامراجعة ويتخلل ذلك أوقات لتناول وجبات خفيفة للطاب امشاركن وهدايا وسحوبات يومية وجوائز كبرى وحفل افتتاح للبرنامج 

وحفل ختامي ، هذه كلها كانت جوانب ميزة  وجذابة حفزت  كثير من الطاب للمشاركة في البرنامج وااستفادة منه .
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ثانياً  : خطة البرنامج  

غر�ض حبة القراآن الكرم ي نفو�ض النا�شئة .الهدف ال�شراتيجي

هيا مرح ونتعلما�شم الرنامج

جنة التنمية الجتماعية الأهلية محافظة بال�شراكة معاإدارة ال�شوؤون التعليميةالإدارة امنفذة
الكامل

ا�شتثمار اأوقات طاب امرحلة البتدائية ي فرة اختبارات مدار�ض التعليم العام للمرحلتن امتو�شطة والثانوية فكرة الرنامج
وتقدم الرامج اجذابة والنافعة لهم .

يومياً من �شاة الع�شر اإى ال�شاعة 10 م�شاًء9 اأيام  خال فرة الختبارات مدة الرنامج

اأهداف الرنامج

1. جذب للطاب للم�شاركة ي احلقات وحفظ القراآن الكرم.
2. تن�شيط الطاب ي فرة اختبارات امراحل العليا وحفيزهم .

3. اإبراز دور اجمعية ي امجتمع والهتمام بالنا�شئة.
4. ا�شتك�شاف اموهوبن من بن الطلبة .

5. حفظ اأوقات الطاب ما يعود عليهم بالنفع و الفائدة .

200طالبالعدد ام�شتهدفطاب امرحلة البتدائية الفئة ام�شتهدفة

�شعد اه �شعد ال�شلميمدير ام�شروع14 معلم وم�شرفعدد العاملن

الرامج

ريا�شي :
1. دوري كرة القدم

2.دوري املعب ال�شابوي
3.ال�شباحة

4.الألعاب الفردية

ثقاي :
1. م�شابقات ثقافية
2. م�شابقة حركية

3. الدورات التدريبية 

قراآي :
مراجعة مكثفة للحفظ

حفظ جديد
اختبارات

تكرم للطاب الناجحن
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رابعاً  : ثمار البرنامج 
هيا مرح ونتعلم البيانم

هيا مرح ونتعلم )2()1(

68عدد احلقات القراآنية1

165195عدد الطاب ام�شجلن2

110122متو�شط اح�شور اليومي ) الردد(3

عدد الطاب الناجحن ي اختبار 4
3948اأجزاء امراجعة

تاريخ الرنامج5
من 1435/3/4 هـ

اإى 
1435/3/14هـ

من 1435/7/26هـ
اإى 1435/8/6 هـ

خامساً  : أثر البرنامج على المجتمع
زيادة أعداد طاب احلقات في كل فصل دراسي بنسبة ا تقل عن  1 .

10٪ في كل حلقة .
في  ذلك  ويظهر  اجمعية  تقدمها  التي  البرامج  عن  اجتمع  رضا  2 .
الرسائل العديدة التي وصلت للعاملن في اميدان وكذلك الرسائل 

التي تصل إلى إدارة اجمعية بالشكر والثناء .
شكر اجهات الرسمية وامسؤولن وعلى رأسهم محافظ محافظة  3 .
البرنامج  هذا  في  امبذولة  اجهود  على  اجمعية  لرئيس  الكامل  

وذلك عند زيارة رئيس اجمعية له في مقر احافظة .
البرنامج  لهذا  وتشجيعهم  اأمور  أولياء  من  الكثير  شكر  وصول  4 .
أن  والثناء عليه حيث  البرنامج  الى مقر  وذلك من خال احضور 
اأسر شعرت باإطمئنان على اأبناء في مثل هذا احضن  التربوي 

الترفيهي اآمن .
للبرنامج  ورعايته  باحافظة  والتعليم  التربية  مكتب  مدير  حضور  5 .

وإعجابه به وشكر القائمن عليه .
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التجربة الحادية عشرة

الحافظ الصغير

تقديم :
أ. فاطمة محمد المرزوق
معهد معلمات القرآن بشرق الرياض

فكرة المشروع :  
برنامج أطفال احضانات يهدف إلى حفيظهم قصار السور عن طريق 
 ، أسبوعن  كل  سورة  الطفل  يحفظ  بحيث   ، السورة  يكرر  جهاز  تشغيل 
ويتم   ، الدراسي  عاٍم  خال  سور  تسع  والثاث  السنتن  عمر  في  ويُنهي 
تنفيذ البرنامج في الظروف الطبيعية الروتينية في احضانات ، فا يُقَيد 
احركة  حرية  له  تترك  بل   ، محدد  مكان  يُلزم  أو  معينة  بجلسة  الطفل 
واللعب والنوم واأكل أثناء استماعه ، كما أنه لن يتم غلق شاشة العرض 

التي تعمل يوميا لأطفال ولكن يخفض صوتها عن امعتاد قليا.
ويكون دور احاضنة ماحظة عمل اجهاز واإباغ حن توقفه أو إعادة 

تشغيله والتعامل مع اخلل الذي قد يطرأ عليه.
مدة  التلقائي  بالتكرار  يعمل  ما  غيرها  أو  آيبود  أو  )حاسب  جهاز  يوَفر 
)آيات/ برنامج  وباستخدام  الصوت،  واضحة  وسَماعة  ساعات(  أربع 
Ayat ، من إصدارات جامعة املك سعود، وهو برنامج قرآني شامل يدعم 
التكرار والتفسير والترجمة ومكن اختيار التاوة بصوت العديد من القراء 
اجيدين ، ويعمل على جميع أنظمة احاسب واأجهزة الذكية(ويتم اختيار 

السورة وفقا للخطة التي أُعَدت وتكرارها مدة أسبوعن.
ثم ننتقل للسورة الثانية خال أسبوعن وهكذا.
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الفئة المستهدفة:
أطفال احضانات من عمر سنة ونصف إلى ثاث سنوات.

اأهداف  :
استغال وقت اأطفال في احضانات بحفظ كتاب الله. 1 .

استثمار مرحلة ثمينة من مراحل الطفل العمرية وهي مرحلة بدايات  2 .
التعلم والنطق بحفظ وتكرار آيات من كتاب الله.

مساعدة الطفل في عمر السنتن والثاث على النطق الصحيح من  3 .
خال تكرار اآيات،

حمل عبء كبير عن اأمهات وامعلمات من حيث حفظ الطفل حن  4 .
التحاقه بامدرسة.

حقيق اجرأة للطفل والنضج امبكر كما أفادته الدراسات حفظة  5 .
كتاب الله منذ الصغر .

خطوات تنفيذ المشروع : 
حصر عدد اأطفال من الفئة امستهدفة في احضانة. 1 .

توزع استبانة على اأمهات معرفة: 2 .
عمر الطفل - مستوى النطق لديه _  مدى تقبل اأم للفكرة _ 

اقتراحات لتحسن امشروع.
فيها  امشاركة  على  وحفيزهن  بالفكرة  احاضنات  تعريف  3 .

وتنظيمها. 
وضع خطة سنوية لسير البرنامج. 4 .

توفير جهاز يكرر اآيات. 5 .
تنفيذ البرنامج خال فصل دراسي 6 .

تقوم وقياس جاح البرنامج عن طريق: 7 .
عدد احفاظ من اأطفال ، استبانة  ومقابلة اأمهات.

مكافأة احفاظ. 8 .
تكرم احاضنات. 9 .
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مزايا المشروع :
سهولة التطبيق . 1 .

قلة التكلفة امادية . 2 .
عدم إرهاق اأم أو احاضنة في عملية التحفيظ . 3 .

يتم في ظروف طبيعية للطفل دون تقييده بجلسة معينة . 4 .
مناسب للتطبيق في كافة أنواع احضانات . 5 .

مقر التنفيذ:
حضانة معهد معلمات القرآن الكرم بشرق الرياض ، ومكن تطبيقه في 

أي حضانة من حضانات امدارس النسائية أو احكومية.

أهمية المشروع:
قال تعالى )والله أخرجكم من بطون أمهاتكم اتعلمون شيئا..( النحل 78

العقلي  امؤثرة في مو الطفل  البيئية  العوامل  لو استعرضنا بشكل سريع 
لوجدنا أنه يخرج إلى احياة دون أي معلومات أوبيانات ، ويتدرج في اكتساب 

تلك امعلومات والتعامل معها وااستجابة لها من خال التفاعل مع امثيرات 
اختلفة ، ثم ايلبث أن يكِون مفاهيم حول اأشياء ثم يبدأ بالتكوين اللغوي، 
امراحل  ومن   ، لغته  يسمعها سيكون مستوى  التي  اللغة  مستوى  وبحسب 
امهمة في هذه الفترة مرحلة التقليد وتخزين كل مايسمعه ومن ثم تكراره، 
فان للطفل ذاكرة عجيبة وقدرة ميزة على احفظ والتخزين وامتصاص 
امعلومات التي يخرجها فجأة، ومتى ماُملئت ذاكرة الطفل بامفيد وكررنا 

على مسامعه مانريد فإنه سيظل يردده ويكِون حصيلته اللغوية منه.
الكرم  للقرآن  الطفل  استماع  كثرة  أن  احديثة   الدراسات  وقد رصدت 
على  كبير  أثر  له  عمره  من  متقدمة  مراحل  إلى  أمه  رحم  في  تكِونه  منذ 
موه اإدراكي و اللغوي من حيث تقوم لسانه  وقدرته على نطق الكلمات 
العربية نطقا صحيحا ما يعزز مهارة حفظه وحدثه بفصاحة ، وكذلك 

مهارة القراءة فيما بعد. 
وأكدت دراسة أجراها الدكتور عبد الباسط متولي مدِرس الصحة النفسية 
إلى أهمية حفظ اأطفال امبكر للقران ما له من أثر كبير ليس فقط على 

النمو اللغوي ولكن يتعَدى تأثير ذلك إلى النمو العقلي والنمو الشخصي.
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وقد قامت الدكتورة رسمَية علي خليل- طبيبة أطفال- تعمل في جامعة 
أم القرى 

بدراسة تتبعية لتوجيه الطفل احضن إساميا حيث تقول في كتاب )لغة 
الطفل( : وهي دراسة فريدة ومثيرة وطريفة في خطواتها ونتائجها، وهي 
جميع  في  الرضيع  طفلها  مسامع  على  الكرم  للقرآن  بكثرة  اأم  ترداد 
ظروفه، وكلما عا صوته بالبكاء رفعت اأم صوتها بالقرآن ، وكان احضن 
يتابع أمه وهي تقرأ القرآن ويكف عن الرضاعة فترة ثم ينظر إلى أمه و 

يتابعها ثم يواصل رضاعته في سرور.
بعض  فعلم  الكام  في  الطفل  بدأ  ونصف  سنة  بعد  أنه  النتيجة  وكانت 
اأدعية البسيطة وكلمات مثل الله اكبر ..احمد لله.. ا اله إا الله.. صلى 

الله عليه وسلم ..
من  أجزاء  وحفظن  مبكرا  تكلمن  استجابة،  أسرع  البنات  كانت  تقول:  و 

القرآن في عمر سنتن وسنتن ونصف 
القرآن  التجربة على ثمانن طفا فحفظ ستون طفا منهم  وجرت هذه 

عند بلوغ سن خمس سنن.

ومن هذه اأهمية انطلقت فكرة امشروع ففي اآونة اأخيرة كثرت قنوات 
حتى  اأولى  أشهرهم  منذ  اأطفال  بها  وتعلق  اليوتيوب  ومقاطع  اإنشاد 
أصبحنا نرى ابن السنة والنصف يردد بعض الكلمات غير امفهومة بلحن 
بكثرة  ذلك  نزاحم  أن  فرأينا   ، اأناشيد  تلك  ما يسمعه من  معن محاكاة 

استماعه آيات من القرآن الكرم
لفترة طويلة متد أربع ساعات  في احضانة  الطفل  ناهيك عن جلوس 
البرنامج  بهذا  فرأينا  عمره  من  ونصف  لسنتن  تصل  قد  مدة  متواصلة 
اسنغال هذا الوقت الثمن من مرحلة الطفل امبكرة ليخِزن سور من القرآن 
الكرم تُسِهل فيما بعد عملية حفظه على والدته ومعلمته ، وقد يحفظها 

ويكررها إذا كان نطقه فصيحا قبل بداية التحاقه باحلقات وامدراس.
جعل الله القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ورزقنا علمه وعمله.

الخصائص العمرية لطفل الحضانة :
أهم  من  الطفل  حياة  من  اأولى  السنوات  أن  السابق  امبحث  في  ذكرنا 
السنن في تكوين شخصيته ، وتوجيهه االوجهة التي تبني عليها دعائمها 
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فيما يلي من أطوار موه وخاصة اللغوي منها.
الثانية والثالثة من هذا  لذلك ابد من معرفة اخصائص العمرية لطفل 

اجانب الذي يخص موضوعنا وهو النمو اللغوي:
طفل الثانية »مرحلة الكلمتن” : 

سنتن  بن  ما  ومعرفي  لغوي  الثانية)تَقُدم  السنة  منتصف  من  	 تبدأ 
وسنتن ونصف( 

صيغة  عن  للتعبير  بعضهما  مع  كلمتن  وصل  فيها  الطفل  	 يستطيع 
أبيه،  سيارة  على  للدالة  سيارة«  بابا  يقول:«  كأن  املكية.  أو  النسبة 
أو  النوعية  التباينات  للتعبير عن  الكلمات اأساسية  ويستخدم بعض 
الكمية لأشياء. مثل: »أكثر أكل« »أكثر لعب« للدالة على امزيد من 

الطعام واللعب.
 مرحلة اأكثر من كلمتن : - تبدأ عندما يستطيع الطفل الوصل بن أكثر 
من كلمتن، كأن يستخدم جمًا مؤلفة من ثاث كلمات، أو أكثر كسلسلة 
للتعبير عن فكرة ما. - يستطيع الطفل أن يقوم بتصريف الكلمات حسب : 

العدد ، اجنس)مذكر ومؤنث(، الزمن)ماض، مضارع، مستقبل(.

  تُشير قدرة الطفل هذه إلى أمرين:
بدء مرحلة مو لغوي جديدة.  1 .

مو القدرة العقلية للطفل. 2 .
  تتبدى عنده قدرة ابتكارية في استخدام اللغة، بن السنة الثانية والسنة 
أكثر  اللغة  لتصبح  السن،  بعد هذا  بالزوال  تبدأ  ثم  اخامسة، من عمره، 

تطابقاً مع النمط اللغوي الراشدي السائد في بيئته.
وأما دورنا في تنمية قدرته على الكام، فهو أن نتحدث معه في هذا السن، 
الكلمات  الشائع من كسر  بدون اخطأ  الكبار  بلغة  وادته  منذ حظة  بل 
مكنة  فرصة  كل  ومناغاته،ونستغل  الطفل  مع  للتلطف  احروف  وتبديل 

للحديث معه ونطرح عليه أسئلة ونشاركه اإجابة عنها ، مثا:
اأول: أن تعيدي شرح كامه بحيث يعرف أنك فهمتيه.

والثانية: أن تنصتي له بدون تصحيح أخطائه اللغوية.
من ميزات هذا العمر حسن تواصله مع اآخرين وهدوئه بسبب زيادة 

قدرته على التعبير والفهم ما يقلل اانزعاج السابق.
طفل الثالثة :وأبرز سمات سن الثالثة: النمو اللغوي امميز، يلتقط األفاظ 
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يتعلمها بسرعة يثبتها في ذاكرته ويستمتع بها وياحظ عليه التأتأة، يقول 
سنوات  الثاث  سن  في  اأطفال  »يبدأ  الطفل(:  تطور  )خطوات  كتاب 
بالتأتأة؛ نظراً أن التزايد السريع في مفرداتهم ا يترك لهم وقتاً طويًا 
توفير  فيها  يجب  مؤقتة  مرحلة  وهي  األفاظ،  أنسب  واختيار  للتفكير 
الهدوء واأمان له، بحيث يستطيع أن يفكر فيما يريد قوله قبل أن يتكلم مع 

التغافل عن تأتأته«. انتهى كام امؤلف.
وذكر الدكتور عمر امفدى في كتابه )علم نفس امراحل العمرية( 
أن الطفل في اكتساب ألفاظ جديدة معرفة ونطقا بشكل سريع لفت أنظار 
الباحثن ، وقد قدرت بعض الدراسات بأن الطفل عند سن السنتن يعرف 

ما يصل إلى ثاث مئة كلمه تقريبا إا أنه ا يستعملها كلها.

إذن هذا النمو اللغوي السريع يعني أن بيئة 

الطفل تحتاج إلى عنصرين:
أواً: ااطمئنان النفسي والسكينة، وعدم ااستعجال في طلب إجاباته أو 

ماحظة أخطائه اللفظية.
ثانياً: أن نحافظ على نظافة مسامعه في كل سن، وبالذات في هذا السن 

حتى نحمي لغته ونحفظ لسانه.
هذا السن فرصة لنجعل قاموسه اللغوي يستمد مفرداته من القرآن الكرم، 
من خال كثرة قراءة القرآن في البيت على مسامعه من أفراد أسرته ومن 
خال فكرة في غاية اأهميةوهي أن يقوم اأب واأم أو من يحسن التاوة 
منهما نسبياً وأخطاؤه قليلة بتسجيل قصار السور بصوته على جهاز يكرر 

تلقائيا.
على  العمرية(  امراحل  نفس  )علم  كتابه  في  امفدى  عمر  الدكتور  ويؤكد 
فهم  عدم  أن  إلى  يشير  كما  حفظه،  ما  مراجعة  امضاعفة  الطفل  حاجة 

الطفل لآيات ا يؤثر على حفظها.
أطفالنا  القرآن على عقول  قراءة وحفظ  آخر،فإن فضائل  وليس  وأخيراً 
الصغار احصى واتعد كما ذكرناها  سابقا،فهي تنعكس بصورة إيجابية 
اللغوي  إبداعه  وتنمية  مداركه  وتوسيع  التفكير  مستويات  تطوير  على 

والسلوكي.
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الخطة وتوزيع المنهج:
م عمل خطة فصلية جريبية موافقة خطة امعهد لسير تطبيق امشروع عليها مدة فصل دراسي واحد:

عدد مرات التكرار )اليوم(ال�شورةالبدءاليومالتاريخال�شبوعال�شهر

الزمن
النهايةالبدء

7:4510:45�شباحا

1435ربيع الأول

الأول

الأحد25

درا�شة ام�شروع + درا�شة البيئة + توزيع ا�شتبانات + عر�ض الفكرة علي اإدارة امعهد + التوا�شل احا�شنات

الثنن26
الثاثاء27
الأربعاء28
اخمي�ض29

ي
1435ربيع الثا

ي
الثا

الأحد2
الثنن3
الثاثاء4
الأربعاء5
اخمي�ض6

الثالث

الأحد9
الثنن10
الثاثاء11
الأربعاء12
اخمي�ض13
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ي
1435ربيع الثا

الرابع

الأحد16
الثنن17
الثاثاء18
الأربعاء19
اخمي�ض20

خام�ض
ا

الأحد23
الثنن24
الثاثاء25
الأربعاء26
اخمي�ض27

جماد الأول1435

ال�شاد�ض
الأحد1
الثنن2
الثاثاء3
الأربعاء4
اخمي�ض5

ال�شابع

الأحد8
الثنن9

الثاثاء10
الأربعاء11
اخمي�ض12

الثامن

الأحد15
الثنن16
الثاثاء17
الأربعاء18
اخمي�ض19

التا�شع

الأحد22

اإجازة
الثنن23
الثاثاء24
الأربعاء25
اخمي�ض26
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1435جماد الأول
عدد مرات التكرار )اليوم(ال�شورةالبدءاليومالتاريخال�شبوع

الزمن

النهايةالبدء
10:45�شباحا45: 7�شباحا

العا�شر
يو�شع عدد مرات تكرار ال�شورةالفاحةم البدءالأحد29
الفاحةالثنن30

ي
1435جماد الثا

الفاحةالثاثاء1
الفاحةالأربعاء2
الفاحةاخمي�ض3

حادي ع�شر
ا

الفاحةالأحد6
الفاحةالثنن7
الفاحةالثاثاء8
الفاحةالأربعاء9

الفاحةم النتهاءاخمي�ض10

ي ع�شر
الثا

النا�ضم البدءالأحد13
النا�ضالثنن14
النا�ضالثاثاء15
النا�ضالأربعاء16
النا�ضاخمي�ض17

الثالث ع�شر

النا�ضالأحد20
النا�ضالثنن21
النا�ضالثاثاء22
النا�ضالأربعاء23
النا�ضم النتهاءاخمي�ض24
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1435جماد الأول
عدد مرات التكرار )اليوم(ال�شورةالبدءاليومالتاريخال�شبوع

الزمن

النهايةالبدء
10:45�شباحا45: 7�شباحا ي

1435جماد الثا

الرابع ع�شر
الفلقم البدءالأحد27

الفلقالثنن28

الفلقالثاثاء29

1435رجب

الفلقالأربعاء1

الفلقاخمي�ض2

خام�ض ع�شر
ا

الفلقالأحد5

الفلقالثنن6

الفلقالثاثاء7

الفلقالأربعاء8

الفلقم النتهاءاخمي�ض9
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1435جماد الأول
عدد مرات التكرار )اليوم(ال�شورةالبدءاليومالتاريخال�شبوع

الزمن

النهايةالبدء
10:45�شباحا45: 7�شباحا

1435رجب

ال�شاد�ض ع�شر
م البدءالأحد12

قة
شاب

ال�
ور 

ل�ش
ة ا

جع
مرا الثنن13

الثاثاء14

الأربعاء15

م النتهاءاخمي�ض16

ال�شابع 
احفل اختامي للمعهدالأحد19ع�شر
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النتائج المرجو تحقيقها من مشروع )الحافظ الصغير (:
٪ من اأطفال للسور امقررة في اخطة. حفظ 80. 1

تقوم لسان الطفل وطاقته بفصاحة وبيان. 2 .
تهيؤ ذهن الطفل لاستيعاب مقارنة بغيره. 3 .

قوة شخصية الطفل وثقته بنفسه نتيجة حفظه وترديده وتسميعه . 4 .
سهولة احفظ وثباته في الذهن لصغر السن ونظافة العقل فهو كالصفحة البيضاء ينُقش عليها.  5 .

غرس الروح اإسامية وتنقيتها في قلوب الصغار من خال حفظ القران الكرم. 6 .
تدريب وتعويد الطفل على النظام .  7 .

ينشأ الطفل وقلبه معلق بكتاب ربه .  8 .
تهذيب نفس الطفل وهدوء و اطمئنان وأمان روحه .  9 .
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)استبيان رصد آراء أمهات اأطفال حول 

إقامة مشروع الحافظ الصغير(

ااسم :..............................................
موظفة                             طالبة   

•اسم الطفل :..............................         	

•جنسيته :................................. 	

•عمره :...............  سنة امياد : ..........   	

ذكر                  أنثى            

•عدد اإخوة :....................          	

•ترتيبه بن إخوته :.................... 	

•مستوى نطق الطفل إن كان عمره سنة فأكثر:  	

                              متاز          جيد         ضعيف

•هل الطفل يحفظ شيئاً من )القرآن – أذكار – أناشيد( 	

  نعم                ا 
عن  احضانة  داخل  الطفل  لتحفيظ  مشروع  هناك  كان  •لو  	

طريق ااستماع والتكرار أثناء اللعب دون إلزامه باانضباط 
أو إلزامه بامتابعة:

•ما نسبة تأييدك لذلك :   .......٪  	
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مشروع  نتائج  حول  آرائهم  استطاع  اأطفال  أمهات  )مقابلة 
احافظ الصغير (

اسم والدة الطفل :..............................................
اسم الطفل :....................................................        

س1/ كم عدد السور التي أتقن حفظها ابنِك في امشروع ؟
...........................................................................

س2/ ما اإيجابيات التي احظتيها على ابنِك بعد هذا امشروع ؟
...........................................................................

س3/ هل وجدِت استعداداً لدى ابنِك للحفظ ؟
...........................................................................

س4/ هل توقعِت أن يحفظ ابنكِ في هذا السن ؟
...........................................................................

س 5 / ما رأيِك بهذا امشروع من حيث 
أ / سلبياته .. 

ب / رغبتِك في استمراره ..
ج/ امقترحات التي تودين إضافتها عليه

............................................................................
.........................
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الخاتمة
وأخيرا اجعلوا بيوتكم دوحات إمانية ولتكن شجرة أسرتكم أوراقاً خضراء 
مورقة، فأبناؤكم يسعون في حلقات التحفيظ ، وأنتم حِفظون كتاب الله، 
وفتياتكم في رياض اجنة يتقلن ويغدين إلى دور التحفيظ النسائية إنها 

أسر مباركة، فا حرموا أنفسكم من هذا اخير.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ) إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما 
استطعتم، فإني ا أعلم شيئاً أصغر من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، 
وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كحجرات البيت الذي 

ا سكن له ( )رواه الدارمي(. 
قال تعالى:  }َوَقاَل الَرُسوُل يَا َرِب ِإَن َقْوِمي اَتَخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوراً{  

)الفرقان:30( 

قال ابن كثير رحمه الله: ) فترُك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وفهمه 
من هجرانه وترك العمل بهوامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، 

والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء من هجرانه (
أصلح الله لنا الذرية وجعلهم من يحملون راية هذا الدين، وجعلنا من 

يستعمله في طاعته ومرضاته.
      وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن..
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التجربة الثانية عشرة

مجسم مخارج 
الحروف

تقديم :
أ. هناء فتحي النجار

دار مكه لتحفيظ القران بسكن جامعة املك سعود

أطفال  وتعليمها  احروف  خارج  وسيله  عمل  خال  من  التجربة  تقوم 
التمهيدي مرحله ما قبل امدرسة في خال الفصل الدراسي اأول من عام 

1436هـ.

الطريقة :
القيام بتصحيح احروف والنطق لأطفال واخارج من خال تلقن الطفل 
احروف  اللسان ووضع  رسم  وسيله  بعمل  القيام  ثم  مكان خروج احرف 
اللسان  أقصى  إلى  اللسان  اللسان، وتقسيم  من  خروجها  وأماكن  عليها 

ووسط اللسان وطرف والشفتن .
أن  إلى  مخرجه  في  احرف  تضع  ثم  حرف  بشرح  يوم  كل  امعلمة  وتقوم 

اكتملت جميع اخارج.
ثم تقوم بامراجعة لهم وترفع جميع احروف أمامهم وتوزع احروف على 

اأطفال، ومن ثم يقوم الطفل بوضع احرف في مكانه.
تهدف الوسيلة إلى تصحيح النطق لدى الطفل وتعليمه مكان خروج احرف، 

واحمد لله حسن نطق اأطفال بشكل ملحوظ.
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وفي خال الفصل الدراسي الثاني قمنا بتسميع أبيات اجزرية اخاصة 
لله م حفظها من  بيت واحمد  امكونة من 11  باب مخارج احروف  في 

جميع اأطفال ونالت استحسان من أهليهم.

وسيله تحفيز للبنات
 وردتي امتألقة

لكل طفلة وردة تضع فيها وردة صغيرة عند التسميع والتزامها بالقوانن 
الصفية

إلى أن جمع أكبر عدد من الوردات وتأخذ بالنهاية هدية
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التجربة الثالثة عشر

دورة شرح أصول 
القراءات العشرة

تقديم :
أ. هيا الجوهر

معهد لولوة الرميح معلمات القرآن الكرم بالرياض

البيانات المختصرة للتجربة
البيانامطلوب

دورة �شرح اأ�شول القراءات الع�شرة )من ا�شم الرنامج اأو) التجربة (
طريقي ال�شاطبية والدرة(

القراءات القراآنيةامجال

 تخريج معلمات على علم باأ�شول القراءات الهدف العام من الرنامج اأو) التجربة (
مع حفظ من ال�شاطبية والدرة كاملن

مدة الرنامج ف�شان درا�شيان من 12/ تاريخ البداية  
1435 /11

3/ 8/ 1436تاريخ النتهاء

معهد لولوة الرميح معلمات القراآن ب�شمال اجهة امنفذة
الريا�ض

معلمات القراآن وخريجات امعهد من الدبلوم الفئة ام�شتهدفة
العاي والدبلوم 

معلمة احلقة : جوى الأ�شقراأ�شماء فريق العمل واأعمالهم )اختياري(

هذه التجربة الأوى للمعهدعدد مرات اإقامة هذا الرنامج اأو )التجربة(
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فكرة التجربة
على  التطبيق  مع  العشرة  القراءات  أصول  شرح  هو  التجربة  من  الفكرة 
القرآنية  اإجازة  على  احصول  وكذلك   ، اجمع  بطريقة  كامًا  القرآن 
تطلبها  قراءة  بأي  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  امتصل  بالسند 

الدارسة عند استكمال شرح جميع اأصول وامرور على القرآن كامًا .
إلى جانب شرح مفصل ومستوفي من الشاطبية والدرة ، وتعليم طرق اجمع 
القراءات  القراءة مع تطبيق الوقف و اابتداء، وتوجيه  امعتبرة عند أئمة 
على  الفقهية  واأحكام  التفسير  اختاف  في  الوقفات  وبعض   ، القرآنية 

حسب اختاف القراءة .

اأهداف التفصيلية للتجربة
التعريف باأئمة العشرة ، ومعرفة رواتهم . 1 .

معرفة الفرق بن القراءة والرواية والطريق . 2 .
إتقان أصول القراء العشرة . 3 .

التعريف من الشاطبية والدرة . 4 .
تعليم طرق جمع القراءة وتطبيقها . 5 .

دراسة علم عِد اآيات والوقف واابتداء امتعلقة بالقراءات من باب  6 .
)اختاف الوقف بحسب اختاف القراءة( .

دراسة حة عن توجيهات القراءات اللغوية والنحوية . 7 .
دراسة اختاف امعاني والتفسير والفقه بحسب اختاف القراءة . 8 .

حفظ أصول القراء والفرشيات من من الشاطبية ومن الدرة. 9 .
إجازة قرآنية بالسند امتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  10 .

بالقراءة التي تختارها الدارسة عند إتقانها .
إجازة في من الشاطبية والدرة من استكملتهما بالسند امتصل إلى  11 .

امؤلف .
منح  وقت معلمات امعهد يومياً لعرض قراءة واحصول على إجازة  12 .

لسند متصل  إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
للحصول على سند  يومياً  الشاطبية  امعهد من  أن تسمع معلمات  13 .

متصل . 
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آلية تنفيذ التجربة
تاوة القرآن الكرم كامًا بالقراءات العشرة عن طريق اجمع . 1 .

عرض موضوعي للسور القرآنية التي يتم دراستها . 2 .
ذكر خافات أهل العدد في عِد آيات السورة ، كل قارئ على حسب  3 .

عِد مصحفه 
توجيه القراءات في اآيات وتفسيرها بطريقة يسيرة مع استنباط  4 .

أحكام من اآيات واختافها على حسب اختاف القراءة .
دراسة علم الوقف واابتداء من خال اآيات القرآنية على حسب  5 .

اختاف القراءة.
شرح أصول القراء العشرة منفردين ومجتمعن .  6 .

ااستشهاد من من الشاطبية والدرة على اأصول . 7 .
الوسائل امستخدمة في الدرس : هو شاشة عرض البروجكتر . 8 .

التعريف باأئمة العشرة ورواتهم . 9 .
معرفة الرموز التي تستعمل لإشارة إلى القراء في امتون . 10 .

قراءة  لعرض  امعهد  معلمات  يومياً  دقيقة  وأربعون  خمس  منح  11 .
بسند.

من  لتسميع  امعهد  معلمات  يومياً  دقيقة  عشر  خمسة  منح   ) 12 .12
الشاطبية.

الصعوبات التي واجهت المعهد في 

تطبيق التجربة ومقترحات لتخطيها

مقرحات لتخطيهاال�شعوبات

اأن تق�شم امادة العلمية بالت�شاوي على الف�شلن امادة العلمية كثيفة 
الدرا�شين 

حتاج اإى تطبيق اأكر وتدريب على جمع اأ�شول القراء كثرة ومت�شابهة
القراءات 

كرة التدريب والتطبيق على ام�شحف عدم ا�شتح�شار الوجه لكل قارئ

تق�شيم امقرر اإى اأن�شبة قليلة مع ال�شرح �شعوبة من ال�شاطبية على الدار�شات
امف�شل لها
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مؤشرات قياس نجاح البرنامج  أو )التجربة( 

التي تم تحقيقها
من  من  والشواهد  واأصول  للقواعد  الدارسات  استحضار  قوة  1 .

الشاطبية.
مكن  الدارسات من تسميع أصول الشاطبية كاملة وهي 440. 2 بيتاً 

في مجلس واحد.
حرص امعلمات على احصول على إجازة في القراءات. 3 .

اشتدت  مهما  اانقطاع  وعدم  احضور  على  الطالبات  حرص  4 .
ظروفهم.

الوسائل التحفيزية لنجاح تطبيق التجربة
منح إجازة قرآنية في آخر الدورة للطالبات امتقنات . 1 .

القرآنية  وامعاهد  النسائية  الدور  امتقنات في  توظيف اخريجات  2 .
كمقرئات ومعلمات للقراءات.

احصول على شهادة معتمدة من امعهد. 3 .

نتائج وثمرات التجربة
حصول خمس معلمات على إجازة في قراءة أو رواية. 1 .

حفظ جميع امعلمات امتقدمات من الشاطبية. 2 .
الشواهد  مع  ودراية  رواية  القراءات  أصول  الدارسات  إتقان  3 .

وااستنباطات.
حصول الدارسات على اجازة قرآنية بالرواية التي تختارها. 4 .
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مرفقات ونماذج ترغب المعاهد في 

إرفاقها
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طرق اإعان عن التجربة
twitter-( ااجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  التجربة  عن  اإعان  م 

)whats app

س
أن تعتمد هذه الدورة من إدارة امعاهد كدبلوم قراءات أنها استوفت  1 .

جميع مستلزمات امادة العلمية.
أن تطبق امعاهد مثل هذه الدورات وذلك لعدم وجود معهد متخصص  2 .

في القراءات للنساء في الرياض.
على  وتشجيعهن  القراءات  علم  بأهمية  الدبلوم  خريجات  تعريف   3 .

االتحاق مثل هذه الدورات.
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التجربة الرابعة عشر

البرنامج الهرمي 
لحفظ وإتقان القرآن 

الكريم 
تقديم :

د. هاشم اأهدل
اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم بالرياض

البرنامج الهرمي :
•م اعتماد امسمى والفكرة لبرنامج احفظ اجديد بـ : ) البرنامج  	

الهرمي ( ليكون اسما محفزا:
جانب نفسي محفز يُْشِعر بالصعود وااجاز . « 

باانتظام  الطالب  ويُشعر  حفظ  خطة  ترتيب  على  يساعد  « 

واالتزام.
إيجاد مجال للتنافس في الوصول للقمة بن الطاب . « 

الشعور بالتجدد واإجاز عند إمام هرم والبدء بهرم جديد . « 

وهدف  شهري  وهدف  يومي  هدف  وضع  على  الطالب  تعويد  « 

فصلي.
•أيام البرنامج الهرمي : يوم ااثنن والثاثاء واأربعاء واخميس . 	

•م تقسيم أجزاء القرآن على حدة على أساس حفظ وجه واحد يوميا  	

وإمام جزء واحد خال خمسة أسابيع .  
•يتم الطالب خال الفصل الواحد إمام جزأين ونصف اجزء أو ما  	

يعادل )50( وجهاً من امصحف .
•يتم اختبار الطالب عند إمام اجزء اأول، و يتم اختباره في الهرم  	

كاما عند إمام اجزأين والنصف .
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)صفحة 1 من 2( نأمل تعبئة جميع البيانات كاملة وبخط واضح.  العام الدراسي:      14هـ  -      14هـ امرحلة/  

الف�شل الدرا�شي /.............................. رقم الهرم ي الف�شل الدرا�شي/ .................

من �شورة / ....................  حتى �شورة /.....................................خطة الهرم

ام�شتوى الأول
)اختبار

اجزء الأول(

اليوم/           /     /   143من �شورة / ...........  حتى �شورة/....................
�ض1 
)10د(

�ض2 
امجموع�ض5 )10د(�ض4 )10د(�ض3 )10د()10د(

)50د(
ال�شلوك
)10د(

الن�شباط
)10د(

امجموع
التقدير)70د(

ام�شرف توقيعهامختر
الطابي

ام�شرف 
التعليمي

ام�شتوى الثاي
اختبار
الهرم
 كاما

)النهائي(
اجزء

)3و2و1(

اليوم/             /     /   143من �شورة / .............  حتى �شورة/...........

جزء
�ض1 ا

�ض5 �ض4 )10د(�ض3 )10د(�ض2 )10د()10د(
)10د(

امجموع
)90(

ال�شلوك
)20د(

الن�شباط
)20د(

امجموع
التقدير)130(د

1*****
2**
3***

ام�شرف توقيعهامختر
الطابي

ام�شرف 
التعليمي

النتائج
امجموعام�شتوىالثايام�شتوى الأول

توقيع ام�شرف التعليميتوقيع جنة الختباراتالتقدير 200 د70130
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الف�شل الدرا�شي /.......................... رقم الهرم ي الف�شل الدرا�شي/ .................

من �شورة / .................  حتى �شورة /.....................................خطة الهرم

ام�شتوى الأول

)اختبار اجزء الأول(

اليوم/             /     /   143من �شورة / .............  حتى �شورة/............
�ض1 
�ض3 �ض2 )10د()10د(

امجموع�ض5 )10د(�ض4 )10د()10د(
)50د(

ال�شلوك
)10د(

الن�شباط
)10د(

امجموع
التقدير)70د(

ام�شرف توقيعهامختر
ام�شرف التعليميالطابي

ام�شتوى الثاي

اختبار
الهرم
 كاما

)النهائي(
اجزء

)3و2و1(

اليوم/         /     /   143من �شورة / ..........  حتى �شورة/....................

جزء
ا

امجموع�ض5 )10د(�ض4 )10د(�ض3 )10د(�ض2 )10د(�ض1 )10د(
)90(

ال�شلوك
)20د(

الن�شباط
)20د(

امجموع
التقدير)130(د

1*****
2**
3***

ام�شرف توقيعهامختر
الطابي

ام�شرف 
التعليمي

النتائج
امجموعام�شتوى الثايام�شتوى الأول

توقيع جنة التقدير
توقيع ام�شرف التعليميالختبارات 200 د70130

م�شرف ال�شوؤون التعليمية:   ال�شم/                                                      التوقيع/
م�شرف �شوؤون الطاب:     ال�شم/                                                     التوقيع/

م�شرف جنة الختبارات:    ال�شم/                                                      التوقيع/
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ائحة لجنة ااختبارات
•يختبر الطالب في كل هرم اختبارين كاآتي : 	

في اجزء اأول : ) وعليه خمسة أسئلة كل سؤال عبارة عن مقطع  « 

عشر  اثني  عن  يقل  وا  واحد  وجه  عن  يزيد  ا  امصحف  من 
سطر(.

 » مكن ااكتفاء بنصف وجه للمقطع في حال تسميع الطالب نصف 

الوجه بشكل متميز دون أخطاء.
والثاني  الثالث  ونصف:]اجزء  جزأين   (  ، كامًا  الهرم  في  « 

واأول[(:
•) اجزء اأول/ عليه سؤالن كل سؤال عبارة عن مقطع من امصحف  	

ا يزيد عن وجه واحد وا يقل عن اثني عشر سطر (.
•) اجزء الثاني/ عليه خمسة أسئلة كل سؤال عبارة عن مقطع من  	

امصحف ا يزيد عن وجه واحد وا يقل عن اثني عشر سطر (.
•) اجزء الثالث/ عليه سؤالن كل سؤال عبارة عن مقطع من امصحف  	

ا يزيد عن وجه واحد وا يقل عن اثني عشر سطر (.
•ا يتجاوز الطالب ااختبار إا بحصوله على ثلثي الدرجة: 	

اختبار اجزء اأول: مجموع درجاته : ) 50 » درجة ( تكون درجة 
: مجموع  كاما  الهرم  -اختبار  درجة           30  : من  النجاح 

درجاته : ) 90 درجة ( تكون درجة النجاح من : 60 درجة .
يحصل الطالبفي امستوى اأول على تقدير:متاز= 65–70 »  جيد 

جيد = 45–54 جدا = 55–64  
الثاني على تقدير: متاز= 81 – 90 »   يحصل الطالبفي امستوى 

جيد = 60 - 70 جيد جدا = 71 – 80  
يختبر الطالب خال يومن بعد انتهائه من مقرر ااختبار ،)ما لم  « 

يكن في يوم اإتقان( ، مع ااستمرار في البرنامج.
في حالة حصول الطالب على أقل من ثلثي درجة ااختبار : يلزم  « 

بإعادة ااختبار خال مدة ا تزيد على أسبوع ، مع ااستمرار 
في احفظ اجديد ،وإذا لم يتجاوز الطالب ااختبار يحال إلى  

إدارة احلقات.
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•يحسب اخطأ على الطالب في التسميع عند احاات التالية : 	

إذا لم يستطع استكمال القراءة . « 

اخطأ التشكيلي .  « 

الزيادة أو النقصان .  « 

ا حسب اأخطاء التجويدية . « 

يخصم على الطالب درجة واحدة فقط لكل خطأ في التسميع. « 

•اعتماد درجة ااختبار يكون من قبل امشرف التعليمي . 	

•يوم ااختبار: ا يلزم الطالب بالتسميع ، ويلزمه التعويض في اليوم  	

التالي.
التسميع  و  ااختبار  يلزمه   : ااختبار  يوم  في  الطالب  غاب  •إذا  	

والتعويض عن اليوم الذي غاب فيه ، في اليوم التالي.
•حديد  فئة التكرم :حسب فئات التكرم بناء على إجاز هرم لكل  	

فصل دراسي بحيث يكون مجموع درجات الهرمن: 400 درجة وبناء 
على ذلك يتم حديد الفئات كما يلي: 

 - الفئات اأساسية: فئة ) أ ( :- 371-400       فئة ) ب ( :- 331 »

فئة ) ج ( :- 271- 330     - الفئات غير اأساسية:فئة   370
) د ( :-   181 – 270     - الفئات امتميزة: اإجازة/اخامن/

النخبة/....(
الفئات غير اأساسية )) فئة )د( (( يتم إدراجها في التكرم حسب  « 

رأي إدارة احلقات في كل تكرم.
الفصل  في  املتحق  الطالب  بتكرم  ملزمة  غير  احلقات  إدارة  « 

الدراسي الثاني إذا لم يحصل على درجة ترشحه للدخول في 
الفئات اأساسية.

يتم ترشيح الطالب في حال حصوله على أكثر من )400 » درجة – 
مثا اختبر في أكثر من هرمن ( في الفئات امتميزة بناء على 

اعتماد إدارة احلقات.
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التجربة الخامسة عشر

برنامج حافظ لضبط 
القرآن 

تقديم :
أ. عبد اه بن فرحان الشمري

اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم في محافظة رفحاء

برنامج حافظ : 
بعد النظر في اختبارات الفروع وكثرة اللحن عند بعض الذين ميزوا بكثرة 
احفظ حضرت فكرة هذا البرنامج امتخصص والذي يهتم بالطاب الذين 

يحفظون جزأين فما فوق والذي يستمر مدة 6فصول دراسية. 

اأهداف الفرعية :
الطرق  أحدى  وعلى  صحيحة  بطريقة  وإتقانه  احفظ  ضبط  1 .

امتبعة.
حفيز الطاب امتميزين في احفظ وبث روح التنافس بينهم . 2 .

إيجاد بيئة خصبة و متطابقة جموعة من امميزين . 3 .
القرآنية  امسابقات  في  للمنافسة  ومتقن  حافظ  جيل  إعداد  4 .

الدولية.
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الفئة المستهدفة :    
الثانوية  و  امتوسطة  للمراحل  احفظ  في  امتميزين  احلقات  طاب 

واجامعية .

آلية العمل :
جمع الطاب في حلقات احفظ امميزة كل 10. 1 طاب في حلقة .

مراعاة اجانب الكمي للحفظ في توزيع الطاب . 2 .
تعين محفظن ميزين لهذه احلقات . 3 .

حديد جامع أو أكثر لهذه احلقات مع مراعاة النطاق اجغرافي . 4 .
ومدراس  احلقات  معلمي  طريق  عن  امميزين  الطاب  استقطاب  5 .

التعليم العام .
يتابع ذلك رئيس إشراف البنن مع امدير التنفيذي للبرنامج . 6 .

احافظة  في  امميزين  من  مجموعة  بتحديد  العلمية  اللجنة  تقوم  7 .
كلجنة لتقوم سير البرنامج .

المدة الزمنية :     
6 فصول دراسية

 * المستويات المعتمدة في البرنامج :

المستوى اأول
حفظ / » 3 » أجزاء ) من سورة » التحرم » إلى سورة » اأحقاف » ( .
مراجعة / » 5 » أجزاء ) من سورة » الناس » إلى سورة » اأحقاف » (.

المستوى الثاني
حفظ / » 5 » أجزاء ) من سورة » اجاثية » إلى سورة » الروم » ( .

مراجعة / » 10 » أجزاء ) من سورة » الناس » إلى سورة » الروم » ( .

المستوى الثالث
حفظ / » 5 » أجزاء ) من سورة » العنكبوت » إلى سورة » مرم » ( .
مراجعة / » 15 » جزء ) من سورة » الناس » إلى سورة » مرم » ( .
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المستوى الرابع
حفظ / » 5 » أجزاء ) من سورة » الكهف » إلى سورة » يونس » ( .

مراجعة / » 20 » جزء ) من سورة » الناس » إلى سورة » يونس » ( .

المستوى الخامس
حفظ / » 5 » أجزاء ) من سورة » التوبة » إلى سورة » امائدة » ( .

مراجعة / » 25 » جزء ) من سورة » الناس » إلى سورة » امائدة » ( .

المستوى السادس
حفظ / » 5 » أجزاء ) من سورة » النسآء » إلى سورة » البقرة » ( .

مراجعة / كامل القرآن ) من سورة » الناس » إلى سورة » البقرة » ( .
  التجويد النظري والتطبيقي كما في اجدول التالي :

التجويد النظري والتطبيقي
*مقدمة في علم التجويد   * فضل قراءة القرآن  * آداب وسن التاوة* 

اللحن في قراءة القرآن   * ااستعاذة والبسملة  
 * والتنوين   الساكنة  النون  التجويد*أحكام  علم   * القراءة   مراتب   *

أحكام النون واميم امشددتن   * أحكام اميم الساكنة

 * القلقة   *أحكام  وامتقاربن    امتجانسن  امثلين  إدغام  *أحكام     
أحكام امدود *أحكام التفخيم والترقيق * أحكام الامات والسواكن  * 

أحكام الوقف واابتداء  *حفظ حفة اأطفال

الهيكل اإداري :

المخرجات المتوقعة :
طالب متقن حافظ للقرآن الكرم . 1 .

طالب مستعد للدخول إلى اختبار احفظة في اجمعية وامسابقات  2 .
العامة .

طالب لديه ااستعداد لتدريس القرآن الكرم . 3 .
طالب قادر على إمامة امسلمن في صاتهم . 4 .
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التجربة السادسة عشر

التبيان في التعليم 
بالقرآن

تقديم :
أ. عبد الرحمن السيد بكر

مركز أجيال اخير

هو برنامج تربوي تعليمي يهدف إلى تعليم القرآن واللغة العربية باستثمار 
العاقة بينهما ، ويشرح - بطريقة واضحة ومن خال منهج عملّي متفرد- 

اخطواِت اإجرائيَة للتعليم بالقرآن والتخلق بأخاقه.

اأهداف العامة :
العناية بالقرآن الكرم - تاوًة وحفًظا ، وتدبًرا وعمًا ، وتبليًغا-   1 .

من خال منهج متفرد .
تعليم اللغة العربية قراءًة وكتابًة بالقرآن . 2 .

تأهيل امتدرب علمًيا وتربوًيا ومهارًيا.  3 .

الدورات التدريبية :
علمًيا  الكرم  القرآن  ومحفظي  العربية  اللغة  معلمي  لتأهيل  دورة  1 .

وتربوًيا ومهنًيا ومدتها أربعون ساعة .
دورة لتأهيل الراغبن في العمل بامنهج كمعلمن ومعلمات ومدتها  2 .

أربعون ساعة باإضافة إلى التدريب العملي. 
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دورة للمعنين بتجويد تاوتهم للقرآن الكرم وتعلم أحكام التجويد  3 .
ومدتها أربعون ساعة .

دورة إعداد مدربن من الناجحن بتفوق في أي من الدورات السابقة  4 .
ومدتها أسبوعان 

ومعرفة  التاوة  إتقان  واجامعات  امدارس  لطاب  صيفية  دورة  5 .
اأحكام والتخلق بأخاق اإسام.

اابتدائية  امرحلة  لتاميذ  والكتابة  القراءة  مستوى  لتحسن  دورة  6 .
ومدتها حسب امستوى. 

إلى  عام  من  البرنامج  يستمر  امدرسة  سن  قبل  لأطفال  بالنسبة  7 .
ثاثة أعوام .

دورة لأمين ولغير الناطقن بالعربية لتعلم القراءة والكتابة وتاوة  8 .
القرآن الكرم ومعرفة اأحكام ومدتها تختلف باختاف امستوى.

للمعلمن  اإجليزية  اللغة  في  الرباني  الفتح  منهج  لشرح  دورة  9 .
وامعلمات ومدتها أسبوع 

مخرجات البرنامج :

  	وًلا :  بالنسبة للكبار وطاب المدارس والجامعات:
متدرب  قادر على :

تاوة القرآن الكرم تاوة صحيحة مع إتقان أحكام التجويد مهيًدا  1 .
حفظه . 

معرفة معاني غريب القرآن وأسباب النزول وآيات اأحكام مهيًدا  2 .
لتدبره.

كتابة اآيات القرآنية بالرسم القرآني . 3 .
قراءة وكتابة اللغة العربية ونطقها بالشكل الصحيح من خال التعلم  4 .

بالقرآن .  
امهارات  وامتاك  العربية  اللغة  لتعليم  أداة  القرآن  قراءة  استثمار  5 .

العملية امساعدة على ذلك  
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ثانًيا : بالنسبة لأطفال دون سن المدرسة :
قراءة وكتابة اللغة العربية ونطقها بالشكل الصحيح من خال التعلم  1 .

بالقرآن.
تاوة القرآن الكرم بأحكام التجويد عدة مرات وحفظ من حفة  2 .

اأطفال.
مهيًدا  بالتجويد  الكرم  القرآن  من  أجزاء  ثاثة  حوالي  حفظ  3 .

حفظه كامًا .
معرفة بعض معاني غريب القرآن وأسباب النزول وآيات اأحكام . 4 .

كتابة وتشكيل اآيات القرآنية تبًعا للرسم القرآني . 5 .
حفظ أذكار الصباح وامساء وترديدها كل يوم فيُحفظ بإذن الله من  6 .

شياطن اإنس واجن ويشعر ببركة هذا العلم .  
حفظ من أسماء الله احسنى مع معرفة بسيطة معانيها  . 7 .

حويل ما يتعلمه من الدروس التربوية في العقيدة واآداب واحديث  8 .
قرآًنا مشي  الله  بإذن  فيكون  واقعي  إلى سلوك  وغيرها  والسيرة 

على اأرض .
تعلم احساب واللغة اإجليزية من خال مناهج إسامية متفردة. 9 .

التعود على تبليغ دين الله باحكمة واموعظة احسنة . 10 .

مميزات البرنامج :
    تعليم القراءة بالقرآن ، فيتقن امتعلم القراءة وتاوة القرآن في آن واحد 

ويشعر ببركة هذا العلم .
باعتماد  غالبا،  التطبيق  كفة  ترجيح  مع  والتطبيق،  التنظير  بن  اجمع 
بكل  النطق  إحكام  من  بامتعلم  لانتقال  القرآنية  الكلمات  تهّجي  أسلوب 
حرف على حدته إلى إحكامه حالة التركيب، ومساعدته على حفظ مقادير 
فيتعلم   ، احركة  موضع  للحرف  واضًعا  يكون  ا  حتى  وامدود  احركات 
النطق الصحيح للكلمات التي يكثر فيها خطأ عامة الناس ويصون لسانه 

عن اللحن في كتاب الله .
امساعدة على إتقان أحكام التجويد نظريا وعمليا باستخدام أسلوب تهّجي 
على  القدرة  الطالب  ليمتلك  اللغوية  القواعد  على  ااعتماد  مع  اأحكام 
تفسير اختياراته، وحتى تُضحي القواعد مرجعا تلقائيا أدائه تقود قراءتَه 
اأبيات  فشيئا  شيئا  ويحفظ  تكلّف...  غير  في  اآخرين  لقراءة  وتقويـَمه 
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التي يستشهد بها من امتون ، حّتى يُضحي ااستشهاد بديهة له، ويجري 
على فكره ولسانه بيُسر وسهولة. 

والتعليمية   التربوية  اأسس  البرنامج  يستمد  حيث  باأصالة  التمسك 
بقيمتها  اجميع  فيشعر  اإسامي  والتاريخ  النبوية  والسنة  القرآن  من 

وبركتها.
تقنيات  من  امعاصرة  احضارة  تنتجه  ما  كل  من  يستفيد  امعاصرة حيث 
بتدريس  ااهتمام  مع  فّعال  بشكل  اأهداف  حقيق  في  تسهم  وأساليب 

العلوم العصرية واللغات اأجنبية .
اخصوصية من حيث التفرد في تقدم امنهج التربوي والتعليمي امناسب 
لبناء الشخصية اإسامية  العلوم  لكل اأعمار وامستويات مع توجيه كل 

من خال ما يتميز به امنهج من شمولية ومرونة .

ومن أسس هذا البرنامج أن يحرص جميع 

المشاركين فيه دائًما على :  
جديد النية 1 .
اإخاص   2 .

ااحتساب            3 .
اافتقار إلى الله عز وجل 4 .

اليقن بنصر الله         5 .
الدعاء 6 .

الرفق            7 .
كثرة ااستغفار 8 .

التعاون مع جميع امسلمن على البر والتقوى  9 .
احرص على تعليم امسلمن في جميع أنحاء العالم 10 .
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      وقد طبق هذا امنهج  بفضل الله في كثير من الدول العربية وغيرها 
القراءة  تعلموا  السادسة  سن  قبل  اأطفال  أن  حتى  كبيرا  جاحا  وحقق 
والكتابة وتاوة القرآن باأحكام لعلها تكون بداية لتدبر آيات القرآن الكرم 

والعمل به وتبليغه.
        وفي اختام ... نسأل اللَه أن ينفع منهج التبيان... وأن يكون خدمًة 

للقرآن والعربية في آن واحد...
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التجربة السابعة عشر

المقرأة اإلكترونية 
العالمية

تقديم :
أ. عبد العزيز قائد إسماعيل

الهيئة العامية لتحفيظ القرآن الكرم التابعة لرابطة العالم 
اإسامي

المقرأة اإلكترونية :
التعريف: برنامج يهتم بتعليم وإقراء القرآن الكرم وعلومه وتعليم التجويد 
وتعمل  العالم،  أنحاء  كافة  في  لأفراد  وأيضاً  القرآنية  وامقارئ  للمعاهد 
بتحسن تاوتهم من خال دروس تطبيقية ونظرية  تأهيل احفاظ  على 
وترتقي بهم لنيل اإجازة  في الروايات والقراءات اختلفة ... كل ذلك عن 

طريق برنامج التواصل ااسكاي بي.

فكرة المقرأة اإلكترونية:
لوحظ في الفترة اأخيرة – في عام 1420هـ - إقبال الناس خاصة بالدول 
الغربية، واجالية امسلمة بالدول اأجنبية خارج حدود العالم العربي على 
امواقع التي تهتم بتعليم اإسام وشرح تعاليمه السمحة فبدأ يظهر أسلوب 
اماسة،  للحاجة  تلبية  اإنترنت،  بواسطة  بُعد  عن  الكرم  القرآن  تعليم 
إليها  امشار  الدول  بعض  في  الكرم  القرآن  معلمي  وجود  لندرة  وجاوزاً 

أعاه..
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الكرم  القرآن  بتعليم  يهتم  موقع  لوجود  ملحة  احاجة  أصبحت  ولهذا 
ا  عامي  إسامي  كموقع  اإنترنت  على  التجويد  وأحكام  التاوة  وأحكام 
يهدف إا لنشر كتاب الله ونشر تعليمه بن أفراد اأمة قاطبة، فتم إطاق 

امقرأة اإلكترونية العامية فعلياً عام 1429هـ.

الــرؤية:
ريادة عامية ضابطة لتعليم القرآن الكرم عن طريق اإنترنت.

الــرسالة:
لتعليم جميع  القرآن الكرم عن طريق اإنترنت  التواصل مع راغبي تعلم 

الفئات العمرية واجتمعية.

اأهـــداف :
مساعدة امسلمن في تعليم كتاب الله وعلومه في كافة أنحاء العالم،  1 .

وتوفير الوقت واجهد في ذلك.
استخدام التقنية احديثة والوسائل امتطورة في نشر كتاب الله. 2 .

في  امسلمن  بن  ونشرها  اختلفة  القرآنية  بالروايات  التعريف  3 .
العالم.

تعليم اأحكام والقواعد التجويدية امستنبطة من التاوة امتلقاة عن  4 .
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تخريج مجموعة من الطاب اجازين امتقنن في تاوة كتاب الله،  5 .
و امؤهلن لقراءة اإجازة.

ربط امسلمن بكتاب الله علماً وعمًا. 6 .
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برامج المقرأة اإلكترونية:
تصحيح للتاوات. 1 .

دورات جويدية في التحفة واجزرية و أساسيات التجويد. 2 .
التأهيل والتدريب على قراءة اإجازة. 3 .

دورات في أصول الروايات والقراءات العشر. 4 .
إجراء ااختبارات القرآنية الازمة لبعض اجهات الطالبة لشهادة  5 .

اعتماد من الهيئة.

الدورات التي تقدمها المقرأة :

	وًا: الدورات التأهيلية لحفاظ القرآن الكريم
الدورة اأولى: دورة اماهر بالقرآن.

الدورة الثانية: دورة اإتقان في تاوة بالقرآن.
الدورة الثالثة: دورة التأهيل لإجازة.

ثانيً: الدورات التأهيلية للغير الحفاظ
امستوى اأول:  دورة حسن التاوة.

امستوى الثاني: دورة أساسيات التجويد.
امستوى الثالث: دورة  التجويد امتقدمة.

ثالثً: برنامج اإجازة القرآنية
قراءة ختمة كاملة بالرواية أو القراءة التي يرغب الطالب اإجازة فيها.
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طريقة الدراسة في المقرأة اإلكترونية 

العالمية:
بعد تسجيل الطالب في امقرأة يتم تصنيفه من ناحية حفظ القرآن أو 
عدمه وأيضاً يصنف من حيث أنه مبتدئ في علم التجويد أم متوسط أم 

متقدم، بعد ذلك يلحق الدارس باجموعة امناسبة له .

ويتدرج في مستويات امقرأة بالنسبة للحفاظ كالتالي :

ختمة  برنامج   - لإجازة  التأهيل  دورة   - اجزرية  دورة   - التحفة  )دورة 
اإجازة(.

أما غير احافظ فبرنامجهم كالتالي :

التجويد  دورة   - التجويد  أساسيات  دورة   - التاوة  حسن  )دورة 
امتقدمة(.

الدول المشاركة :
 49دولة.

دول شرق 	سيا:
اليمن السعودية    

اأردن مصر     
فلسطن العراق    

قطر الكويت    
عمان اأمارات    

إندونيسيا سوريا    
تاياند ماليزيا    

بنجاديش سريانكا    
اليونان كوسوفا    
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الدول اأفريقية: السودان
امغرب اجزائر    

ليبيا تونس     
كينيا السنغال    

نيجيريا موريتانيا    
الصومال غانا     

بنن

الدول اأوربية:
التشيك أمريكا     

ألبانيا فرنسا      
تركيا سويسرا      

استراليا بريطانيا      
أمانيا الدامارك      

إسبانيا البوسنة     
كندا هولندا      

اجر السويد     
إيطاليا النرويج    

بلجيكا

كادر المقرأة اإلكترونية العالمية:
العددالبيانم

1رئي�ض امقراأة الإلكرونية العامية1

1م�شرفة امقراأة الن�شائية2

13معلمي ومعلمات امقراأة الإلكرونية العامية3

2�شكرتر / �شكرترة امقراأة4

2عامل /عاملة امقراأة5
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إنجازات المقرأة اإلكترونية العالمية:

العددالرنامجم

370 مت�شابقاًحكيم وتقييم م�شابقات الهيئة امحلية1

120 حافظاً وجازاًتقييم احفاظ وامجازين حول العام2

95 دار�شاًعدد ام�شاركن ي برنامج الإجازة3

49 دولةعدد الدول ام�شتفيدة من خدمات امقراأة4

6580 م�شاركاًعدد الدار�شن ام�شاركن برامج امقراأة امختلفة5

303 ختمةعدد اختمات –غر الإجازة- نظراً اأو غيبا6ً

129 دورةعدد الدورات امقدمة7

908 م�شتفيداًعدد ام�شتفيدين من الدورات8

أوقات الدراسة:  أوقات الدراسة : 
)08:00صباحاً -02:00مساًء (.

خطة التوسع لعام 1436هـ :  
دولة (. زيادة عدد الدول إلى )55. 1

مستفيد( زيادة عدد امستفيدين من امقرأة اإلكترونية من)6.000. 2
إلى )10.000مستفيد(.

إيصال خدمة امقرأة اإلكترونية لبعض دول قارة أمريكا اجنوبية. 3 .
. 4 إطاق مسابقة امقرأة اإلكترونية العامية.
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التجربة الثامنة عشر

تحسين التاوة 
والتجويد 

تقديم :
أ. نجاء محمد مصطفى

مدرسه اخنساء التابعة للجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم 
باخفجي

هدف التجربة:
باستخدام  لهن  التاوة  التجويد وحسن  في  الطالبات  اارتقاء مستوى 
وااستفادة  واانترنت  ااجتماعي  التواصل  برامج  التقنيات احديثة مثل 

من إيجابيات هذه التقنية .

والتجربة كاآتي :
تقوم الطالبات بتسميع اجزء امقرر لهن وأثناء التسميع تقوم امعلمة  1 .
اأحكام  وتطبيق  الصحيح  النطق  على  وتدريبهن  التاوة  بتصحيح 

مشافهة ومعرفة كيفية تفادي اأخطاء .
ومن ثم تقوم امعلمة  بعمل مجموعات على تطبيق الواتس أب  تضم  2 .
طالبات احلقة و ترسل مقاطع صوتية تعليمية بصوت أحد امشايخ 

اجودين للمنهج امقرر .
يتم إرسال مقاطع فيديو لشرح اأحكام التجويدية التي م التعرض  3 .

لها خال احلقة للمشايخ امتقنن.
استخدام الصور التوضيحية بالرسم أو الشرح. 4 .

بحلها  وتقوم  اجموعة  على  للطالبات  عمل  ورقة  إرسال  يتم  ثم  5 .
وإرسالها للمعلمة لتصحيحها وكل هذا يتم عبر الواتس أب.
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 كان لهذه الطريقة اأثر الطيب في اارتقاء بأداء الطالبات واحفظ امتقن 
وتيسير تعليم التجويد للقرآن.

وبفضل الله تخرجت دفعه خامات للقرآن واآن هناك دفعه تبقى لها 7 
أجزاء ويختمن كتاب الله .

	ما بالنسبة لطالبات اانتساب عبر الواتس اب :
اب  الواتس  ااجتماعي  التواصل  وسيلة  عبر  مجموعات  عمل  يتم  1 .
وإرسال شرح التجويد عبر مقاطع صوتية على أن يكون امقطع لدرس 

واحد مرة في اأسبوع  وإرسال الصور التوضيحية التجويدية .
تقوم امعلمة بااتصال الفردي أو اجماعي على الطالبات وتصحيح  2 .
التاوة لهن لاستفادة من أخطاء بعضهن البعض وعمل أوراق عمل 

واختبارات جدية اأمر.
الكثير من الطالبات الاتي ا يستطعن  التقنية  الله خدمت هذه  وبفضل 
احضور إلى مدارس التحفيظ لكونها معلمة أو طبيبة أو ا تتوفر لديها 
وسيلة مواصات، وَمنِْحهن الفرصة لتعلم كتاب الله وااستفادة من أوقاتهن 

في ما يرضي الله سبحانه. 

العملية  تيسير  في  امعلمات  استخدمتها  التي  النماذج  لبعض  أمثلة  وهذه 
التعليمية للقرآن الكرم والتجويد.
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التجربة التاسعة عشر

هرم الحركات

تقديم :
أ. رشا عطية

اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم باخبر

هذه التجربة طبقت على حلق اأمهات )التلقن( مدة 8 سنوات وكان لها أثر 
واضح بحيث تعن الطالبة وتساعدها على ضبط احركة القرآنية بدقة 
إذ أن هذه الطريقة يشترك فيها حاستان هما: حاسة السمع حن تنطق 
امعلمة احركة أمام الطالبات، وحاسة البصر بحيث أن الهرم يحوي ثاث 

أوجه كل وجه يحوي حركه )ضم ، فتح ، كسر ( .

<o فالضم يعبر عنه بشكل الفم

والكسر يعبر عنه بشكل الفم >

<o والفتح يعبر عنه بشكل الفم
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وعند مرور الطالبة بحركة لم تنطقها بالشكل امطلوب تقوم امعلمة بعرض 
بالشكل  قبلها  من  قراءتها  مع  احركة  هذه  عليه  الذي  للهرم  وجٍه  صورة 
الطالبة  مطابقة  يتسنى  حتى  امرآة  استخدام  امستحسن  ومن  الصحيح، 
شكل فمها مع الشكل اموجود على الهرم، ومع تكرار هذه العملية مع كل 
طالبة تخطئ بحركة من احركات الثاث خال احصة القرآنية تستطيع 
ومجاهدة  أوا  رياضة  فهي  الصعوبة في ضبط احركات  الطالبة جاوز 

ثانيا.
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التجربة العشرون

الحفظ المتقن 

تقديم :
أ. عايدة فهمي

معهد معلمات القرآن الكرم بغرب الرياض

اأهداف : 
إتقان احفظ . 1 .

تثبيت محاور السور . 2 .
ضبط امتشابه )جمع اآيات امتشابهة ( . 3 .

ضبط الرسم العثماني ) امقطوع واموصول – تاء التأنيث – امدود  4 .
. )..

استشعار معنى اآيات . 5 .
تدارك نقاط الضعف في حفظ السور . 6 .

التجديد في طرق التسميع . 7 .

شرح التجربة .
تسلم الطالبة ورقة عمل حتوي على التالي :
سرد النصاب امقرر لهذا اليوم كتابًة . 1 .

يكتب للطالبة نهاية آية ويطلب منها استكمال احفظ كتابًة إلى امعنى  2 .
امطلوب مع استحضار امتشابه إن وجد، بحيث تكون نهاية هذه اآية 
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متميزة في السورة )العناية باموضع الوحيد في السورة(.
يكتب للطالبة نهاية اآية ثم يطلب منها كتابة بدايتها ) احث على  3 .
اارتباط بامعنى – أسماء الله احسنى ومناسبة اسم الله مع معنى 
السعدي  الشيخ  مثل  أن  إلى  قبل  من  الطالبة  انتباه  ولفت   ،) اآية 
اآية  خامة  في  الوارد  الله  اسم  بن  مايربط  كثيراً   ، الله  رحمه 

ومناسبته معناها كورود )السميع – البصير ( في آية بعينها .

ورقة عمل سورة الشعراء
س 1 :املئي الفراغ :

)قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من .....................................(
)قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من ....................................(

)قال من حوله ...........................................................(
)قال للمأ حوله ........................................................(

)...أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي ليًا إنكم متبعون  (
)...أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر (

)ما أنت إا بشر مثلنا ....................................................(
)وما أنت إا بشر مثلنا ...................................................(
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ضعي احركة امناسبة :
1-)فأتيا فرعون فقوا إنا رسول رب العلمن (

2-)فالقوا حبالهم وعصيهم (
3-) على قلبك لتكون من امنذرين (

س2:كم مرة وردت )جنات وعيون ( واذكري اآيات ؟
............................................................................
............................................................................

س3:في أي من قصص اأنبياء وردت هذه اآية :
)ثم أغرقنا اآخرين( .......................

)ثم أغرقنا بعد الباقن ( .....................

س4:هاتي من اآيات ما يناسب امعنى:
1-من وسائل اإعام امضلل التقليد اأعمى .

............................................................................
............................................................................

 
2-أهمية سعة الصدر والفصاحة والباغة للداعية .

............................................................................
............................................................................

3-من أدوات اإعام اأكثر تأثيراً احشر واجمع .
............................................................................
............................................................................
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4-اممدوحن من الشعراء هم الذين يقبلون على القرآن والعبادة أكثر من 
إقبالهم على الشعر .

............................................................................
............................................................................

أسئلة مراجعة سورة الّنساء
السؤال اأّول: 

 

 اختاري اإجابة الصحيحة من بن اأقواس-: 

و لله ما في الّسماوات و ما في اأرض و كفى بالله ......... )وكيا  1 .
- عليًما - شهيًدا - حسيًبا(.

)ما أصابك من حسنٍة ...... و كفى بالله .......... )وكيا - عليًما  2 .
- شهيًدا - حسيًبا(.

)ذلك الفضل من الله و كفى بالله .......... )وكيا - عليًما - شهيًدا  3 .
- حسيًبا (.

انظر كيف يفترون على الله الكذب و كفى به إثًما .......... ) عظيًما  4 .
- مبيًنا - مهيًنا(.

)و يقولون طاعة ..... و كفى بالله .......... )وكيا - عليًما -شهيًدا  5 .
- حسيًبا (.

)يا أهل الكتاب ا تغلوا في دينكم ..... و كفى بالله .......... )وكيا  6 .
- عليًما - شهيًدا - حسيًبا (.

لكن الله يشهد ..... و كفى بالله .......... )وكيا - عليًما - شهيًدا  7 .
- حسيًبا (.

بالله  كفى  و   ................. اليتامى  ابتلوا  و   ( 8 .
.) حسيًبا  شهيًدا    - عليًما   - )وكيا   .................
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التجربة الحادية والعشرون

المحضرة القرآنية

تقديم :
أ. صالح بن محمد الطوالة

اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم بجدة

مقدمة :
فكرة مبتكرة تهتم بحفظ القرآن الكرم وإتقانه ، بطريقة التكرار امستمر، 

حتى يرسخ  في الذهن ، وفق منهجية احضرة القرآنية . 

الرؤية :
أن يصل نفع طريقة احضرة القرآنية ، في حفظ القرآن الكرم وإتقانه 

إلى أرجاء امملكة ، ومنها إلى جميع دول العالم بإذن الله تعالى . 

الرسالة :
في  فريدة  منهجية   ، مستمرة  ومتابعة  إشراف  حت   ، جادة  بيئة  توفير 

الضبط واإتقان ،  حفظا ومراجعة .
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أهداف المشروع :
تخريج حفظة يحفظون القرآن الكرم عن ظهر قلب ، ومستعدون  1 .

لعرضه في كل وقت وحن .
. 2 اارتباط بالقرآن العظيم آناء الليل وأطراف النهار . 

. 3 التأدب بآداب القرآن الكرم سلوكا وعما وخلقا . 
زيادة القرب من الله بكثرة تاوة كامه وترديده . 4 .

التعود على اجلوس للقرآن لفترات طويلة واأنس به .  5 .
ااستثمار اأمثل لوقت الطالب وتنظيم أولوياته .  6 .

التدرب على أن يكون له وردا يوميا للقرآن متقنا إتقانا تاما ا يقل  7 .
عن ثاثة أجزاء يوميا تصل خمسة أجزاء بعد تخرجه .  

 

مميزات المشروع :
البيئة اجادة وامتابعة امستمرة من قبل اإدارة . 1 .

الوقت امفتوح الذي يتناسب مع ظروف الطالب .  2 .
البرنامج القوي في احفظ وامراجعة .  3 .

اختبارات دورية بعد كل خمسة أجزاء يحفظها الطالب للوقوف على  4 .
مستوى حفظه . 

محفوظ  من  أجزاء  وثاثة  تنبيه  وا  خطأ  با  جديد  وجه  عرض  5 .
الطالب على الشيخ بشكل يومي.

شهادات معتمدة في احفظ من جمعية خيركم . 6 .

الفئة المستفيدة :
جميع الفئات العمرية من امرحلة اابتدائية إلى امرحلة اجامعية واموظفن 

وغيرهم . 

الخطة التنفيذية :
أن يُـِتـَم الطالب حفظه لكتاب الله حفظا متقنا خال 30 شهرا من التحاقه 

في احضرة بعون الله وقوته . 
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منهجية المحضرة القرآنية  
من  أو  البقرة  سورة  من  سواًء   ( وامراجعة  احفظ   .. البداية  1 .

الناس(. 
النهاية .. إعطاء اإجازة في القرآن بالسند امتصل للنبي صلى الله  2 .

عليه وسلم . 

منهج الحفظ والمراجعة في المحضرة : 
مقدار احفظ اليومي ) ا يقل عن وجه واحد وا يزيد عن وجهن  1 .

يوميا ( ويشترط إتقان التسميع با خطأ وا تنبيه . 
مقرر احفظ وامراجعة يتم تسميعه كاما لدى الشيخ .  2 .

للطالب حرية البدء في احفظ من أول امصحف أو من آخره .  3 .
في حال سفر الطالب خارج مدينته لظروفه اخاصة فيلزم بتعبئة  4 .

موذج برنامج الطالب خال السفر . 
تقل  ا  أن  ويجب   ، يحفظها  أجزاء  كل خمسة  بعد  الطالب  يختبر  5 .

درجته عن ) 90 ( من ) 100 ( . 

إذا كانت درجة الطالب أقل عن ) 90 ( من ) 100. 6 ( في ااختبار، 
يضبط  حتى   ، أسبوع  مدة  فرصة  ويعطى  ااختبار  له  سيعاد 

محفوظه. 
. 7 آلية احفظ تكون على أربعة مراحل  : 

امرحلة اأولى : يبدأ الطالب في حفظ امقرر اليومي وعرضه على الشيخ ، 
وتكون امراجعة اليومية أيضا جميع ما م حفظه إلى أن يبلغ اجزء الثالث 
، فإذا بدأ في حفظ اجزء الرابع يكون مقدار امراجعة بإسقاط صفحة من 
أول احفظ القدم بحيث يكون رصيد امراجعة اليومي 3 أجزاء وهكذا . 

امرحلة الثانية : إذا بدأ الطالب في اجزء اخامس بحفظ امقدار اليومي 
يلزم الطالب في امراجعة اليومية بتسميع آخر 20 صفحة م حفظها وتكون 
هذه متازمة مع مراجعة جزأين من احفظ القدم بالدوران وتستمر هذه 

الطريقة إلى أن يبلغ حفظ الطالب مقدار 20 جزء . 

امرحلة الثالثة : إذا بدأ الطالب في حفظ اجزء الواحد والعشرون مقدار 
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احفظ اليومي اجديد فتكون امراجعة اليومية تسميع آخر 20 صفحة م 
حفظها مؤخرا + مراجعة 3 أجزاء بدا من جزأين في امرحلة السابقة ، 

إلى أن من الله عليه بحفظ القرآن الكرم كاما . 

امرحلة اأخيرة : إذا أكمل الطالب حفظ القرآن الكرم فتكون مراجعته 
اليومية عند الشيخ 4 أجزاء حتى يكمل 4 ختمات وبعد ذلك يزاد مقدار 
امراجعة اليومية إلى 5 أجزاء يومية حتى يكمل 5 ختمات ، بعد ذلك يقرأ 
في  كمعلم  منه  يستفاد  ثم  ومن  القرآن  في  إجازته  يتم  حتى  الشيخ  على 
احاضر القرآنية أو يؤهل لإشراف أحد فروع احاضر القرآنية حسب 

ما تقتضيه امصلحة العامة . 
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التجربة الثانية والعشرون

تعلم القرآن الكريم 
تاوة وحفظا بالتعلم 

التعاوني
تقديم :

أ. صالح بن يوسف المقرن

 

تعريف الطريقة :
طريقة تعتمد على مجموعات تعاونية غير متجانسة من 4 إلى 6 ، يتعلم 
الطاب فيها إتقان قراءة القرآن وضبط حفظه بإشراف امعلم وتوجيهه.

استراتيجيات التعلم التعاوني )امهام التعاونية( إتقان القراءة واحفظ: 

الفروق  التوزيع  في  يراعى  متجانسة  غير  مجموعات  إلى  الطاب  يوزع  
الفردية وخاصة جودة القراءة.

اجموعة  أعضاء  من  اثنن  كل  يقّوم   : التبادلي  الثنائي  التقوم  1 .
أحدهما اآخر صحة القراءة وضبط احفظ بالتناوب. 

الطاولة امستديرة :بعد انتهاء أعضاء اجموعة الثنائية من ضبط  2 .
القراءة واحفظ ينخرط أعضاء اجموعة في عمل مع بعض مزيد 
من اإتقان بحيث يقرأ اأول اآية اأولى والثاني اآية الثانية وهكذا 
بقية اأعضاء واجميع يصوبون قراءة زميلهم ويعيدون امقطع حتى 
يتمكنوا من إتقان احفظ وضبط صحة القراءة ، في بيئة تعلم يشعر 

كل عضو مسؤوليته جاه زمائه في إتقان امقرر امطلوب حفظه.
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التقوم : بعد انتهاء اجموعات من إنهاء امقرر احدد إتقانه قراءة  3 .
أو حفظا ، يجري امعلم تقييم أعضاء اجموعات للتأكد من إتقانهم 
للمقرر امطلوب حفظه باختيار عشوائي لبعض أعضاء اجموعات 

وضبط العضو للحفظ مثل درجة إتقان اجموعة.

دور المعلم : 
شرح امهمة التعاونية: للمجموعات التعاونية أداء امهمة بإتقان. 1 .

أعضاء  جميع  وتفاعل  عمل  من  للتأكد  العام:  والتوجيه  اإشراف  2 .
اجموعات.

التفقد : للتأكد من أداء أعضاء اجموعات للمهام امطلوبة بالطريقة  3 .
الصحيحة.

التدخل : يكون في امهمة التعاونية دون التدخل في أخطاء القراءة  4 .
ثم  لديهم  اأخطاء  اكتشاف  على  الطاب  ليتدرب   ، احفظ  أو 

تصحيحها. 
إتقانهم  من  للتأكد  طرق  عدة  باستخدام   : اجموعات  أداء  تقييم  5 .

للقراءة الصحيحة واحفظ اجيد.

معاجة عمل اجموعات : إجراءات تعزز من أداء الطاب وترفع  6 .
من كفاءة عملهم داخل اجموعات بتوجيه سؤالن للمجموعة التي 

حققت تفوق ملحوظ في درجة احفظ أو اإتقان : 
	 السؤال اأول ماذا عملتم حتى تفوقتم ؟ 

	 والسؤال اآخر ماذا ستعملون احقا لتحافظوا على تفوقكم؟ 
	 وبقية اجموعات ماذا ستعملون احقا لتتفوقوا ؟

مبررات الطريقة :
ضيق وقت احلقة. 1 .

ضعف القراءة لدى كثير من الطاب. 2 .
كثرة اأخطاء التي حتاج إلى تصويب.  3 .

الطاب  الوقت من معاجة جميع أخطاء  امعلم لضيق  عدم مكن  4 .
إتقان القراءة واحفظ.

استعداد معظم الطاب ليقوم مهمة التعلم مع بعض لضبط القراءة  5 .
الصحيحة واحفظ وإتقان أحكام التجويد، إذا هيئت لهم بيئة تعلم 

فاعلة )كالتعلم التعاوني(.
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حول دور امعلم من ملقن إلى موجه ومشرف والطاب هم من يتولون  6 .
مهمة التلقن والتصحيح وتبدأ خبراتهم في النمو إلى درجات عالية 

من اإتقان كما وكيفا ا حقق في الطريقة التقليدية.
من  عدد  في  عادية  غير  جاحات  حقق  التعلم  من  النمط  هذا  7 .

اجهات: 
بهذه  الكرم جاوزوا  القرآن  	 عدد من معلمي مدارس حفيظ 
الطاب  كثرة  من  الرغم  على  احصة  وقت  ضيق  الطريقة 

وتفاوت مستوياتهم. 
الكرم  القرآن  معلمات  إعداد  امؤمنن  أمهات  	 معهد 

باأحساء.
	 دورة حفظ امتون العلمية باأحساء.

	 حلقة عمر بن عبدالعزيز بجامع الروضة باأحساء.

متطلبات تنفيذ التعلم التعاوني في حلق 

القرآن :
 1 .9( أيام  ثاث  التعاوني  التعلم  تطبيق  على  احلقة  معلمي  تدريب 
في  خبراء  قبل  من  واحد  شهر  مدة  وإشراف  متابعة  ساعات(مع 

التعلم التعاوني.
قناعة امعلم أن هذا النمط من التعلم يعتمد إلى حد بعيد على أن  2 .
الطاب مهما اختلفت مستوياتهم في اإتقان هم من يتولى عملية 
اإشراف  على  امعلم  دور  ويقتصر  والتسميع  واحفظ  التصويب 
وهذا  واحفظ،  القراءة  إتقان  درجة  وتقييم  والتحفيز  وامتابعة 
يتطلب من امعلم أن منح الطاب كامل الثقة وا يتدخل في أخطاء 

القراءة واحفظ حتى يتمكنوا من اكتشافها بأنفسهم ثم تصويبها.
تأهيل الطاب على العمل مع بعض وتدريبهم على مهارة اإنصات  3 .
السليم حتى ميزوا بن القراءة الصحيحة والقراءة غير الصحيحة 

لآيات.
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توزيع الطاب إلى مجموعات غير متجانسة بحيث ا يقل العدد عن  4 .
أربعة وا يزيد عن ستة طاب.

عدم ااستعجال في النتائج. 5 .
 

تجربة حلقة عمر بن عبد العزيز بجامع 
الروضة باأحساء في تطبيق التعلم 

التعاوني
الفئة العمرية : 
روضة وصف أول ابتدائي.

العدد :
 25 طالب .

عدد أعضاء المجموعة :
 6 طاب.

عدد المجموعات : 
4 مجموعات.
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ااستراتيجيات المستخدمة :

	وا : تقويم ثنائي تبادلي : 
أحكام  وإتقان  القراءة  تصحيح   : .الغرض  ثنائية  مجموعات  العدد 

التجويد بحيث يقرأ الطالب ويصوب زميله أخطاءه بالتناوب.

ثانيا : الطاولة المستديرة.
العدد : جميع أعضاء اجموعة.الغرض : احفظ ثم إتقان احفظ.

العمل : يقرأ طالب واحد ويشارك البقية في التصحيح والتقوم ثم يقرأ 
إتقان  من  اجموعة  تنتهي  أن  إلى  اجموعة  أعضاء  بقية  وهكذا  اآخر 

القراءة وحفظ امقرر.

مخرجات طريقة التعلم التعاوني في 

حلقة تحفيظ القرآن الكريم:
سرعة استجابة الطاب لضبط اأدوار وتنفيذها بشكل جيد. 1 .

توفير اجهد والوقت امبذول في التلقن والتصحيح والتسميع. 2 .

بكثير من  وأجود  أعلى  الصحيحة واحفظ  للقراءة  الطاب  إتقان  3 .
الطريقة التقليدية.

بيئة التعلم فاعلة ومحفزة للطاب. 4 .
تغيير مط احلقة من دائرة يكون امعلم في طرف منها ،أوصف على  5 .
شكل طابور في انتظار مل بالنسبة للطاب وهدر للوقت يتخلله 
كثير من امشاكسات واإزعاج، إلى مجموعات فاعلة منضبطة يعمل 

فيها جميع أعضاء اجموعة في نفس الوقت للتعلم والتفاعل.
حسن ملحوظ في سلوكيات الطاب حيث لوحظ التعاون وتقدير  6 .

للذات ولآخرين.
صوت امعلم الذي كان يستهلك بشكل منهك في التلقن والتصحيح  7 .
إلى صوت هادئ وودود  الطاب حول  أو ضبط سلوك  اجماعي 

للتوجيه والتحفيز والتعزيز.
احفظ وامراجعة واإتقان في احلقة دون احاجة إلى احفظ في  8 .

امنزل.
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أو  احصة  وقت  في  يقرأ  أن  للطالب  يتيح  التعلم  من  النمط  هذا  9 .
احلقة أكثر من مرة فضا على أنه يشارك في تقوم بقية زمائه 

كما حصل هو بدوره على تقييم زمائه له حتى يضبط قراءته. 
النتائج كانت مبهرة معلم احلقة وأولياء أمور الطاب، كانت قدرة  10 .
الطاب على ضبط صحة القراءة واحفظ بسيطة جدا بل ضعيفة 
لدى البعض منهم ،وبهذه الطريقة حسنوا بشكل ملحوظ وتغيرت 
عبارات التقوم اليومية التي تسجل في كراسة امتابعة من عبارات 
لم يحفظ،أو راجع في امنزل،أو اهتم أكثر ....إلى عبارات متقن أو 
متاز أو أحسنت .... وقد احظ أولياء اأمور هذا التغير امفاجئ 
لدى أبنائهم وخاصة من أحضر ابنه لبركة القرآن لظنه أن أبنه قد 
يصعب عليه احفظ فضا عن إتقان صحة القراءة ، تفاجأ عندما 

احظ أن ابنه أصبح يحفظ وبإتقان.
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تجربة

نور البيان في تعلم 
قراءة القرآن

اأستاذ :
محمد علي أحمد القطان

اجمعية اخيرية لتحفيظ القرآن الكرم محافظة رنية

اسم الدورة : 
نور البيان في تعلم قراءة القرآن 
 http://www.norallah.com

أهداف الدورة :
تعطى الطالب قوة في النطق وفى مخارج احروف وصفاتها . 1 .

تنشئة جيل يجيد قراءة القران بشكل صحيح . 2 .
ربط الطالب بالقرآن الكرم . 3 .

الرؤية والرسالة :
لكي نرقي ونرتقي بأوادنا ابد لنا أن جعلهم في رحاب القرآن الكرم وا 
يكون ذلك إا إذا استطاع قراءة القران بسهولة ويسر ومن هذا امنطلق قام 
منهج نور البيان ليعلم الطالب كيفية قراءة القران بشكل صحيح وبسيط 
وفى وقت قصير وله نتائج رائعة بفضل الله لذلك وجب على اجميع أن 
يتعاون في نشر هذا البرنامج وامساعدة على إقامته في كل مكان حتى نعد 

أجيال حافظة لكتاب الله عز وجل .
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نبذة مختصره عن البرنامج :
مخارجها  معرفة  مع  مجرده  الهجائية  احروف  بدراسة  امتعلم  يقوم   
الصحيحة وكيفية النطق باحروف وهذا يأتي بالتكرار والتعود والدراسة 

اجيدة .
على  وهى  القرآن  في  اموجودة  العشرون  باحاات  احروف   يدرس  ثم 

النحو التالي :
 - حركة الفتح         - حركة الكسر      - حركة الضم     - امد باألف    - 

امد بالواو                                         
 - امد بالياء  ) بجانب امدود الثاثة الفرعية - مد متصل -  مد بدل -  مد 

منفصل (                                
- التنوين بالفتح       - التنوين بالكسر    - التنوين بالضم    - السكون 

)الام القمرية (
- التشديد بالفتح     - التشديد بالفتح مع امد باألف           - الشديد 

بالكسر 
- الشديد بالكسر مع امد بالياء  - التشديد بالضم       - التشديد بالضم 

مع امد بالواو

مع )الام الشمسية +امد الازم الكلمى امثقل (  - امشدد امنون بالفتح  - 
امشدد امنون بالكسر 

- امشدد امنون بالضم             -  امشدد اموقوف عليه 
تعينه  التي  التجويد اأساسية  بجانب ذلك يدرس كتاب خاص بأحكام   *

حقه  حرف  كل  وإعطاء  الصحية  التجويدية  باأحكام  القران  قراءة  على 
ومستحقه .

أهمية البرنامج للطالب :
. 1 تساعده على تعلم اللغة العربية ونطقها بساسة

. 2 تساعده في نطقه للقرآن بالطريقة الصحيحة وسهولة تعلمه أحاكم 
التجويد .

. 3 تساعده في حفظ كتاب الله
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أهمية البرنامج لمعلم القرآن : 
. 1 يزيد من كفاءة امعلم في تدريسه لكتاب الله .

. 2 يعطى امعلم مهارات جديدة في حفيظ كتاب الله مجودا بسهولة 
ويسر .

. 3 تعن امعلم على ابتكار أفكار جديدة خدمة كتاب الله .

 مراحل البرنامج :

القاعة
  يوجد قاعه واسعة مجهزة مائة كرسي وبرجكتور .

 • تيسر	 إن  أو  الكتب من مصر  الناشر إرسال نسخ من  مخاطبة 
من الرياض 

الدوارات :
      تنقسم الدوارات إلى قسمن :

•  الدورة اأولي تأهيل امعلم : 	
وهي تأهل امعلم لتدريس كتاب الله بسهولة ويسر في احلقات 

ومدتها من شهر إلي شهر ونصف .
•    الدورة الثانية إعداد معلم : 	

اختيار اأكفأ من امعلمن من الدورة اأولى إعدادهم لتدريس 
هذه الدورة للطاب مستقبا .

دورات للطالب :
وهى دورة واحدة تكرر ثاث مرات في العام للعمل على استيعاب اكبر 
عدد مكن من الطالب وتعليمهم بشكل صحيح ومن لم يصل إلى امستوي 
امطلوب بعد انتهاء الدورة يلتحق بالتي بعدها حتى نصل إلى النتيجة 

امرجوة إن شاء الله تعالى ومدتها من شهر ونصف إلي شهرين.
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وقت البرنامج :
60 ساعة تقسم ساعتن في اليوم أو على حسب قدرة واستيعاب الدارسن 

ومدتها من شهر إلي شهر ونصف .

 الجانب الثاني في هذا البرنامج :
وهذا اجانب خاص برياض اأطفال يدرس الطفل هذا امنهج في أوقات 
خمس  فصل  كل  الدراسي  العام  من  فصلن  على  مقسم  محددة  زمنية 
ساعات يوميا مدة 12 شهر ويبدأ تدريس امنهج من سن ثاث سنوات أو 
ثاث سنوات ونصف على حسب مقدرة الطفل على الكام ويبقى مستمر 

إلى أن يصل الطفل لدخول الصف اأول اابتدائي .
النتائج امرجوة من رياض اأطفال .

- يصبح الطفل متقن لقراءة القران الكرم بشكل صحيح .

  وهناك مواد مساندة لهذا امنهج وهي :
اآداب والقصص  و بعض  الصباح وامساء  البيان أذكار  نور  كتاب  1 .

اإسامي .
كتاب نور البيان لتهجي قصار السور من القرآن الكرم . 2 .

كتاب نور البيان للحساب . 3 .
كتاب نور البيان للغة اإجليزية .   4 .

سلسة علم بالقلم 
•مهيدي احروف 	

•تعليم احروف  	
الكلمات باحركات • تعليم 	
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تجربة

حقيبة ) إتقان وتدبر 
القرآن (

المنفذ:
معهد معلمات القرآن الكريم بشرق الرياض

اأهداف:
إعطاء رؤية واضحة للطالبة عن احتياجات مقرر القرآن - توصيف  1 .

مقرر - خال الفصل الدراسي.
بها منحفظ  امنوطة  للمهّمات  اليومي  الطالبة في إجازها  متابعة  2 .

لآيات وقراءة للتفسير وواجبات وغيرها .
تدريب الطالبة على التدبر والتصويب الذاتي . 3 .

مساعدة الطالبة في تنظيم التكاليف لتؤدي العمل على أحسن وجه  4 .
وفي وقته محدد .

مرحلة اإعداد واإخراج:
اختيار امسمى العام . 1 .

اختيار امسميات التفصيلية داخل السجل وربطها بامسمى العام أو  2 .
الهدف قدر امستطاع .

اختيار تصميم مناسب وجذاب ومريح للعن . 3 .
اختيار نوع اأوراق الداخلية ولونها . 4 .

اختيار النصوص والفوائد للصفحات . 5 .
الطباعة والتصوير . 6 .
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المحتويات:

الغاف: 
يُنتقى اسم خاص للحقيبة يرتبط بالقرآن أو تعزيز قيمة أو فكرة معينة 

مثل:) كونوا ربانين (.
الربانية واإخاص . امقدمة: . 1

أنظمة احلقة القرآنية .. 2
فكرة التحفيز . 3 .

اخطة العامة للفصل الدراسي اخاصة مقرر القرآن واختباراته.. 4
ورقة اإجاز اليومي لأسبوع الواحد: هي صفحة خاصة بإتقان 

من  عدد  على  وتحتوي  التفسير  وقراءة  الحفظ 
المهمات:

جدول مقسم على عدد أيام اأسبوع يشمل: اليوم والتاريخ واحضور  1 .
ونصاب احفظ وامهمات امنزلية والتسميع .

الطالبة  تلتزم  امهمات  من  مجموعة  :وهي  امنزلية  •امهمات  	

بتنفيذها طوال اأسبوع ، وتفصيلها كالتالي : 

سماع اآيات :وهي خانة خاصة بسماع النصاب اجديد  «•

من قارئ مجود.
التكرار ) 3•» ( : عند إمام احفظ فإنه يتوجب التكرار ما م 

حفظه ثاث مرات على اأقل، وما زاد فهو أفضل .

السرد ) 3•» ( : تلتزم الطالبة بتسميع النصاب اليومي كامًا 
دون تقسيم ثاث مرات سردا؛ السرد اأول على نفسها ، 
والثاني حبذا أن يكون في صاة الليل ، والثالث على من 

تشاء من زمياتها .
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التفسير : يُقرأ تفسير نصاب احفظ الذي م تدارسه من  «•

امعلمة  ااتفاق عليه من قبل  يتّم  التي  التفسير  أحد كتب 
في  اختصر  اميسر،  التفسير  السعدي،  )تفسير  مثل: 

التفسير( .
امنهاج : وهو منهج  متخصص للتدريب على تدبر القرآن  «•

الكرم والعمل به ، ويشمل على وقفات تدبرية ، ُوضع على 
كل وقفة تدبرية سؤال يساعدعلى التدبر، ثم يتم حديد 
جملة من اأعماالتطبيقية احددة التي تضمنها الوجه، 
وأمام كلعمل نص اآية التي استنبط منها العمل ليساعدعلى 
العامة  أهمالتوجيهات  إبراز  يتم  ثم  العمل،  على  التدريب 
ثم  قراءته  الطالبة  من  وامطلوب  الوجه،  في  اموجودة 

اإجابة على اأسئلة امطروحة .
العلم  وطلبة  العلماء  من  مجموعة  إعداده  على  قام 

امتخصصن في التفسير والتدبر، 
من عمل مركز امنهاج/ موقع القرآن تدبر وعمل .

التسميع : وهي خانة خاصة بتسميع الطالبة في محاضرة  «•

القرآن .
مقاصد السور : يتم تدوين مقصد كل سورة تذكره امعلمة في بداية  2 .

السورة .
أهرامات التحفيز: 3 .

•هرم احضور: 	

قبل امعلمة: تُلون ثاثة أجزاء من الهرم .
بعد امعلمة: يُلون جزءان من الهرم .

مع بطاقة: يُلون جزء واحد من الهرم .
•هرم امهمات امنزلية: 	

سماع اآيات، قراءة التفسير واِمنهاج: يلون عن الثاث مهّمات 
جزء واحد من الهرم .

التكرار: كل ثاثة مرات من التكرار يُلون جزء واحد من الهرم.
السرد: كل ثاثة مرات من السرد يُلون جزء واحد من الهرم .
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•هرم التسميع اليومي: 	

من غير تردد: تُلون ثاثة أجزاء من الهرم .
بتردد واحد: يُلون جزءان من الهرم .

أكثر من تردد: يُلون جزء واحد من الهرم .
•هرم معاهدة ااختبار وااختبار اأسبوعي: 	

عند معاهدة نصاب ااختبار وتسميع ااختبار في نفس اموعد 
احدد: يلون جزء واحد من الهرم عن كل مهّمة، من تُكمل 6 
ختام  في  مكافأة  على  حصل  الواحد  الصنف  من  أهرامات 

اجولة .
رسائل. 4 التزكية:

بها نهاية محاضرة  التزكية : هي وصية نتواصى  امقصود برسالة 
القرآن، بحيث تكون كل يوم وصية واحدة . 

تختار امعلمة وقفة تدبرية تربوية على آية من آيات النصاب؛ تصوغ 
هذه  في  تدوينها  ليتم  للطالبات،  مليها  ثم  التزكية،  رسالة  حولها 

الصفحة .

•موذج لرسالة التزكية: 	

) َكَذِٰلَك نَُقُص َعلَيَْك ِمْن أَنَباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتَيْنَاَك ِمن َلُدَنا 
ِذْكًرا ( طه: 99

القرآن أعظم عطية ومنحة ربانية .. 
فكيف سيكون شكرك لهذه النعمة العظيمةمن التدبر والعلم والعمل ؟!

آية. 5 وحياة: 
قسمت الصفحة لثاثة أعمدة : ) اليوم . أسئلة تدبرية . آية أثرت 

بك( 
 • أسئلة تدبرية :تدون الطالبة يومًيا من نصاب احفظ سؤال	
تدبري تستخرجه من التفسير أو من خال تأملها لآيات مع 

كتابة جواب كل سؤال ومرجعه اخاص به .
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: • موذج من اأسئلة التدبرية	
اْذُكُروا  آَمنُوا  اَلِذيَن  أَُيَها  )يَا   : تعالى » قوله  ختم  دالة  ما 
أَيِْديَُهْم  ِإلَيُْكْم  يَبُْسُطوا  أَْن  َقْوٌم  َهَم  ِإْذ  َعلَيُْكْم  اللَِه  ِنْعَمَت 
َفلَْيتََوَكِل  اللَِه  َوَعلَى  اللََه  َواَتُقوا  َعنُْكْم  أَيِْديَُهْم  َفَكَف 

الُْمْؤِمنُوَن( امائدة: 11
بالعزيز احكيم دون الغفور الرحيم ؟ « 

الهدايات اإمانية امستنبطة من سورة ق ؟ ما  »
• تدون الطالبة آية أثرت بها عندقراءتها وحفظها  آية أثرت بك :	

للنصاب .
• أثرت بك: موذج آية	

)َوأَنْبَتْنَا َعلَيِْه َشَجَرًة ِمْن يَْقِطٍن ( الصافات: 146 »
في دقيق التدبير جد ألطاف الله حيط بك، فقط الزم عتبة 

العبودية .

) ُمَتِكِئَن َعلَى ُفُرٍش بََطاِئنَُها ِمْن ِإْستَبَْرٍق َوَجنَى الَْجَنتَيِْن  « 

َداٍن ( الرحمن: 54
تلك البطائن من إستبرق قد نّعمت، قل لي بربك من أي حسن 

قد كسيت .. !

والتصويب  التاوة  على  امكثف  للتدريب  امهرة:وهي صفحة  تاوة. 6 
في امنزل ويتم ذلك من خال:

من  عدد   • على	 يحتوي  اأسبوع  في  أيام  لثاثة  قسم  جدول 
اأعمدة:

أسطر من نصاب  نصاب التاوة :حدد فيه الطالبة ثاثة  »
احفظ وتدون اسم السورة واآيات التي م اختيارها في 

تلك اخانة .
اسم القارئ الذي استمعت له في » هذا التدريب .

دقيقاً  استماعاً  لآيات  الطالبة  :لتستمع  اآيات  سماع  « 

مركًزا .
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التسجيل الصوتي :بعد سماع اآيات تقوم الطالبة بقراءة » 
تلك اآيات وتسجيل صوتها .

وجتهد في  التصويب الذاتي :تستمع الطالبة لتسجيلها  »
بتصويب قراءتها بنفسها .

تاوة تقومية :تختار الطالبة إحدى » زمياتها اجيدات 
وتقرأ عندها النصاب لتقومها .

اسم امقومة . « 

اماحظات  أبرز  فيها  :تدون  جويدية  ماحظات » 
التجويدية التي خرجت بها من امُقّومة .

* ماحظة : ينبغي اتباع اخطوات السابقة حسب ذلك الترتيب .

امعلمة  تصويب  لتدوين  خاصة  :مساحة  خطوك  •ليستقيم  	

القرآن  محاضرة  في  تاوتها  أو  تسميعها  أثناء  للطالبة 
والتاوة .

• خاصة لتدوين توجيهات البنية والتشكيل  التوجيهات : مساحة	
التي تذكرها امعلمة قبل قراءة النصاب أو بعده .

الثمرات:
اختصار الوقت واجهد للطالبة وامعلمة بحيث ُجمع كل ما يختص  1 .

محاضرة القرآن في مكان واحد .
مستقبًا  للدروس  حضيرها  عند  الفوائد  من  الطالبة  استفادة  2 .

لتكون مفتاًحا لها في الرجوع للمصادر اأصلية .
تنمية مهارة التصويب عند الطالبة . 3 .
تعلم الطالبة ماذا تقيد وكيف تقيد . 4 .

حفيز الطالبة إجاز امهّمات أواً بأول . 5 .
تنظيم التكاليف للطالبة . 6 .

التربية على امسؤولية الفردية واجماعية . 7 .
اكتشاف مواهب الطالبات، من خط ورسم وغيره .. 8
منية روح اإبداع والتجديد واابتكار عند الطالبة .. 9
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التوصيات:
على  أسبوعًيا  امعلمة  قبل  • من 	 للسجل  امستمرة  امتابعة  من  ابد 

اأقل، فهي سبيل النجاح بإذن الله تعالى .
احتياج  حسب  • آخر 	 حن  من  والتعديل  التطوير  في  ااستمرار   

امعلمة والطالبة .
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التعريف بالمؤسسات 
المهتمة بالقرآن والمشاركة 

في الملتقى

) معهد بصائر – مركز أبحاث نور – مركز النبأ 
العظيم – مركز معاهد (

)معهد بصائر(

رؤية المعهد 
صرح ريادي لتأهيل معلمي ومشرفي اجمعات القرآنية وبناء امشاريع 

التعليمية احّكمة. 

رسالة المعهد 
معهد يعنى بإثراء اجمعات القرآنية من خال:

	  تأهيل امعلمن
وتطوير امشرفن  	

وتقدم امشاريع التعليمية بإتقان وجودة   	

اأهداف ااستراتيجية
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اأهداف ااستراتيجية 
إعداد وتأهيل معلمي القرآن الكرم وامشرفن التربوين.  1 .

بناء امشاريع التربوية والتعليمية احّكمة للمجمعات القرآنية. 2 .
القرآن  لتحفيظ  اخيرية  اجمعية  مركزي  مع  والتكامل  التنسيق  3 .

الكرم 
البناء اإعامي والتسويق امتميز منتجات ومشاريع امعهد. 4 .

حقيق ااستقرار امالي واإداري للمعهد.  5 .

ااستراتيجيات
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اأهداف والمؤشرات اإستراتيجية )1434هـ-1436هـ( 

1436هـ 1435هـ 1434هـ اموؤ�شر الإ�شراتيجي الرمز الهدف الرمز 

 A
اإعداد وتاأهيل معلمي 

القراآن الكرم 
وام�شرفن الربوين 

 A1 ــــــــــــ ــــــــــــ 100% ت�شميم ا�شتمارة حليل الحتياج التعليمي والربوي معلمي وم�شري امجمعات القراآنية

 A2 100% 60% 20% درا�شة الحتياج التعليمي والربوي لـ 400  معلم وم�شرف ي امجمعات القراآنية

 A3 ــــــــــــ ــــــــــــ 100% ت�شميم وثيقة القدرات امهنية معلمي وم�شري امجمعات القراآنية

 A4 100% 60% 20% تطبيق برنامج ) كان خلقه القراآن ( ي 40 جمع قراآي

 A5 100% 60% 20% تدريب 150 معلم وم�شرف على رعاية اموهوبن ي حفظ القراآن الكرم
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1436هـ 1435هـ 1434هـ اموؤ�شر الإ�شراتيجي الرمز الهدف الرمز 

 B

بناء ام�شاريع 
الربوية والتعليمية 
امحّكمة للمجمعات 

القراآنية 

 B1 ـــــــــ 100% ـــــــــ اإعداد نظام حفيزي فاعل للمجمعات القراآنية

 B2 50% 50% ـــــــــ ت�شويق النظام التحفيزي ي 40  جمع قراآي

 B3 100% 50% ـــــــــ اإعداد وت�شويق معاير للجودة الربوية ي امجمعات القراآنية

 B4 ـــــــــ ـــــــــ 100% بناء برنامج تربوي للمجمعات القراآنية وفق الكفايات الربوية

 B5 100% 40% 20% تطبيق برنامج الكفايات الربوية ي 40 جمع قراآي

 B6 ـــــــــ 100% 60% اإعداد خطة تربوية لاأطفال ي امجمعات القراآنية

 B7 100% 50% ـــــــــ ت�شويق اخطة الربوية لاأطفال ي 40 جمع قراآي
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1436هـ1435هـ1434هـاموؤ�شر الإ�شراتيجيالرمزالهدفالرمز

C

التن�شيق والتكامل مع 
مركزي اجمعية اخرية 
لتحفيظ القراآن الكرم 

)الدائري ال�شماي و 
ال�شمال(

C1ــــــــــ100%اإعداد لئحة مهام و�شاحيات عمل كل جهة

C2100%100%100%عقد اجتماع دوري بن مدراء اجهات للتن�شيق والتكامل

C3100%50%ـــــــــــــتوحيد نظام جمع وحديث بيانات امجمعات القراآنية

C4100%50%20%حقيق التكامل ي الإمكانات الب�شرية وامادية امتاحة
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1436هـ1435هـ1434هـاموؤ�شر الإ�شراتيجيالرمزالهدفالرمز

D

البناء الإعامي 
والت�شويق امتميز 
منتجات وم�شاريع 

امعهد

D1.100%60%40%التعريف بامعهد ومنجزاته جميع �شرائح امجتمع

D2100%100%50%التوا�شل الإعامي مع اجمعية

D3100%100%50%التوا�شل الجتماعي مع اجمعية

D4100%75%50%بناء قاعدة بيانات للم�شتفيدين

D5100%100%35%حديد و�شائل التوا�شل مع ام�شتفيدين

D6ـ100%70%حديد و�شائل ل�شتقطاب ام�شتفيدين

D7100%100%70%حقيق ر�شا ام�شتفيدين
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1436هـ1435هـ1434هـاموؤ�شر الإ�شراتيجيالرمزالهدفالرمز

E
حقيق ال�شتقرار 

اماي والإداري 
للمعهد

E1ـ100%50%ت�شنيف اجهات الداعمة

E2100%100%50%ت�شويق م�شاريع امعهد لدى اجهات الداعمة

E3100%100%100%التوا�شل امتميز مع اجهات الداعمة

E4100%100%100%ا�شتيفاء ا�شراطات اجمعية للدعم اماي

E5100%100%50%توفر و�شائل الدعم ام�شتهدفة لاأفراد

E6100%70%ـال�شعي لمتاك الأوقاف ال�شتثمارية

E7ــ100%اإن�شاء وتفعيل �شلم رواتب اموظفن

E8ــ100%ت�شميم نظام حوافز اأداء اموظفن

E9100%100%100%العناية باجانب التاأهيلي والتطويري للموظفن

E10ــ100%و�شع نظام للمتعاونن
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مشاريع المعهد إجماًا  لعام 34-1435هـ 
مشروع كان خلقه القرآن )4341هـ-7341هـ (  .1

فكرة المشروع: 
مشروع »كان خلقه القرآن« يهتم ببناء شخصية متكاملة معلم القرآن 
الكرم وفق منهجية علمية وتعليم مستمر متد أربع سنوات .. تراعي 

ظروف امعلمن من حيث ازدحام أوقاهم وتباين مستوياهم. 
مجاات المشروع 

الوسيلة 1 : ملتقى 	هل القرآن
	 ملتقى أهل القرآن اأول “ حفظ القرآن الكرم قواعد وجارب “.

	 ملتقى أهل القرآن الثاي “ كونوا ربانين “.
	 ملتقى أهل القرآن الثاي “ تقوى القلوب “.

	 ملتقى أهل القرآن الرابع “ التدبر .. ورسالة احلقات “.

الوسيلة 2 : الدورات العلمية المكثفة 
	 الدورة العلمية اأوى ي التفسر وعلومه .
	 الدورة العلمية الثانية ي احديث وعلومه .

الوسيلة 3 : الدورات التدريبية 

الوسيلة 4:  لقاء المجمعات القرآنية تواصل 1 َو 2 .
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مشروع اإقراء الفردي  .2

مشروع رعاية اموهوبن :  .3

مشروع يعمل على تدريب وتأهيل مشري ومعلمي حلقات حفيظ القرآن 
والعناية  القرآنية  احلقات  ي  اموهوبن  الطاب  اكتشاف  لطرق  الكرم 

هم.
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مشروع توظيف معلمي القرآن الكرم:  .4
فكرة المشروع 

امسامة ي سد احتاج حلقات حفيظ القرآن بشمال مدينة الرياض من 
معلمن مؤهلن للتدريس ي حلقات حفيظ القران الكرم 

	هداف المشروع 
	 سد احتياج احلقات معلمن مؤهلن. 

	 اعداد قاعدة بينات للمعلمن حتوي بينات)شخصيه-مؤهات-
مقابلة-تقييم مستوى( 

	 تطوير جوانب الضعف اأساسية لدى امعلمن. 

مشروع تقييم جودة اجمعات القرآنية  .5

تقدير كفاءة وأداء اجمعات القرآنية )اأفراد واأنشطة والرامج والتجهيزات( 
من أجل التوصل إى أحكام قيمية حددة من خال استخدام امقاييس 
امرجعية الي تساعد على فهم وإدراك العاقة بن ختلف العناصر اخاصة 

بالتقييم. 
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مشروع امعاير الربوية :  .6
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مركز اأبحاث الواعدة في أبحاث 
تقنية المعلومات لخدمة القرآن 

الكريم و علومه )نور(”

جامعة طيبة

مركز نور هو ااسم اختصر لـ » مركز اأبحاث الواعدة في أبحاث تقنية 
امعلومات خدمة القرآن الكرم و علومه )نور(« بجامعة طيبة في امدينة 
امنورة بامملكة العربية السعودية،)nooritc.taibahu.edu.sa(، و هو 
بامملكة  العالي  التعليم  وزارة  من  امدعومة  الواعدة  اأبحاث  مراكز  أحد 
العربية السعودية. وزارة التعليم العالي تدعم حاليا مجموعتن من مراكز 
 ،)Center of Excellence ( اأبحاث اجموعة اأولى مراكز التميز
 )Promising Research و اجموعة الثانية مراكز اأبحاث الواعدة

.Centers(
و  النشأة،  امركز من حيث  نعرض ملخصا عن  الورقة سوف  في هذه 
تقنية  توظيف  مجال  في  امركز  في  امشاريع  مختلف  و  اإداري،  الهيكل 
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امعلومات خدمة القرآن الكرم وعلومه، كما سيتم عرض قائمة باخرجات 
البرمجية التي نتجت من مشاريع امركز، والتي م تصنيفها في عدد من 

امسارات و هي: 
تقنية امعلومات في خدمة علم القراءات. 1 .

تقنية امعلومات في خدمة علم تفسير القرآن الكرم. 2 .
بيئة التعلم اافتراضية في خدمة القران الكرم و علومه. 3 .

أمن امعلومات في خدمة القران الكرم و علومه. 4 .
اجودة وامعايير في مجال توظيف تقنية امعلومات في  خدمة  5 .

القران الكرم و علومه.
ااستشارات. 6 .

نشأة المركز
في عام 1430هـ أعلنت وزارة التعليم العالي في امملكة العربية السعودية 
دعوة للجامعات لتقدم مقترحات )Proposals( مراكز بحثية تسمى 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  اثنن  لدى  و ظهرت  الواعدة،  اأبحاث  مراكز 
بكلية علوم و هندسة احاسبات بجامعة طيبة فكرة إعداد مقترح إنشاء 

خدمة  في  امعلومات  تقنية  توظيف  مجال  في  متخصص  أبحاث  مركز 
القرآن الكرم وعلومه، وم ااتفاق بن ستة أعضاء هيئة تدريس بالكلية 
على البدء في إعداد امقترح للمركز وعلى أن يطلق عليه اختصارا “نور 
NOOR”، و م رفع امقترح إلى أمانة مراكز التميز البحثي في وزارة التعليم 
العقد في 1432/3/24هاموافق  توقيع  و م  اموافقة عليه  العالي و مت 

2011/2/27م و لله احمد.

الرؤية و الرسالة و اأهداف في المركز
•الرؤية 	

مجال  في  عامية  علمية  مرجعية  البحثي  امركز  هذا  يصبح  أن 
توظيف تقنية امعلومات في خدمة القرآن الكرم وعلومه.

•الرسالة 	

وااستشارات  والدراسات  البحوث  ودعم  بتنفيذ  امركز  يهتم 
بالقرآن  امتعلقة  امعلومات في اجاات  تقنية  امتعلقة باستخدام 

الكرم وعلومه.
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•اأهداف 	

يسعى مركز أبحاث نور لتحقيق عدد من اأهداف ومن أهمها:
جمع البحوث والدراسات السابقة امتعلقة باستخدامات تقنية  1 .
اإطاع  ليسهل  وترتيبها؛  الكرم،  القرآن  مجال  في  امعلومات 

عليها، وااستفادة  منها.
إجراء البحوث و الدراسات امتعلقة  باستخدام تقنية امعلومات  2 .

في القراءات.
إجراء البحوث و الدراسات امتعلقة  بتطوير طرق تعليم القرآن  3 .
احلقات  في  االكتروني  التعلم  باستخدام  وعلومه  الكرم 

وامدارس واجامعات. 
إجراء البحوث و الدراسات امتعلقة  باستخدام التعلم و التدريب  4 .
االكتروني في تعليم القرآن الكرم للمعاقن )ذوي ااحتياجات 

اخاصة(.
إجراء البحوث و الدراسات امتعلقة  باستخدام التعلم و التدريب  5 .
يعرف  )وما  السن  لصغار  الكرم  القرآن  تعليم  في  االكتروني 

بالتعليم امبكر(
إجراء البحوث و الدراسات امتعلقة  باستخدام التعلم و التدريب  6 .

االكتروني في تعليم القرآن الكرم وعلومه عبر اانترنت.
إجراء البحوث و الدراسات امتعلقة  باستخدام تقنية امعلومات  7 .
أخطاء  اكتشاف  و  عليها،  التعرف  و  اخطوط  مييز  في 

الطباعة. 
للقطاع  امركز  عمل  مجال  في  العلمية  ااستشارات  تقدم  8 .

احكومي و القطاع اخاص.
و  بامواصفات  قائمة  إصدار  واضحة  علمية  منهجية  رسم  9 .
امقاييس جمع بن اجانبن الشرعي و التقني الواجب إتباعها 
مجال  في  امعلومات  تقنية  باستخدام  امتعلقة  امنتجات  في  

القرآن الكرم.
إجراء دراسات مسحية ميدانية على عينة واسعة من امنتجات  10 .
امتوفرة حاليا في اأسواق امتعلقة باستخدامات تقنية امعلومات 
في مجال القرآن الكرم للتحقق من مدى التزامها بامواصفات            
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و امقاييس.  
اعتماد  موثوقة إصدار شهادات  امركز جهة  يكون  السعي أن  11 .
امقاييس  و  امواصفات  مطابقة   )Accreditation(

للجهات التي تطلب ذلك.
نشر ما يقوم به امركز من دراسات و أبحاث عبر وسائل النشر  12 .

اختلفة.
وإلكترونية  مطبوعة  محكمة  علمية  مجلة  إصدار  على  العمل  13 .

متخصصة في مجال عمل امركز.
مستوى  رفع  في  تساهم  التي  البحثية  امشاريع  تشجيع  و  دعم  14 .
التعاون البحثي في مجال عمل امركز بن اأقسام اختلفة في 
جامعة طيبة و اجامعة اإسامية و مجمع املك فهد لطباعة 
امصحف الشريف، و بقية اجامعة امملكة و اجامعات اأخرى 

في العامن العربي و اإسامي.
تطوير اإمكانيات واخدمات البحثية للباحثن في امركز. 15 .

الدعم امالي والتقني أبحاث الدراسات العليا في اجامعة في  16 .
مجال عمل امركز.

نشر امعرفة وتقدم التدريب في مجال عمل امركز. 17 .
عقد امؤمرات و الندوات وحلقات النقاش. 18 .

مجال  في  مستقبلي  بحثي  ميز  مركز  لتأسيس  نواة  إيجاد  19 .
استخدامات تقنية امعلومات في خدمة القرآن الكرم و علومه.

مجاات العمل في المركز
مركز نور يهتم بجميع اأنشطة التي تتعلق استخدامات تقنية امعلومات 
في خدمة القرآن الكرم و علومه، ومن ذلك على سبيل امثال ا احصر: 
والبرامج  اأنظمة  بناء  وااستشارات،  الدراسات  اأبحاث  مشاريع 
)حليل، تصميم، تنفيذ، تشغيل، تطوير(، التحكيم، ااعتماد والتوثيق، 
التدريب، تنظيم امؤمرات والندوات وورش العمل واحاضرات، الخ.

الشكل 1 يوضح اجاات اخدماتية التي يسعى مركز أبحاث نور إلى 
تقدمها والوصول إليها.
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شكل 1: مثيل بياني جاات العمل في مركز أبحاث نور خدمة القرآن 

الكرم وعلومه.

الهيكلة اإدارية العامة للمركز
الشكل التالي يوضح الهيكلة اإدارية العامة للمركز. و ما جدر اإشارة 
إليه في هذه الهيكلة أن للمركز مجلس إدارة، و بناء على العقد مع الوزارة 
فان مجلس اإدارة يتكون من خمسة أعضاء و هم: عميد البحث العلمي 
)رئيسا( و مدير امركز )مقررا( و عضوين من اجامعة في مجال عمل 
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امركز، و عضو من خارج اجامعة في مجال عمل امركز.

شكل 2: الهيكلة اادارية العامة للمركز.

الهيكلة اإدارية الداخلية للمركز
قابلة  وهي   ، للمركز  الداخلية  اإدارية  الهيكلة  يوضح  التالي  الشكل 

للتغيير بحسب احاجة.
شكل 3: الهيكلة اإدارية الداخلية للمركز.

وحدات المركز )المسارات(

وحدة تقنية المعلومات لخدمة القراءات 1 .
تقوم الوحدة بعدد من امهام ومنها:

في  الشاطبية  مثل  به  اخاصة  وامتون  القراءات  علم  •خدمة  	

القراءات السبع والدرة في القراءات امتممة للعشر، والطيبة 
التعليم وقراءة  في القراءات العشر الكبرى. وذلك من خال 
كما  اختلفة،  اإسامية  البلدان  بقراءات  الكرم  القرآن 
أحكام  على  اآلي  التدريب  في  أبحاث  بعمل  امسار  سيقوم 
احاسب  تقنيات  خال  من  القارئ  مراجعة  وكيفية  التجويد 

اآلي.
•تطوير آلية للتعرف على الكام امنطوق باللغة العربية. 	

القراءات  لعلوم  اموثوقة  امقروءة  العلمية  الكتب  •جميع  	

والتفاسير وباقي علوم القران. 
•نشر امعرفة وتقدم التدريب في مجال عمل الوحدة. 	

وسائل  عبر  أبحاث  و  دراسات  من  الوحدة  به  تقوم  ما  •نشر  	

النشر اختلفة.
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•السعي لتسجيل طلب احصول على براءة اختراع. 	

•امهام اأخرى التي تقع في نطاق عمل الوحدة. 	

وحدة تقنية المعلومات لخدمة التفسير 2 .
تقوم الوحدة بعدد من امهام ومنها:

ومقارنة  استدعاء  وسرعة  حفظ  مجال  في  أبحاث  •عمل  	

الناطقة،  التفاسير  وكذلك  الكرم  للقرآن  اختلفة  التفاسير 
والتفاسير اختلفة لآية وعرضها بأسلوب سهل ويسير. 

•عمل أبحاث في إحصاء امتشابهات من اآيات والكلمات وبيان  	

اإعجاز القرآني في هذا اجال.
وعمل  الكرم  للقرآن  اموضوعي  التفسير  في  أبحاث  •عمل  	

العمليات احاسوبية عليه من بحث وتبويب وإحصاء. 
•عمل أبحاث في مجال تفسير وترجمة القرآن الكرم في عدة  	

مستويات خدمة جمهور امستخدمن من العوام وطاب العلم 
و العلماء.

•نشر امعرفة وتقدم التدريب في مجال عمل الوحدة. 	

وسائل  عبر  أبحاث   و  دراسات  من  الوحدة  به  تقوم  ما  •نشر  	

النشر اختلفة. 
•السعي لتسجيل طلب احصول على براءة إختراع. 	

•امهام اأخرى التي تقع في نطاق عمل الوحدة. 	

و  الكريم  القرآن  لخدمة  المعلومات  أمن  وحدة  3 .
علومه

تقوم الوحدة بعدد من امهام ومنها:
وامصادقة  للتحقيق  والتقنيات  اأدوات  واستكشاف  •دراسة  	

وحماية القران الرقمي من التقليل أو العبث به 
•اقتراح إطار وآليات إصدار شهادة رقمية لتحقق من أصالة  	

وصحة نسخة القرآن اإلكتروني.
•تصميم وتطوير نظام آلي للفحص الفوري على سامة اآيات  	

وسور القران.
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•توفير مصدر موثوق لقراء القرآن اإلكتروني ومصنعي اجهزة  	

في  والبدء  ااسامية  العامية  الهيئات  و  االكتروني  القرآن 
من  مصادقه  شهادة  على  احصول  طريق  عن  الثقة  انشاء 

اجهة اختصة الرسمية.
موثوقية  بضمان  معنية  هيئة  أو  مرجعية  منظمة  •تأسيس  	

الكرم  القرآن  من  امنشورة  االكترونية   امطبوعات  وأصالة 
وعلومه.

أمن  اجل  من  امستقبلية  للبحوث  واإطار  امصادر  •حديد  	

ومصادقة القرآن اإلكتروني.
•حماية امسلمن وغير امسلمن من تعلم القرآن الكرم و علومه  	

من مواقع غير موثوقة.
•نشر امعرفة وتقدم التدريب في مجال عمل الوحدة. 	

وسائل  عبر  أبحاث  و  دراسات  من  الوحدة  به  تقوم  ما  •نشر  	

النشر اختلفة. 
•السعي لتسجيل طلب احصول على براءة اختراع. 	

«امهام اأخرى التي تقع في نطاق عمل الوحدة. 	

وحدة بيئة التعلم اافتراضي لخدمة القرآن الكريم  4 .
وعلومه تقوم الوحدة بعدد من المهام ومنها:

مصادر  بفعالية  وإدارة  ونشر  لتخزين  متكامل  نظام  •تطوير  	

القرآن الكرم وعلومه. سيقوم النظام بتقدم اأنواع امناسبة 
مصادر القرآن الكرم وعلومه، واخدمات، والتطبيقات ذات 

الصلة.
سيتم  التي  للقرآن  الرقمية  امكتبة  نظام  وتخصيص  •تصميم  	

امتعددة  والوسائط  القرآن  مصادر  وتصنيف  جمع  فيها 
ومختلف احتويات. 

والتطبيقات  الكرم وعلومه  القرآن  لتطبيقات  •تصميم متجر  	

النافعة.
•تطوير نظام قواعد معرفة للباحثن في القرآن وعلومه. 	

•نشر امعرفة وتقدم التدريب في مجال عمل الوحدة. 	
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وسائل  عبر  أبحاث  و  دراسات  من  الوحدة  به  تقوم  ما  •نشر  	

النشر اختلفة. 
•السعي لتسجيل طلب احصول على براءة اختراع. 	

•امهام اأخرى التي تقع في نطاق عمل الوحدة. 	

وحدة المعايير والجودة في مجال تقنية المعلومات  5 .
بعدد  الوحدة  تقوم  وعلومه  الكريم  القرآن  لخدمة 

من المهام ومنها:
بامواصفات  قائمة  إصدار  واضحة  علمية  منهجية  •رسم  	

الواجب  والتقني  الشرعي  اجانبن  بن  جمع  وامقاييس 
في  امعلومات  تقنية  باستخدام  امتعلقة  امنتجات  في  اتباعها 

مجال القرآن الكرم وعلومه.
•إجراء دراسات مسحية ميدانية على عينة من امنتجات امتوفرة  	

امعلومات  تقنية  باستخدامات  امتعلقة  اأسواق  في  حاليا 
التزامها  مدى  من  للتحقق  وعلومه  الكرم  القرآن  مجال  في 

بامواصفات وامقاييس.
•السعي أن يكون امركز جهة موثوقة إصدار شهادات اعتماد  	

مطابقة امواصفات وامقاييس للجهات التي تطلب ذلك.
•نشر امعرفة وتقدم التدريب في مجال عمل الوحدة. 	

وسائل  عبر  أبحاث  و  دراسات  من  الوحدة  به  تقوم  ما  •نشر  	

النشر اختلفة. 
•السعي لتسجيل طلب احصول على براءة اختراع. 	

•امهام اأخرى التي تقع في نطاق عمل الوحدة. 	

وحدة ااستشارات: 6 .
تقوم الوحدة بعدد من امهام ومنها:

الكرم  بالقرآن  امرتبطة  التطبيقات  و  البرمجيات  •تقييم  	

وعلومه.
•تقييم مواقع اإنترنت امرتبطة بالقرآن الكرم وعلومه. 	

•حكيم اأبحاث و التقارير امرتبطة بتقنية امعلومات خدمة  	
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القرآن الكرم وعلومه. 
القرآن  خدمة  امعلومات  بتقنية  امرتبطة  الدراسات  •إجراء  	

الكرم وعلومه.
•البحث عن حلول تقنية للعقبات التي تواجه العاملن في مجال  	

تقنية امعلومات خدمة القرآن الكرم وعلومه.
•امقارنة بن منتجات مختلفة في مجال تقنية امعلومات خدمة  	

القرآن الكرم وعلومه، والتوصية بامناسب منها.
خدمة  امعلومات  تقنية  مجال  في  امشاريع  على  •اإشراف  	

القرآن الكرم و علومه.
•امهام اأخرى التي تقع في نطاق عمل الوحدة. 	

قائمة المشاريع
في مجال  كلها  18 مشروعا  اأولى   مرحلته  امركز خال  وأشرف   دعم 
 92 فيها  وعلومه،عمل  الكرم  القرآن  خدمة  امعلومات  تقنية  توظيف 
شخصا مابن باحثن رئيسين وباحثن مشاركن  من عدد من اجامعات 

السعودية، ومساعدي باحثن و مستشارين. وفيما يلي تقسيم هذه امشاريع 
وعناوينها وشعارات اجامعات أو اجهات التي ينتمي إليها الباحث الرئيس 

والباحثون امشاركون معه، أو اجهات التي مولت امشروع:

مشاريع البحثية التأسيسية 1 .
اجهات Institutionsعنوان ام�شروعProject Title الرمزم

126

ام�شادقة وحماية اموارد القراآن با�شتخدام 
 العامات امائية الن�شية و�شورية 
 Authentication and
 Protection of Quran

 Resources Using Text
 and Image Based

Watermarking

167

بيئة تعلم افرا�شية للقراآن تعتمد على 
احو�شبة ال�شحابية خدمة القراآن الكرم 

 وعلومه 
 Virtual Learning

 Environment for Quran
 and its Sciences based on

Cloud Computing
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اجهات Institutionsعنوان ام�شروعProject Title الرمزم

170

تطوير وتنفيذ نظام قواعد بيانات لتعليم 
وتدريب و قراءة القراآن العظيم بالقراءات 

 ال�شبع من طريق ال�شاطبية
 Development and

 implementation of Data
 base system for learning
 and reading the Quran
 Seven great readings by

Shatebya

مشاريع البحثية المدعومة من المركز 2 .

اجهات Institutionsعنوان ام�شروعProject Title الرمزم

1

تطوير بوابة ويب متكاملة ودية على 
الإنرنت لأجهزة اجوال خدمة القراآن 

 الكرم وعلومه
 Developing a Complete

 Online Quran Portal and
Mobile Friendly Quran

اجهات Institutionsعنوان ام�شروعProject Title الرمزم

3

تقوم مواقع تعليم وتعلم القراآن 
الكرم على الإنرنت ي �شوء امعاير 

 واموا�شفات الربوية والتقنية.
 An Assessment of the
 Holy Quran Teaching
and Learning Websites

29

تطوير موقع انرنت خدمة القران 
الكرم وعلومه لفئات امكفوفن وذوي 

 الإعاقة اليدوية والأمين
 Development of a website

 for the Holy Quran and
 Its Sciences for servicing

 Blind، Illiterate and
handicapped people

46

عامات مائية اأمنة وقوية حماية القراآن 
الكرم وامواقع ال�شامية من الت�شويه 

 والغ�ض والتاعب
 Secure and Robust

 Watermarks for
 Protecting Quran and

 Islamic Sites from
 Distortion، Fraud، and

Manipulation
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اجهات Institutionsعنوان ام�شروعProject Title الرمزم

65

تعليم القراآن الكرم للطلبة امعاقن

 Teaching Students with
 Disability to read the

Quran

75

اإطار واآليات التحقق من �شحة القران 
 اللكروي 

 Framework and
 Mechanisms for

 Checking the
 Authenticity of Online
 & Electronic Format of

Holy Quran

97

برنامج تخاطب تفاعلي بالعربية للجوال 
 لتحفيظ القران ودرا�شة علومه 

 A Conversional
 Mobile App for Quran

 Memorization and
Teaching its Sciences.

اجهات Institutionsعنوان ام�شروعProject Title الرمزم

112

تطوير نظام قواعد معرفة خ�ش�ض 
لاأبحاث والدرا�شات القراآنية والعلوم 

 ذات العاقة
 Development of an

 Adapted Knowledge
 Base System for Research
 and Studies، and Related

Sciences in Quran.

123

برنامج تعلم القراآن الكرم لأجهزة 
 الأندرويد

 Quran Learning Sotware
for Android Devices

171

درا�شة م�شحية عن مواقع القراآن الكرم 
على ال�شبكة العنكبوتية

 A literature Review on
Quranic Websites

175

درا�شة حليلية لرامج تعليم القراآن 
الكرم وعلومه من خال معاير التعليم 

الإلكروي
 A literature review on
 Quranic Applications

 based on eLearning
standards
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المشاريع التطويرية 3 .
اجهات عنوان ام�شروعProject Title الرمزم

Institutions

1

نظام التعامات اللكرونية واموؤمرات ي مركز 
نور )نظام �شامل(

 E-Transaction and
 e-Conferencing System for
NOOR Center )SHAMEL(

المشاريع البحثية المدعومة من خارج المركز 4 .
اجهات Institutionsعنوان ام�شروعProject Title الرمزم

172

 تطبيق تقنية العامات امائية ال�شوتية 
بهدف التحقق من �شامة وم�شادقة 

ن�شخ القراآن الكرم الرقمية  ي تطبيقات 
الإنرنت

 Digital Audio-Speech
 Watermarking Technology

for e-Quran Integrity-
 Veriication and

 Authentication in Internet
Applications

173

نظام ت�شديق متكامل اأمن للم�شحف 
الإلكروي يدمج ال�شوت وال�شورة والن�ض 
القراآي للتحقق من نزاهة واأ�شالة امحتوى.

 A Secure e-Quran
 Certiication System

 Integrating Audio، Image
 and Text Watermarking

 Technologies for
 Veriication of Integrity

and Content-Authenticity

174

تطبيق نظام متجان�ض للنقل احري 
)النقحرة( 

 A Sotware for
 Homogenizing the Arabic

Transliteration System
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نظام إدارة التعامات اإلكترونية في المركز لضمان 
الجودة”شامل“:

أجل  من  اأعمال  سير  إدارة  الويب  استخدام  إلى  النظام  هذا  يهدف 
النظام في  ااستفادة من هذا  أجل  كذلك من  و  ضمان حقيق اجودة 

إدارة مختلف أعمال مركز.
يتكون نظام شامل من عدد من اأنظمة الفرعية:

•نظام امشاريع البحثية 	
•نظام امشاريع التطويرية 	

•نظام امؤمرات واملتقيات 	
•نظام ااستشارات 	
•نظام إدارة اموقع 	

•نظام اجلة العلمية. 	

قائمة بالمخرجات البرمجية من مشاريع المركز 5 .
رمز ام�شروععنوان ام�شروعامخرجم

تطوير بوابة ويب متكاملة نظام بوابة اإلكرونية دعوية
ودية على الإنرنت لأجهزة 

اجوال خدمة القراآن 
الكرم وعلومه

NRC1-1
مكتبة برجيات للقراآن الكرم

موقع مرجعي معاير اجودة مواقع 
التحفيظ

تقوم مواقع تعليم وتعلم 
القراآن الكرم على الإنرنت 
ي �شوء امعاير واموا�شفات 

الربوية والتقنية.

NRC1-3

نظام مقراأة اإلكرونية با�شتخدام 
نظام امفتوح ام�شدر

تطوير موقع انرنت خدمة 
القران الكرم وعلومه 
لفئات امكفوفن وذوي 

الإعاقة اليدوية والأمين

NRC1-
29 تطبيق التوجيه ال�شوتي للمكفوفن

خورزميات للعامات امائية

عامات مائية اأمنة وقوية 
حماية القراآن الكرم 
وامواقع الإ�شامية من 

الت�شويه والغ�ض والتاعب

NRC1-
46

تعليم القراآن الكرم للطلبة تطبيق تعلم القراآن للمعاقن يدويا
امعاقن

NRC1-
65 نظام التحقق من �شحة القران 

اللكروي  لإ�شدار ال�شهادات
اإطار واآليات التحقق من 
�شحة القران اللكروي

NRC1-
75

نظام قاعدة معرفة لأبحاث القراآن 
وعلومه

تطوير نظام قواعد 
معرفة خ�ش�ض لاأبحاث 

والدرا�شات القراآنية والعلوم 
ذات العاقة.

NRC1-
112

تطبيق تعلم القراآن الكرم للجوال 
لغر الناطقن باللغة العربية

برنامج تعلم القراآن الكرم 
لأجهزة الأندرويد

NRC1-
123
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رمز ام�شروععنوان ام�شروعامخرجم

نظام حماية واإ�شدار �شهادات ت�شديق 
للن�ض القراآن

ام�شادقة وحماية اموارد 
القراآن با�شتخدام العامات 

امائية الن�شية و�شورية

NRC1-
126

نظام وعمليات التحقق من �شحة 
الن�ض القراآي امعرو�ض ي مت�شفح 

ال�شبكة العنكبوتية مبا�شرة عند 
عر�شها

نظام الإ�شدار �شهادات ل�شحة الن�ض 
القراآن ب�شكل �شورة  قوية �شد 

الهجمات عر ال�شبكة العنكبوتية

نظام الإ�شدار �شهادات ل�شحة الن�ض 
القراآن ب�شكل �شورة مع الك�شف 

عن التاعب وال�شرداد امعلومات 
الأ�شلية  

امدقق ل�شحة  الن�ض القراآن على 
منتجات امايكرو�شوفت وورد

القراآن الكرم على �شريحة 
الكرونية: ت�شميم اإطار لنظام لن�شر 

القراآن الكرم اللكروي مدمج 
بجهاز ال-)server(  والأجهزة 

امزودة بالنرنت

رمز ام�شروععنوان ام�شروعامخرجم

نظام امقراأة الإلكرونية

بيئة تعلم افرا�شية للقراآن 
تعتمد على احو�شبة 

ال�شحابية خدمة القراآن 
الكرم وعلومه

NRC1-
167

نظام تعلم الإلكروي خا�ض 
بالدرا�شات ال�شرعية

نظام امكتبة الرقمية

نظام خزن لتطبيقات امحمولة 
الأندروويد واآيفون

نظام اإدارة امحتوى خا�ض للمواقع 
الإ�شامية

نظام بث الو�شائط امتعددة على الويب 
للموارد الإ�شامية

نظام التطوير الرقمي  للموارد 
القراآن وعلومه

تطبيق حرك بحث ي ن�ض القراآن 
يعتمد على كتب التف�شر

تطبيق ام�شحف الرقمي على الأجهزة 
اللوحية

تطبيق ام�شحف الرقمي على الويب

تطبيق رقمنة اأحكام التجويد 
وعامات الوقف للم�شاحف
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رمز ام�شروععنوان ام�شروعامخرجم

تطبيق رقمنة كتب التف�شر )م 
رقمنة كتاب امفردات ي غريب القراآن 

للراغب الأ�شفهاي(

بيئة تعلم افرا�شية للقراآن 
تعتمد على احو�شبة 

ال�شحابية خدمة القراآن 
الكرم وعلومه

NRC1-
167

تطبيق رقمية معجم القراآن الكرم

تطبيق ت�شجيل ال�شوتي لكتب 
التف�شر تطبيق رقمنة معاي القراآن 

الكرم

تطبيق ترتيب وعر�ض امخطوطات 
مكتبة اجامعة الإ�شامية

نظام لتعليم و قراءة القراآن العظيم 
بالقراءات ال�شبع من طريق ال�شاطبية

تطوير وتنفيذ نظام قواعد 
بيانات لتعليم وتدريب 
و قراءة القراآن العظيم 

بالقراءات ال�شبع من طريق 
ال�شاطبية

NRC1-
170

نظام اإدارة ام�شاريع البحثية

نظام التعامات اللكرونية 
ي مركز نور )نظام �شامل(

NRC1-
DP1

نظام اإدارة اموؤمرات واملتقيات

نظام اإدارة ام�شاريع التطويرية

نظام ال�شت�شارات

نظام امجات الإلكرونية 

المؤتمر الدولي الذي نظمه المركز
جامعة  “مؤمر  بعنوان  دوليا  مؤمرا  امركز  عقد  تعالى،  الله  بفضل 
طيبة الدولي في توظيف تقنية امعلومات خدمة للقرآن الكرم وعلومه 
NOORIC 1435(/)2013”  و ذلك خال الفترة 19- 1435/2/22هـ 
اموافق 22- 25 ديسمبر 2013م، برعاية خادم احرمن الشريفن املك 

عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.
وامهتمن  للباحثن  الفرصة  إتاحة  إلى  عام  بشكل  يهدف  امؤمر 
توظيف  مجال  في  واممارسن  اأكادمين  من  العالم  مستوى  على 
اأبحاث  نتائج  لتبادل  وعلومه  الكرم  للقرآن  خدمة  امعلومات  تقنية 
العالية،  اجودة  وذات  احديثة  التطبيقية  واممارسات  وااكتشافات 

ولبحث ااجاهات امستقبلية في هذا اجال امهم.
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إحصائيات عن المؤتمر:

العدداإح�شائيات عن اأوراق البحث ي اموؤمر 

580عدد املخ�شات التي م ا�شتقبالها

258عدد املخ�شات التي م قبولها

182عدد الأوراق الكاملة التي اأر�شلت 

90عدد الأوراق التي م قبولها لاإلقاء 

17عدد الأوراق التي م قبولها كعر�ض تقدمي 

107جموع عدد الأوراق التي م قبولها 

28عدد الدول التي �شاركت بالأبحاث

655جموع ام�شاركن واح�شور من الرجال

325جموع ام�شاركن واح�شور من الن�شاء

العدداإح�شائيات عن زيارات موقع اموؤمر

46908عدد زيارة مرقع اموؤمر عربي

47386عدد زيارة مرقع اموؤمر اإجليزي

442عدد الت�شجيل ي اموؤمر من خارج امملكة

مجاات عمل 	خرى في المركز
بها  يقوم  امدعومة، هناك مجاات أخرى  البحثية  للمشاريع  باإضافة 
امركز و منها:ااستشارات، ورش العمل والتدريب، التعاون و الشراكات 

مع اجهات اأخرى.

التواصل مع المركز 1 .
العنوان:مركز أبحاث تقنية امعلومات خدمة القرآن الكرم وعلومه )نور(

جامعة طيبة
ص. ب: 344
امدينة امنورة

امملكة العربية السعودية
nooritc@taibahu.edu.sa:البريد اإلكتروني

  www.nooritc.org:اموقع اإلكتروني
   ،  nooritc.taibahu.edu.sa



183



184

مركز النبأ العظيم
 

من نحن
هو مشروع قرآني عامي علمي يهدف إلى نشر هدي القرآن وإعداد حملة 

القرآن.

رسالتنا
إعداد وتوجيه النخب والقيادات لنشر الهدي القرآني في اأمة.

رؤيتنا
مكن الهدي القرآني في اأمة.

 

أهدافنا
نشر الوعي بالهدي القرآني في اأمة. 1 .

تأهيل النخب والقيادات في مجال الهدي القرآني. 2 .
إعداد امناهج والبرامج في مجال الهدي القرآني. 3 .

استثمار الشراكات اختلفة لنشر ومكن الهدي القرآني. 4 .
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المشاريع اإستراتيجية  ريع اإستراتيجية  
مشروع مجالس القرآن)تدارس وتزكية(. 1 .
مشروع القيادة بالقرآن)قيادات قرآنية(. 2 .

مشروع الشفاء القرآني ) شفاء(. 3 .

الرؤية اإستراتيجية خال خمس سنوات :
عشرة آاف مبلغ لهدي القرآن.

برامجنا:
برنامج اللقاء التعريفي لوفود احج والعمرة. 1 .

. 2 برنامج الدورة التأهيلية جالس امدارسة القرآنية.
برنامج مجالس امدارسة القرآنية. 3 .

برنامج ااستضافة العلمية. 4 .
دبلوم إعداد معلمي مجالس امدارسة القرآنية. 5 .

برنامج اللقاء التعريفي لوفود الحج والعمرة:

الفكرة: 
برنامج يعنى باستقبال النخب العلمية والدعوية من رؤساء الوفود ، ويتم 
حقيبة   ، إهدائهم  مع  بادهم   في  لتبنيه  ودعوتهم  بامشروع  تعريفهم 

امشروع . 

  اأهداف :  
تعريف النخب العلمية والدعوية من الوفود بامشروع .  1 .

فكرة  لتبني  القائمة  وامراكز  امشاريع  مع  التعاون  سبل  بناء  2 .
امشروع ونشرها في بادهم.

التواصل  ليسهل  اإسامية  الباد  في  ومثلن  أعضاء  كسب  3 .
معهم في حقيق رسالة امشروع . 

منجزات

برنامج اللقاء 
التعريفي

الدورة 
التعريفية

عدد العدد امنفذ
ال�شاعات

عدد 
ام�شتفيدين

عدد اجهات 
امتعاونة

236953112
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المدارسة  لمجالس  التأهيلية  الدورة  برنامج 
القرآنية  

الفكرة: 
القرآنية وتقام على ثاث مراحل،   دورة تأهيلية في مجالس امدارسة 
مع إقامة مجالس للمدارسة  لتأهيل النخب العلمية والدعوية من الوفود 

وطاب امنح  وأئمة امساجد والدعاة  . 

اأهداف : 
التعريف باجالس القرآنية  ومنهجيتها  وطرق إقامتها .  1 .

تأهيل وإعداد طلبة العلم والدعاة في مجالس القرآن . 2 .
إحياء سنة اجالس القرآنية في بيوت الله . 3 .

منجزات

برنامج الدورة 
التاأهيلية

الدورة 
عدد العدد امنفذالتاأهيلية

ال�شاعات
عدد 

ام�شتفيدين

عدد 
اجهات 
ال�شريكة

2212835815

برنامج مجالس امدارسة القرآنية 1 -

فكرة البرنامج:
مجالس تُْعنَى مدارسة القرآن وتدبره جماعيا استخراج ما في اآيات 
وتطبيق  النفوس  في  وتعظيمه  القرآن  روح  وإحياء  والعمل،  العلم  من 

منهجه في واقع احياة .
أهداف البرنامج:

ربط الناس بكتاب الله تعالى.  1 .
إحياء سنة التدارس وعبادة التدبر في اأمة. 2 .

مثل امنهج النبوي في تدبر القرآن والعمل به. 3 .
تزكية النفوس بهدايات القرآن. 4 .
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برنامج ااستضافات واللقاءات العلمية 

الفكرة: 
خال  وامتخصصن   العلماء  من  عدد  باستضافة  يعنى  البرنامج 
زيارتهم مكة امكرمة، وعقد لقاء علمي  حول مدارسة القرآن وما يتعلق 
واممثلن   ، التدريس  امتخصصن من أعضاء هيئة  للقاء  بها،  ويدعى 

للمشروع. 

اأهداف : 
. 1 استثمار زيارات كبار العلماء امتخصصن مكة واللقاء بهم . 

. 2 إثراء امشروع بالرؤى العلمية التطويرية . 
تعزيز صلة اممثلن وامتخصصن بعلماء اأمة.  3 .

منجزات
8 لقاءات علميةال�شت�شافة العلمية

من طموحاتنا

المدارسة  مجالس  معلمي  إعداد  دبلوم  برنامج: 
القرآنية . 

التعريف : 
طاب  من  امتميزة  العلمية  النخب  وإعداد  بتأهيل  يعنى  البرنامج 
اجامعتن ، مدة سنة كاملة ، بحيث يتم اعتمادهم كممثلن للمشروع 
مكة  للوفود  امشروع  تنفيذ  في  منهم  ااستفادة  ويتم   ، بادهم  في 

وامدينة . 

اأهداف : 
. 1 استثمار النخب العلمية من طاب اجامعات وإعدادهم كممثلن 

للمشروع في بادهم . 
إعداد كوادر لتنفيذ برامج امشروع للوفود .  2 .
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الوسائل العلمية والتعليمية لتطبيق ونشر المشروع
احقيبة التعريفية  1 .
احقيبة  التدريبية 2 .

احقائب  التعليمية  3 .
الكتب والنشرات العلمية 4 .

الشبكة اإلكترونية  5 .

أواً : احقيبة التعريفية 
التعريف : 

حقائب حوي كل مايتعلق بالتعريف بامشروع . 

أهداف احقيبة : 
. 1  إعداد كامل امواد التعريفية وإخراجها بحقائب مصممة . 

إتقان عمل امشروع ومخرجاته بطريقة احترافية  2 .
تسهيل مهمة امعرفن بامشروع .   3 .

منجزات: م طباعة وتوزيع  3000 نسخة

ثانياً : احقيبة  التدريبية 
التعريف : 

كل  حوي   ، القرآنية  امدارسة  جالس  التأهيلية  بالدورة  خاصة  حقيبة 
مايتعلق  بالدورة. 

اأهداف : 
. 1 إعداد مستلزمات الدورة وإخراجها بتصميم مناسب . 

. 2 تزويد امدرب بجمع الوسائل التدريبية للدورة 
تزويد امتدرب ما يحتاجه في الدورة .      3 .
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ثالثاً : احقائب  التعليمية 

التعريف :  
حقيبة تشتمل على مستلزمات مجالس امدارسة للمعلم وامتعلم ، وهي 

ثاث حقائب 
احقيبة التعليمية لقصار امفصل. 1 .

احقيبة التعليمية جزء عم  2 .
. 3 احقيبة التعليمية للمفصل 

اأهداف : 
. 1 إعداد امادة  العلمية ومتطلباتها جالس امدارسة . 

التعليمية  وامواد  الصحيحة  العلمية  بامنهجية  امعلم  تزويد  2 .
الازمة.

تزويد  امتعلم ما يحتاجه في اجالس . 3 .

رابعاً : الكتب والنشرات العلمية 

التعريف : 
 ، العلمي  والبناء  للتأصيل  امركز  ينشرها  التي  العلمية  والكتب  الرسائل 

وإثراء امستفيدين بامواد العلمية امهمة . 

اأهداف : 
. 1 إعداد وطباعة الكتب امهمة في التأصيل والبناء العلمي مشاريع 

امركز. 
. 2 تزويد الباحثن وامتخصصن وامستفيدين بامراجع العلمية في 

مجال القرآن ومدارسته .   
جمع ونشر التراث العلمي امتعلق بامدارسة القرآنية .  3 .
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أهم الكتب والنشرات : 
كتاب امدارسات القرآنية ، التأصيل وامنهجية ، لقاء علمي مع  1 .

أ.د الشاهد البوشيخي . 
كتاب مجالس تدارس القرآن ) دراسة منهجية تأصيلية( تأليف  2 .

د.محمد بن عبدالله الربيعة
كتاب مجالس تدارس القرآن- الفاحة وقصار الصور – تأليف  3 .

امركز العلمي مركز النبأ العظيم.
كتاب مدارسة جزء عم .  4 .

كتاب مدارسة امفصل. 5 .
. 6 نشرة مجالس القرآن الدورية، إعداد اللجنة العلمية .

خامساً : الشبكة اإلكترونية 
شبكة الكترونية حوي موقع مركز النبأ العظيم ، ومشروع مجالس القرآن 

وبرنامج اأمتة وصفحات التواصل ااجتماعي.

اأهداف : 
. 1 التعريف مركز النبأ العظيم عبر الشبكة اإلكترونية العامية .

تسهيل التواصل مع امستفيدين من برامج امركز عاميا. 2 .
تزويد امستفيدين بامواد العلمية امهمة للمجالس .   3 .

رصد وترتيب مجالس القرآن للعلماء وامتخصصن عبر شبكة  4 .
اإنترنت .  
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الشراكات

شراكات داخلية عددها 17 جهة.

شراكات دولية عددها 6 وهي :
جامعة القرآن الكرم والعلوم اإسامية في السودان. 1 .

اجمعية اأردنية للثقافة اجتمعية في اأردن. 2 .
مؤسسة ثمر التنموية في اليمن. 3 .

مركز التميز الدولي للدراسات واأبحاث التربوية في امغرب. 4 .
جمعية حفيظ القرآن الكرم في فلسطن. 5 .
مركز ادع مدارسة القرآن والسنة في تركيا. 6 .
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التعريف بمشروع تدارس 
التابع لمركز النبأ العظيم

مشروع »تدارس« مشروع قرآني تعليمي يشرف عليه مركز »النبأ العظيم« 
يتخلق  قرآني  جيل  لبناء  القرآن  تدارس  سنة  إحياء  على  ويرتكز   ، مكة 

بالقرآن . 
امراد مجالس تدارس القرآن

للوصول  النقاش،  بأسلوب  وتدبره  القرآن  لتاوة  فأكثر  اثنن  اجتماع 
لهدايات القرآن وتزكية النفوس بها.

رسالة المشروع : 
إحياء  مجالس تدارس القرآن  في اأمة من خال التعريف بها وتأصيلها  

، وتأهيل امعنين بها ، ونشرها في العالم .  

أهداف المشروع
ربط الناس بكتاب الله تعالى. 1 .

إحياء سنة التدارس في اأمة . 2 .
بناء اجيل الرباني امتمثل خلق القرآن. 3 .
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تأصيلها الشرعي
•قال تعالى : 	

آل عمران: 79

•عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه  	

وسلم : ))وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 

وحفتهم امائكة وذكرهم الله فيمن عنده(( . أخرجه مسلم

حقيقتها وغاياتها 
امسلمن   بن  اأخوة  روح  لتحقيق  رباني  منهج   : القرآن  •مجالس  	

وجمع كلمتهم بعيداً عن التكتات اجنسية واحزبية والعنصرية.  
امتخلق  الرباني  اجيل  لبناء  نبوية  مدرسة   : القرآن  •مجالس  	

بالقرآن.  
ربها وهدي  منهج  اأمة   لعودة  قرآني  : مشروع   القرآن  •مجالس  	

نبيها . 

الشريحة المستهدفة
•طاب اجامعات والدراسات العليا 	

•امشرفون وامعلمون 	

•اأئمة واخطباء 	

•امهتمون بتعليم القرآن من وفود احج والعمرة 	

الوسائل اأساسية 
•الدورات التأهيلية 	

•اجالس التطبيقية  	

•امواد العلمية  	

•احقائب التعليمية 	
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خطة تطبيق المشروع : 
•عقد شراكات مع اجهات ذات العناية بتعليم كتاب الله تعالى  	

معايير  وفق  وامعلمن  امشرفن  من  متدرب   02 عدد  •ترشيح  	

محددة 
•إقامة الدورة التأصيلية جالس تدارس القرآن .  	

•إقامة الدورة التأهيلية للمجالس ) مفاتيح ومهارات (  	

•إقامة مجلس تطبيقي في تدارس سورة .  	

•إقامة مجلس تطبيقي في تدارس موضوع . 	

•التزام بتطبيق حقيبة تدارس قصار السور بعد الدورة.  	

•منح شهادة معتمدة للمتدرب كمشرف ومعلم تدارس.  	

من أنواع المجالس :

أوا: المجالس الثنائية 
»كان رسول  قال:   الله عنهما-  ابن عباس -رضي  البخاري عن  أخرج 
الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان 
حن يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود باخير من الريح 

امرسلة.

ثانيا:المجالس النخبوية
أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال:  »جاء ناس إلى النبي صلى الله 
القرآن والسنة، فبعث  عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجااً يعلمونا 
إليهم رجااً من اأنصار يقال لهم: القّراء، يقرؤون القرآن ويتدارسون 

بالليل يتعلمون"
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ثالثا: المجالس العامة
أخرج البخاري عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: »حدث الناس كل جمعة 

مرة، فإن أبيت فمرتن، فإن أكثرت فثاث مرار..«

فوائد:
كنتم  وما  الكتاب  تعلمون  كنتم  ما  رّبانين  كونوا  )ولكن  تعالى:  قوله 

تدرسون(
أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول  1 .
الله صلى الله عليه وسلم:  »وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إا نزلت عليهم السكينة، 

وغشيتهم الرحمة، وحفتهم امائكة، وذكرهم الله فيمن عنده«.
يؤتى  أحدنا  وإن  دهري  من  برهة  عشت  لقد  قال:  عمر  ابن  عن  2 .
اإمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم 
فنتعلم حالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعلمون 
اإمان  قبل  القرآن  أحدهم  يؤتى  رأيت رجاا  لقد  ثم  القرآن  أنتم 
فيقرأ ما بن فاحة الكتاب إلى خامته ما يدري ما آمره وا زاجره 

في  احاكم  رواه   . الدقل  نثر  وينثره  منه  يقف عنده  أن  ينبغي  وما 
امستدرك

عن  مجتمعَن  الدراسِة  ِفْعَل  داود   أبي  ابن  »روى  النووي:   قال  3 .
جماعات من أفاضل السلف واخلف وقضاة امتقدمن«.

ماجاء في صحيح البخاري )باب تعليم الصبيان القرآن(: عن سعيد  4 .
بن جبير قال: )إن الذي تدعونه امفصل هو احكم، قال: وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: جمعت احكم في عهد رسول اللهr، فقلت 

له: وما احكم ؟ قال: امفصل(

معينات وموانع اانتفاع بالمجالس: 

المعينات :
استحضار عظمة القرآن في النفس.

العناية بأمر الصاة.
احفاظ على تاوة جزء من القرآن كل يوم على الدوام. 

ااطاع الدائم في تفسير السلف ومراجعة التفاسير التي تعنى بامعاني 
التدبرية. 
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أن يكون لكل عضو مجلس خاص في بيته أو مسجده أو مع زمائه.

الموانع:
صفات الكبر والعجب والتعالي.

اأمور احرمة: كأبواب الشهوات. 
مجالس اللهو والغفلة والقيل والقال. 

اانشغال الزائد بالدنيا والتفات القلب إليها. 

أهم التفاسير والكتب المساعدة في 

التدارس  
الدر امنثور.   1 .

تفسير ابن كثير.  2 .
تفسير الرازي.  3 .

تفسير نظم الدرر.  4 .

تفسير القرطبي.  5 .
تفسير ابن القيم.  6 .

تفسير السعدي.  7 .
التحرير والتنوير ابن عاشور. 8 .

روح امعاني لألوسي. 9 .
تفسير ابن عثيمن. 10 .
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مركز معاهد

الرؤية: 
مرجع متميز في تأسيس امعاهد القرآنية وتطويرها.

الرسالة:
بيت خبرة متخصص في تأسيس معاهد معلمي القرآن الكرم وتطويرها؛ 

من خال دراسات واستشارات وبرامج نوعية، لنشر امعاهد ومّيزها.

مجاات العمل:
تأسيس امعاهد القرآنية. 1 .

تطوير امعاهد القرآنية. 2 .
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اأهداف اإستراتيجية:
اأداء  معايير  وفق  وتأسيسها  القرآنية  امعاهد  نشر  في  امساهمة  1 .

امتميز.
اخبرات  أفضل  وفق  التعليمية  وامواد  النوعية  البرامج  تطوير  2 .

احديثة.
أسس  وفق  القرآنية  امعاهد  منسوبي  امهني  النمو  في  امساهمة  3 .

التنمية امهنية.
في  للمركز  والتنظيمية  والبشرية  امالية  اموارد  في  التمّيز  حقيق  4 .

ضوء توجهات بيوت اخبرة.

قيم العمل:
والعناية  مستوياته،  بجميع  وإشاعته  مارسته  على  نعمل  اإبداع:  1 .

بعناصره ومكوناته.
. 2 اانتماء: نعمل على تعزيز ثقة امستفيدين؛ لتعميق شراكتهم معنا.

الشفافية: نسعى إلى جعل معلومات العمل واضحة ومتاحة لذوي  3 .
العاقة.

بصورة  التعاقدية  احاات  بجميع  الوفاء  على  نعمل  االتزام:  4 .
صحيحة ومرضية.

التميز: نلتزم بتحسن اأداء وتطويره وفق معايير اأداء امتميز. 5 .

من مشاريعنا:
تصميم وثيقة دبلوم مديرات امدارس النسائية. 1 .
بناء منهج دبلوم التدبر وامقررات امصاحبة له. 2 .

تطوير مناهج معاهد معلمي ومعلمات القرآن الكرم. 3 .
تأسيس وتشغيل معهد إعداد معلمي ومعلمات القرآن الكرم بنظام  4 .

التعليم عن بعد
خميس  )جران،  امملكة  في  القرآنية  امعاهد  من  عدد  تطوير  5 .

مشيط(.
اإشراف على تأسيس معاهد في امملكة )عرعر، أبها(. 6 .

تفعيل الدليل اإجرائي لتأسيس معاهد معلمات القرآن الكرم. 7 .
تفعيل الدليل اإجرائي لدور معلم القرآن الكرم في غرس القيم. 8 .



200

. 9 جائزة التميز للمعاهد القرآنية -الدورة الثانية-.
امعاهد  منسوبات  والتربوي  امهني  النمو  برنامج  وتطبيق  تفعيل  10 .

القرآنية.
القرآن  معلمات  إعداد  معاهد  مذجة   ( كتاب  وتطوير  تفعيل  11 .

الكرم(.

من إنجازاتنا:
الدليل اإجرائي لتأسيس معاهد معلمات القرآن الكرم. 1 .

الدليل اإجرائي لدور معلم القرآن الكرم في غرس القيم . 2 .
جائزة التميز للمعاهد القرآنية – الدورة اأولى-. 3 .

اإلكترونية  اخدمات  وبوابة  للمركز  اإلكتروني  اموقع  تأسيس  4 .
للمعاهد القرآنية.

مذجة جارب ميزة في معاهد معلمات القرآن الكرم ونشرها. 5 .
برنامج النمو امهني والتربوي منسوبات امعاهد القرآنية. 6 .

تأسيس مركز حلقاتنا لتطوير احلقات وامدراس القرآنية. 7 .

تأسيس مركز إتقان امعاهد –بيت خبرة في تأسيس وتطوير امعاهد  8 .
القرآنية والشرعية مكة-.

من منتجات المركز:
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