




أرشــد رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم   
أمتــه إلــى حفــظ القــرآن وتالوتــه واالهتمــام 
بــه تعلمــًا وتعليمــًا, وخــص معلمــه ومتعلمــه 
بالخيريــة فــي الدنيــا واآلخــرة، فعــن عثمــان 

ــه قــال:  بــن عفــان رضــي اهلل عن
قال صلى اهلل عليه وسلم: 

)َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه(
 ومــن فضــل اهلل وســعة رحمتــه أن هــذه 
الخيريــة عامــة لمــن تعلــم ولمــن َعلَّــم، 
ــم  ــباب لتعلي ــذل األس ــى ب ــعى إل ــذي يس فال
ــه ويضــع  ــه واتباع ــل ب ــرآن والعم ــاس الق الن
ــي  ــو داخــل ف ــز فه ــز والجوائ لذلــك الحواف
ــل  ــن دالئ ــل، وم ــذا الفض ــة وه ــذه الخيري ه
ــرآن  ــى الق ــا عل ــة إقباله ــذه األم ــر له الخي

ــًا.  ــاًل واتباع ــًا وعم ــالوة وحفظ ت
    



نبذة تعريفية بالجمعية

قــام مجموعــة مــن طلبــة العلــم بــوادي ِلّيــه بفتــح حلقــات تحفيــظ القــرآن فــي فتــرة الصيــف ثم 
اتفقــوا مــع شــيوخ القبائــل وبعــض المؤسســات التجاريــة فــي الطائــف بدعــم المشــروع وتــم الدعــم 
مــن المشــائخ الذيــن يتوافــدون بكثــرة علــى الطائــف مثــل الشــيخ صالــح التويجري-رحمــه اهلل-ثــم 
ــات القائمــة وإحصــاء بطــاب المــدارس ومشــاهد مــن شــيوخ  ــدد طــاب الحلق ــف بع ــم عمــل مل ت
القبائــل والمؤسســات التجاريــة وتــم عرضــه علــى ســماحة الوالــد عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن بــاز 
رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء ورئيــس إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء ومفتــي عــام المملكــة -رحمــه 
اهلل- فكتــب توصيــه لألمانــة العامــة لجمعيــات تحفيــظ القــرآن الكريــم بجامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ــات وصــدر  ــود الحلق ــن وج ــداهلل التركــي فتأكــد ع ــور عب ــي الدكت ــا معال ــم مديره ــعود باس س
الترخيــص المؤقــت عــام 1405 ثــم تــم رفــع تقريــر باســتمرار العمــل ومشــاهد مــن المشــائخ الذيــن 
زاروا الحلقــات أمثــال الشــيخ صالــح التويجــري والشــيخ عبــداهلل المصلــح وتــم حصــول الجمعيــة على 
الترخيــص النهائــي في1408/04/09هـــ برقــم 20 ، ثــم عــدل الترخيــص بعــد انضمــام الجمعيــة لجمعيــة 

تحفيــظ القــرآن الكريــم بمنطقــة مكــة المكرمــة ليصبــح 4/2 .
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الدورات الصيفية المكّثفة

فكرة  الدورات الصيفية

تهــدف الــدورات الصيفيــة المكّثفــة لتوفيــر بيئــة محّفــزة لإلنجــاز, وتســتهدف طــاب الجمعيــة 
المتميزيــن إلتمــام حفظهــم للقــرآن الكريــم وتأهيلهــم ليكونــوا معلميــن للقــرآن الكريــم بحلقــات 
التحفيــظ بالجمعيــة. ولهــذا التأهيــل المكّثــف نتائــج متميــزة تظهــر فــي مشــاركة طــاب الجمعيــة 
ــن  ــل مســابقة الملــك ســلمان ب ــم مث ــظ القــرآن الكري ــة لتحفي ــة والعالمي فــي المســابقات المحلي

عبدالعزيــز لتحفيــظ القــرآن الكريــم  وحصولهــم علــى مراكــز متقدمــة.

ــاز,  ــة لإلنج ــة رائع ــف فرص ــف الطائ صي
ويســتحق أن تقــّدم الجمعيــة لطالبهــا برامــج 
صيفيــة متمّيــزة كّمــًا وكيفــًا الســتثمار هذا 
ــد بمــا يعــود عليهــم بالنفــع.  الموســم الفري
لذلــك حرصــت الجمعيــة علــى إقامــة برامــج 
والمكّثفــة,  المتميــزة  الصيفيــة  الــدورات 
ــع  ــن جمي ــاركًا م ــك 340 مش ــتهدفة بذل مس

ــة.  ــات العمري الفئ



الدورات الصيفية المتمّيزة
أماكــن  خمســة  فــي  الــدورات  تقــام 
متفرقــة وهــي )مكتــب إشــراف  ليــه – مكتــب 
إشــراف  شــقصان – مكتــب إشــراف الســديرة 
– مكتــب إشــراف بنــي ســعد – مجمــع عمــر 
برنامــج  يحتــوي  حيــث  الخطــاب(.  بــن 
الــدورة الصيفيــة علــى تخطيــط منهــج حفظ 
ــه  ــن خالل ــم م ــب يت ــتوى الطال ــب مس بحس
متابعــة االنجــاز وإجــراء االختبــارات الدوريــة 
المركزيــة بشــكل اســبوعي وتقديــم الجوائــز 
ــب  ــاركين. يصح ــز المش ــهادات لتحفي والش
ــة  ــات الترفيهي ــن الفعالي ــدد م ــج ع البرنام
واللقــاءات االجتماعيــة. ثــم تختتــم الــدورات 
بحفــل ختامــي يحضــره أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وأعيــان المنطقــة لتكريــم المشــاركين 
ــة.  ــدورات الصيفي ــن بال ــن والعاملي المتميزي

 

 خطة لإلنجاز

 متابعة يومية

 اختبارات اسبوعية 

 تكريم للمتميزين

 فعاليات ترفيهية

 لقاءات اجتماعية

 حفل ختامي





 

 برامج وأنشطة تشجيعية 
 توزيع األذان واإلمامة على الحلقات بالتناوب•
 تكريم أسبوعي للمتميزين  •

 برامج ترفيهية ورياضية 
 مباريات كرة القدم والطائرة•
 دوري الفرفر والباليستيشن•

 لقاءات تربوية 
استضافة أعيان المنطقة وأعضاء مجلس ادارة  •

 الجمعية في لقاءات تربوية وتوجيهية

 البرنامج الغذائي
تنويع الوجبات الغذائية بالتنسيق مع األسر •

 المنتجة بالمنطقة  

تقرير الدورات المكّثفة  السابعة لعام 1437هـ

ــام  ــة لع ــدورة المكّثف ــن ال ــّرج م تخ  
ــم  ــد اتمامه ــًا    بع 1437هـــ  عشــرون طالب
ــن  ــدد م ــًا وأداء ع ــرآن كام ــة الق لمراجع
ــل.  ــد والترتي ــظ والتجوي ــارات الحف اختب

الــدورة  برنامــج  يقتصــر  ولــم   
ــرآن  ــظ الق ــات تحفي ــى حلق ــة عل المكّثف
ــة  ــج مجموع ــن البرنام ــل تضّم ــم, ب الكري
واللقــاءات  الترفيهيــة  البرامــج  مــن 
والمســابقات  والتربويــة  االجتماعيــة 
التنافســية كمســابقة أجمــل صــوت وذلــك 
لتأهيــل المشــاركين فــي الــدورة المكّثفــة 

مســتقبًا. التعليميــة  أدوارهــم  ألداء 



020406080100120

 دورة مكتب لّيه

 دورة مجمع الفاروق

 دورة مكتب السديرة

 دورة مكتب شقصان

 دورة مكتب بني سعد

 دورة مكتب بني سعد دورة مكتب شقصان دورة مكتب السديرة دورة مجمع الفاروق دورة مكتب لّيه
93  مستوى اإلتقان 84 82 92 99
30 عدد المختبرين 47 38 52 22
60 عدد الطالب 81 42 63 27

تقرير الدورات المتميزة السابعة لعام 1437هـ هـ1437تقرير الدورات المتميزة السابعة لعام 



 الدورة م
الميزانية 
 التشغيلية

مكافأة 
 الطالب

مكافأة 
 المعلمين 

مكافأة 
المشرفين 
 التعلميين 

مكافأة 
المشرفين 
 التربويين

مكافاة 
 السائقين
  والعمال

 المجموع

 47500 3500 10000 3000 6000 10000 15000 دورة مكتب لّيه 1
 67500 3500 9000 3000 10000 18000 24000 دورة مجمع الفاروق 2
 56500 3500 9000 3000 8000 15000 18000 دورة مكتب السديرة 3
 56500 3500 9000 3000 8000 15000 18000 دورة مكتب شقصان 4
 42500 3500 5000 3000 6000 10000 15000 دورة مكتب بني سعد 5

 270500 17500 42000 15000 38000 68000 90000 المجموع

 

ميزانية ومصروفات الدورة المتميزة السابعة  لعام 1437هـ 



مستهدف الدورات الصيفية المتميزة لعام 1438 هـ 



الموازنة التفصيلية



مستهدف الدورات الصيفية المكّثفة  لعام 1438 هـ 



الموازنة التفصيلية



شاركنا األجر

ما نقص مال 
من صدقة



 

 

 

 المميزات اإلعالمية المميزات التسويقية

 في الفلم التعريفي بالجمعية. إدراج اسم وشعار الشريك*
 *منح الشريك كلمة في حفل االفتتاح.

 عية.*ادراج اسم وشعار الشريك في جميع مطبوعات الجم

 *ادراج اسم وشعار الشريك في اللوحات الخاصة بالجمعية.
*إبراز الشريك من خالل النشر اإلعالمي المطبوع 

 واإللكتروني الخاص بالجمعية.

 

مميزات شركاء النجاح
مه 

ّ
م القرآن وعل

ّ
خيركم من تعل




