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الحمد لله الواحد األحد الفرد الصمد القائل في محــــــكم التنزيل :
) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( والقـــائــــل ســــــــبحانة: )ولـــــــقـــد يســــرنا 
القـــــرآن للذكر فهل من مدكر ( والصــــالة والســـــــالم على المبـــــــعوث رحمـــــــة 
للعالمــين نبينا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، والذي شرفنا بقوله:  

) خيركم من تعلم القرآن وعلمه (

                وبعد ؛
 فيسرنا أن نعرض بين أيديكم التقرير السنوي لهذه الجمعية المباركة جمعية
 ثـــــــم 

ً
تحفــيظ الـــــــقرآن الكريـــــم بوادي ِلّيه ، التي قــــامــــت بــتـــــــوفيق الله أوال

بـــجــهود والة األمـر وعلى رأســــهم خادم الــــــحرمين الشـريفين الملك سلمـان 
بن عبـــدالعزيز آل ســعود وولي عهــــده األمين صاحب الــســـمــو الملكي األمير 
محمد بن سلــمـــان بـن عبدالعزيز وحـــكومــــته الرشــــــيده ، وكذلك وزير المــوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية معــالي المـــهــــندس أحمد بن سليمان الراجـــحي 
ووزيــر الــشـــؤون اإلسـالمية والـدعـــوة واإلرشـــــاد ورئيــــس المــــــجلس األعلــــى 
للــجمـــعـــيات الخيــرية لتـــــحفـيظ القـــرآن الكريـــم فـــضيــلة الــشيـــخ عبــــداللطــيف 
آل الشيخ.وأثنى بالذكر والشـــكر زمـــالئي أعضـاء الجمعية العمـــومية وأعضاء 
مجلـــــــس اإلدارة في جـــمعيتنا المباركــــــة بوادي ِلّيه وجـــــميـع العامــــــلين من 
 من واجبنا نحـــــو كتاب 

ً
اإلداريين والمـــــحفظين وغيرهم ، آمليــــن أن نقدم جزءا

الله عز وجــــــل وتوقيره وتعـــــــليمه ألبنـــاء المسلمين 

سائلين الله عزوجل التوفيق والسداد ،
والحمد لله رب العالمين
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الخريطة االستراتيجية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي لّيه
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أعضاء مجلس
 اإلدارة
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عيضه بن علي العوفــــي
الرئيس

سامـــــي عبــــدلله السواط
نائب الرئيس

د. حمزة بن حسين الفعر
عضو

دخـيل لله حسن األزوري
عضو

مسفر عايض الجـــــعـــــــــيد
عضو

عبيد بن محمد العوفي 
المسؤول المالي

عــــــايـــــض عـــــــــوض األزوري
عضو

عمــــر دخيل لله األزوري
عضو

م. ضيف لله حسن الفيفي
عضو
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احصائيات
الجمعـــية
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 1264 طالب 4474 طالبة

12 خـــــاتم44خاتــمـــة

52 معلم273 معلمة

11مشرف21مشرفة

عدد الطالبعدد الطالبات

565738
اجمالي
االجماليالخاتمين
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انــــجـازات 
الجمعية
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1-أكادميةاإلمام عاصم

ًاهداف البرنامج:
 وتجويدا

ً
1-اتقان الطالب للقرآن الكريم حفظا

2-أن يتحلى الطالب بأخالق القرآن الكريم
3-مساعدة الطالب على تدبر آيات القرآن

يتم الطالب حفظ القرآن الكريم خالل 
3 سنوات دراسية بما فيها االجازه الصيفية 

بالطرق التالية:
السنة االولى:7 اجزاء،السنة الثانية:10 

اجزاء،السنة الثالثة: 13 جزء.
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2-دورات تطوير المعلمين

ً
يشارك في هذه الدورة :23 معلما

برامج الدوره:
1-دورة تطويرية في مهارات التعليم 

والتعامل مع الطالب 
2-ورشة عمل لتحسين أداء الحلقات

3-فن التعامل مع الطالب   
4-صناعة بيئة قرآنية مميزة  
5-فضل تعليم القرآن الكريم
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3-المجمعات القرآنية

عدد الطالب :
391 طالب

4-الحلقات عن بعد

عدد الحلقات: 64       عدد المعلمين: 26       عدد المشرفين:7 

المجمعات القرآنية:
7 مجمعات

عدد الطالب :
 466 طالب

عدد المعلمين: 28 
عدد المشرفين:14
عدد الحـــــلقـــات:28

عدد المساعدين:10
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5-المقرأة االلكترونية والهاتفية

تخرج منها في عامها األول :

عدد حلقاتها : 96 حلقة

يدّرس فيها :
 96 معلمة

عدد الطالبات:
2086طــــالبــة

185 حافظة

6-الدورات المتميزة الصيفية

يشارك فيها كل عام قرابة :207 طالباقيمت في 3 مقرات

عدد الحلقات: 9       عدد المعلمين: 9       عدد المشرفين:7 



التقرير السنوي 2020م

18

نظام ربيز للجودة

بفـــضل لله ثـــم 
بدعمكم حصلت
الجمعية عـــلـى

شهادة ربيز للجودة

ماهو نظام ربيز ؟
ربيز هو النسخة العربية من نظام البريطاني للجودة، PQASSO والمــختص بتطبيق مــــعايير 
الجودة على المنظمات الغير ربحية ، وهو يغطي الجودة في جميع الجوانب بما في ذلك 

الحوكمة وإشراك المستفــيدين والتركـــيز على المخرجات والنتائج.

أول جـمـــعـــية
 على مستوى

 منطقة مكةالمكرمة

خــــامــــس جمــــعــــيــــة عــــلى مــــســتــوى المملكة
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شاركت الجمعية في جائزة التميز 
فـــــي العـــــمل الخــيري وصلت إلى 

التصفيات النهائية، حيث حصلت 
على درجة تقييم 406 درجة 
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قالوا عن الجمـعية

وال يفوتني في هذا المقام أن أشجع إخواني الحاضرين وغيرهـم علــى 
التبرع لهــذه الجمــعية وكــــل الجمعيات ، نسأل الله أن يعينهم ، فإن التبرع 

لها فيه خير كثير ، وفيه عون لهذه الجمعية على أداء مهمتها ، والله 
سبحانه يضاعف األجر لمن ساهم في الخير ، وال سـيما في تحفيــظ كتاب 

الله وإعــانة القائمين عليه ، فنهيب بالحاضرين المساهمة في نفقة 
الجمعية وفي أعــمالها .

نسأل الله أن يعين الجمــعية علــى أداء الواجــب ، ونــسأل الله أن يوفـــق 
الجمــيع لــمساعدة الجــمعية وإعانتها على مهمتها بما يّسر الله من 

العون ، وال شك أن النـفقة مخلـــوفة في هذا السبــــيــل وكل سبل الخير.

فإن هذه الجمعية من أفضل الجمعـيات نفعها كثير وأثرها ملموس ، 
موا وتثقفوا ، وللــقرآن 

ّ
مَّ أبناؤها المساجد وتعل

َ
وجهودها مشكورة ، أ

أدركــوا في نــفــــوس أبنائهم، فـــيجب العـــناية بها، والــوقوف عليها ، 
واالهتمام بها.

سماحة الشيخ
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

سماحة المفتي الشيخ
عبدالعزيز آل الشيخ
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إن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه من إحدى الجمعيات المباركة 
في هذه البالد ، القائمة على خدمة كتاب الله ونشره في القرى واألرياف 

، في خدمة منطقتها ، فنشاطها ممتد من وادي ليه إلى حدود منطقة 
الباحة ، والقائمون عليه من أهل العلم والفضل ثقات معروفون،نحسبهم 

 ، ولقد كان لهذه الجمعية أثرها الطيب بفضل 
ً
كذلك وال نزكي على الله أحدا

الله في ربط الناشئة بكتاب الله وحفظهم به بإذنه سبحانه من الضياع 
واالنحراف.

هذه الجــمعـــية هــي من أنشط الجـــمعيات بحـــمد الله  ولها نشــاط في 
هذه األودية الســـحيقة وعند هــــؤالء الناس الذين هم في أمس الحاجة 

إلى دراسة القـــرآن الكريم واالستـفادة منه وتعـــرفون بحمد الله اآلن عدد 
الحلقات 250 حلقة وهذه الحلقات تحتاج إلى دعم.

معالي الشيخ الدكتور
صالح بن حميد

معالي الشيخ الدكتور
عبدالله المطلق
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الجـمــعـــية 
العمومية
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إبراهيم بن عبدالرحمن أحمد السالمي
إبراهيم بن محـــمـــد حــــســـان العــوفي
احـــــمـــــــد حـــــامــــــد مـــــبــــارك الـــسالمي
أحـــــمـــــــد خـــــــضــــــر مــــــحــــــمد العـــوفـي
بــــــريـــــــكان بن مـــــــعــــــيــــــــــض الســـــــواط
بــــــنــــــــدر بن عـــــــلي صــــــــالــــــــح العوفي
بــــــنــــــــدر بن مـــهـــــدي فــــالح  النفيعي
جابــــر بن عـــــــوض بن جــــــابـــــــر الســــواط
جـــــــمــــــيـــــــل بن حـــــــبــــــيـــــب اللـــــــويــــحق
حـــــــسان بن عــــــبــــــيد مــــــحـمد العوفي
حسين بن علي بن أحــــــمـــــــد الحمياني
حـــــــضـــــيض بن عــــــتــــــيــــــق النــــــفـــــيعي
حــــــــمـــــــزة بن حـــــــســـــــيــــــــن الـــــــفــــــعـــــر
حــــــــمـــــــود بن أحـــــــــمــــــــــد الــــــعــــــــوفي
حــــــــمـــــــود بن عــــثـــــمــــــان الــــــعــــــــوفي
حــــمــــيد بن خــشيبان بن حمود الصواط
خـــــلــــــف بن عــيضة محمد الــــــعــــــــوفي
خـــــــــــلــــــــــف بـــن مـــــــــــســــــــفــــــــر األزوري
خـــــــــيـــــــــران بـــن مـــــــســــــــتــــــور الثبـــيتي
دخــــــــيـــــــل الله بـــــن حــــــــســــــــن األزوري

سامي بن حمود محــمد الحارثي
سامي عبدالله رجا الله الســواط
ســــــــايــــر بن خــــــلـــــــــف الجـــــــعـــــيد
ســـعد بن عـــــبــــــدالله الــــوذيناني
ســـعد بن عــــــــمــــــــر الوهــــــيــــــبـي
ســـعد بن عيضة محمد العـــوفي
سعد بن محمد بن حسن الزيادي
سعود معيض ســــالم الســـــــواط

ســــــــفــــــر بن مـسفر زمام الجعــيد
ســـــــلــــــــطان بن فـــــــايـــــــز الحـارثــي
ســـــــلــــــــطان بن قطيم الوذينانــي
شرف بن أحــــــمـــــد عــوض الزايــدي
صــــــالح بن جـــــــابـــــر سالم الســـواط

ضيف الله بن حسن ساري الفيفي
ضـــــيــــف الله بن ضيف الله األزوري
طــــــالــــع بن مهدي فالح النفيعي
طــــالل بن رشيـــــد إبراهـــيـــم قاسم

عــــــــــائــــــــض بــــــــــن عــــــــــوض األزوري
عبداالله بن دخيل الله بن حسن األزوري
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عبدالرحمن بن جويبر بن حميدان الثـبيتي
عبدالرحمن حـــــســـــــيــــن مــبارك السـالمي
عبدالرحمن بن عيضة بن محمد العــوفي
عبـــــدالعـــــــزيـــــــز بن عـــــــيــــــضـــــة الحـــــارثي
عبدالعزيز بن منصور بن عبدالله األزوري
عـــــــــــبـــــــــدالله بــــــــن حــــــــــــامــــــــــــد األزوري
عـــــــــــبـــــدالله بن حسن دخيل الله األزوري
عـــــــــبـــــــدالله بن خــــلـــــيــــــوي الــــــســـــــواط
عـــــــــــبــــــدالله بن صالح بن محمد العوفي
عــــــــبـــــــدالله بن عـــــيـــــضـــــة علي العوفي
عـــــــبــــــدالله بن محمد بن عبدالله األزوري
عـــــــــــبــــــــدالله بن عـواض بن أحمد الزايدي
عــــــــبـــــــدالمــــجـــــيــد بن دخيل الله  األزوري
عـــــبـــــيــــــد بن مـــــحــــــمــــــــد حسان العوفي
عتـــيـــــــق بــــــن جــــــــابــــــر ســـــالــــــم السواط
عـــــــلــــــــي  بــــــــن فـــــــهـــــــيــــــد الــــــفــــــعــــــــر

عــــــمـــــــر بن دخــــيل الله بن حسن األزوري
عمر بن صالح بن محمد بن علي العوفي
عيـــــضـــــــة بن عـــــــلـــــــي مــــــحـــمد العوفي
عــــــيـــــــضـــــــة بن مـــــــحـــــــمد علي العوفي

غــــــالـــــــب بن حــــــســـــين بن حمزة الفعر
غــــــالـــــــب بن ســـــــــلــــــــطـــــــــان الــــفـــــعــــر
فــــــــيـــــصــــــل بن جـــــابـــر محمد العوفي
كمال بن عبدالوهاب بن عبدالله زرعـه
ماجــــد بن عبيد الله عبدالله السالمي
ماجــــد بن مهدي بن فـــــالح النفـيعي
ماجــــد  بن عــــــوض مـــــحمـــد العـوفي
مـــــــحــــمــــد بن صــــــالـــــح الـــــشــــــهـــــري
مـــــــحــــمــــد بن عايـــــض عــوض األزوري
مـــــــحــــمــــد بن عبـــدالرحــــمـــــن األزوري
مـــــــحــــمــــد بن عبدالله عابــــد السواط
مـــــحــمــد بن عبيد الله أحمد العوفي
مـــــــحــــمــــد بن عــــوض حامــــد الزايدي
مـــــــحــــمــــد مــســـــكـــــن حفنان الحارثي
مـــــــحــــمــــد بن وصــــــل الله الــــجــــعــــيد
مـــــــحــــمــــد زيلعي بن عــبــــــده هندي
مسفر بن عائض بن بـــــــريك الجــــــعـيد
مـــــــشــــــعــــــل بن أحـمد سالم الثبيتي
مـــــــشــــــــــهـــــــور بن فـــــهــــــيــــد الفـعر
يوسف بن سالم بن عبدالله بصـــفــــر
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تم بحمد لله..
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الحسابات البنكية
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