
مراكز إعداد املعلامت:

والحسنـــة بعشــر

الحلق القرآنية للبنني يتدارس فيها الطالب كتـــاب الله عز وجل 
تالوًة وحفظًا عىل أيدي مجموعة من املعلميـــــــن املتقنني.

الحلق واملدارس القرآنية:

هي حلق قرآنيــــــة تعنى بتحفيظ القرآن الكريــــــم بطريقة 
التلقني لطالب الصفـــــوف األولية وذلك لتأسيــــــس الطالب 

عىل الحفظ املجود منذ الصغر.

حلق األطفال: 

هي أيام تفاعلية متتد منذ الصباح وحتى املســــــاء، تخصص 
ملراجعة وحفظ القرآن الكريـــــم يف أجواء محفـــــزة تشجع 

الطالب عىل التسميع واإلنجاز.

األيام القرآنية:

يف مسيــرة تعليم كتــاب الله تطرأ عىل الجمعيـــــة العديد 
من املرصوفات والتكاليف التشغيلية التي تهـــــدف لتجويد 
العمل واستدامته كتطويــر النظام التقني وصيانة املباين 

ورشاء املستلزمات وغريها من التكاليف التشغيلية.

التكلفة التشغيلية لتعليم القرآن:

ما هي املشاريــع التي 

سيساهم تربعي فيها؟

الرؤية: الريادة يف إعــداد معلامت متميــــزات يف تعليم 
القرآن الكريــــم وعلومه.

الرسالة: إيجاد بيئة جاذبة للتعلم ضمن مناهج موثوقــــة 
تخدم القرآن وعلومه، وتزويد املجتمع مبعلامت مؤهالت 

وفق كفاءة عالية لتعليم القرآن الكريم.
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ما هي املشاريــع التي 

سيساهم تربعي فيها؟

يف عام ١٤٠١هـ تم افتتـــــاح أول مدرستيــن يف الدمــام والخرب 
بعدد دارسات بلغ ٢٥٠ دارسة، وتعنى املدارس النسائية بتعليم 
كتاب الله للطالبـــــات من كافـــــة املراحل العمرية من الروضـــة 

والفتيات وحتى الفصول املخصصة للكبريات يف السن.

املدارس النسائية:

برنامج نوعي لتخريج معلمني ومرشفيــــن متميزين للتدريـــــس 
يف حلق تحفيــظ القرآن، وتأهيل الطالب املتميزيــــن للمشاركة

يف املسابقات املحلية والدولية.

تدريب املعلمني:

مكافآت الحفظة والحافظات:

 تهدف إىل رعاية طالب حلقـــات تحفيظ الرشقيــــــة يف القرى 
والهجـــر والتي يستفيـــد منها أكرث من ٢٠٠٠ طالب يف مثــاين 

مناطق مختلفة حول املنطقة الرشقية.

حلقات القرى والهجر:

تأسست مدرسة هند بنت عتبة ريض الله عنها عام ١٤٠٨ هـ بحي 
األندلس يف مدينة بقيــــق، وتعترب هذه املدرســـــــــة من أهم 
املدارس النسائية لتحفيــــظ القرآن الكريم يف مدينة بقيـــــــق، 
حيث تضم أكرث من ٣٠٠ دارســــة من مختلف الفئــــــات العمريــــة 
ويستفيـــد من برامجها املختلفة أكرث من ٢٠٠٠ مستفيدة سنويًا، 

ويعترب الوقف اآلن يف مرحلة التشطيب النهائية.

وقف مدرسة هند بنت عتبة:  

تخرج الجمعية سنويًا مئات الحفظة والحافظات، ويتم تتويجهم 
يف حفل بهيج  مبكافآت احتفاًء بهم وتحفيزًا ألقرانهم وامتثاًال 
لقول الرسول صىل الله عليه وسلم:(إن من إجــــــالل الله إكرام 

ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن).
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