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أسسها
سماحة الشيخ  

 محمد بن إبراهيم آل الشيخ          
رحمه اهلل                                            

أمر بتأسيسها                                         
الملك

 فيصل بن عبد العزيز آل سعود          
رحمه اهلل                                            

ترأسها
فضيلة الشيخ

عبد الرحمن بن عبد اهلل آل فريان   
رحمه اهلل                                            



خادم الحرمين الشريفين

أول رئيس فخري للجمعية ألكثر 
من 46 عاما

صاحب السمو الملكي األمير 

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء 
وعضو مجلس إدارة الجمعية سابقًا

صاحب السمو الملكي األمير 

أمير منطقة الرياض
الرئيس الفخري للجمعية

فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
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______ أهدافنا_______ ____ رؤيتنا_____
تعليم القرآن الكريم وتعظيمه في 	 

المجتمع.
العناية بحفاظ القرآن الكريم.	 
تحسين البيئة التعليمية. 	 
تطوير الكوادر التعليمية واإلداريـة.	 
التميز في إدارة المال. 	 
إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.	 
تعزيز العالقات داخل الجمعية وخارجها.	 
تحقيق النمو المالي.	 
تطوير المنظومة التقنية. 	 
التجويد المؤسسي.	 

التمـــيز فـــي تعليــــم القــــرآن 
الكـــريــــم وغـــرس تعظيمــــه

____ رسالتنا_____
نعلــم القــرآن الكريــم ونغــرس 
تعظيمه باســتخدام منهجيات 
ــاءات متخصصــة  ــة وكف علمي
فـــــي بيئــة آمنــة وجـــاذبة 
مؤسســي  عــــمل  وفـــــــق 
وشــــراكة مجتمعيــة لتحقيــق 

المنشــودة الخيريــة 
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1386هـ كـانت بـدايــة الغــرس
ليستمر العطاء ألكثر من نصف قرن

 فمن )1400( طالب و)30( معلمًا             
إلى )170,000( طالب وطالبة 

و)13,273( معلمًا ومعلمة 
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بــالريــــاض  القــــرآن  تحفيـــظ  جمعيــــة  تـــأسست 
1386هــ،  فــــي عـهـــد جــاللــة  ( سنـــة  )مكنــــون 
المـلــك فيصـــل بــن عبــد العـزيـز رحمـه اهلل، وبتكليــف 
كــريـــم مـــن مفتــي عــام المملكـــة آنـــذاك سمـاحة 
الشـيخ محمـد بـن إبراهيـم آل الشـيخ لفضيلة الشـيخ عبد 
الرحمــن بــن عبـد اهلل الفريان-رحمهمـا اهلل- ، وتــــولى 
الشــريفــين  الحـــرمــين  خــــادم  الفخـريـــة   رئــاستهــا 
الملك سلمــان بــن عبــد العـزيــز – يحفظــه اهلل- والتـي 
دامت )46( عـامــا كــأول رئيس فخــري لها، ثم تعاقب 
علـى رئاسـتها الفخريـة أمـراء منطقـة الريـاض، وتخــرج 
سنـويــا آالف الحفظـة مـن الطـالب والطالبـات ممـن 

فـي  عليـا  مناصـب  وتقلـدوا  المجتمـع  بهـم  اهلل  نفـع 
ثـم  الشـريفين،  الحرميـن  وخطابـة  وإمامـة  الوطـن، 
، وازديـادا  شـهدت توسـعًا مسـتمرًا، وتطـورًا متواصـاًل 

الخريجيـن والخريجـات. دائمـا فـي عـدد 

وفــي مطلــع العــام 1438هـ دشــن صــاحب السـمو 
الملكـي األميـر فيصـل بـن بنـدر -أميـر منطقـة الريـاض- 
الرئيـس الفخـري الحالي للجمعية الهويـة الجديدة تحت 
شـعار مكنـون، والجمعيـــة مرخصــة مــن وزارة العمـل 
والتنميـة االجتماعيـة بـرقــــم ) 3167 ( ولهـــا مجــلس 
إدارة من نخــب المجتمــع سـدد اهلل خطاهم ووفقهم 

لمـا يحـب ويرضى.

الجمعية في سطور
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شهادة تسجيل الجمعية

تــم إصــدار شــهادة تســجيل الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم 
بالريــاض مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برقــم: 

)3167( وتاريــخ: 14 / 3/ 1441 ه
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معالي الشيخ
 د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
 سعود بن إبراهيم آل شريم

إمام وخطيب المسجد الحرام

فضيلة الشيخ الدكتور
ياسر بن راشد الدوسري

إمام المسجد الحرام

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد  اهلل بن عبد الرحمن البعيجان

إمام وخطيب المسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن سليمان المهنا
إمام وخطيب المسجد النبوي

أئمة الحرمين الشريفين تخرجو من مكنون
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الشؤون التعليمية

وتعنــى بــإدارة العمليــة التعليميــة لتعليــم وتحفيــظ 
القــرآن الكريــم فــي حلــق البنيــن والمــدارس النســائية، 
ــة، واإلشــراف المباشــر  ــة الجاذب ــة التعليمي وتوفــر البيئ

ــة. ــذ الخطــط والبرامــج التعليمي ــى تنفي عل

11



حلقات البنين

أواًل: البرامج التعليمية لتعليم البنين
إحصائيات عامة:

4325 حلقة عن بعد 6.857 حلقة

8,743 حافظًا لألجزاء 55،999 طالبًا

2813 معلمًا

427 خاتمًا

12
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من برامجنا



برنامج الحلقات الرائدة

ــي  ــم ف ــرآن الكري ــظ الق ــة لحف ــات مخصص ــي حلق ه
ــن  ــالب المتميزي ــة للط ــي متاح ــنوات ، وه ــالث س ث

492 مستفيدًا

32 معلمًا

32 حلقة

14

المقارئ القرآنية
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المقارئ القرآنية

هــي حلقــات قرآنيــة متخصصــة فــي عــرض 
القرآنيــة  اإلجــازات  ومنــح  كامــال  القــرآن 

المختلفــة. والقــراءات  بالروايــات 

33 معلمًا

595 مستفيدًا

33 حلقة
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وحدة تعليم الصغار

برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن
التعريف:

هــو برنامــج متخصــص فــي تحفيــظ األطفــال القــرآن 
الكريــم لســن مــا قبــل الدراســة وحتــى الصــف الســادس 

ــي. االبتدائ
االنطالقة: عام 1425ه

الفروع:
20 فرعا في مدينة الرياض.

14 بنين
6 بنات.

ينقسم إلى مرحلتين:
1. ما قبل الدراسة: من السن )6-4(.

2.مرحلة االبتدائية: من الصف األول ابتدائي وحتى 
السادس.

في الصف السادس يختم الطالب القرآن كامال.
المتخرجون:

ــوع  ــن بمجم ــن الخاتمي ــات م ــج 10 دفع تخري
فــي  جميعهــم  البنيــن  مــن  خاتمــا   202

االبتدائيــة. المرحلــة 
المعلمون والمعلمًات:

160 معلمًاً ومعلمة، بمعدل معلم أو معلمة لكل عشرة طالب.
عدد الطالب 1550 طالبا وطالبة.

تخرج عام  2020م 38 خاتمًا وخاتمة.
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فعالية الخاتمين الصغار

ــم ــا وس ــا بإطالقه ــال خاتم ــاء ب 37 طف ــادرة لالحتف  مب
 #الخاتمون_الصغــار، وبمشــاركة عدد مــن نخبة المجتمع
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برنامج التبيان
التعريف:

برنامــج يهتــم بتعليــم الطــالب قــراءة القــرآن الكريــم 
خــالل ســنة، بحيــث يتقــن الطالــب تــالوة القــرآن كامــال 
تــالوة صحيحــة. ويحظــى البرنامــج بدعــم مــن مؤسســة 
الســبيعي الخيريــة، وبشــراكة مميــزة مــع جمعيــة تبيــان 

ــف. بالطائ
الفئة العمرية:

4-5 سنوات

البرنامــج  عليهــم  طبــق  الذيــن  الطــالب  عــدد 
طالــب.  20.000

عــدد الطالبــات اللواتــي طبــق عليهــن البرنامــج 
طالبــة.  25.000

ــج 500  ــا البرنام ــق فيه ــي طب ــاجد الت ــدد المس ع
ــجد. مس

عــدد المــدارس النســائية التــي طبــق فيهــا 
مدرســة.  500 البرنامــج 

عدد المدربين المعتمدين 9 مدربين.

عدد المدربات المعتمدات 6 مدربات.

يقوم البرنامج بتأهيل المعلمات لتعليم
القراءة بموجب هذا المنهج، حيث بلغ عدد المتخرجات خالل 3 سنوات 360 معلمة.
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حلقات البنات

ثانيًا: البرامج التعليمية لمكتب التعليم النسائي
إحصائيات عامة

15.713 حلقة عن بعد 15.713 حلقة

19.380 حافظة لألجزاء 136.942 طالبة

13.907 معلمة

1590 خاتمة
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مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

80.942

5.346

64.468

47.132

803

2.685

1082

1.706

التعريف بالمدارس
النسائية بمكنون

اليوم القرآني

التسميع عبر الهاتف

تعليم الفاتحة

الطبيبات 
واألكاديميات

100 أم حافظة

عامالت المنازل

الحلقات الرائدة

مشاهدةمستفيدمستفيدمجمع

2621.2815.00015.000

مسابقة معايير 
التميز للمجمعات

ملتقى مكنونملتقى الحفاظالدورات الصيفية

البرامج النــوعية - التعليمية
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مستفيدة

مستفيدة

مدرسة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

184

636

489

6.346

114.822

305

1.314

61.717

7.588

46.720

معين

المقارئ القرآنية

قياس أداء 
المدارس

الدورات التجويدية

الدورات الصيفية 
والرمضانية

الفريق المساند

ملتقى الخاتمات

تصحيح التالوة

إتمام

تعليم الصغار

مستفيدةمستفيدة

47.9821.818

مبادرة قلبي انشرحمبادرة غرس لتعظيم القرآن

البرامج النــوعية - التعليمية
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الحلقات 
االفتراضية للدورات 

الصيفية

101368
عدد المستفيدات

322627
عدد األوجه التي 

تم تصويبها

4290
عدد المراجعات 

للمصحف الكامل 
6869

عدد الحلقات

532
عدد الدورات

462712
عدد األجزاء  

المحفوظة والمراجعة

االختبارات في الدورات 
الصيفية

722
خاتمة

10017
مجتازة
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مبادرة قلبي انشرح

حلقــات لحفــظ القــرآن الكريــم وتصحيــح التــالوة، 
تقــام عــن بعــد عبــر بعــض التطبيقــات اإللكترونية 
مــع  بالتعــاون  الصحيــة  المحاجــر  لمســتفيدي 

وزارة الصحــة.

يوما  80
مدة المبادرة

 1818
طالبا

4131
وجهًا

9
معلم ومعلمة
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500
المدارس المستمرة 

85.000
عدد الطالبات

15.000.000
أوجه الحفظ

2500
عدد الفصول

الحلقات القرآنية بنات
 )التعليم عن بعد(
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التطوير والتدريب والجودة

ــة،  ــة مهــارات وقــدرات المــوارد البشــرية فــي الجمعي ــى بتنمي وتعن
وتطويــر أدائهــم الوظيفــي ورفــع مســتواهم المهــاري، بعــد دراســة 
االحتيــاج التدريبــي وتشــخيص جداراتهــم الوظيفيــة، لتحقيــق الجــودة 

ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة والكفــاءة.
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المجال التعليمي

المجـــال اإلداري

م�اكز التد��ب الرجالية

م�اكز التد��ب مجاالت التد��ب

المجال اإلش�افي

م�اكز التد��ب النسائية

مركز تد��ب بصائر

مركز تد��ب مهارة

مركز تد��ب إيفاد 

مركز تد��ب القاسم

مركز تد��ب ابن الج�ري

مركز تد��ب نو��ن

قسم التد��ب النسائي 

مركز تد��ب الش�ق 

مركز تد��ب الغرب 

مركز تد��ب الجنوب 

مركز تد��ب الشمال 

التدريب والتطوير
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المجال التعليمي

المجـــال اإلداري

م�اكز التد��ب الرجالية

م�اكز التد��ب مجاالت التد��ب

المجال اإلش�افي

م�اكز التد��ب النسائية

مركز تد��ب بصائر

مركز تد��ب مهارة

مركز تد��ب إيفاد 

مركز تد��ب القاسم

مركز تد��ب ابن الج�ري

مركز تد��ب نو��ن

قسم التد��ب النسائي 

مركز تد��ب الش�ق 

مركز تد��ب الغرب 

مركز تد��ب الجنوب 

مركز تد��ب الشمال 

دورات قسم التدريب الرجالي:

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

80.942

5.346

64.468

47.132

749

2.685

1082

المعلم المستجد

معلم حلقة الصفوف
األولية

المعلم الممارس

مشرفو الحلقات 

معلم حلقة
 المستويات التجويدية

دورات تصويب 
الخطأ 

معلم حلقات
 تصحيح التالوة. 
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دورات قسم التدريب النسائي:

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

مستفيدة

1911

1046

1408

743

498

502

758

107

732

1319

123

915

المعلمة المستجدة

معلمة حلقة 
الصفوف األولية

اإلداريات

المعلمة الممارسة

معلمة حلقة 
الناشئة

المديرات

معلمة حلقة 
المستويات التجويدية

معلمة حلقة 
الخاتمات

المشرفات

حلقات تصحيح التالوة

دورات تصويب 
الخطأ 

دورات غرس 
تعظيم القرآن



29

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

22,219

8041

205

545

893

المعلمون والمعلمات

اإلداريات

المديرات

موظفو وموظفات 

المشرفون والمشرفات

اإلنجازات
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شؤون الموظفين

اإلدارة العامة

مسجد/مدرسة

الكفاالت الخاصة

القطاعات

المتعاونون

التوطين

184

4612

309

2439

454

66
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التطـــوع

 580
المتطوعين

19.509
الساعات التطوعية

21
الفرص التطوعية

190.105
القيمة االقتصادية

9
الشراكات التطوعية
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األنظمة اإللكترونية

النظام التعليمي

 البريد اإللكتروني
Office350

بطاقات المناسبات 
اإللكترونية:

تدريب المشرفين
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الموارد المالية والعالقات واإلعالم

ــق  ــن طري ــة ع ــة للجمعي ــوارد المالي ــة الم ــة بتنمي ــي المعني وه
ــة  ــات المجتمعي ــة الجه ــع كاف ــات م ــن العالق ــبكة م ــة ش إقام
ــدة  مــن تجــار ومؤسســات مانحــة وشــركات وأفــراد بطــرق جدي
ــتدامة  ــق االس ــل تحقي ــم ألج ــات معه ــة العالق ــرة وإقام ومبتك

ــة. ــة للجمعي المالي
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قسم الشراكات والتسويق

1 - المتجر اإللكتروني:

2 - مواقع التواصل االجتماعي:

53.000

 8.452.000

720.430

350,252

30.372

 1,522000

1,500,000

230,865

زيارة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

متبرع

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة
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3 - مركز االتصال:

4 - التفاعل مع المتابعين:

3,176

2,885

59,310

18,325

1,299,928

19,846

1,663,917

7,357

مكالمات واردة

تغريدة منشورة 

رسائل التليجرام

رسائل بريد الكتروني 

رسائل الواتساب

استفسار تم الرد عليه

الرسائل النصية

إرسال إهداءات 
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عدد التصاميم2463

عدد التعديالت 1350

تصاميم الحمالت 253

 عدد أعمال
المونتاج 94

عدد التغطيات 113

عدد االستفسارات9547

عدد المنشورات9390

التحرير والمراجعة160عدد المقاطع106

األخبار والتغريدات120

التدقيق اللغوي350

 المحتوى944
والبطاقات

السيناريوهات20

قسم اإلعالم

البرامــج  إعــداد  مهــام  يتولــى 
بأعمــال  والتعريــف  اإلعالميــة 
وإدارة  الجمعيــة،  وإنجــازات 
اإللكترونــي  الجمعيــة  موقــع 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ومواق

ومحتواهــا.

حملة التوعية بكورونا
 214 منشورًا
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برامج إعالمية متميزة

عبــر  أحــد-  يــوم  -كل  يــذاع  أســبوعي  برنامــج 
إذاعــة القــرآن الكريــم، ويعنــى بتصحيــح تــالوات 
المســتمعين عبــر أحــد المشــايخ القــراء للجمعيــة.
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التغطيات المباشرة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي

لقــاء مكنــون الخامــس عشــر عبــر حســابات 
ومشــرفي  معلمــي  لتطويــر  الجمعيــة 

الحلقــات القرآنيــة.
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المسابقات عبر حسابات الجمعية

مسابقة إنه القرآن 
مسابقة رمضانية عبر حساب الجمعية 

عدد األسئلة )10( 
عدد الردود )47982(

مسابقة صوتك زين 
مسابقة رمضانية في جمال الصوت بالقرآن 

بالتعاون مع شركة زين  
عدد المشاركات 50 مشاركة 
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 4,520
مشتركًا

مكنون اإلعالمية

188.63

 10,506

5,885

 562,301

متابعًا

متابعًا

متابعًامتابعًا
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قسم المعارض

ــة  ــة المنتشــرة فــي أنحــاء مدين يتولــى اإلشــراف علــى المكاتــب اإلعالمي
ــي : ــاض، وتقــوم باآلت الري

التسويق لمشاريع الجمعية.
استقبال التبرعات عبر نقاط البيع )الشبكة(.

عمل االستقطاعات لتحقيق االستدامة المالية.

مكتبا إعالميا مشرفين49 موظفا4 79
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قسم االستقطاع
وهو القسم المختص بجمع االستقطاعات من كافة شرائح المجتمع من خالل 
عدة قنوات وذلك الستقطاع مبلغ محدد من حساب المستقطع بشكل دوري.

1852

2059

803

1533

1932

8943

1701

911

1816

مستقطع

مستقطع

مستقطع

مستقطع

مستقطع

مستقطع

مستقطع

مستقطع

مستقطع



43

قسم العالقات العامة

استضافة 10 شخصيات اجتماعية لزيارة الجمعية.
10 زيارات لجهات خارجية وخاصة.

توقيع شراكتين مع العثيم القابضة وبطاقات العثيم.

إقامة ثالث فعاليات متنوعة لمنسوبي الجمعية.

ألف مطبوع  17 

استيكر

درع

اجتماع

لوحة

مطبوعات أوراق رسمية

 25
استيكرات جدارية

 150
تجهيز دروع 

 25
تنسيق اجتماع 

 10
تركيب لوحات خارجية
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اإلدارة المالية

هــي اإلدارة المتخصصــة بالتخطيــط الممنهــج والســليم في إدارة 
ــع  ــرادات( ووض ــل )اإلي ــات( والتحصي ــرف )المصروف ــات الص عملي
الضوابــط الماليــة لهــا لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجمعيــة.
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قسم اإليرادات

ــوردة  ــرج ال ــع مســاهمات ب ــص جمي تخصي
ووقــف نمــاء لجميــع الحلقــات والمدارس 

النســائية

اثبات اإليرادات كل 10 أيام ألكثر من 
400 حساب

اثبات ومطابقة إيرادات الموارد المالية 
بشكل شهري

اعداد تقرير سيولة يومي 500 حساب 
بنكي

استيراد جميع الكشوف البنكية بشكل 
شهري ألكثر من 512 حساب بنكي

تخصيص مبالغ اإليرادات المودعة 
في الحساب الموحد لجميع الحلقات 

والمدارس النسائية

تخصيص جوائز التميز للحلقات والمدارس 
النسائية لعام 2021م

استيراد جميع الكشوف البنكية بشكل 
شهري ألكثر من 512 حساب بنكي
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قسم الحسابات

الرد على االستفسارات المالية من 
قبل المستفيدين 

رفع اإلقرارات الضريبة بشكل ربعي 

توفير متطلبات القوائم المالية لعام 
2020م 

تحديث مراكز التكلفة للحلقات 
والمدارس 

إنشاء نماذج للتقارير المالية لتطبيقها 
بشكل ربعي في عام 2022م 

اعتماد المناقالت بين البنود في 
الموازنة 

تحديث دليل الحسابات بما يتوافق مع 
الدليل الموحد من الوزارة 

جرد األصول الثابتة 
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إنجازات اإلدارة المالية

انشاء اتفاقيه انترنت في البنك 
السعودي البريطاني ) ساب (

انجاز المهام  البنكية بسرعة 
وعدم التأخير فيها 

انجاز المهام  البنكية بسرعة 
وعدم التأخير فيها 

انشاء اتفاقيه انترنت في البنك السعودي 
البريطاني ) ساب (

إعادة تفعيل اتفاقية التمويل للموظفين 
في مصرف الراجحي
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إدارة االستثمار
ــرص  ــن الف ــث ع ــة والبح ــول الجمعي ــإدارة أص ــة ب ــي المعني وه
ــر العقــارات بمــا يســهم  ــة وتطوي االســتثمارية ودراســتها، وتنمي
ــة  ــتثمارية والربحي ــداف االس ــق األه ــرادات وتحقي ــادة إي ــي زي ف

ــة. ــح الجمعي لصال
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أقسام إدارة اإلسثمار

قسم المشاريع

قسم المتابعة

قسم العقارات
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األوقاف

وجهة مكنون الجديدة
ضمــن عائلتهــا الوقفيــة المباركــة، بحمــد اهلل 
ــارك  ــا المب ــون وقفه ــت مكن ــه أكمل وتوفيق
وقــف القــرآن الكريــم بمكــة المكرمــة خــالل 
خمــس ســنوات فقــط، وبقيمــة )170( مليــون 
ــون  ــي مك ــرج فندق ــن ب ــارة ع ــو عب ــال، وه ري
مــن )22( دورا يقــع بالقــرب مــن مشــعر منــى  
)الجمــرات( علــى شــارع صدقــي، ويهــدف 
ــن. ــة )2000( معلــم فــي حلقــات البني لكفال

تدشين الوقف الجديد

50
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تدشين الوقف الجديد

يــوم  الجديــد مســاء  الوقــف  تــم تدشــين 
حــرم  برعايــة  ه    1441  /2/29 االثنيــن 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
ــمو  ــة الس ــعود، صاحب ــز آل س ــد العزي ــن عب ب
األميــرة فهــدة بنــت فــالح آل حثليــن، والــدة 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد، فــي 
حفــل تخريــج )1000( خاتمــة لكتــاب اهلل 
لعــام1441ه وهــو بــرج فندقــي مكــون 
بلغــت  إجماليــة  وبقيمــة  دورا   )21( مــن 
رعايــة  إلــى  يهــدف  ريــال،  )124مليــون   (
ــى  ــة، و قســم إل ــب وطالب ــف طال )170( أل
أربعــة مراحــل كل مرحلــة مدتهــا ســنة بــدأت 

1441ه.. عــام 

51
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معلمة
1137

ر�يع األسرة

11723

معلمة
2

قلوب نيرة

مستفيدة
126

معلمة
611

عزم وهمة

مستفيدة
7737

معلمة
31

برنامج األج��ن

مستفيدة
3132

المبادرات المجتمعية

إدارة السجون 
بمنطقة ال��اض

مسابقة 
سبق الق�آنية

مؤسسة
 إ��اء المعرفة

دار الحضانة
االجتماعية

مؤسسة 
وقف القدوة

حلقات جمعية 
إنسان لرعاية األيتام

31

رعاية الفتيات

بداية الش�اكة

1441هـ1441هـ1441هـ1441هـ1439هـ1437هـ1436هـ
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معلمة
1137

ر�يع األسرة

11723

معلمة
2

قلوب نيرة

مستفيدة
126

معلمة
611

عزم وهمة

مستفيدة
7737

معلمة
31

برنامج األج��ن

مستفيدة
3132

إدارة السجون 
بمنطقة ال��اض

مسابقة 
سبق الق�آنية

مؤسسة
 إ��اء المعرفة

دار الحضانة
االجتماعية

مؤسسة 
وقف القدوة

حلقات جمعية 
إنسان لرعاية األيتام

31

رعاية الفتيات

بداية الش�اكة

1441هـ1441هـ1441هـ1441هـ1439هـ1437هـ1436هـ

الشركات المجتمعية



54

15,713

1,562

الفصول النسائية

1،006
المساجد 

508
المدارس النسائية 

59 عاما
أكبر خـاتـم

427
الخاتمات

الخاتمون
170,000
طـالب وطالبــة 

16،720
المعلمون والمعلمات

6،857
حلقات البنين

8,743

19,380

الطالب الحافظين 
لألجـــــــزاء

الطالبات الحافظات 
لألجـــــــزاء

مكنون في أرقـام
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85 عاما
أكبر خاتمة

8 أعوام
أصغر خاتم

9 أعوام
أصغر خاتمة

157,367
الدارسون عن بعد

3,000
حلقات خدمة المجتمع

110,000
المستفيـــدون مــن

حلقات خدمة المجتمع

49,938
طالب وطالبـات 

الدورات القرآنية المكثفة

480

20.038

الدورات التدريبية
رجال ونساء

الفصول الدراسية
 عن بعد

10
مراكز التدريب
 رجال ونساء

31,903
المتدربون والمتدربات

751
الموظفون اإلداريون

رجال ونساء

3,500,000
شركاء الجمعية

807
الدورات القرآنية 

المكثفة

6
المراكز اإلشرافية

مكنون في أرقـام
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شهادات التميز

فضــاءات  فــي  تحلــق  مكنــون 
العالميــة وتحصــد شــهادات دوليــة 

والجــودة التميــز  فــي 
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