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 نبــذة عــن           
الجمعية

متى تأسست الجمعية ؟ 

    #  تأسست الجمعية عام 1405 هـ        
    #  أول رئيس للجمعية فضيلة الشيخ  / محمد بن مرزوق المعيتق  ـ        

    # تم تخريج أول دفعة من حفظة كتاب اهلل عام 1409 هـ عددهم 7 طاب    
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رسالتنا

تعـليم القــرآن الكـريم لشـرائح المجـتمع بكــــــوادر 
متميزة وبرامج نوعية وبيئة محفزة بتقنية حديثة 

لتحقيق الخيرية لمنسوبينا وشركائنا.  

الريادة في تعليم القرآن الكريم والجودة في 
العمل المؤسسي الخيري. 

الشفافية، االنتماء، الجودة، التكامل، اإليجابية.

رؤيتنا

 قيمنا
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 كلمة رئيس
 الجمعية

رئيس وأعضاء مجلس إدارة
جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة الزلفي

الحمــد هلل رب العالميــن والصاة والســام 
علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن وعلــى 
آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــى 

يــوم الديــن وبعــد:
فيتجــدد اللقــاء معكــم فــي هــذا التقريــر 
تقــوم  مــا  بعــض  عــرض  يتضمــن  الــذي 
ــه الجمعيــة مــن تعليــم األبنــاء والبنــات  ب

القــرآن الكريــم
هــذا  يحــوز  أن  وجــل  عــز  اهلل  ســائلين 
التقريــر علــى رضــاه وأن ينــال إعجابكــم 
الموجــز  التقريــر  هــذا  فــي  يفوتنــي  وال 
إدارات  فــي  العامليــن  الزمــاء  أشــكر  أن 
الجمعيــة وأقســامها لمــا يقومــون بــه مــن 
الجــزاء تعــاون مثمــر فجزاهــم اهلل خيــر 

الذيــن  المحســنين  أشــكر  كمــا 
يبذلــون مــن أموالهــم لتعليــم القــرآن 
تعالــى. اهلل  عنــد  مــا  رجــاء  الكريــم 
أســأل اهلل أن يتقبــل منهــم وأن يخلــف 
عليهــم مــا أنفقوا ويبــارك في أموالهم 
الصالحــة. وأعمالهــم  وأهليهــم 
بأســمائه  اهلل  نســأل  الختــام  وفــي 
وصفاتــه أن يرزقنــا جميعــا اإلخــاص فــي 
القــول والعمــل وآخــر دعوانــا أن الحمــد 
عليكــم  والســام  العالميــن.  رب  هلل 

وبركاتــه اهلل  ورحمــة 
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010203

افتتاح قسم 
تنمية الموارد المالية

تنظيــم وترتيــب حفــل مشــروع 
ــة صاحــب الســمو  الحافــي برعاي
بــن  عبــداهلل  األميــر  الملكــي 
مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

/ الشــيخ  الجمعيــة  اســتضافت 
الســحيباني  عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل 
الجمعيــة  طــاب  إلقــراء  وذلــك 
يومــي  للمســابقات  المؤهليــن 
-17 والجمعــة  الخميــس 
. لــه  اهلل  شــكر  1438/6/18هـــ 

 أبرز ما تم إنجازه
 في عام  1437 - 1438 هـ
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 العالقات العامة
واإلعالم

89 التقرير السنوي لعام 1438 هـجمعية تحفيظ القرآن بالزلفي 



تقرير عن وحدة العمل التطوعي :
   إيمانــً بأهميــة العمــل التطوعــي، وأثــره الفاعــل علــى الجمعيــة والجمعيــات الخيريــة لتحفيــظ القــرآن 
الكريــم، رأى   مجلــس إدارة الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بالزلفــي إنشــاء وحــدة : ) العمــل 

التطوعــي ( هــذا العــام  .
   وذلك لتكون هذه الوحدة منطلقً تنظيميً وإداريً لمبادرات وبرامج الجمعية المختلفة .

    لــذا فقــد تــم إدراج هــذه الوحــدة إلــى إدارة العاقــات العامــة واإلعــام، لتكــون وحــدة مســتقلة لهــا مهامهــا          
وبرامجها .

ومن أهداف هذه الوحدة :

- نشر ثقافة العمل التطوعي في خدمة القرآن الكريم بين منسوبي الجمعية وأبناء المحافظة .
- دراسة االحتياج التطوعي إلدارات الجمعية .

- استقطاب المتطوعين واستثمار طاقاتهم لصالح الجمعية.
- اإلشراف على برامج ومبادرات الجمعية التطوعية .

جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي 89 التقرير السنوي لعام 1438 هـ
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73

 ماتم إنجازه خالل
عام 1438 هـ

 عدد األخبار  عدد السنابات   عدد التغريدات
الصحفية

عدد االقتراحات 
والماحظات 

عدد الرسائل 
الواتس 

. الماليــة  المــوارد  افتتــاح قســم تنميــة   -1
2- حملة ليبقى األثرخال شهر رمضان 1438

الفهــد  جائــزة  حفــل  وترتيــب  3-تنظيــم 
ــن  ــح ب ــة الشــيخ/ صال ــة فضيل الثامــن برعاي

آل طالــب محمــد 
4- تنظيــم وترتيــب حفــل مشــروع الحافــي 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  برعايــة 
عبداهلل بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود   
ــارة وفــد مــن محافظــة األحســاء وقــد  5- زي

مثــل الوفــد ابــن غنيــم 
6- زيــارة المجمعــات والبرامــج والمعلميــن 
7-اســتضافت الجمعيــة الشــيخ /عبــداهلل 
إلقــراء  وذلــك  الســحيباني  عبدالعزيــز  بــن 
للمســابقات  المؤهليــن  الجمعيــة  طــاب 
يومــي الخميــس والجمعــة 17-1438/6/18هـــ 

شــكر اهلل لــه .

عبدالرحمــن   / الوجيــه  األســتاذ  8-قــام 
رســمية  بزيــارة  الحافــي  ســلمان  ابــن 
الخــاص  العمــل  علــى  لاطــاع  للجمعيــة 
ســلمان  بــن  عبدالرحمــن  بمشــروع 
الحافــي ووالديــه إلكــرام الحفــاظ وكذلــك 
وعلــى  الجمعيــة  أعمــال  علــى  االطــاع 
فــي  الجمعيــة  وكان  فــي  إدارة  عمــل كل 
اإلدارة  وأعضــاء مجلــس  رئيــس  اســتقباله 
ومديــرو األقســام فــي الجمعيــة كمــا قــام 
بنــات  التمهيديــة  المدرســة  مبنــى  بزيــارة 
1438/6/29 عنيــزة  جمعيــة  وفــد  9-زيــارة 
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360

إحصائيات
وسائل التواصل خالل عام 

 عدد الرسائل
 النصية
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02

03

04

05

06

07

 التطوير
 والتدريب

مامح عامة للخطة  
الخمسية الثانية.

الجودة في تعليم 
القرآن الكريم.

بناء االستبانات 
وتحليلها.

مهارات التحكيم في 
المسابقات القرآنية.

إدارة أنظمة السامة 
والصحة المهنية.

متطلبات نظام اآليزو.

مفاهيم ومصطلحات 
التميز.

01 برامج الجودة
الثانيــة  اإلســتراتيجية  الخطــة  تضمنــت 
للجمعيــة أهدافــا خاصــة بتحقيــق الجــودة 
فــي عمــل وأنظمــة الجمعيــة ورفــع كفــاءة 

العامليــن.
التدريــب  مركــز  شــارك  هــذا  علــى  وبنــاًء 
التــي  والــدورات  البرامــج  مــن  بالعديــد 
كان  األهــداف  هــذه  تحقــق  فــي  ُتســهم 

: منهــا
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عدد الطاب

عددالطالبات

 2652

2332

271

108

54

33

823

19050

13

8

19

20

11

 350

111631

410802

237

المجمعات

الدور

عدد المعلمين

عدد المعلمات

عدد اإلداريين

عدداإلداريات

للمرتقيــات المجتازيــن  عــدد 

للمرتقيــات   المجتــازات  عــدد 
 

عدد المجمعات 

عدد الدور 

عدد المشرفين 

عدد المشرفات 

عدد أوجه المراجعة

عدد أوجه الحفظ

عدد الحافظينعدد المشاركات في المسابقات 

عددالحافظات

 اإلحصائية من
العام الماضي
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66666

964

214

155108

9 برامج

8 برامج

2

20

____

38636

19800

394461

19800

البرامج

 للعام
1437 - 1438 هـ

المعهد

عدد المعلمين والمعلماتعدد المعلمين والمعلمات

عدد المعلمين والمعلماتعدد المعلمين والمعلمات

اإلداريــات و  اإلدارييــن  اإلداريــاتعــدد  و  اإلدارييــن  عــدد 

عــدد المجتازيــن و المجتــازات 
 للمرتقيات

مجتــازات  و  مجتازيــن  عــدد 
 المرتقيات

عدد البرامج 

عدد المشرفين والمشرفات 

عدد المشرفين والمشرفات 

عدد أوجه المراجعة

عدد أوجه المراجعة عدد أوجه الحفظ

عدد أوجه الحفظ عدد الحافظين والحافظات 
والخاتمين والخاتمات

عدد الحافظين والحافظات 
والخاتمين والخاتمات
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02

03

الشؤون
 المالية واإلدارية

ماتــم صرفــه لرواتــب 
العامليــن بالجمعيــة 

1437 - 1438 هـــ 

ماتــم صرفــه للجوائــز 
خــال الســنة الماليــة 

1437 - 1438 هـ 

للـــصيانـــــه  صـــــرفــــه  ماتــــــم 
واإلصـــاح خلـــال السنة المالية 

1437 - 1438 هـ 

9,047,000

1.657,000

186,000
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إدارة
 المجمعات 
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01

124
10

1715
86

مجمع اإلمام فيصل بن تركي 
     

عدد الطاب 
عدد المعلمين

عدد األوجه المحفوظه 
عدد األجزاء المحفوظه  

02

12
10

1625
79

مجمع الشوكاني

عدد الطاب 
عدد المعلمين

عدد األوجه المحفوظه 
عدد األجزاء المحفوظه  

 يوم الهمة

 تقرير
المجعات
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0

50

100

150
200
250

300
عدد الطالب المجتازين

إحصائية المرتقيات للعام 1438هـ

الملك عدد الطاب المجتازين

مجموع عدد المجتازين في 
جميع المرتقيات

مجموع عدد اللذين لم 
يجتازوا

عدد الغائبين عن االختبار

المائدةيونسالكهفالنملالزمرق

265

180

138
96

64

38
23

82310803
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235
21

5

مجمع اإلمام فيصل بن تركي

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

03

153
13

4

مجمع الفرقان

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

01

334
23

5

مجمع الملك عبدالعزيز

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

 إحصائية
المجمعات للعام 1438هـ
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08

268
21

6

مجمع محمد بن إبراهيم

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

05

107
7

3

مجمع الفالح

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

07

150
13

4

مجمع عبدالعزيز الجوير

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

10

352
36

6

مجمع األحنف بن قيس

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

11

188
12

4

مجمع الشوكاني

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

09

178
17

3

مجمع الشيخ ابن عثيمين

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

06

242
19

3

مجمع العذل

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

04

180
14

4

مجمع عبداهلل بن نوفل

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين
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81
6

3

مجمع العبدالمنعم

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين 12

334
23

5

مجمع اإلمام النووي

عدد الطاب 

عدد المعلمين

عدد اإلداريين

 إحصائية
المجمعات للعام 1438هـ
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 إحصائية
المجمعات للعام 1438هـ
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# فوز ستة طالب وثالث طالبات من  الجمعية 
بمسابقة أمير الرياض .

قسم المسابقات 
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# تأهل الطالب : 
محمد بن سليمان الحمد للمرحلة النهائية في 

مسابقة الملك سلمان في الفرع الثاني ) القرآن 
الكريم كامالً ( .

قسم المسابقات 
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المدرســة التمهيديــة للبنيــن والبنــات : تهتــم 
بالنشــئ مــا قبــل المرحلــة االبتدائيــة وتعدهــم 
إعــداد متميــزا يؤهلهــم للمرحلــة التــي تليهــا  

المدرسة
 التمهيدية

 بنين
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المدرسة

 التمهيدية
 بنات
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المدرسة التمهيدية) بنين (
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 إحصائية البرامج
 التعليمية عام

1437-1438هـ
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برنامج الرياحين ) بنين ( 
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المجموع للبرامج 
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برنامج التنافس 
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