
  
 

 

 توصيات ملتقى الجودة والتميز في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 

 )رؤى مستقبلية واستراتيجية ناجحة في تعليم القرآن الكريم(

 م10/1/2018هـ الموافق 23/4/1439األربعاء 
 

  وبعد، هللا بعد حمد هللا والصالة والسالم على رسول 

للثالث والعشرين من شهر ربيع اآلخر لعام يوم األربعاء املوافق  اختتمبعون هللا وتوفيقه 

للعاشر من شهر يناير لعام ألفين  هـ املوافق4/1439/ 23 ألف وأربعمائة وتسعة وثالثين للهجرة

م ملتقى الجودة والتميز في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 10/1/2018 وثماني عشرة للميالد 

الكريم( بمحافظة الزلفي والذي أقيم بقاعة  )رؤى مستقبلية واستراتيجية ناجحة في تعليم القرآن

شرف سعادة  وكان إقامته علىالقرآن بالزلفي تحفيظ جمعية نظمته وقد  (تواصل لالحتفاالت)

، وبحضور فضيلة الشيخ ياسر بن عبدهللا بن مسفر بن غالب الضويحي /محافظ الزلفي األستاذ

الكريم ، وبمشاركة من جمعيات طالب مساعد املشرف العام على جمعيات تحفيظ القرآن 

وعدد من منسوبي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من  تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض

 ا، وبمشاركة من خبراء الجودة والتميز املؤسس ي ، وباحثين أكاديميين أثرو املحافظات األخرى 

 محاور امللتقى بفكرهم العلمي املعزز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم.

تمثلت ( محاضرات قصيرة 3)ثالث ( ورقة علمية ، و 15)خمس عشرة قد تضمن امللتقى و 

 -:اآلتيأربعة محاور رئيسة جاءت على النحو في 

.يسر وأجود الطرائق التدريسية في تعليم القرآن الكريم أ: املحور األول 
ً
 وتدبرا

ً
 تالوة وتحفيظا

املجتمع بكتاب هللا وتحصنهم من االنحراف عن  األساليب التربوية التي تربط أفراد: املحور الثاني

 العقيدة الصحيحة.

 املعايير التربوية الصحيحة في إعداد وتكوين معلم القرآن الكريم.: املحور الثالث

 جهود الجمعيات واملؤسسات في العناية بتعليم القرآن الكريم.: املحور الرابع

 تان.ومنصتان استشاري تدريبية،وصاحب امللتقى ثالث ورش 

أسفر و برنامج العن سعادتهم البالغة لحسن تنظيم لتقى قد أعرب جميع املشاركين في املو 

 : اآلتيةالتوصيات عن مللتقى ا



 
ا
برعاية جمعيات تحفيظ الدعوة إلى إنشاء مركز للموهوبين في تعليم وتالوة القرآن الكريم :  أول

في  واالستفادة من القراءالهيئات املتخصصة كات بين املركز والجامعات و االقرآن، وعمل شر 

 صقل هذه املواهب.

 
ا
الكريم، ود أساليب تعليم القرآن فضل وأجممارسة أأهمية تمكين معلم القرآن الكريم من : ثانيا

والطرائق  ةعن طريق تصميم برنامج تعليمي وتدريبي يتضمن أساليب التعليم الحديث وذلك

 تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. لهله ؤ التدريسية التي ت

 
ا
 من عطي التخلي عن املركزية في إدارة املجالس والعمل بمنهجية الجودة والتميز التي ت: ثالثا

ً
مزيدا

ات التي تنمي االنتماء للمؤسسة ، واكتشاف في صنع القرار ة الصالحيات واملشاركتفويض 

 .املؤسس ي يالقدرات في التطوير اإلبداع

 
ا
من خالل االستفادة من الحلقات اإللكترونية والتعليم عن بعد توظيف اإلمكانات التقنية  :رابعا

حتى تحافظ على أن توضع لها معايير ضابطة  تكلفة،أقل بحيث تشمل أكبر عدد من املستفيدين 

 على مستوى جودة التدريس فيها.

 
ا
ارتباط التدبر بتعليم القرآن الكريم وأهمية العناية بذلك لتكون منهجية  علىالتأكيد : خامسا

 .بتعليم القرآن ةمرتبط

 
ا
بالبعد وذلك باالهتمام داء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أالعمل على تجويد : سادسا

االستراتيجي لإلدارة ورضا املستفيدين والعاملين ووضع معايير لقياس األداء وتفعيل القياس 

 رجعي، وتعزيز التعلم التنظيمي داخل الجمعية واالهتمام بتكوين منظمات التعلم.امل

:
ا
االستفادة من التجارب الناجحة في تعليم القرآن الكريم والتي لها تأثير بالغ في ضبط  سابعا

 .وتبادلها بين الجمعيات والتميز،املخرجات التعليمية وفق معايير الجودة 

:
ا
 التأكيد على تبادل الخبرات بين جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. ثامنا

يتقدم الجميع بالشكر والتقدير لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ممثلة  في الختامو     

في اإلدارة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم على موافقتها إقامة مثل هذه امللتقى، كما 

ن على ين واملشاركيكما نشكر الباحث ،الكريمة للملتقى الرعايةزلفي على نشكر سعادة محافظ ال

ولجميع  لداعمينهذا امللتقى والشكر موصول ل في إثراءالعلمية التي كان لها األثر  مإسهاماته

 العاملة في تنظيم هذا امللتقي. ، واللجانالضيوف والوفود املشاركة

 

 


