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خن  حن  جن  مم  خم  حم  هلجم  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  ٹٱٹٱىمحٱ 

يمح النســاء: اآلية 59   هب  مب  هئ  مئ  هي  خيمي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من 

 قال الرسول الكريم صّل اللُه َعليه وسلم:
)) تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي ....((

رواه الحاكم بسند صحيح
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صاحب السمو الملكي األمير 

أمير منطقة المدينة المنورة

اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الوحيني  تعظيم  وقف  إدارة  مجلس  رئيس 
التقدير لصاحب السمو امللكي األمري  يُقدِّمون جزيل الشكر وصادق 
فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمري منطقة املدينة املنورة 
املتواصل  ودعمه  ورعايته  الوقف  إنشاء  عىل  الكريمة  موافقته  عىل 

لربامجه ومشاريعه.

شكر وتقدير
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صاحب السمو الملكي األمير 

نائب أمير منطقة المدينة المنورة

إدارة وقف تعظيم الوحيني وأعضاء مجلس اإلدارة يُقدِّمون  رئيس مجلس 
التهنئة لصاحب السمو امللكي األمري سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود نائب أمري منطقة املدينة املنورة عىل الثقة امللكية بتعيينه نائباً ألمري 
منطقة املدينة املنورة ، كما يقدمون جزيل الشكر وصادق التقدير عىل كريم 
استقباله للفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسريه الخامسة 

ملوظفي وموظفات اإلدارات الحكومية املدنية بمنطقة املدينة املنورة .

تهنئة وشكر وتقدير

سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود
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أ.د. عماد بن زهير حافظ

الحمد لله والصالة والسالم عىل نبيّنا محمد وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد:
فيطيب يل ويرسني أن أقّدم هذا اإلصدار الذي يجمع بني دّفتيه التعريف واإلنجاز، يف إطاللة جديدة؛ 
بعد عرش سنوات مباركات من العطاء والعمل والتطوير، بفضل من الله تعاىل وتوفيق. وإنما تأتي 
هذه األعمال والربامج ضمن ما تقّدمه بالدنا العزيزة اململكة العربية السعودية ويف ظّل توجيهات 
قيادتنا الرشيدة ودولتنا املباركة يف خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية املطّهرة، من تعليم ونرش؛ 
وتطبيق وتحكيم، حفاظاً عىل أصول ومقّومات دين اإلسالم العظيم وصورته الحقيقية من الوسطية 
فكراً  الوسطية  بهذه  مستمسكني  بهم  االرتقاء  يف  املعطاء  الكريم  وطننا  بأبناء  وعنايًة  واالعتدال، 
ويسعى  وتفريط.  وغلّو  تطرُّف  كلِّ  عن  بعيدين  الصالحة،  املواَطنَة  بحّق  قائمني  وسلوكاً،  ومنهجاً 
الوقف يف خطوط متوازية مع ما يقدِّمه من برامج علميّة تخّصصية؛ بتقديم برامج نوعيّة تالمس 
ق متطلباته، وتُعنَى بفئات املجتمع  الواقع الحارض؛ وتتلّمس حاجاته، وتضع له سبل العالج وما يحقِّ
عاّمة، وتركِّز عىل فئة الشباب خاّصة ألهميتها وخطرها؛ مبنية عىل دراسات واستطالعات ميدانية 
أساليب  تعتمد  متنوِّعة،  مبادرات  من  يناسبها  بما  تكّمل  حتى  ومواضعه؛  القصور  جوانب  تحدِّد 

عرصية مناسبة يف صياغة الفكر والسلوك، عىل رأسها التدريب بأدواته العلمية وتقنياته املختلفة. 
أعمال  يف  مبارك  أثر  والخريية  الخاصة  واألهلية  الحكومية  املؤسسات  مع  للرشاكات  كان  ولقد  هذا 
الوقف وبرامجه، وعىل رأسها الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، ووزارة التعليم 

ممثلة يف الجامعات وإدارات التعليم.
الوقف،                           يقدمه  بما  االرتقاء  يف  عظيم  أثر  العلمية  الهيئات  أعضاء  الفضيلة  ألصحاب  كان  كما 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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إذ ال تصدر الربامج واملشاريع إال بعد اعتمادها من مجالس الهيئات الثالث )هيئة القراءات وعلومها - هيئة التفسري 
وعلوم القرآن - هيئة السنة النبوية وعلومها(. ويسعى الوقف إلنشاء هيئتني واعدتني – بإذن الله تعاىل - وهما: 
هيئة الدعوة والرتبية اإلسالمية، والهيئة العلمية لتحكيم الحقائب التدريبية، لتنضما إىل مثيالتها يف خدمة الوحيني 

الكريمني وما يتعّلق بهما، وخدمة هذا الوطن الغايل الحبيب.
وختاماً، بعد حمد الله تعاىل وشكره؛ أرفع عظيم االمتنان والشكر وأصدق التقدير والثناء إىل مقام خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإىل ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 
ابن عبدالعزيز آل سعود - حفظهم الله تعاىل ورعاهم وأيّدهم بنرصه وتوفيقه - عىل ما يولونه من عظيم الرعاية 
والعناية لكل ما من شأنه خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة يف مختلف املجاالت، أبقاهم الله ذخراً للعباد 
والبالد، كما أرفع عظيم شكري وتقديري إىل صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
أمري منطقة املدينة املنورة وإىل صاحب السمو امللكي األمري  سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائب 
أمري منطقة املدينة املنورة - حفظهما الله تعاىل - عىل ما يقدمانه من كريم الرعاية والدعم املتواصل ملشاريع الوقف 

وبرامجه.
واإلرشاد                             والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزير  معايل  إىل  التقدير  وأطيب  الجزيل  الشكر  أقّدم  كما 
الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عىل ما توليه وزارته املباركة من االهتمام والعناية بالوحيني الكريمني، وعىل 
ما يوليه معاليه شخصياً يف ذلك الشأن العظيم ومتابعته وكريم دعمه. والشكر والتقدير موصوالن لكل الجهات 
واإلدارات الحكومية واألهلية والخريية واإلعالمية ولكل من أسهم يف دعم الوقف وأعماله. والله الهادي واملوفق إىل 

سواء السبيل.
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النشأة والتطور والتأسيس  : 

ــت إرشاف  ــم  تح ــرآن الكري ــم الق ــرشوع تعظي ــم م ــام 1428هـــ باس ــة يف ع ــت البداي كان
ــورة . ــة املن ــرع املدين ــان ( ف ــه )تبي ــم وعلوم ــرآن الكري ــعودية للق ــة الس ــة العلمي الجمعي

ونظرا لتوسع أعمال املرشوع، فقد صدرت موافقة صاحب السمو امللكي األمري  عبد العزيز بن ماجد 
ابن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة - حفظه الله ورعاه- آنذاك ، ليُصبح املرشوع مركزاً ضمن 
مراكز مؤسسة املدينة املنورة لتنمية املجتمع تحت اسم ) مركز تعظيم القرآن الكريم ( وذلك يف عام 

1434هـ .
ويف 1436/10/18هـ صدرت موافقة صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود أمري منطقة املدينة املنورة  حفظه الله تعاىل ورعاه عىل تطوير مركز تعظيم القرآن الكريم 
واستقالله، وبناًء عىل هذه املوافقة  الكريمة من لدنه ، تم تأسيس وقف تعظيم الوحيني بتوفيق من 
الله تعاىل ، ويف ظل توجيهات والة أمرنا رعاهم الله وحفظهم قائمني عىل خدمة كتاب الله تعاىل وسنة 
قاً لتطلعاتهم املباركة  بإذن الله تعاىل وصدر بذلك صك الوقفية  رسوله  صىل الله عليه وسلم ، ومحقِّ
األوقاف والوصايا برقم 3719814 وتاريخ  دائرة  املنورة -  باملدينة  الشخصية  األحوال  من محكمة 
1437/1/16هـ وبناًء عليه تم إصدار رخصة الوقف من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد رقم 162/خ وتاريخ 1437/3/9هـ ، كذلك تم إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة 

والصناعة  برقم 4650080185 وتاريخ 1437/3/19هـ.

الوقف في سطور

9
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9

مؤسسـة وقفيـة تقـوم عىل خدمـة القـرآن الكريـم والسـنة النبوية املطهـرة وتفعيـل مقاصدهمـا، وتحقيـق غاياتهمـا، وبيان 
هدايتهمـا، وتنبيـه املجتمع واألمـة بحقوقهما ومسـؤوليتهم تجاههما، مع ترسـيخ االعتـدال، واالرتقاء بالدراسـات املتعلقة بهما.

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والسنّة النبوية ودراساتهما محلياً وعاملياً.

تعظيم القرآن الكريم والسنّة النبوية يف املجتمع واألمة، بتفعيل مقاصدهما وغاياتهما
وبيان هدايتهما .

الــرؤيـــــة :

التعريف :

الـــرسالة :

الوقف في سطور

 األهداف : 
1.إبراز مظاهر عظمة القرآن الكريم والسنّة النبوية وفضلهما، وكريم منزلتهما.

2.تنبيه األمة بحقوق القرآن الكريم والسنّة النبوية عليهم وبيان واجباتها ومسؤولياتها تجاههما.
3.تحقيق مقاصد القرآن الكريم والسنّة النبوية.

4. العمل عىل بيان وترسيخ معاني الوسطية واالعتدال لهذا الدين الحنيف.
5. رفع وعي الشباب وتنمية مهاراتهم وتفعيل طاقاتهم لتحقيق األثر اإليجابي يف مجتمعهم؛  مع تعميق روح االنتماء للدين والوطن.

6. الدفاع عن كتاب الله تعاىل وسنّة النبي صىل الله عليه وسلم، واستنهاض األمة تجاه هذا الواجب العظيم.
7.االبتكار يف الدراسات القرآنية والسنّة النبوية.

8.إعداد الخطط االسرتاتيجية لالرتقاء بالدراسات القرآنية والسنّة النبوية.
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آله  واملرسلني، سيدنا محمد وعىل  األنبياء  والسالم عىل أرشف  والصالة  العاملني،  لله رب  الحمد 
وصحبه أجمعني، وبعد:

    فإن وقف تعظيم الوحيني أسس بموافقة كريمة من صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن 
سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة املدينة املنورة ليصبح بإذن الله عز وجل منارة عاملية متكاملة 
يقدم برامجه املعرفية والتدريبية واإلنسانية املستمدة من الوحيني الرشيفني القرآن الكريم، وسنة 
النبي األمني عليه أفضل الصالة وأتم التسليم لكل فئات املجتمع بتنوعها لينالوا بذلك رشف تلقي 

العلم من مصدره األصيل، ومنبعه الصايف يف مدينة رسول الله صىل الله عليه وسلم.
     وما نشاهده اليوم من جهود كريمة من حكومتنا املباركة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز حفظهما الله عز وجل يف ترسيخ وتنمية السالم والريادة لتشمل جميع املجاالت 
األمنية واالقتصادية واملعرفية هو أحد ثمار رؤية اململكة العربية السعودية 2030؛ لذا كان لزاماً 

أن نخطط برؤية تكاملية للمشاركة يف تحقيق رؤية اململكة.
    سائال املوىل سبحانه وتعاىل أن يديم عىل مملكتنا الغالية وعىل املسلمني األمن والرخاء، 

والحمد لله رب العاملني.

د. أحمد عبداهلل درويش سليماني
نائب رئيس مجلس إدارة وقف تعظيم الوحيين 

رؤية وقف تعظيم الوحيين 2020 
ٌع لتحقيق التكاملية  َتَطلُّ
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هيئات علمية تخصصية تعنى بنرش العلوم الرشعية يف القرآن الكريم والسنة النبوية وما يتعلق بهما، وتبادل الخربات بني املتخصصني.

هيئة القراءات وعلومها 1

االجتماع األول للهيئة بتاريخ 1438/5/18ه  بمقر الوقف

هيئة التفسير وعلوم القرآن الكريم 2

االجتماع األول للهيئة بتاريخ 1438/5/25ه  بمقر الوقف

الهيئات العلمية

االجتماع األول للهيئة بتاريخ 1438/6/23ه  بمقر الوقف

هيئة السنة النبوية وعلومها 3
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حفل تدشني مرشوع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية يف حماية أمن الوطن

التعريف: 
مشــروع شــرعي وطنــي مــن مشــروعات وقــف تعظيــم الوحيــن، يحظــى برعايــة كرميــة   
مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود أميــر منطقــة 
املدينــة املنــورة، ويهــدف إلــى ترســيخ الثوابــت األمنيــة اإلســامية حلمايــة أمــن الوطــن وذلــك 
بالتأصيــل العلمــي الشــرعي املبنــي علــى نصــوص القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة. 
األمــن  الفكــري،  األمــن  الثاثــة:  األمــن  أنــواع  علــى  وبرامجــه  املشــروع  أعمــال  وتــدور 

االجتماعــي، األمــن اإلعامــي.

الرؤية: 
أن تكــون اململكــة العربيــة الســعودية أمنوذجــًا يف ترســيخ الثوابــت األمنيــة اإلســامية علــى 

هــدي القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة.

الرسالة:
ترســيخ  هــدي القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة يف حمايــة أمــن الوطــن علــى أســس 

علميــة وتطبيقيــة عمليــة وبنــاء مبــادرات اســتراتيجية. 

األهداف: 
1. ترسيخ  هدي القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة لدعم منظومة حماية أمن الوطن.

2. حتقيق معالم جمع الكلمة بالوالء والوفاء.
3. بثٌّ روح األمل والتفاؤل بواقع ومستقبل األمة.

4. إيجاد مضادات للحرب النفسية التي تبثُّ من منصة اإلشاعة.
5. ابتكار الدروع املعنوية حلماية أمن الوطن من الفنت والوهن.

6. التوعية والتحذير من املخاطر التي تهدد أمن الوطن. 
7. بناء القواعد النفسية واملعنوية اإليجابية يف حماية أمن الوطن.

األركان:
1. الدراسة النظرية.
2. الدراسة امليدانية.

3. الدراسة االستراتيجية.
4. دورات تدريبية.

5. محاضرات وندوات.
6. شراكات مجتمعية.

مشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن

المشاريع االستراتيجية
برعاية صاحب السمو الملكي األمير

أمير منطقة المدينة المنورة
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1438 هـ - 2017 م المشاريع االستراتيجية10
تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير

          أمير منطقة المدينة المنورة    

الملتقى العلمي لمشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن
27-29 محرم 1439 هـ - جامعة طيبة بالمدينة المنورة

اقيـم هـذا امللتقى بحضور معايل الرئيس العام لشـؤون املسـجد الحرام واملسـجد النبوي الشـيخ األسـتاذ الدكتور/ 
عبدالرحمـن بـن عبدالعزيـز السـديس حيـث قـّدَم فيـه أصحـاب الفضيلـة واملعـايل والسـعادة ملخصـات فصول 
الدراسـة العلميـة للمـرشوع بأقسـامها الثالثـة ) األمـن الفكـري ، األمـن االجتماعي ، األمـن اإلعالمـي ( الهادفة إىل 
ترسـيخ الثوابـت األمنيـة اإلسـالمية لحمايـة أمـن الوطـن بالتأصيـل الرشعي املبنـي عىل نصـوص القـرآن الكريم 

والسـنة النبويـة املطهـرة ، كمـا تضمـن امللتقى معرضـاً مصاحباً شـاركت فيـه الجهـات املعنية .

وقف تعظيم الوحيني يكرم أبناء شهداء الواجب بمنطقة املدينة املنورة
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مـرشوع يتـم تقديمـه يف صـورة خمسـة برامـج تدريبيـة تـم تأصيلهـا 
رشعـاً مـن القـرآن الكريم والسـنة النبويـة للتخّلق بأخـالق القـرآن الكريم،              
كمـا تهـدف نحو  تكامـل منظومة القيـم الشـخصية واالجتماعية، ويسـعى 
هـذا املـرشوع لتدريـب )5000( طالـب وطالبة من طـالب املرحلـة الثانوية 

يف نسـخته األوىل.

الحقيبة األوىل ]َفاْستَِبُقوا اْلَخرْيَاِت[ : التدريب عىل مهارات املبادرة وتحمل املسئولية.

الحقيبة الثانية ]َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن[ : التدريب عىل مهارات  الحوار  وتقبل االخر.  

الحقيبة الثالثة ]ُرَحَماُء بَيْنَُهْم[ : التدريب عىل مهارات الرتاحم والتعاطف والتعاون.

ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم[ : التدريب عىل مهارات التغيري. الحقيبة الرابعة ]َحتَّى يَُغريِّ

الحقيبة الخامسة ]َواْلَعرْصِ * إِنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخرْسٍ [ : التدريب عىل مهارة إدارة الوقت. 

مشروع الحقائب القرآنية )كان ُخُلُقه القرآن( 2

التعريف بالمشروع:

حقائب المشروع:

المشاريع االستراتيجية
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نماذج من الحقائب القرآنية

وا ما بأنفسهم حتى يُغريِّ

والعرص إن اإلنسان لفي ُخرْس وجاِدْلهم بالتي هي أحسنُرَحـَماُء بينهم

فاستِبقوا الخريات
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مـرشوع يتـم تقديمـه يف صـورة ثمانيـة برامـج تدريبيـة تقـدم موضوع األمـن وتأصيلـه رشعاً 
مـن هدي القـرآن الكريم والسـنة النبوية، ويسـعى هـذا املـرشوع لتدريـب )10000( من جميع 
فئـات املجتمـع وكافة القطاعـات الحكومية والخاصة والخريية، والتي تشـمل كالً مـن  القطاعات 
التعليمية، ومنسـوبي الشـؤون الدينيـة والدعوية والجمعيـات الخريية، وقطاع اإلعالم ومنسـوبيه.

مشروع حقائب حماية أمن الوطن3

المشاريع االستراتيجية
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مـرشوع رائـد مختص بشـباب طيبـة الطيبة يحتـوي عىل مجموعـة من املشـاريع النوعيـة التي 
تسـهم يف رفـع وعي الشـباب وتنمية مهاراتهـم و تفعيل طاقاتهـم و صقل شـخصياتهم لتحقيق 
األثـر اإليجابـي لوطنهـم ومجتمعهـم , ويكـون ذلـك عـن طريق وسـائل عديـدة منها الـدورات 
التطويريـة , املبـادرات التطوعيـة , الزيـارات التعليمية , النـدوات الحوارية و الربامـج الرتفيهية.

1.      تعميق روح االنتماء للدين الحنيف والوطن املبارك .
2.      العمل عىل تعزيز القيم االجتماعية و اإلنسانية  الفاضلة  .
3.      ترسيخ الوسطية واالعتدال ونبذ مظاهر الغلو واالنحراف .

4.      رعاية وتحفيز األعمال واملبادرات الشبابية التطوعية املؤثرة يف املجتمع .
5.      تنمية قدرات و تفعيل طاقات الشباب .

6.      التكامل والرشاكة مع املؤسسات والجهات ذات العالقة بشؤون الشباب.

مشروع: درب الوحيين

التعريف

األهداف

القيم

4

المشاريع االستراتيجية

التطوعاالبداعالنماءاالعتدالاألصالة
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برنامـج نوعـي يسـتهدف نخبة مـن الفرق التطوعيـة باملدينـه املنـورة لتقديم برامـج ومبادرات 
تطوعيـة ميدانية .

برنامـج شـبابي رائـد يحتـوي عـىل العديـد مـن الـدورات التدريبيـة ، و الزيـارات التعليميـة ، 
والنـدوات الحواريـة ، و الربامـج الرتفيهيـة و الرياضيـة.

رفد المدينة :

ثنايا :

برامج المشروع:

امللتقى الرتبوي ) فداك ياوطن(

ختام أوىل برامج ) رفد املدينة (

انطالقة برنامج )ثنايا( انطالقة برنامج )ثنايا(

دورة )تحليل الشخصية( 
د. خالد العطية

دورة )كيف تؤسس مرشوعك التطوعي(

امللتقى الرتبوي ) هدي الوحيني للتغيري 
االيجابي(

دورة مفاتيح تغيري الذات
 د.سلطان الرشيف

المشاريع االستراتيجية
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مـرشوع متكامـل يتضمـن عـدة برامـج تدريبية نوعيـة متميـزة تسـعى إىل تحقيـق جـودة األداء يف القطاعات 
الحكوميـة واألهليـة ، مـن خالل تعزيـز القيـم ، وتكوين الخـربات، وتنمية املعـارف وصقل املهـارات والقدرات.

مشروع اكتساب لمهارات التدريب المتقدمة 5

المشاريع االستراتيجية

تدريب منسوبي املؤسسات الخريية والوقفية.

تدريب العاملني يف لجان إصالح ذات البني.

تدريب مسؤويل التعلم النشط باملؤسسات التعليمية.

تدريب الدعاة والعاملني يف خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.

تدريب يستهدف بناء وتطوير الذات موّجه لخدمة املجتمع.

برامج املرشوع
ارتقاء

مستقبيل

الحكمة

املبادر

تطوير
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مجموعـة مـن الربامج والدورات التأهيليـة والتطويرية املعتمدة الهادفة إىل بناء القيم وتغيري السـلوك واكتسـاب 
املهـارات وتنميـة وتطويـر القـدرات لدى األفـراد والتي تمكنهم مـن االحرتافية وزيـادة اإلنتاجيـة يف العمل مما 
يُسـهم  يف االرتقـاء بأداء مؤسسـاتهم التـي ينتمون إليها ومـن ثم الوصـول إىل التميز واإلبداع يف شـتى املجاالت 

الحياتيـة التي تحقق تنميـة املجتمع.

مشروع البرامج التطويرية المعتمدة  6

مجاالت الربامج 
التطويرية املعتمدة

املجال االجتامعي وتطوير الذات

مجال الجودة واالعتامد املؤسيس

املجال اإلداري واملايل

املجال اإلعالمي

مجال الحاسب اآليل

المشاريع االستراتيجية
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الحقائب التدريبية

دورة أدوات اتقان التدريب

بنـاء الحقائـب التدريبيـة يف موضوعـات 
والسـنة  القرآن 

TOT  برنامج تدريب وإعداد املدربني

توظيف تقنية الخرائط الذهنية 
يف العلوم الرشعية

المشاريع االستراتيجية

أنواع 
الحقائب 
التدريبية

حقائب
العمل الدعوي 

والخريي

حقائب
التنمية 
البرشية

حقائب
الرعاية اإلرشادية 

املتكاملة

حقائب هدي 
الوحيني

الحقائب 
اإلدارية

حقائب العمل 
التطوعي وخدمة 

املجتمع
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عناوين الدورات

 دورات علمية يف تيسري علوم القراءات ونرشها، واالرتقاء بطالبها.

بيت القراءات وعلومها 1

مدخل إلى علم 
القراءات

ضبط ورسم 
المصحف الشريف

عّد اآلي

طبقات القراء

الوقف واالبتداء

توجيه القراءات

االعجاز القرآني في 
ضوء القراءات القرآنية

البرامج العلمية
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دورات علميـة تسـهم باالرتقـاء يف تدريـس علـم التفسـري ونـرشه ملواكبـة حاجـات املجتمـع وعالج مشـكالت 

الشـباب، وتحقيـق رغبـة طـالب العلـم واملختصـني يف العلـوم التطبيقية.

بيت التفسير وعلوم القرآن 2

1

37

5 مدخل إلى علم التفسير

تدبر القرآن الكريمإعجاز القرآن الكريم

تفسير تحليلي بالفاتحة وقصار الصور

قواعد التفسير

اآليات التي أشكل تفسيرهاطبقات المفسرين ومناهجهم

الوقف واالبتداء

3

2

48

6

عناوين الدورات

البرامج العلمية
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دورات علمية يف تيسري علوم السنة النبوية ونرشها، والعناية بفقهها وتطبيقاتها يف الفرد واملجتمع.

مدخل 
إلى السنة 

النبوية
قواعد 
ة نَّ السُّ

مصطلح 
الحديث

الجرح 
والتعديل

علم 
التخريج

مكانة
السنة

بيت السنة النبوية وعلومها3

البرامج العلمية

دورة ) تيسري مصطلح الحديث (دورة ) من ضوابط فهم السنة النبوية (
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ديوانيـات تُعنـى ببيـان مظاهـر عظمة القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة ودورهـا يف صياغة حيـاة الفرد 
واملجتمـع واألمـة بمختلـف جوانبهـا ، والتعريـف بأبـرز املؤسسـات املعنيـة وتكريمها وتحقيـق مجاالت 

التعـاون وتبـادل الخربات .

الديوانيات 4

البرامج العلمية

ديوانية لجنة اصالح ذات البني
1438/8/7هـ

ديوانية استخدام التقنية الحديثة يف خدمة السنة 
النبوية 1438/1/21هـ

ديوانية الجهود العلمية املباركة يف الحرمني الرشيفني
1438/6/2هـ
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تُعنى بإقراء القرآن الكريم بالقراءات والروايات املختلفة، وتعليم التالوة الصحيحة املتقنة وفق قواعد علم التجويد، 
للرجال والنساء .

وقـد بلـغ عدد طـالب والطالبـات املسـجلني يف املقرأة أكثر مـن 200 طالـب وطالبـة ينتمون إىل أكثـر من  26  
. دولة 

5
المقرأة اإللكترونية العالمية 

بالقراءات العشر  

البرامج العلمية
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تتمثـل يف تسـجيل املصاحـف املرتلـة بالروايـات املختلفـة للقـراء املتقنـني، 
وتسـجيل األحاديث النبويـة،  وإعداد الربامـج التعليمية الصوتيـة واملرئية يف 

القـرآن الكريـم والسـنة النبوية، ونرشهـا عرب وسـائل اإلعـالم املختلفة .

اإلصدارات السمعية والمرئية العلمية6

صدر حديثًا

البرامج العلمية
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برنامج المدارسة الرمضانية القرآنية 7

وحفظاً  ًوتجويداً  تالوة  وجل  عز  الله  كتاب  مدارسة 
أفراد  ربط  بهدف  املبارك  رمضان  شهر  خالل  ومراجعة، 
يف  ينفعهم  بما  أوقاتهم  وشغل  تعاىل  الله  بكتاب  املجتمع 
دينهم ودنياهم وذلك يف عدد من املساجد والجوامع باملدينة 
يف  املشاركني  ألفضل  الكربى  الجائزة  وكانت   ، املنورة 

الربنامج عبارة عن سيارة موديل 2017م

برنامج ) إال ليعبدون ( 8

مقـاالت موضوعيـة عـن أنـواع العبـادات، بأسـلوب 
علمي سـهل ومبسـط، يتم نرشهـا يف صحيفة عيون 
املدينـة االلكرتونيـة، تهـدف إىل ترسـيخ الغايـة من 
خلـق اللـه تعـاىل للجـن واإلنـس، أال وهـي عبادتـه 
إال  الجـن واإلنـس  سـبحانه وتعـاىل )ومـا خلقـُت 

) ون ليعبد

البرامج العلمية
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األمري            امللكي  السمو  صاحب  برعاية  وتفسريه،  وتالوته  الكريم  القرآن  حفظ  يف  سنوية  مسابقة 
فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمري منطقة املدينة املنورة، مختصة بموظفي وموظفات 

اإلدارات الحكومية بمنطقة املدينة املنورة .  

مسابقة حفظ القرآن الكريم وتالوته 
وتفسيره لموظفي وموظفات اإلدارات الحكومية 

بمنطقة المدينة المنورة

برعاية صاحب السمو الملكي األمير

أمير منطقة المدينة المنورة

1

المسابقات

تكريم صاحب السمو امللكي
 األمري/ فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

أمري منطقة املدينة املنورة للفائزين باملسابقة .

أعضاء لجنة التحكيم تكريم صاحب السمو امللكي 
األمري/ سعودبن خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود  

نائب أمري منطقة املدينة املنورة للفائزين باملسابقة .

من فعاليات املسابقة
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مسابقة وقف تعظيم الوحيين 
3 الرمضانية:

مسـابقة علميـة إلكرتونيـة يف القـرآن الكريـم والسـنة  النبويـة خـالل شـهر 
رمضـان املبـارك برعايـة سـوبر ماركت أعنـاب تتم مـن خاللها طرح سـؤال 

يومـي واختيـار 3 فائزيـن يوميا.

مسابقة فقه السنة النبوية 2

مسـابقة سـنوية يف فقـه السـنة النبويـة، يشـارك فيها املتسـابقون، ويتـم اختيار 

)10( فائزيـن، وتكريمهـم وتسـليم جوائزهـم يف الحفـل السـنوي للوقف.

المسابقات
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الدراسات  تُعنى بنرش بحوث  علميّة محّكمة،  مجّلة دوريّة 
القرآنية والسنة النبوية وما يتعّلق بهما  ألساتذة الجامعات، 

واملختصني والباحثني .

المجلة العلمية المحكمة 1

مـرشوع علمـي نظـري وتطبيقـي يرسـخ فهـم القـرآن 
الكريـم وتدبّره والعمـل به، يقّدم الطـالب بجميع مراحلهم 
حسـب مقرراتهم، ويراعـي فئة املثقفـني والراغبني يف تدبر 

الكريم. القـرآن 

تدبر القرآن الكريم 2

البحوث العلمية
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واملقاالت  الكتب  من  املؤلفات  أسماء  جميع  رصد  فيه  فهرس 
ومقاطع الفيديو التي اعتنت باالنتصار للقرآن الكريم وما يتعلق 
به، ويحتوي عىل اإلنتاج العلمي الذي فيه الردود عىل الشبهات 
تعظيم  يف  صنف  وما  والبياني  العلمي  الكريم  القرآن  وإعجاز 
للكتب  الرصد  ويشتمل  والخواص  الفضائل  من  الكريم  القرآن 
املخطوطة واملطبوعة واملفقودة ومجهولة املؤلف، ويف ذلك مآرب 
لجمع نصوص املفقود والوقوف عىل اسم املؤلف الذي لم يُعرف، 

ويف ذلك وضعت قواعد علمية لتيسري الكشف عن ذلك.

بيبلوغرافيا كتب االنتصار للقرآن 
الكريم 3

   بالرسول  التعريف  الذي ُصنّف يف  العلمي  لإلنتاج  موسوعة 
واملغازي  والشمائل  السرية  كتب  جميع  عىل  ويشتمل  ونرصته، 
واألدب النبوي، كما تنضوي تحت هذه املوسوعة كل ما ُصنّف يف 

    .الرد عىل الشبهات التي أثريت حول الرسول الكريم

موسوعة مؤلفات التعريف بالرسول ونصرته 4

البحوث العلمية
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الزيارات واللقاءات

زيارة معايل الشيخ األستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الرئيس العام لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي الرشيف

زيارة معايل الدكتور / حاتم بن حسن املرزوقي
مدير الجامعة اإلسالمية

زيارة معايل الدكتور / عبدالعزيز بن قبالن الرساني
مدير جامعة طيبة

زيارة الرئيس التنفيذي لرشكة طيبة القابضة

الزيارات واللقاءات والشراكات
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الزيارات واللقاءات

زيارة وفد املكتب التعاوني بمركز الحمرياء 
بمقر الوقف

زيارة األستاذ / فؤاد بن محمود الخمري 
واألستاذ / بندر بن محمود الخمري ملقر الوقف

زيارة الدكتور / سمري محمد خطريي ملقر الوقف

لقاء )النُظَّار األول( تنظيم رشكة ثبات لتطوير وإدارة األوقاف 
ووقف تعظيم الوحيني برشكة طيبة القابضة

لقاء نخبة من وجهاء املجتمع بحي الروابي

الزيارات واللقاءات والشراكات
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مذكرات تفاهم يربمها الوقف مع الجهات ذات الصلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية ومايتعلق بهما، تهدف إىل التعاون 
بني املؤسسات املعنيّة لتحقيق الرسالة املشرتكة.

الشراكات ومذكرات التفاهم

الزيارات واللقاءات والشراكات
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أصداء إعالمية
المشاركة في القنوات اإلعالمية

المشاركة في المعارض المحلية
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المباني الوقفية

38

 املدينة املنورة -   شارع األمري محمد بن عبد العزيز
• مكاتب تجارية .

• يبعد عن املسجد النبوي الرشيف )3( كم.
• مساحته )500( مرت مربع.

• عدد األدوار )5( متكررة + ملحق + بدروم.

وقف دار القرآن الكريم

 املدينة املنورة - شارع امللك عبد الله بن عبد العزيز، الدائري الثاني
• فندق .

• يبعد عن املسجد النبوي الرشيف )4( كم.
• مساحته )776( مرت مربع.

• عدد األدوار )4( متكررة + ملحق.

وقف دار السنة 
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39

شركاؤنا :

سناب المدينة
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