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اإلمام الشاطبي في سطور
عيني الأندل�سي ال�سرير-  ولد �سنة 538هـ فــــي قريــــة  ه بن خلف بن اأحمد ال�ساطبي الرُّ -هو القا�سم بن ِفيـرُّ

) �ساطبة ( من قرى الأندل�س.
-  قال الإمام ابن الجزري ) بلغنا اأنه ولد اأعمى (.

-  حفظ القراآن الكرمي بطريقة التلقني, ي�سمع من �سيخه ويردد خلفه, وقد اأ�ساف على حفظ القراآن الكرمي 
حفظ �سحيح البخاري و�سحيح م�سلم وموطاأ الإمام مالك و “ التف�سري يف القراءات ال�سبع” وغريها من 

الكتب.
-  قراأ القراءات على الإمام اأبي عبد اهلل محمد بن اأبي العا�س في �ساطبة وقراأ كتب النحو واللغة على محمد 

بن حميد.
-  ذهب اإلى م�سر فتعلم من م�سايخها وعلمائها ثم مكث فترة في الإ�سكندرية وانتخب �سيخ القراء في م�سر.
-  قابل �سالح الدين الأيوبي في بيت المقد�س ثم التزم الم�سجد الأق�سى معتكفاً فيه طيلة اأيام �سهر رم�سان 

المبارك.
 - األَّف ونظم عدة ق�سائد في مختلف العلوم كتب اهلل له فيها ال�ُسهرة والبقاء ومن اأ�سهرها ما اأ�سماه بـ “حرز 

الأماني ووجه التهاني” في القراءات ال�سبع والتي تبلغ ) 1173( بيتاً وهي م�سهورة با�سم “ ال�ساطبية “.
 - توفى �سنة 590 هـ بالقاهرة ودفن فيها )رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه اأعلى الدرجات من الجنات(.
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التعريف بمراكز اإلمام الشاطبي
هي  الكريم  الــقــراآن  حفظة  لتخريج  ال�ساطبي  الإمـــام  مــراكــز 
مــراكــز قــراآنــيــة اأنــ�ــســاأتــهــا اإدارة �ــســوؤون الـــقـــراآن الــكــريــم بـــوزارة 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بهدف تحفيظ الطلبة والطالبات 
القراآن الكريم كاماًل, وتعليمهم القراءة ال�سحيحة وفق برنامج 

تعليمي تتراوح مدته ما بين �سنتين اإلى خم�س �سنوات.

وتـــقـــوم مـــراقـــبـــة حــلــقــات ومــــراكــــز تــحــفــيــظ الــــقــــراآن الــكــريــم 
بالإ�سراف على ت�سغيل المراكز واإدارتها وتوفير كافة المقومات 

والتجهيزات في اأداء ر�سالتها على النحو الماأمول.
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شعارنا

حفظ متقن .. بقراءة �صحيحة

األهـداف
وجل  عــز  اهلل  لكتاب  حــفــاظ  خم�سة  تخريج   -1

كاماًل �سنويا من كل مركز.

2- حفظ القراآن الكريم كاماًل بدرجة اإتقان ل 
تقل  عن %95 .

3- اإتقان التجويد بدرجة ل تقل عن %95.

4- تنمية واإعداد الطلبة مهارياً وتربوياً .
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مفاهيم
كمية        مــن  الأدنـــى  الحد  فيها  الطالب  ينهي  التي  الزمنية  الفترة  هــي   : ال��دورة 

الحفظ .. وهي ثالث دورات خالل العام ) �ستوية - ربيعية - �سيفية ( .

الم�صتوى الدرا�صي: هو كمية الحفظ التراكمي المقررة على الطالب.

الأجزاءامل�ستويات
2,5الأول
5الثاين
7,5الثالث
10الرابع

12,5اخلام�س
15ال�ساد�س
17,5ال�سابع
20الثامن
22,5التا�سع
25العا�سر

27,5احلادي ع�سر
30الثاين ع�سر
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شروط قبول الطالب
1- حفظ خم�سة اأجزاء كاملة من القراآن الكريم.

2- اإتقان ما ن�سبته )70%( من اأ�سا�سيات اأحكام التجويد )اأحكام متن تحفة الأطفال(.

3- اجتياز المقابلة ال�سخ�سية ح�سب ما تقرره اللجنة.

4- ل يقل عمر الم�سترك عن 7 �سنوات .

5- اأن يكون كويتي الجن�سية.

6- اللتزام بال�سلوك الإ�سالمي القويم.

متطلبات التسجيل
1- عدد 2 �سورة �سخ�سية.

2- �سورة البطاقة المدنية.

3- تعبئة نموذج بيانات �سخ�سية ) نموذج رقم 1( ونموذج الت�سجيل .
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المنهج الدراسي

ـ اأق�صام المنهج الدرا�صي:

1ـ منهج الحفظ:
- هناك فئتان لمنهج الحفظ يختار الطالب اإحداهما مع بداية كل دورة وهما كالتالي :

الفئة الأولى : حفظ جزئين ون�سف في الدورة الواحدة وبذلك يجتاز الطالب م�ستوًى واحداً فقط, 

ع الطالب ربعين في الأ�سبوع خالل الدورة ) ربع في كل يوم ح�سور( وي�سمع  بحيث ي�سمِّ
حزباً في الأ�سبوع خالل الدورة ال�سيفية .

الفئة الثانية : حفظ خم�سة اأجزاء في الدورة الواحدة وبذلك يجتاز الطالب م�ستويين معا, بحيث 

ي�سمع الطالب حزبا في الأ�سبوع خالل الدورة ال�ستوية اأو الربيعية , وي�سمح باأخذ هذه 
الفئة في الدورة ال�سيفية .

- الدورة ال�سيفية اختيارية للطالب بين الحفظ الجديد اأو الكتفاء بالمراجعة فقط.
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2ـ منهج التجويد:
اأ. منهج تدري�س التجويد:

- المنهج النظري :

1. �سرح متن تحفة الأطفال في الدورة الأولى للطالب خالل الأ�سبوع الأول مع حفظ المتن وت�سميعه خالل 
دورتين. 

)يلزم الطالب بت�سميع متن تحفة الأطفال في كل دورة (.
2. �سرح كتاب البرهان  ) لمحمد �سادق قمحاوي ( في الدورة الثانية للطالب خالل الأ�سبوع الأول من 

الدورة , ويق�سم المنهج على ثالث دورات.
ـ المنهج العملي:

يطبق الطالب كل اأحكام التجويد بالتلقين حتى يتهياأ للم�ستويات العليا .
ب. �صيا�صة تقييم التجويد :

1. اإذا كان الطالب في الم�ستويات من 1 اإلى 4 )من 2.5جزءاً اإلى 10اأجزاء ( يقيم في الختبار النهائي 
على اأحكام متن تحفة الأطفال .

2. اإذا كان الطالب في الم�ستوى 5 اإلى 12 )من12.5جزءاً اإلى 30جزءاً( يقيم في الختبار النهائي على 
جميع اأحكام التجويد .

ج ـ  ت�صحيح القراءة ) ت�صحيح الدر�س الجديد( : 

يلزم الطالب بعد ت�سميع الدر�س ال�سابق بقراءة الدر�س الجديد على ال�سيخ والتكرار لحين التمكن من 
�سبط تالوته قبل ال�سروع  في الحفظ .
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3 ـ منهج المراجعة:
1- مراجعة الجديد : هو مراجعة الحفظ الجديد كل اأ�سبوع .

2- عند اإنهاء الطالب جزءاً جديداً يقوم ب�سرده كاماًل .

3-  ي�سرد الطالب الحفظ القديم من الدورات ال�سابقة خالل الدورة الجديدة, بحيث يقوم بت�سميع كمية معينة )يتم 
التفاق عليها ( اأ�سبوعيا حتى ينهي الكمية ال�سابقة .

4- نظام ال�سرد ال�سنوي : يقوم الطالب ب�سرد كمية خم�سة اأجزاء مت�سلة اأو م�ساعفاتها خالل اأيام متتالية

5 - موعد ال�سرد خالل الدورة ال�سيفية من كل عام .

4ـ المنهج التربوي:
ِة في نفو�ِس الم�ساِرِكين في الدورة الأولى للطالب وذلك من خالل  ِة القراآنَيّ تعمُل المراكُز على غر�ِس المعاني التَّربويَّ
الم�ستوى,  في  على زمالئه  الــدورة  اأثناء  واإلقائها  باإعداد خواطر  الطالب  تكليف  اإلى  بالإ�سافة  التربوية  الر�سائل 

واعتماد كتاب ) التبيان في اآداب حملة القراآن ( لبقية الدورات.
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الم�صتوى الأول

اجلزء 30اجلزء 29اجلزء 28
احلزباحلزباحلزب

5657585960

الم�صتوى الثاني

اجلزء 28اجلزء 27اجلزء 26
احلزباحلزباحلزب

5152535455

الم�صتوى الثالث 

اجلزء 25اجلزء 24اجلزء 23
احلزباحلزباحلزب

4647484950

الم�صتوى الرابع

اجلزء  23اجلزء  22اجلزء 21
احلزباحلزباحلزب

4142434445

الم�صتوىالخام�س

اجلزء 20اجلزء 19اجلزء  18
احلزباحلزباحلزب

3637383940

الم�صتوى ال�صاد�س

اجلزء  18اجلزء  17اجلزء 16
احلزباحلزباحلزب

3132333435

المستويات الدراسية
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الم�صتوى ال�صابع

اجلزء  15اجلزء  14اجلزء  13
احلزباحلزباحلزب

2627282930

الم�صتوى الثامن

اجلزء  13اجلزء  12اجلزء 11
احلزباحلزباحلزب

2122232425

الم�صتوى التا�صع

اجلزء  10اجلزء  9اجلزء  8
احلزباحلزباحلزب

1617181920

الم�صتوى العا�صر

اجلزء  8اجلزء  7اجلزء 6
احلزباحلزباحلزب

1112131415

الم�صتوى الحادي ع�صر

اجلزء  5اجلزء  4اجلزء  3
احلزباحلزباحلزب

678910

 الم�صتوى الثاني ع�صر

اجلزء  3اجلزء  2اجلزء1 
احلزباحلزباحلزب

12345
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لوائح  الدوام الرسمي
1-  الدوام من يوم الأحد اإلى يوم الأربعاء وفق المجموعات التالية:

اأ - المجموعة الأولى: يومي الأحد والثالثاء .
ب- المجموعة الثانية : يومي  الثنين والأربعاء .

ج-  تخ�سي�س يوم الخمي�س للحالت التالية :

 الت�سميع لمن فاته الت�سميع خالل الأ�سبوع .	•

 اإقامة البرامج والأن�سطة مثل : اعتكاف , مراجعة , ترفيه... الخ.	•

2- توقيف الطالب عن ا�ستكمال الدورة في الحالت التالية :
اأ - اإذا غاب عدد 10 ح�س�س خالل الدورة ال�ستوية اأو الربيعية .

ب - اإذا غاب عدد 5 ح�س�س خالل الدورة ال�سيفية .

3 - اإذا تغيب الطالب اأ�سبوعاً ينذر واإذا لم يقدم عذرا وتغيب الأ�سبوع الثاني يف�سل .

4- فـــي حالـــة اعتـــذار الطالب عن ح�سور دورتيـــن كاملتين اأو اأكثر ي�ستاأنف بعـــد اجتياز اختبار في كمية 
الحفظ ال�سابقة .

5- فـــي حالـــة ر�ســـوب الطالب اأو تم توقيفه عن الـــدورة ب�سبب الغياب له حـــق ال�ستئناف في دورتين من 
غير الدورة الأولى وبعدها يف�سل نهائيا ول يحق له ال�ستراك في المراكز.
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6-  الطالب ملزم بح�سور يومين في الأ�سبوع في جميع الدورات .

7- اللتـــزام بح�ســـور درو�س التجويـــد ) الأولى والثانية( في الأ�سبوع الأول مـــن الدورة , وهذه الدرو�س 
خا�سة بالطالب في الم�ستوى الأول اإلى الرابع والغياب فيها يحت�سب من غياب اأيام الدورة .

 8 - علـــى اإدارة كل مركـــز تنبيـــه الطالـــب علـــى كل ثالثـــة اأيام غيـــاب وبعد غياب اليـــوم العا�سر يحرم من 
الدورة.

9- ل يحت�سب الغياب للطالب في الحالت الطارئة ويكتفى بالعذر ال�سفوي .

10- �سيا�سات و�سوابط الدورة ال�سيفية :
اأ. تعتبر الدورة اختيارية للطالب ول تحت�سب على الطالب الذي لم ي�سارك فيها .

ب. الطاقة ال�ستيعابية  لكل �سيخ من 5 – 10 طالب .
ج. كمية الحفظ 2.5 جزءاً في الدورة وي�سمح بزيادة مقدار الحفظ اإلى اأكثر من م�ستوى .
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االختبارات

1 - �سرط اجتياز الطالب للم�ستوى باأن ل تقل درجته عن 95 % في الحفظ و 95% في التجويد كل على حده .

2- الختبار تراكمي في كل دورة ؛ اأي اأن الطالب يختبر في جميع الأجزاء التي حفظها في الدورات ال�سابقة.

3 - �سروط دخول الطالب الختبار النهائي :

اأ- ت�سميع متن تحفة الأطفال .

ب- ت�سميع منهج الدورة.

ج- مراجعة القديم ) وهذا ال�سرط خا�س بالطالب المجتاز لأكثر من دورة بنجاح (.

4 - اإعـــداد اأ�سئلـــة فـــي التجويـــد �سمـــن الختبار النهائـــي :يتم عمل اختبـــار ف�سلي في التجويد النظـــري بما ل يقل عـــن �سفحتين لتقييم 

الجانب النظري للطالب.

5 - ي�سمح للطالب باإعادة الختبار مرة  واحدة بعد المحاولة الأولى اإذا لم يحقق الن�سبة المطلوبة .   



21

طريقة احتساب الدرجة في االختبارات النهائية
في الحفظ :

- يخ�سم ن�سف درجة اإذا نبه ولم ي�ستدرك.

- يخ�سم ربع درجة اإذا نبه وا�ستدرك.

في التجويد :

- يخ�سم ربع درجة في اأحكام التحفة اإلى الم�ستوى الرابع.

- يخ�سم ن�سف درجة من الم�ستوى الخام�س على جميع اأحكام التجويد.

المكافآت المالية للطلبة 
1. مكافاأة 200 دك لكل طالب اجتاز الدورة وفق ال�سروط .
 2. مكافاأة ال�سرد ال�سنوي خالل الدورة ال�سيفية كالتالي:

قيمة املكافاأةكمية ال�سرد
100 دك5 - 10 اأجزاء
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  مراكز البنين

1-حمافظة العا�سمة
ال�سليبخات - ق 2 �سارع اجلهراء ـ بجانب م�سجد اأبوالدحداح - هاتف )24867387(مركز يو�صف الغامن : 
 2-حمافظة الفروانية 

ق8 - �س1-م�سجد خمي�س تركي ال�سبع - هاتف  )24894776(الفردو�س :
3-حمافظة حويل

منطقة حطني - بجانب جمعية حطني التعاونية  م�سجد حمد عبداملح�سن امل�ساري-  هاتف)99578532( جنوب ال�صرة : 
4- حمافظة اجلهراء

ق 4اأ -  �س2 - بجانب خالد بن بكري هاتف )24571412( - الق�صــر:
ق 1- �س4 - م�سجد اأبوبكر ال�سديق هاتف )97493663(- مدينة �صعد العبداهلل :

ق4 - �س102 م�سجد عودة عو�س العنزي بجانب مركز بزيع اليا�سني هاتف ) 24564755(- العيون :
 5- حمافظة الأحمدي
 ق7 -�س 31 م�سجد الإمام الغزايل- هاتف)23832416(            �صاحية جابر العلي :          

 6-حمافظة مبارك الكبري 
 ق3 - �س 103 - م�سجد حممد بن احلنفية - بجانب جمعية العدان التعاونية هاتف)25419574(  العدان :

  مراكز البنات
- اجلهــــراء القدميـــة: ق 3 �سارع عبداهلل بن جدعان هاتف 24581094

- منطقة فهد الأحمد : ق2 - �س202 - مدر�سة �سودة بنت مالك املتو�سطة للبنات هاتف 23630411

أماكن التسجيل:
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الريادة عامليا يف العمل الإ�سالميال�����������ر�ؤي�����������ة : 

  تر�سيخ قيم الو�سطية �الأخالق الإ�سالمية , �ن�سر الوعي الديني �الثقاف�ي . �العناية بالقراآن الكرمي �ال�سنة النبوية. �رعاية امل�ساجد. �تعزيز الوحدة الوطنية ال����ر�����س����ال����ة :
من خالل تنمية املوارد الب�سرية �فقا لأف�سل املمار�سات

  الريادة �ال�سراكة � الو�سطية � التميز � العمل املوؤ�س�سيال���������ق���������ي���������م :

هاتف: 8/7/6/5 / 25350424 داخلي 227 - 228


