
مراكز
تحفيـــظ

القرآن الكريم
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المقدمة
الكتاتيب  َف��ُع��ِرَف��ت   ، ال��ق��دم   منذ  وحفظه  الكريم  ال��ق��راآن  اأبنائهم  بتعليم  الكويتيون  اهتم  لقد 
الحلقات بجهود  تقام هذه  ، وكانت  الكويت  الكريم في معظم مناطق  القراآن  وحلقات تحفيظ 
الإ�سالمية   وال�سوؤون  الأوق���اف  وزارة  ا�ستحدثت   حيث  1990م  ع��ام  ج��اء  حتى  وفردية  �سخ�سية 
مراقبة جديدة ت�سمى مراقبة حلقات تحفيظ القراآن  الكريم  والتي اأخذت على عاتقها  ترتيب 
بما  والمراكز  الم�ساجد  وزي��ادة عددها في  الكويت   المنت�سرة في جميع مناطق  الحلقات  عمل 
يغطي جميع مناطق الكويت ، حيث اأُن�سئ ق�سم ي�سرف على حلقات البنين وق�سم اآخر ي�سرف على 

حلقات البنات .

وفي  عام 2001 �سدر قرار  وزاري باإن�ساء  اإدارة �سوؤون القراآن الكريم ، لكي تقوم بدورها وواجبها 
في ربط الأجيال الجديدة بكتاب اهلل عز وجل ، وت�سجيع الن�شء على حمل هذا الكتاب العظيم ، 
وو�سع وتنفيذ الخطط والبرامج والأن�سطة الم�ساعدة على اإنجاح هذه المهمة ، حيث كان هدفها 
الأول والأ�سا�سي هو اإي�سال كتاب اهلل تعالى اإلى اأكبر عدد ممكن من اأفراد المجتمع من جميع 
�سرائحه وفئاته ، وتخريج اأكبر عدد ممكن من حملة القراآن العظيم ممن اأتقنوه حفظاً وتالوة 

وتجويداً . 

 ، ال�سته  المحافظات  من  محافظة  كل  في  رئي�سي  مركز  اإن�ساء  تم  العمل  ترتيب  منطلق  وم��ن 
 ، المحافظة  نطاق  �سمن  الواقعة  الفرعية  والمراكز  الحلقات  جميع  على  المركز  هذا  ي�سرف 
وبخطوة ا�ستثنائية تم  اإن�ساء مركزين اأحدهما خا�ش ب�ساحية علي �سباح ال�سالم ،  وذلك لبعد 

الم�سافة ، والآخر  هو مركز العو�سي الخا�ش بالجاليات غير الناطقة بالعربية  . 
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  األهداف العامة لحلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم
• بحلقات 	 اللتحاق  على  وال�سباب  النا�سئة  وخا�سة  المجتمع  فئات  جميع  ت�سجيع 

و  طاقاتهم  وا�ستثمار  اأوقاتهم  لحفظ  وذلك   ، الكريم  القراآن  تحفيظ  ومراكز 
مواهبهم ، والعمل على توجيههم لما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع بالخير 

العظيم . 

• دون 	 وتجويده  وترتيله  الكريم  القراآن  تالوة  الحلقات  طالب  تعليم  على  العمل   
اهلل  كتاب  حفظ  الى  ال�سعي  ثم  ومن   ، الحروف  مخارج  ومراعاة  تلعثم  اأو  لحن 
ا�ست�سعار الثواب العظيم المترتب على ذلك  اأو ما تي�سر منه  مع  عز وجل كامال 
وفق  فيه  جاء  بما  والعمل  الغير  من  �سماعه  اأو  تالوته  عند  والتدبر  والخ�سوع  

العقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة .

• غر�ش حب القراآن في نفو�ش الطالب ، وتعريفهم بعظمته ، وتربيتهم على تعاليمه 	
الحميدة  الإ�سالمية  والقيم  والآداب  الرفيع  القراآني  بالخلق  والتحلي   ، واآدابه 

وتهيئة المناخ الإيماني التربوي لهم .

• تنمية مهارات الطالب على ا�ستخدام اللغة العربية وتقويم األ�سنتهم ، والعمل على 	
اإجادتهم النطق ال�سليم ، واإثرائهم بجملة وافرة من مفرداتها واأ�ساليبها
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• تخريج دفعات من حفظة كتاب اهلل عز وجل الموؤهلين لتحفيظ وتدري�ش القراآن 	
الكريم ، وتولي اإمامة الم�سلين في الم�ساجد و اإثراء الأمة بجملة من طلبة العلم 

و العلماء .

• و 	 وفهماً  حفظاً  تعالى  اهلل  كتاب  على  الإقبال  في  الطلبة  بين  المناف�سة  روح  بث 
تجويداً .

• الم�سلم 	 ي�سع  مال  وبخا�سة   ، واآدابه  الإ�سالم  اأحكام  من  بجملة  الطالب  تزويد 
جهله، والقيام بتعليمهم بع�ش جوانب الثقافة الإ�سالمية ، و�سيئاً من �سير الأنبياء 

وال�سحابة والعلماء ، وذلك ح�سب ما يتنا�سب مع اأعمارهم وثقافتهم .  

•  تعريف الطالب بنعم اهلل عز وجل عليه وعلى كل �سيء في الكون الذي نعي�ش فيه ، 	
والحث على ا�ستخدام هذه النعم والنتفاع بها وفق الكتاب العزيز وال�سنة المطهرة.

• عمارة الم�ساجد بتالوة  القراآن الكريم ، وتعليم العلم ال�سرعي ، وفي ذلك اإحياٌء 	
لر�سالة الم�سجد .
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شروط فتح الحلقات في المساجد
• يتم تحديد اأماكن فتح الحلقات الجديدة عن طريق مركز حلقات المحافظة  وفق 	

العدد الم�سرح له به من قبل الإدارة لل�سنة القادمة ، وذلك في �سهر دي�سمبر من 
كل عام . 
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• الكريم وعدم 	 القراآن  العامة لحلقات ومراكز تحفيظ  الأهداف  الحلقة  اأن تحقق 
الخروج عن هذه الأهداف . 

• اأن يكون الم�سجد قريباً من الأحياء ال�سكنية ، وتتوفر فيه �سروط الأمن  وال�سالمة.	

•  ل يتم فتح حلقة بعد انق�ساء فترة تحديد الحلقات الجديدة اإل اإذا دعت الم�سلحة 	
العامة وتكون بموافقة مراقب الحلقات. 

• اأبناء المنطقة في ت�سجيل 	 اأن يقع في منطقة ذات كثافة �سكانية عالية ويرغب    
اأبناِئهم في الحلقة .

•   عدم وجود حلقة قريبة من الم�سجد المراد فتح حلقة فيه .	

•  وجود العدد المطلوب من الطلبة الذين تنطبق عليهم �سروط اللتحاق بالحلقة  	
كٌل ح�سب نوع الحلقة المراد فتحها على اأن ل يقل العدد في الحلقة الواحدة عن 

ع�سرة طالب .

• يجب اأن ل تقل ن�سبة الطالب ال�ساكنين في القطعة والم�ساركين في الحلقة عن  	
75 % من مجموع الطالب المنت�سبين بالحلقة .

•  اأن يلتزم الطلبة بنظام الح�سور والن�سراف والوقت المحدد للحلقة  . 	

•  اأن ير�سح للحلقة محفظ  كفوؤ  تنطبق عليه ال�سروط واأن يجتاز الختبار والمقابلة 	
التي تقيمها الإدارة بنجاح . 
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 ضوابط إغالق الحلقات في المساجد
• انتفاء اأحد �سروط فتح الحلقات .	

•  الخروج عن الأهداف العامة لحلقات ومراكز تحفيظ القراآن الكريم .	

•  �سعف مخرجات الحلقة .	

• عدم انتظام الطلبة في الح�سور .	

• ح�سول الحلقة على تقدير �سعيف في دورتين متتاليتين .	

•  تو�سيت الم�سرف على اإغالق الحلقة وفق �سجل الزيارات الخا�ش به .	

شروط تسجيل الطالب بالحلقات والمراكز 
• تعبئة ولي اأمر الطالب ل�ستمارة ت�سجيل ابنه .	

• اأن يكون عمر المتقدم لحلقات النا�سئة من ) 6 ( �سنوات اإلى ) 17 ( �سنة .	

• اإذا  كان عمر الطالب اأكثر من ) 18( �سنة يلتحق بحلقات الكبار .	

• اأن يجتاز الطالب المقابلة ال�سخ�سية بنجاح .	
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ضوابط  قبول الطالب  بالحلقات
• الح�سور اإلى الحلقة في الموعد المحدد ، وعدم التاأخير اإل بعذر مقبول .	

• المحافظة على اآداب الم�سجد ب�سورة عامة واآداب حلقات التحفيظ ب�سورة خا�سة .	

• اللتزام بالأخالق الإ�سالمية الحميدة و الن�سباط اأثناء الجلو�ش في الحلقة .	

• عدم الخروج من الحلقة اأو الم�سجد اإل باإذن من المحفظ .	

  أسباب  فصل الطالب من الحلقة

• اأن يخل الطالب بال�سوابط والأنظمة واللوائح الخا�سة بالحلقة .	

• عدم اجتياز  الطالب  لالختبار لدورتين متتاليتين .	

• اأن ي�سدر من الطالب �سوء خلق .	

• انقطاع الطالب عن الحلقة لمدة �ستة اأيام متتالية اأو ثمانية اأيام متفرقة دون عذر 	
مقبول .
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 السلم التعليمي

م
الم�ستوى 

التعليمي
دوام الطلبةمدة الدرا�سةالمنهج

�سل�سلة اقراأ وارتق  مع حفظ الم�ستوى الأول1
3 اأيام بالأ�سبوعمن �سنة الى �سنتين) الجزء الثالثين (

حفظ الربع الأخير من الم�ستوى الثاني2
يومان من �سنة اإلى 4 �سنواتالقراآن الكريم

بالأ�سبوع

حفظ الربع الأول من الم�ستوى الثالث3
يومان من �سنة اإلى 3 �سنواتالقراآن الكريم

بالأ�سبوع

حفظ الربع الثاني من الم�ستوى الرابع4
يومان من �سنة اإلى 3 �سنواتالقراآن الكريم

بالأ�سبوع

حفظ الربع الثالث من الم�ستوى الخام�ش5
يومان من �سنة اإلى 3 �سنواتالقراآن الكريم

بالأ�سبوع
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سادسا  : المنهج التعليمي
ينق�سم المنهج التعليمي لطالب الحلقات اإلى عدة اأفرع : 

1- برامج حفظ القراآن الكريم ح�سب الفئة :

ينق�سم منهج الحفظ  اإلى خم�ش فئات كما هو  مو�سح في الجدول التالي : 

م
برنامج 

الحفظ

كمية الحفظ 

في الدورة 

يحفظ في 

ال�سنة

عدد الدورات 

التي �سيختم بها 

عدد �سنوات 

التخرج

) 3 (حزبفئة )النابغ (1
اأحزاب

)15 (
5 �سنواتدورة

) 6 (حزبينفئة ) المثابر (2
اأحزاب

)10(
دورات

من 3 �سنوات
اإلى 4 �سنوات

) 3 (فئة ) الواعد (3
اأحزاب

) 9 (
اأحزاب

) 5 (
دورات

من 2 �سنة
 اإلى 5 .2 �سنة

) 4 (فئة ) المتقن (4
اأحزاب

) 12 (
حزب

) 4 (
دورات

من �سنة ون�سف 
اإلى �سنتين

) 5 (فئة ) البررة (5
اأحزاب

) 15 (
حزب

) 3 (
دورات

من �سنة
اإلى �سنة ون�سف
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2 -   منهج مراجعة حفظ القراآن الكريم :

:  اأول :   اليومية  اأن ي�سمع الطالب �سفحة على الأقل من الحفظ ال�سابق قبل المراجعة 
اأن ي�سمع الواجب الجديد .

مراجعة ماتم حفظه في ال�سهر الما�سي قبل تكليفه بحفظ المراجعة ال�سهرية :ثانيا : 
جديد .

:ثالثا : الدورية  قبل المراجعة  من  تر�سيحه  قبل  كاماًل  المقرر  حفظ  مراجعة  وه��ي 
المحفظ لدخول الختبار . 

3 -منهج التجويد:

 لقد تم و�سع منهج خا�ش بالتجويد م�ساحب لحفظ كل حزب من اأح��زاب ربع يا�سين ، �سيتم 
اإدراجه بخطة عمل الطالب لحقاً باإذن اهلل .

4 -منهج الآداب الإ�سالمية والقيم التربوية  :

 يقوم هذا النهج على غر�ش بع�ش مكارم الأخالق والآداب الإ�سالمية الراقية في نفو�ش الطالب 
مثل التوا�سع والإحترام وخف�ش الجناح وغيرها ، ف�سبية اليوم هم رجال الم�ستقبل واأمل الأمة، 
ولقد امتدح اهلل عز وجل �سيدنا محمداً �سلى اهلل عليه و�سلم بقوله  { واإنك لعلى خلق عظيم} 
والقيم  ال�سامية  الإ�سالمية  والأخ��الق  الآداب  الكريم  القراآن  �سوؤون  اإدارة  اأول��ت  ذلك  اأج��ل  من 
التربوية غاية الهتمام لبناء جيٍل قراآنيٍّ مت�سلٍح بالإيمان ومكارم الآداب وح�سن الأخالق ، فجاء 
منهج الآداب الإ�سالمية والقيم التربوية لي�سير جنبا الى جنب مع منهج حفظ القراآن الكريم 

ومنهج مراجعة التجويد .
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 نظام االختبارات  وتقييم الطلبة 

اأي م�سئول  يقف  التي  النهاِئية  المح�سلة  الطلبة  تقييم  يعد 
القوة  تعزيز جوانب  ثم  ، ومن  الأداء  من خاللها على كفاءة 

واإ�سالح جوانب ال�سعف اأو الق�سور .

ينق�سم تقييم الطلبة اإلى ق�سمين هما :

اأ  (   الختبارات الدورية :

وتتمثل في ت�سميع الطالب لل�سيخ الحفظ المقرر الذي حفظه 
في الدورة للتثبت من م�ستوى الحفظ وت�سحيح ما يقع فيه 
الطالب من اأخطاء ، �سواء ما يتعلق منها ب�سالمة ال�سبط اأو 
 ، ال�سليم  القدرة على النطق  اأو عدم  اأحكام التجويد  مطابقة 
على  المحفوظ  للقدر  الطالب  ا�ستظهار  يتكرر  اأن  يجب  كما 
المحفظ في اأوقات متقاربة ، ويتم خالل ذلك تحفيز الطالب 
بو�ساِئل  الحفظ  ومتابعة  بالح�سور  النتظام  على  وت�سجيعه 

التحفيز المختلفة المعنوية والمادية .
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ب (   الختبارات النهائية :

• هو التقييم الذي تقيمه الإدارة في ختام كل دورة من الدورات 	
اأو في المكان الذي  الثالثة  ويكون في م�سجد الدولة الكبير 

تحدده الإدارة .

• يخ�س�ش لكل محافظة يوم اأو يومان ح�سب عدد الطالب .	

• يتم ت�سكيل ثالثين لجنة  تحكيم لختبارات الطلبة .	

• ير�سد 	 لجنة  وع�سو  للجنة  رئي�ش  من  التحكيم  لجنة  تتكون   
حفظ الطالب وع�سو ثاني ير�سد اأداء الطالب لأحكام التجويد 
، وفور انتهاء اللجنة من اختبار الطالب يتم الت�ساور فيما بين 

الأع�ساء لالتفاق على الدرجة الم�ستحقة للطالب  . 

• وذلك 	 اللي  الحا�سب  طريق  عن  للطالب  الأ�سئلة  توجيه  يتم 
بعد اإدخال رقم الطالب الذي تم اإدخال بياناته ومقرر حفظه 

م�سبقاً .

• في نهاية الختبار يح�سل الطالب على �سهادة تت�سمن نتيجة 	
الختب���ار ، والمكافاأة المالية .
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 التهجد الرمضاني

�سيرا على �سنة الحبيب محمد �سلى اهلل عليه و�سلم في اإحياء ليالي الع�سر الأواخ��ر من �سهر 
رم�سان المبارك ، يقوم ق�سم الحلقات بتنظيم م�سروع التهجد الرم�ساني والذي بداأ العمل بها 

عام 2006 م وا�ستمر حتى عامنا هذا . 

وفكرة الم�سروع تتلخ�ش في اأن يوؤم الم�سلين في �سالة القيام بالع�سر الأواخر من �سهر رم�سان 
المبارك، نخبة من طلبة حلقات تحفيظ القراآن الكريم بواقع م�سجد واحد في كل محافظة مع 

الإ�سراف والمتابعة من قبل محفظين وم�سرفين متميزين معتمدين من قبل الإدارة .

 رحلة العمرة السنوية

اأ�سبوعان وتكون هذه الرحلة لطلبتنا  يقوم ق�سم الحلقات بتنظيم رحلة العمرة ال�سنوية لمدة 
المتميزين في حفظ القراآن الكريم ، والهدف منها تكريمهم وتحفيزهم على حفظ كتاب اهلل 

تعالى .
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عناوين المراكز

العنـــــــــــــوانهاتفالمركـــــز

العا�ســـمـــــــــة الدعية: ق  2 -  �سارع  را�سد بن اأحمد -  مدر�سة بن �سينا   22510426محافظـــــــة 

قرب الجمعية

العمرية :  ق : 2  - �ش  2  - مقابل م�سجد الزير24716544مـــحـــافـــظـــة الـــفـــروانـــيـــة

ـــــة حـــــولـــــي ـــــظ ـــــاف ـــــح م�سرف :  ق : 2  -  مدر�سة ثانوية �سالح �سهاب للمقررات مقابل 25379362م

جمعية م�سرف التعاونية

الق�سر:  ق : 4 اأ -  بجوار م�سجد خالد بن بكير24587342مـــحـــافـــظـــة الــــجــــهــــراء

القرين :  ق : 4  -  �ش  14 خلف المطافي25419923محافظـــة مبـــــارك الكبيـــر

جابر العلي :  ق  4  - مقابل مدر�سة نوره ال�سيف23830322مـــحـــافـــظـــة الأحـــــمـــــدي

�ساحية علي �سباح ال�سالم :  ق  9  -  بجوار الجمعية التعاونية23279100�ساحيـــة علــي �سباح ال�سالم

ـــــات ـــ ــات الــجــالــيـــ ـــ ـــ ــقـــ مقاب���ل 22492856حــل الجاب������ر  اأحم���د  �س����ارع    - �سرق    : العو�سي   مركز 

مجم��ع د�سمان  

الدعية : ق : 2 - �ش 5064551428الــ�ــســبـــــــــــاب والــريــا�ــســـــــــــة
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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


