
إدارة شؤون القرآن الكريم
منها ت�صع اأنوار الهداية وت�صرق بوارق النور والإيمان .. اإنها ح�صن القراآن ومعين النور.

تكوين  في  وال�صبق  الكريم  ال��ق��راآن  ال��ري��ادة في خدمة  الكريم حيث  ال��ق��راآن  ���ص��وؤون  اإدارة  من 
الأجيال من حفظة كتاب اهلل والتنوع في العطاء والجودة في الأداء .. مراكز وحلقات وبرامج 
الكون  �صر  هنا حيث عرفنا  .. من  والمحلي  الدولي  الم�صتوى  على  ال�صدارة  وم�صاريع حازت 

ونبرا�س ال�صعادة فن�صرناه لكم في حملة “القراآن حياتي”

القرآن حياتي .. لماذا ؟
لأنه كتاب ربي ل ياأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه لأنه �صفاء ال�صدور وطب النفو�س ودواء 
ال�صقام .. ولأنه حياة الروح وروح الحياة .. لأنه �صعادة الدنيا والنجاة في الأخرى .. لذا فاإنه القراآن 

حياتي . 
النوعية  حملتها  خ��ال  من  الكريم  ال��ق��راآن  تحفيظ  حلقات  مراقبة  ت�صعى  تليد  ومجد  كبير  �صرف 
“القراآن حياتي” لتو�صله للنا�س وتن�صر الخير المتراكم في مراكز القراآن وحلقات الذكر بين النا�س 

لينهلوا من الخير وي�صرفوا بنور الهداية .
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القرآن حياتي 
• تعرف على الخير الذي بين يديك وما تحويه مراكزنا 	

من قيمة ثمينة وما توفره من فر�س عظيمة.
• القراآن 	 �صوؤون  اإدارة  م�صاريع  على  تتعرف  النا�س  اجعل 

الكريم محليا ودولياً.
• معا نبرز دور وريادة اإدارة �صوؤون القراآن الكريم في خدمة 	

كتاب رب العالمين.

القرآن حياتي 
دعوة للتعلم والرقي .. ونداء للتم�صك بم�صدر  الإيمان والتقوى ، 

وال�صير في طريق الأمن والأمان ..  والعزة والكرامة والإباء 
وترتقي   .. النفو�س   وت�صمو   .. القلوب  تحيى  الكريم   ب��ال��ق��راآن 
ال��ه��داة  لتخريج  م��در���ص��ة  ه��و    .. ال�صلوك  وي�صتقيم   .. الأخ����اق 
المهتدين .. ال�صالحين الم�صلحين .    وم�صادر النور والإ�صعاع 

لاأمة . 

لمنح وتوثيق

الأ�سانيدالقراآنية بالروايات المختلفة

لتخريج حفظة

للقراآن الكريم باإتقان وتميز

مراكز
اإلمام ابن الَجزري

مراكز
اإلمام الشاطبي



القرآن حياتي
�صعاع من النور ي�صلط ال�صوء على منبع العزة وال�صرف والرفعة 

ڭ  ۇ    ۇ   ٹ ٹ  ڇ   - ال��ك��ري��م  – ال���ق���راآن  الأم����ة  ل��ه��ذه 
ۆۆ   ۈ  ۈڇ الزخرف: ٤٤ .  

اإنه تذكير بم�صدر الخير والهداية لاأمة .. الذي يزيدها اإيماًنا 
وت�صديًقا  ومحبة وتاآلفا واإخاء .. ويحقق لها ال�صعادة في الدارين.

للحلقات والأ�سانيد 

القراآنية
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وبذا ت�صجع الإقبال على الت�صجيل من الكبار وال�صغار من ال�صباب 

وال�صيب في مراكزنا وم�صاريعنا النوعية .. ولتنهل من هذا الخير 

الخير  يجمع  وكن معيناً  معنا  توا�صل   .. المبين  بالنور  وت�صرف 

وين�صره بين النا�س .. فخير الب�صر من تعلم القراآن وعلمه.

لتحفيظ الربع الأخير من

القراآن الكريم حفظًا متقنًا

لتـاأ�سي�س وتنمية مهارات القراءة لدى 

  )Dyslaxia (المبتدئين ومعالجة �سعوباتها

مراكز
حفـــــــــص

مراكز
القارئ الصغير


