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معالي الشيخ
عبد العزيز بن محمد النصار
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فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن عبداهلل الهذلول

فضيلة الشيخ الدكتور 
محمد بن أحمد الفيفي

سعادة األستاذ  
عبد اهلل بن دهيبش النفيعي

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد اهلل بن ناصر الصبيح 

فضيلة الشيخ الدكتور
  خالد بن راشد العبدان

فضيلة الشيخ الدكتور
 عبد العزيز بن محمد الدمخ

فضيلة الشيخ الدكتور 
 عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري

سعادة األستاذ
إبراهيم بن عبد اهلل البصيص

سعادة األستاذ 
منذر بن عبدالعزيز آل الشيخ مبارك

فضيلة الشيخ
 عبداهلل بن عبدالرحمن آل فريان

فضيلة الشيخ الدكتور 
 وليد بن حزام الشيباني العتيبي

فضيلة الشيخ   
خالد بن عبد الرحمن الشثري



11 التقرير السنوي  1440هـ1441-هـ

تميــزت الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم فــي منطقة 
تعالــى  بكتــاب اهلل  يعنــى  الريــاض، كصــرح قرآنــي مميــز 

ــين.  ــن الجنس ــه م ــه ومعلمي ــه ومتعلمي وخاتمي

لقــد مضــت خمســون عامــا علــى الجمعيــة وهــي الرائــدة 
ــاب اهلل  فــي هــذا المجــال، حرصــت علــى الرقــي بخدمــة كت
والجــودة والتميــز، فكانــت ســباقة لحصــد الشــهادات والجوائز 

ــة فــي الجــودة. العالمي
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العطــاء  ليســتمر  الغــرس،  بدايــة  كانــت  1386هـــ 
ألكثــر مــن نصــف قــرن، فمــن )1400( طالــب و)30( 
طالبــا   )139,995( إلــى  1389هـــ  عــام  معلمــًا 

ومعلمــة. معلمــًا  و)9067(  وطالبــة 
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حــرم أمير منطقة الرياض تكرم )800( 
خاتمــة لكتــاب اهلل لعــام 1439هـــ.

ــف ــة مــن وقـــ ــة كــريمــ بـــرعـــايــ
الشيخ محمد بن عبد اهلل الجميح

ــن الشــريفين الملــك  رعــت حــرم خــادم الحرمي
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، صاحبــة 
ــن،  ــاح آل حثلي ــت ف ــرة فهــدة بن الســمو األمي
والــدة صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد،  
ــام  ــاب اهلل لع ــة لكت ــج 1000 خاتم ــل تخري حف

1440هـ، 
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أميــر الريــاض يكــرم الفائزيــن فــي مســابقة 
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــاض لحف ــة الري ــر منطق أمي

ــام 1439هـــ.  ــة للع ــا الرابع ــي دورته ف

المتســابقان عبــد الرحمــن بــن راشــد المجلــي 
يحصــدان  الفتنــي  الماجــد  عبــد  بــن  وُأَبــْي 
المركــز الثانــي فــي الفــرع األول، والمركــز 
مســابقة  فــي  الثانــي  الفــرع  فــي  الثانــي 
رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة للقــرآن والحديــث 

1440هـــ،  ــام  ــباب لع للش
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المتســابقتان رزان العجــان ومناهــل المطلــق 
تحصــدان المركــز الثانــي فــي الفــرع األول، 
والمركــز األول فــي الفــرع الخامــس فــي 
جائــزة الملــك ســلمان المحليــة للقــرآن الكريــم 

ــا 21 . ــي دورته ف

ــا  ــة ومنسـوبـاتهـ ــات الجمعيــ ــم طالبــ تكــريــ
ــزة  ــة لجائ المشــاركات فــي المســابقة المحلي
ــم فــي  ــة للقــرآن الكري ــك ســلمان المحلي المل

دورتهــا 21 .
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استضــافــــة التصفيـــــات األوليــــة لمسـابقــــة 
رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة للقــرآن الكريــم 
ــام 1440هـــ،  ــريف لع ــوي الش ــث النب والحدي

ــاض.  ــة الري ــتوى منطق ــى مس عل

الطالــب عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل البــواردي 
يفــوز بالمركــز األول فــي الفــرع الخامــس فــي 
جائــزة الملــك ســلمان المحليــة للقــرآن الكريــم 

فــي دورتهــا 21. 

تدشين برنامج مكنون التعليمي لعام 
1440هـ .
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الحرميــن  خــادم  جائــزة  تصفيــات  اســتضافة 
العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
وتفســيره  وتاوتــه  الكريــم  القــرآن  لحفــظ 
الجمعيــات  علــى مســتوى  والبنــات  للبنيــن 

. لعــام   21 فــي دورتهــا  التابعــة 

يقيــم  المتميزيــن،  لرعايــة  مكنــون  مركــز 
البرنامــج االقرائــي للطــاب المرشــحين لجائــزة 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
ــز فــي دورتهــا 21 لعــام 1440هـــ ــد العزي عب
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إطــاق )جائــزة مكنــون القرآنيــة (
ألفضــل المبــادرات المجتمعيــة فــي 
تعليــم القــرآن برعايــة وقــف الشــيخ 

محمــد بــن عبــد اهلل الجميــح.



التقرير السنوي  1440هـ1441-هـ20

59
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9      
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أكبر خاتم

أصغر  خاتم

أكبر خاتمة

أصغر خاتمة

حافظة األرقام:
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55873

 5209

 11888

 4184

  495

   302

4

 84122
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  1000
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نسائية
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 القرآني

طالبة 

مسجدا

معلمة 

خاتما 

متدرب 

مركز تدريب
رجالي

مركز تدريب
نسائي

حلقة 

خاتمة 

متدربة 
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الحلقـات الرائـدة
مشروع الريـادة والتمـيز

120 خاتما مميزا متقنا   
           كـــل 3 سنــوات.

33     حلقة
280 طالبا 
141 خاتما.
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معالي الشيخ
 د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
 سعود بن إبراهيم بن محمد آل شريم

إمام وخطيب المسجد الحرام

فضيلة الشيخ الدكتور
ياسر بن راشد الدوسري

إمام المسجد الحرام

مكنـون في الحــرمين الشـريفـين
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مكنـون في الحــرمين الشـريفـين

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد  اهلل بن عبد الرحمن البعيجان

إمام المسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن سليمان المهنأ

إمام المسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي
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تعليم القرآن عبر الهاتف    
الهاتف القرآني:

4792 مستفيدة
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بالقرآن نعيد لهم األمل، ونؤهلهم لبدء حياة جديدة
نزالء السجون 

بلــغ إجمالــي المتقدميــن الختبــارات العفــو الملكــي فــي ســجون منطقــة الريــاض )3117( 
متقدمــا، اجتــاز منهــم )2472( مشــاركا.
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األوقاف 
وجهة مكنون الجديدة

ضمــن عائلتها الوقفية المباركة، بحمد اهلل 
وتوفيقــه أكملــت مكنون وقفهــا المبارك 
وقــف القــرآن الكريــم بمكــة المكرمــة 
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تدشين الوقف الجديد
ــاء  ــد مس ــف الجدي ــين الوق ــم تدش ت
يــوم االثنيــن 1441/2/29هـ برعاية 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  حــرم 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ــرة  ــمو األمي ــة الس ــعود، صاحب س
حثليــن،  آل  فــاح  بنــت  فهــدة 
والــدة صاحــب الســمو الملكــي 
ولــي العهــد، فــي حفــل تخريــج 
اهلل  لكتــاب  خاتمــة   1000

لعــام 1440هـــ .
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لقاءات الشركاء
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توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع 
بنــك الجزيــرة لتجهيــز القاعــة التدريبيــة 

ــي. ــن التدريب ــز نوري لمرك

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع 
مؤسســة عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز 
الحلقــات  لدعــم  الخيريــة  الراجحــي 

النســائية. والمــدارس 
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توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع شــركة عطاء 
التعليميــة المالكــة لمــدارس الــرواد األهليــة، 
لتبــادل الخبــرات فــي تأهيــل الطــاب والطالبات 

مــن حفظــة القــرآن الكريــم.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع أوقــاف 
محمــد بــن عبــد العزيــز الراجحــي النوعيــة، لدعــم 

المــدارس النســائية.
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مكنــون تحلـــق في فضـــاءات العــالميــة 
وتحصد شهادات دولية في التميز والجودة

ملتزمون بالتميز C2E من المؤسسة 
 E F Q M األوروبــيـــة للجـــــــــــودة 

Committed to
Excellence
Awarded to:

Charitable Society for the
memorization of the QUR'AN-
Riyadh

July 2018

This certificate remains valid for 3 years.

Léon Tossaint

CEO, EFQM

SN: 1808001655

                                1 / 1



التقرير السنوي  1440هـ1441-هـ34

الرئيــس يدشــن الخارطــة الجغرافيــة اإللكترونيــة للمــدارس النســائية 
البحــث  الريــاض علــى محــرك  القــرآن الكريــم بمدينــة  لتحفيــظ 

ــل(.  ــهير )جوج الش
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المدارس النسائیة لتحفیظ القرآن الكریمالخارطة الجغرافية اإللكترونية للمدارس النسائية 

 تعنى بتعلیم كتاب اهللا الكریم حفظًا وتالوة وتجویدًا بمختلف الفئات العمریة ، تابعة لجمعیة تحفیظ القرآن الكریم بالریاض . 

مركز الجنوب

مدرسة اإلخالص النسائیة

مدرسة األبرار النسائیة

مدرسة األترّجة النسائیة

مدرسة األسوة النسائیة

مدرسة البواردي النسائیة

مدرسة البینات النسائیة

مدرسة الجنان النسائیة

مدرسة الحافظة النسائیة

مدرسة الدعوة النسائیة

مدرسة الذكرالحكیم النسائیة

مدرسة الرمیصاء بنت ملحان النسائیة

مدرسة الشیخ ابن جبرین النسائیة

مدرسة الشیماء بنت الحارث النسائیة

مدرسة الصفوة النسائیة

مدرسة الفرقان النسائیة

مدرسة الفضیلة النسائیة

مدرسة اللؤلؤة النسائیة

مدرسة الهدایة النسائیة

مدرسة أحد النسائیة

مدرسة أروى بنت كریز النسائیة

مدرسة أسماء بنت أبي بكر الصدیق النسائیة
رضي اهللا عنهما

مدرسة أفانین القرآن النسائیة
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األخبار الصحفية: 
)150(  خبرا صحفيا

تم نشره في موقع الجمعية
والمواقع اإللكترونية عـامـة 
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عبــد  الطالــب  التوحــد  مصــاب  يكــرم  الرئيــس 
مدينــة  مــن  بوســهيل  محمــود  بــن  الملــك 
برنامــج  فــي  المميــزة  لمشــاركاته  األحســاء 
)اقــرؤوا القــرآن( والــذي يبــث علــى إذاعــة 

الكريــم. القــرآن 

لفتة كريمة

يواصل تألقه عبر أثير إذاعة 
القرآن الكريم 

اقرؤوا القرآن
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عطاءات القطاعات
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عطاءات القطاعات

فــي  )داعــم(  مســابقة  نتائــج  إعــان 
نســختها السادســة للمــدارس النســائية 

1439هـــ. لعــام  الشــرق  لمركــز 

ــازات  ــل بإنج ــرب يحتف ــز الغ مرك
عــام 1439هـــ ويكــرم األوائــل. 
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تأهيــل 679 متدربــة علــى نظــام مكنــون 
التعليمــي  .

مجمـــــع حلقـــــات جـــامـــع الحوامــي يكرم 
المواطــن عبــد الملــك عبــد اهلل بــن مزيــد، 
ــد  ــد محم ــه أحم ــاعدته لمكفول ــك لمس وذل
ــاب  ــظ كت ــى حف ــية عل ــدي الجنس ــف هن حني

ــل. ــز وج اهلل ع
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بمعاهــد  والتجــارب  الخبــرات  لتبــادل   )19 )إثــراء 
مكنــون النســوية، واكتشــاف الممارســات المتميــزة 
والتدريــب  المعاهــد  شــؤون  تنفيــذ  وتعميمهــا، 

النســائي. 

ْيــن اختبــارات معاهــد معلمــات  412 طالبــة أدَّ
القرآن الكريم لتغـــــذية المـــــدارس النســائيـــة 

بالكفــاءات مــن الســعوديات. 
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التميــز  مســابقة  يقيــم  الريــاض  غــرب 
اإلداري  األداء  لرفــع  مجمعاتــه  بيــن 
والتعليمــي وتحســين الجــودة والتميــز 

القرآنيــة.  المجمعــات  فــي 

تكريــم 773 خريجــة مــن مختلــف الدبلومات 
لمعاهــد القــرآن فــي حفــل )قائــدات العطاء 

الرابــع( لشــؤون المعاهــد والتدريب.
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175.728
متابعًا

 3447
مشتركًا

 8879
متابعًا

562.301
متابعًا

 5494
متابعًا

مكنون اإلعالمية
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