


  

 (تعليم القرآن الكريم: تعاون وتكامل)

هـ

"شالمي كظؿت اهلقئة العادقة لتحػقظ الؼرآن الؽريم التابعة لرابطة العامل اإل

حتـت راايـة خـادم انيـرم  بؿديــة جـدة  "

دؾؽـي اممـر خالـد الػقـــنل بـن ؿو اـــــ، وافتتحه كقابة اـه صـاح  ال الرشيػ 

اـامل ومتخنـص ذم  033العزيز أمر مـطؼة مؽة ادؽرمـة ، ودـد حاـ ادـم ر ابد 

بحًثا غّطت حمـاور ادـم ر ،  12دولة ، وُددم لؾؿم ر  63الؼرآن الؽريم واؾومه من 

و ت مـادشتفا خالل أيام ادم ر الثالثة اذ مدار مخس جؾ ات.

 الـفوض بؿمش ات الؼرآن الؽريم وتطوير أشالقبفا ذم اإلدارة والتعؾقم. -2

 دراشة مشؽالت واوائق التعؾقم الؼرآين وضرق االجفا. -1

 لـبوي ذم التعؾقم الؼرآين ، وتطوير ادـاهج ادعارصة.إبراز ادـفج ا -0

 تبادل اخلزات ب  ممش ات التعؾقم الؼرآين. -4

 :وموضوااتهالتعاون والتؽامل ب  ممش ات تعؾقم الؼرآن الؽريم ،  -2

الؽريم وضبااته دراشة أوجه التعاون والتؽامل ب  ممش ات تعؾقم الؼرآن  -أ

 وتوزيعه.



 

  

 ارب الـاجحة لؾؿمش ات الؼرآكقة ذم حتػقظ الؼرآن الؽريمارض التج   -ب

 ودراشة اؾومه.

 تؼويم اجلواك  اإلدارية وادالقة لؾؿمش ات الؼرآكقة.  -ج

 معودات التعؾقم الؼرآين واالجفا ، وموضوااته: -1

 ادعودات ب ب  الشبفات ادثارة حول الؼرآن الؽريم والرد اؾقفا.  -أ

لؼرآكقة من داخؾفا، واالجفا )الطالب، ادعودات التي تواجه ادمش ات ا  -ب

 اددرشون، اإلدارة(.

 الجفا )امرسة، ادجتؿع(.ادعودات اخلارجقة، وا -ج

 االشتػادة من التؼـقات انيديثة ذم التعؾقم الؼرآين ، وموضوااته: -0

 دور ادؼارئ اإللؽسوكقة ذم التعؾقم الؼرآين اذ صبؽة اإلكسكت. -أ

برامج  –تعؾقم الؼرآن الؽريم )موادع إلؽسوكقة  التطبقؼات التؼـقة ادختؾػة ذم  -ب

 أجفزة إلؽسوكقة(. –حاشوبقة 

 أمهقة الؼـوات الػضائقة والزامج التؾػزيوكقة ذم التعؾقم الؼرآين. -ج

 امشس العؾؿقة التلصقؾقة لؾتعؾقم الؼرآين ، وموضوااته: -4

 ـد، تعؾقم دراشة ادعاير العؾؿقة لتعؾقم الؼرآن الؽريم ذم جمال: )اإلجازة بال -أ

 التجويد، تؼققم الت جقالت الؼرآكقة...(.

 أشس إاداد ادـفج العؾؿي ادتؽامل لؾطال . -ب

 دراشة مـفج التعؾقم الؼرآين لغر الـاضؼ  بالؾغة العربقة وتؼويؿفا. -ج
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 د. ابد اهلل بن ايل بنػر.: 

1- 

 اثامن بن حمؿد صديؼي.د. :

 . شعقد ابد اهلل حارب.د:   -0

4- 

 اؿر حمؿد النبقحي. :

5-  

 .حمؿد منطػى حمؿودد.  :

د. ايل بن اؿر  :  -2

 بادحدح.

د. مـؼذ بن  :  -1

 حمؿود ال ؼار.

0- 

 حمؿد اني ن بوصو. :

د. شؾامن :  -4

 .ضاهر الـدوي

أ. د. بـدر  :  -5

 الرزاق اداص.ابد



 

  

2-  

 انيؿقد حمؿد رج . ابدأ. د.  :

1-  

 ابد العزيز دائد إشاماقل. :

ت جقل لتجربة  -   -0

الؼرآن الؽريم وتعؾقؿه : د. إبراهقم ة حرف لتؼـقة ادعؾومات ذم جمال خدمة رشك

 بن صالح الـؿي و م. شامي ابد الرمحن أمحد.

د. كبقـل  :  -4

 ابد العزيز انيامد.

عزيـز د. ففـد بـن ابـد ال :  -5

 ال ـقدي.

6- : 

 ااضف ابد الرصقد.د.

2-  

 د. أمحد اق ى ادعرصاوي. :

1- 

 د. أيؿن رصدي شويد.  :^ 

أ. د. شـامي ابـد الػتـاح  :  -0

 هالل.



  

د. ابـد الـرمحن بـن  :  -4

 إبراهقم الػوزان.

5-  : 

 .حمؿد ابد الػتاح اخلطق د.

 أوىص ادم ر بالتعاون مع اهلقئات وادمش ات الؼرآكقة بام ييل:

 أوال / ذم ادجال العؾؿي :

ادتؽامل ذم التعؾقم الؼرآين الذي جيؿع بـ  انيرص اذ تلصقل ادـفاج الـبوي  -2

انيػظ والتدبر والػفم والعؿل، وتلهقل انيّػاظ اؾؿقًا وتربويًا وإداريـًا بعؼـد مؾتؼـى 

 اؾؿي يشارك فقه ادتخننون إلاداد بركامج ذم هذا الشلن.

تؽوين جمؾس اادي لشقوخ اإلدراء بنرشاف اهلقئة يؽـون مرجعـًا اادقـًا لتعؾـقم  -1

 ؽريم وضبط اإلجازات والت جقالت الؼرآكقة.الؼرآن ال

تعزيز جفود البحـث العؾؿـي ادوثـق ذم جمـال خدمـة الؼـرآن الؽـريم، وتزويـد  -0

ادعاهد وادراكز الؼرآكقة ذم العـامل بـتـائج البحـوث والدراشـات العؾؿقـة لالشـتػادة 

 مـفا ذم رفع كػاية العؿل ذم خدمة كتاب اهلل.

د ـام لؾؼـرآن الؽـريم واؾومـه ،  ـد اممـة تشجقع افتتاح معاهـد و كؾقـات وأ -4

بجقل من ادتخنن  ذم اؾـوم الؼـرآن، وتؼـديم اخلـزات واالشتشـارات العؾؿقـة 

 دمش ات ادجتؿعات اد ؾؿة ذم جمال الؼرآن الؽريم واؾومه.

االشتػادة من الوشائل وامجفزة انيديثة ذم تعؾقم الؼرآن الؽريم ، مع التلكقـد  -5

ــديالً  ــالتؾؼي  اــذ أ ــا لق ــت ب ــرآن الؽــريم يمخــذ ب ــادة من الؼ اــن الطــرق ادعت

 وادشاففة.



 

  

التوشع ذم م ابؼات حػظ الؼرآن الؽـريم ذم أكحـاء العـامل وخاصـة ذم ادــاضق  -6

 التي لقس فقفا م ابؼات مثل أمريؽا اجلـوبقة.

 .^التوشع ذم تلهقل انيػاظ باإلجازة الؼرآكقة بال ـد ادتنل إىل رشول اهلل  -7

ات واجلؿعقـات وادراكـز الؼرآكقـة اـذ التخطـقط االشـساتقجي حث ادمش ـ  -8

 والتؼويم اد تؿر ماامهلا.

 ثاكقا / ذم ادجال السبوي والتعؾقؿي :

توشقع جماالت التعؾقم الؼرآين لتشؿل فئات ادجتؿعات اإلشـالمقة وامدؾقـات 

آين ومدرشـقه اد ؾؿة ذم العامل من خمتؾف اماامر ، والسكقز من خالل التعؾـقم الؼـر

اــذ وشــطقة اممــة التــي تـبــذ العـــف والتطــرف ، وحتػــظ أبـــاء اممــة مــن التػؾــت 

والػ اد ، ومـاصدة وزارات السبقـة والتعؾـقم ، واجلامعـات ذم العـامل اإلشـالمي أن 

يؽون تعؾقم الؼـرآن الؽـريم أوىل اهتامما ـا ، وأن تـوفر الػـرص الؽافقـة لؾدارشـ  

م الؼرآن الؽـريم وتـدبره واالتعـاظ بـام فقـه ، واالهـتامم اذ اختالف مراحؾفم لتعؾ

بالتعؾقم الؼرآين لؾػتقات اد ؾامت تالوة وحػظًا وففاًم لتمدي ادرأة مفؿتفـا ذم تربقـة 

امجقال وترشقخ اإليامن وففم مؼاصد اإلشالم ذم أذهان الـاصـئة ، وإاـداد بـرامج 

ة الؼـرآن ذم دؾـو م وجـذ م درآكقة لألضػال تتؿقز بالتشويق والسغق  لغـرس حمبـ

لؾتخؾق بامخالق واآلداب اإلشالمقة ومحايتفم مـن تقـارات الػ ـاد واالكحـالل ، 

وكذلك تزويد اددرش  وانيػاظ بؽت  تعؾقؿقة وتربوية ذم جمال ختننفم لتؽـون 

مرجعًا هلم ، تعقـفم اذ مواجفة محالت التشـؽقك وإثـارة الشـبفات حـول الؼـرآن 

ظ الؼـرآن الؽـريم اـذ العـايـة بامحاديـث الـبويـة وامذكـار الؽريم ، وحـث حػـا

ادلثورة إىل جاك  حػظفم لؾؼرآن الؽريم ، واشتثامر أودات الػراغ لدى الشـباب ذم 

 تعؾقم الؼرآن وترشقخ اإليامن، وخاصة ذم اإلجازات النقػقة.



  

توشـقع وإذ يثـي ادم ر اذ إكشاء اهلقئة جـائزة اادقـة متعـددة الػـروع يـداوها ل

فروافا بحقث تشؿل جائزة لؾبحث العؾؿي ادوثق ذم خدمة الؼرآن الؽريم لألفـراد 

 وادمش ات.

 ثالثًا / ذم جمال التعاون والتؽامل :

التعاون ب  ادمش ات واجلؿعقات الؼرآكقة ذم تبادل اخلزات والتجارب واؼد 

ؽؾقـات وادعاهـد اتػادات ورشاكات فقام بقـفا ، وتـ قق اجلفـود بـ  اجلامعـات وال

واجلؿعقات العامؾة ذم حتػقظ الؼرآن الؽريم وتبادل اخلزات والزيـارات فـقام بقـفـا، 

وإدامة ادؾتؼقات والـدوات العؾؿقة والسبوية ادتخننة ذم هذا ادجـال ، والتعـاون 

ذم تؽريم حػاظ كتاب اهلل وتوفر ادــح الدراشـقة هلـم دواصـؾة دراشـا م اجلامعقـة 

حث اجلامعات اذ مـح حػاظ كتاب اهلل أولوية ذم الؼبـول . التـ ـقق بـ  والعؾقا و

مجعقات الؼرآن الؽريم وهقئات اإلاجاز العؾؿي ذم وضع برامج مشـسكة لتـدريس 

انيػاظ جواك  من اإلاجاز ذم الؼرآن تزيد ثؼـافتفم وتعقــفم ذم حقـا م العؾؿقـة ، 

ػظ الؼرآن الؽـريم مبــائفم ذم والتعاون مع امدؾقات اإلشالمقة ذم اؼد دورات ني

 البؾدان اإلشالمقة.

وداا ادم ر اهلقئة العادقة لتحػقظ الؼرآن الؽـريم لعؼـد ورش اؿـل دـادشـة مـا 

ــالتعؾقم الؼــرآين وامشــامء  ــامت وحتديــد ادنــطؾحات ادتعؾؼــة ب ــتجد مــن مف ي 

 واد ؿقات بام جيعؾفا متـاشبًة.

 رابعًا / ذم جمال اإلاالم :

شجل ادم ر بالعرفان والتؼدير إضالق ادؿؾؽة العربقة ال عودية دــاة تؾػزيوكقـة 

فضائقة لؾؼرآن الؽريم، ودـاة أخرى لؾ ـة الـبوية، تـػقذًا لتوجقفات خادم انيـرم  

الرشيػ  حػظه اهلل، وأوىص ادــظامت اإلشـالمقة وهقئـات حتػـقظ الؼـرآن الؽـريم 



 

  

عؾــقم الؼــرآن، وضالبفــا بالتعــاون مــع وشــائل وتعؾقؿــه بال ــعي إلكشــاء دـــوات لت

 اإلاالم اإلشالمقة فقام ييل:

داوة وشائل اإلاالم ادختؾػـة وخاصـة الؼــوات التؾػزيوكقـة لؾتعريـف بلمهقـــة  .2

التعؾــقم الؼــرآين، وإبــراز ادؽاكــة العظقؿــة نيػــاظ الؼــرآن الؽــريم، والتشــجقع اــذ 

 . التؿ ك بؽتاب اهلل تالوًة وحػظًا وففاًم واؿالً 

داـوة وشــائل اإلاــالم إىل إبـراز كــامذج متػــى  ــا مـن حػــاظ كتــاب اهلل الــذين  .1

ي فؿون ذم التـؿقة االجتاماقة واإلك اكقة اذ خر وجه، وارضفا بلشالق  مشودة 

 .ت فم ذم جعؾفا ددوة صانية مجقال اممة 

ت إاداد برامج تؾػزيوكقة متخننة ذم التعؾقم الؼرآين، وإبـراز جفـود ادمش ـا  .0

الؼرآكقة واجلفود التي يبذهلا ُحّػاظ كتاب اهلل الؽريم ذم تـؿقـة جمتؿعـا م والتشـويق 

 ذم حمبة الؼرآن الؽريم وتعؾؿه وتوجقه اممة لؾعودة الناددة هلدي الؼرآن الؽريم .

حث ادمش ات اإلاالمقة اذ إاداد برامج تؾػزيوكقة وإذااقـة وصـحػقة تـزز   .4

اد ؾؿ  وحضار م از التاريخ، وتّعـرف العـامل بـام فقـه أثر الؼرآن الؽريم ذم حقاة 

من مبادئ إك اكقة حتتاج إلقفا الشعوب لتحؼقق التعاون والتعايش والعدالة واممن 

 وال الم ، 

التوشــع ذم إكشــاء موادــع اــذ الشــبؽة العـؽبوتقــة ) االكسكــت ( لتعؾــقم الؼــرآن  .5

دوادــع ذم انيػــظ وادراجعــة الؽــريم، وتشــجقع الـاصــئة اــذ االشــتػادة مــن هــذه ا

 والتجويد.

واز ادم ر ان إداكته دحارصة إرسائقل دطاع غزة ذم فؾ ـط ، ومــع وصـول 

ادعوكات الطبقة والغذائقة إىل أهؾفا، وأدان العدوان اإلرسائقيل اذ أشـطول انيريـة 

ــ   ــزة ادحــارصين وضال ــل غ ــاكقة مه ــات اإلك  ــديم ادعوك ــزم تؼ ــان يعت ــذي ك ال



  

ــة اممــم ادتحــدة حؽومــات  الــدول اإلشــالمقة ببــذل اد ــااي العاجؾــة لــدى هقئ

 واهلقئات الدولقة إل اء انينار اداوب اذ الؼطاع ادـؽوب.

وضال  ادم ر رابطة العامل اإلشالمي بؿتابعة جفودها ذم إصالح ذات الب ، بـ  

ال ـؽقـة  صع  النومال ودقاداته، والتعاون مـع اؾـامء هـذا البؾـد إلحـالل فنائل

 واممن، وال الم ذم ربواه.

ــة  ــديرهم لؾؿؿؾؽــة العربق ــان اــن اظــقم تؼ ــام البق وأاــرب ادشــاركون ذم خت

ال عودية ولؼاد ا ، وضؾبوا من امماكة العامة لرابطة العـامل اإلشـالمي رفـع الشـؽر 

والتؼدير خلادم انيرم  الرشيػ  ادؾك ابد اهلل بن ابد العزيز آل شعود ولناح  

و ادؾؽي اممر شؾطان بن ابد العزيز آل شعود ويل العفد كائ  رئـقس جمؾـس ال ؿ

الوزراء وزير الـدفاع والطـران وادػـتش العـام ، ولنـاح  ال ـؿو ادؾؽـي اممـر 

كايف بن ابد العزيز آل شعود الـائ  الثاين لرئقس جمؾس الوزراء وزيـر الداخؾقـة ، 

مر مـطؼة مؽة ادؽرمة دا يبذلوكه من وصاح  ال ؿو ادؾؽي اممر خالد الػقنل أ

من  -حػظفم اهلل  -جفود ذم خدمة اإلشالم ورااية صمون اد ؾؿ ، ودا يؼدموكه 

دام دمش ات حتػـقظ الؼـرآن الؽـريم وتعؾقؿـه واإلكػـاق اـذ م ـابؼاته وتشـجقع 

لإلشـالم ادت ابؼ  ذم أكحاء العامل، وداوا اهلل العيل الؼدير أن يثقبفم ويبؼقفم ذخرًا 

 واد ؾؿ .

كام ددموا الشؽر لرابطة العامل اإلشالمي ولؾفقئة العادقة لتحػقظ الؼرآن الؽـريم 

رش ـاذ تـظقم هذا ادم ر العادي، واذ اجلفود التي تبذال ا ذم خدمة كتـاب اهلل وكـ

 ثؼافة الؼرآن الؽريم ب  اد ؾؿ .

ثـالث شــوات ذم خمتؾـف دول  ودرر ادم رون أن يؽون ادم ر دوريًا يعؼد كـل

 العامل اإلشالمي من خالل تعاون الرابطة والوزارات وادمش ات ادختنة فقفا.



 

  

  املؤتمر القرآني الثالث

 ( الكريم ومقومات النهضة )القرآن
هـ

ـــة ادحا       ـــامردن كظؿـــت مجعق ـــرآن ب ـــذ الؼ ـــة ا ـــثفظ ـــرآين الثال ـــم ر الؼ   اد

 (.الؽريم ومؼومات الـفضة بعـوان )الؼرآن

 

ومـفجه من خالل التعرف اذ شـن التغقر والتجديد  تعزيز ثؼة اد ؾم بديـه  (2

 .والـفضة

ادنطؾحات الؼرآكقة الدالة اذ معاين الـفضة اذ اختالف  التعرف اذ  (1

 .وأصؽاهلامقاديـفا 

 .معرفة مؼاصد الـفضة من خالل الؼرآن الؽريم (0

 .وأصؽاهلا التعرف اذ أكواع الـفضة (4

خالل  اشتـفاض مهم العؾامء وادػؽرين الشتـباط مؼومات الـفضة ودقؿفا من (5

 .الؼرآن الؽريم

 ادعارصين فقفا الودوف اذ أهم دمارب اممم ال ابؼة ذم الـفضة، وإشفامات (6

 مقة بالدراشات الؼرآكقة ادتخننة.رفد ادؽتبة اإلشال (7

 

الؼرآن الؽريم ومػفوم الـفضة: )ادنـطؾحات الدالـة اـذ الـفضـة: انيضـارة،   (2

ــامر، اإلصــالح، ــتخالف، اإلا ــة، االش ــة، العادق ــة، العود ــة، اددكق ــر،  الثؼاف التغق

 .التجديد(



  

لغايـات، إصـؽالقة ا مؼاصد الـفضة ذم الؼـرآن الؽـريم: )امهـداف، ادـطؾؼـات، (1

 الوشائل(.

 الؽريم. الـفضة اـد اممم ال ابؼة كام بقـفا الؼرآن (0

 شـــن الـفضــة ذم الؼــرآن الؽــريم: )رشوط الـفضــة، أشــباب الؼــوة واوامــل (4

 الضعف(.

ــ  (5  رشية ومـفــا: )الػطــرة، التؽؾقــف، اإلرادة واالختقــار،ـخنــائص الـــػس الب

 اد مولقة(.

اد ــاواة،  ريم ومـفــا: )انيريــة، العــدل،دــقم الـفضــة كــام يعرضــفا الؼــرآن الؽــ (6

 التؽريم، الوالء، الوحدة(.

والتطبقق: )كظرة اإلشالمق ، كظرة انيـداثق ،  ادعارصون والـفضة ب  الـظرية (7

 كظرة العؾامكق ، التجارب العؿؾقة(.

: 

فضة ذم ضوء الؼرآن الؽريم/ لؾدكتور غاكم ددوري بالـ مػفوم الثؼافة واالدته  (2

 انيؿد.

 د . هـــاء ابــد اهلل ) ال ــعودية(  -الدالــة اــذ الـفضــة  بعــض ادنــطؾحات (1

  

 أهداف الـفضة ومـطؾؼا ا: أ.د. أمحد صؽري )االردن( (0

 إصؽالقة الوشائل: د. اؿر محاد )االردن(.  (4

  

 أبرز الؼقم ذم اممم ال ابؼة: د. صالح اخلالدي ) امردن(. (5



 

  

 معامل الـفضة ذم دنة شؾقامن: د. ارفات حمؿد )مرص(. (6

 

 الؽريم: أ.د. أمحد فرحات )شوريا(. رشوط الـفضة ذم الؼرآن (7

 داري.)ال عودية( أشباب  ضة اممم واوامل ضعػفا: د. ياش  (8

 العؾم أصل ذم  ضة اممة: د. ابد العزيز ال حقباين.)ال عودية(.  (9

اممـم: د.  ثـائقة اإليامن والعؿـل النـالح ذم الؼـرآن الؽـريم وأثرهـا ذم  ضـة  (23

 ابد الرمحن حؾيل ) شوريا(.

 ادات )امردن(.جر شـن الـفضة ذم الؼرآن الؽريم: د. خولة (22

 خنائص الـػس البرشية كام بقـاه الؼرآن الؽريم: أ.د. أمحد كوفل )امردن(.  (21

ــ  (20 ـــػس الب ــؾدان  رشية ذمـال ــايز ص ــان انيــويل ود. ف ــريم: أ.د. اؾق ــرآن الؽ الؼ

 )فؾ ط (.

 ة اد ؾؿ  ذم الؼرآن الؽريم: د. حمؿد أشود ) شوريا(.وحد  (24

 الـفضة ذم الؼرآن الؽريم: د. حامد فريح ) ال عودية(. دقم (25

 ز )ال عودية(.باجحرالـفضة: د. خالد  دور انيرية ذم ازدهار  (26

 الؽبقيس) العراق(. دقم الـفضة ذم الؼرآن الؽريم: د. أمحد  (27

 . حمؿد كال )شوريا(.أمهقة الوحدة لـفضة االمة اد ؾؿة: د  (28

اهلل  ايل مـال -بعض مظاهر التؽريم لإلك ان كام تعرضفا آيات الؼرآن الؽريم (29

 العويض )الؽويت(.

 



  

 اإلشالمق : د. أمحد الرد  )امردن(. كظرة  (13

 يل )االردن(.ادجا كظرة انيداثق  والعؾامكق : أ.د. حمؿد  (12

ادشاركون يرفعون بردقـة صـؽر إىل جاللـة ادؾـك ابـداهلل الثـاين ابـن اني ـ  /  -2

مؾــك ادؿؾؽــة امردكقــة اهلاصــؿقة جلفــوده ذم خدمــة الؼــرآن الؽــريم وراايــة العؾــم 

 والعؾامء.

ادشاركون أيضًا يرفعون بردقة صؽر ل امحة امشتاذ الدكتور أمحد هؾقـل دـايض  -1

اة إمام انياة اهلاصؿقة اذ جفوده ذم رااية ادم ر وجفوده ذم خدمـة كتـاب الؼض

 اهلل تعاىل.

الـداوة إىل تثؿـر الودــف اخلـري العؾؿــي خلدمـة البحــث العؾؿـي ويؿؽــن أن  -0

 يتحؼق من خالل التعاون ب  اهلقئات الودػقة ومراكز البحث العؾؿي.

 ات حول موضوع الـفضة.إجراء مزيد من الدراشات والبحوث وادم ر -4

اشــتؽتاب جمؿواــة مــن اؾــامء اممــة ومػؽر ــا لؾؽتابــة حــول هــذا ادوضــوع  -5

 بؿحاوره ادختؾػة.

العؿل اذ إكشاء مركز اؾؿي متخنص ذم صـمون الـفضـة يعــى بالدراشـات  -6

 العؾؿقة ذم فروع الـفضة.

 ادــدارس ااتبــار مــادة )الؼــرآن الؽــريم ومؼومــات الـفضــة( مؼــررًا معتؿــدًا ذم -7

 وادعاهد واجلامعات.

ر دـقم الـفضـة اإلشـالمقة وتعريـف مجفـور اممـة  ـا ذم خمتؾـف ـالعؿل اذ كش -8

 وشائل اإلاالم.



 

  

توجقه البحوث والدراشات، لدراشات درآكقة تعالج الوادع ادعاش مـن خـالل  -9

 الدراشات ادوضواقة لؾؼرآن الؽريم وربطفا بوادع انيقاة.

ت التؾػزيوكقة ووشائل اإلاالم اإلشالمقة بعؿل برامج إاالمقـة توصقة الؼـوا -23

 ان الـفضة ومؼوما ا.

التوصقة لؽافة العامؾ  ذم حؼل الداوة والتعؾقم باورة كرش ثؼافـة الـفضـة  -22

 الؼرآكقة من خالل اجلامعات واخلط  وادحارضات.

 

 

 

 

 

 

 


