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 امللتقى العلمي الثالث 

ó£Š½aë@ÉÓaìÛa@´i@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ÅÏby 
ه١٤٢٧ رمضان ٥ -٤املنعقد يف جدة خالل املدة   

أقامت اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي امللتقى العلمي الثالث يف مدينة           
قرآن الكرمي بـني  حافظ ال: " بعنوان ،ه١٤٢٧رمضان  ٥ -٤ من ملدةجدة يف ا  

ظ ومـسابقة   اف ضمن فعاليات احلفل السنوي لتكرمي وفود احل       ،"رجتىالواقع وامل 
 : التاليةاحملاور األربعة وقد تناول ،املاهر بالقرآن

 . احلفاظوتأهيل املؤسسات واجلمعيات القرآنية ودورها يف إعداد -١

 . دور املدرس يف إعداد محلة القرآن الكرمي-٢
 .لمي والتربوي  حافظ القرآن الكرمي واستكمال بنائه الع-٣
 . القرآن الكرمي للحفاظ ة مراجعوأساليب برامج -٤

 الباحثون املشاركون يف هذا امللتقى جمموعة من البحوث وأوراق       وقد قدم 
 هلا دور بالغ يف إثراء موضوعات        إىل ورش العمل اليت كان     باإلضافةالعمل القيمة   
  .امللتقى وحماوره
عاليات امللتقى الثالث ثالثة عـشر      بلغ عدد الباحثني الذين شاركوا يف ف      و

 :،  فجاءت كالتايلباحثاً تنوعت موضوعام على احملاور األربعة
@Þëþa@‰ì�aZ@…a†Çg@¿@bç‰ë…ë@òîãeŠÔÛa@pbîÈà¦aë@pb��û½a@ÝîçdmëÃbÐ§a@Z@

 . اليمن-عبد السالم ايدي . د ،اجلامعة القرآنية يف العهد النبوي -١



 

 )حافظ القرآن الكرمي بني الواقع واملرجتى(                    امللتقى العلمي الثالث٤٠٠
 

 

 -صـاحل الظفـريي   . أ ،تأهيـل احلفـاظ   دور املؤسسات القرآنية يف      -٢
 .اإلمارات

 . اليمن- نبيل السنفي. أ ،العمل القرآين املؤسسي يف اليمن -٣

علـي مبـارك   . أ ،دور املؤسسات القرآنية يف إعداد وتأهيل احلفـاظ   -٤
 . الكويت-العازمي

حممود حسني  . أ ،دور املؤسسات واجلمعيات يف اعداد وتأهيل احلفاظ       -٥
 . األردن-حممد 

@‰ì�aïãbrÛaZ½a@‰ë…@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@òÜ»@…a†Çg@¿@÷‰†Z@
 -حممود حسني حممد    . أ ،دور املدرس يف إعداد محلة القرآن الكرمي        -٦

 .األردن
sÛbrÛa@‰ì�a@Zðìi�Ûaë@ïàÜÈÛa@éöbäi@ÞbàØn�aë@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ÅÏbyZ@

زغلـول  . د )حافظ القرآن الكرمي واستكمال بنائه العلمي والتربـوي        -٧
 . مصر-النجار

حممد عصام . د ،حافظ القرآن الكرمي واستكمال بنائه العلمي والتربوي     -٨
 . األردن-القضاة 

عبد الرمحن  .د ،حافظ القرآن الكرمي واستكمال بنائه العلمي والتربوي       -٩
 . تشاد-املاحي 
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أحـسن  .د ،حافظ القرآن الكرمي واستكمال بنائه العلمي والتربوي       -١٠
 . إندونيسيا- سخا حممد

حممـد  . أ ،رمي واستكمال بنائه العلمي والتربـوي     حافظ القرآن الك   -١١
 . السنغال-احلسن بوصو

ÉiaŠÛa@‰ì�aZ@wßaŠi@kîÛb�cëÃbÐzÜÛ@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@éÈuaŠß@Z 
عبد الوهـاب   . د ،أمهية مساعدات التذكر يف حفظ القرآن العظيم        –١٢

 . اليمن-املصباحي 
 : وهي،توصيات امللتقى تعلنأُويف اية اجللسة األخرية 

تشكيل جلنة إلعداد حبث إمجايل يضم ملخـص ألبـرز املوضـوعات              -١
، والتوصيات التفصيلية اليت نوقشت يف امللتقى وورش العمل التابعة لـه            

واملواقـع  ، وتعميم هذا البحث على املراكـز واملؤسـسات القرآنيـة           
 .ومتابعة تطبيقها عملياً ، اإللكترونية املتخصصة

تابعة احلفاظ علمياً وتربوياً بعد خترجهم      االهتمام بإعداد خطط وبرامج مل      -٢
 .لربامج بدور األسرة يف املتابعةوربط هذه ا، من املراكز واحللقات القرآنية

اإلجازة القرآنية  التركيز على إقامة دورات لتأهيل احلفاظ للحصول على           -٣
 .إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بضوابطها وشروطهابالسند املتصل 

املراكز ودور القرآن الكرمي لالهتمام باحلفـاظ مـن          توسيع جمال عمل     -٤
 .خمتلف األعمار مبا فيهم كبار السن حسب األوقات املتاحة هلم 
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التنسيق بني جهود املؤسسات واجلمعيات القرآنية إلقامة ديوان للحفاظ           -٥
 .واالهتمام م 

 ،يف حفظ القرآن الكـرمي ات القرآنية ألجراء اختبار سنوي   دعوة اجلمعي  -٦
وإتقـان  ،  من تثبيت حفظهم   رات ملدرسي احللقات واملراكز للتأكد    ودو

عداد اجليل القـرآين    إل، واستمرار عطائهم على الوجه املطلوب     ،تالوم
 .املرجتى

ترغيب احلفاظ باالستمرار يف الدراسة األكادميية إىل أعلى املـستويات            -٧
 .وخمتلف التخصصات

إىل العنايـة   ،ية اهلادفـة    والقنوات الفـضائ  ، دعوة املؤسسات اإلعالمية    -٨
اإلقبال على تعلـم    ، وتشويق الناس وترغيبهم      وإبراز مكانتهم  ،باحلفاظ

 .القرآن الكرمي وحفظه والعمل به
التأكيد على أمهية التخطيط االسـتراتيجي للمؤسـسات واجلمعيـات            -٩

والتقومي املستمر لعمل هـذه     ، وحتديد الرؤيا والرسالة  ، واملراكز القرآنية 
 .املؤسسات 
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