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قالوا عن املعهد:

»نصيحتـــي ملـــن قـــام ىلع هـــذا املعهـــد املبـــارك أن يجتهـــدوا يف برنامجهـــم هـــذا 
ـــر،  ـــوم خي ـــا عل ـــه جميعه ـــم وعلوم ـــرآن الكري ـــارًكا، فالق ـــون مب ـــأل اهلل أن يك ـــذي أس ال
ـــطتهم  ـــدوا يف أنش ـــى أن يجته ـــه، وأتمن ـــر كل ـــور خي ـــذه األم ـــل ه ـــاس ملث ـــم الن وتعلي

ـــع«. ـــا أوس ـــر بقاًع ـــمَّ الخي ـــة؛ ليع القيم

»إن هـــذا املعهـــد أنمـــوذج لألعمـــال الخيريـــة لهـــذا البلـــد، وإنـــي ألرجـــو أن يكـــون 
لهـــذا املعهـــد إخـــواٌن يف أكثـــر مـــن منطقـــة مـــن مناطـــق اململكـــة ألنـــه - كمـــا 
شـــاهدنا - عمـــل صالـــح بـــار، يبقـــى يف األمـــة، ويخـــرج معلمـــي ومعلمـــات تحفيـــظ 

القـــرآن الكريـــم باململكـــة«.

معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ
املفتي العام للمملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء

معالي الشيخ  صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد سابًقا

وزير الدولة وعضو مجلسي الوزراء والشؤون السياسية واألمنية
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ـــداع  ـــم واإلب ـــاح والتنظي ـــن النج ـــاطبي م ـــام الش ـــد اإلم ـــت يف معه ـــا رأي ـــي م »أذهلن
ـــة  ـــه العلمي ـــع وحدات ـــد بجمي ـــا املعه ـــي نفذه ـــزة الت ـــة املتمي ـــروعات القرآني يف املش

واإلداريـــة«.

ـــه  ـــا رأيت ـــدا م ـــدا ج ـــرني ج ـــاطبي وس ـــام الش ـــد اإلم ـــة معه ـــي رؤي ـــهَّل اهلل ل ـــد س »لق
ـــه«. ـــاعين يف حاجت ـــن والس ـــر العاملي ـــم أج ـــو اهلل أن يعظ فنرج

أ.د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري
مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية

الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم السبيعي )يرحمه اهلل(
مؤسس مؤسسة عبد اهلل بن إبراهيم السبيعي الخيرية
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املحتويات:
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كلمة املشرف العام 

قصة البداية

الهيكل اإلداري

التعليم والتدريب 

االتصال واالستدامة املالية

كلمة املدير التنفيذي

أولياتنا

إقراء القرآن الكريم 

استراتيجيتنا

الكتب واإلصدارات 

نسعد بتواصلكم
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الحمـــد هلل ىلع إحســـانه وإنعامـــه والصـــاة والســـام ىلع 
مـــن أرســـله رحمـــة للعامليـــن، وأنـــزل عليـــه الهـــدى والنـــور 
املبيـــن، ســـيدنا محمـــد وىلع آلـــه وصحبـــه املياميـــن ومـــن 

تبعهـــم بإحســـان إلـــى يـــوم الديـــن، أمـــا بعـــد :
ـــه  ـــرآن وعلوم ـــاطبي للق ـــام الش ـــد اإلم ـــرن ومعه ـــث ق ـــذ ثل فم
يرفـــد الســـاحة القرآنيـــة بالجديـــد يف عـــدد مـــن املســـارات، 
منهـــا: اإلقـــراء، والتعليـــم والتدريـــب، والبحـــث والنشـــر، ففـــي 
املســـار األول حقـــق املعهـــد هدفـــه االســـتراتيجي الســـابق: 
إحيـــاء ســـنة اإلقـــراء بإجـــازة أجيـــال بالســـند املتصـــل إلـــى 
ـــة  ـــع بصم ـــراء ووض ـــد اإلق ـــى تجوي ـــوم إل ـــح الي ـــي ملسو هيلع هللا ىلص، ويطم النب
مميـــزة فيـــه، ويف مســـار التعليـــم والتدريـــب يخطـــو املعهـــد 
ــع  ــة بأنفـ ــة رياديـ ــج تدريبيـ ــراج برامـ ــعة يف إخـ ــى واسـ خطـ
األســـاليب وأحدثهـــا، ويف املســـار الثالـــث يســـتكمل املعهـــد 
تنفيـــذ خططـــه البحثيـــة بنشـــر الكتـــب العلميـــة واملقـــررات 
ـــن  ـــدد )٣١( م ـــر الع ـــة بنش ـــرية الثالث ـــم العش ـــد أت ـــية، وق الدراس
ـــب  ـــخ الكت ـــدد نس ـــت ع ـــا وصل ـــة، كم م ـــة املحكَّ ـــه العلمي مجلت

املطبوعـــة ) ٦٢٠٠٠ نســـخة (.
ـــة  ـــاز الخط ـــا بإنج ـــنَّ اهلل علين ـــد م ـــي فق ـــد الداخل وىلع الصعي
ـــاء  ـــروع البن ـــا مش ـــت عنه ـــي تمخض ـــد والت ـــتراتيجية للمعه االس
ــا رؤيـــة تـــوازي طموحـــات هـــذا الصـــرح  املؤسســـي، قوامهـ
ـــر  ـــل والتطوي ـــكار يف التأهي ـــادة االبت ـــي قي ـــه، وه ـــي وأهل القرآن

املتخصـــص يف تعليـــم القـــرآن الكريـــم وعلومـــه.
ـــغ املعهـــد مطامحـــه وأن  ـــم الوهـــاب أن يبل ونســـأل اهلل الكري
ـــم  ـــم وأعماره ـــن أمواله ـــه الباذلي ـــن علي ـــه ويف القائمي ـــارك في يب

ـــه. ـــن أجل م

المشرف العام 

 كلمة املشرف العام
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الحمـــد هلل رب العامليـــن، الصـــاة والســـام ىلع 
أشـــرف األنبيـــاء وخاتـــم املرســـلين نبيبنـــا محمـــد 

وىلع صحبـــه واآلل، أمـــا بعـــد:
فنحمـــد اهلل ىلع أن مـــنَّ علينـــا بالعمـــل يف 
خدمـــة القـــرآن وأهلـــه يف هـــذا املعهـــد الطيـــب 
الـــذي يســـعى منســـوبوه والقائمـــون عليـــه إلـــى 
ـــم  ـــه، بتقدي ـــرآن وأهل ـــة الق ـــع راي ـــم يف رف ـــل حظه ني
الخدمـــات واملنتجـــات التـــي نســـعى إلـــى إخراجهـــا 
يف أبهـــى الصـــور، متحليـــة بـــأىلع معاييـــر اإلتقـــان 
ــا واجهـــه املعهـــد يف جائحـــة  ــادة، رغـــم مـ واإلجـ
ــل اهلل  ــه، وبفضـ ــم كلـ ــت العالـ ــي عمـ ــا التـ كورونـ
أواًل ثـــم بدعـــم حكومتنـــا الرشـــيدة ثـــم بجهـــود 
املانحيـــن وبدعـــوات املحبيـــن اســـتطاع املعهـــد 
قـــراءة الفـــرص يف الجائحـــة واســـتغالها بتقديـــم 
ـــا  ـــغ عدده ـــد بل ـــد، وق ـــن ُبع ـــج ع ـــن البرام ـــدٍد م ع
ـــه  ـــا، وقـــد ســـاعده ىلع هـــذا النجـــاح خبرت )٢4( برنامًج

يف توظيـــف التقنيـــة يف تعليـــم القـــرآن وإقرائـــه.
أتـــم  كورونـــا  غبـــار  انجـــاء  قـــرب  ومـــع 
ـــى  ـــا إل ـــتكون بوصلتن ـــي س ـــدة الت ـــتراتيجيته الجدي اس
االبتـــكار يف العمـــل القرآنـــي، ونســـأل اهلل العـــون 
ــراد. ــى واملـ ــل املبتغـ ــداد، يف نيـ ــق والسـ والتوفيـ

 كلمة املدير التنفيذي

المدير التنفيذي

فيحان بن عبيد الظاهري
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قصة البداية

األولى: 
ـــى اهلل  ـــي صل ـــى النب ـــل إل ـــند املتص ـــازات بالس ـــح اإلج ـــي ومن ـــراء القرآن اإلق

ـــلم. ـــه وس علي

والثانية: 
التعليـــم والتدريـــب مـــن خـــال برامـــج قرآنيـــة متخصصـــة يف تأهيـــل 
معلمـــي ومعلمـــات القـــرآن الكريـــم، تتســـم بالريـــادة واالبتـــكار وتســـد 

ثغـــرة يف التعليـــم القرآنـــي.

الثالثة:
ـــة  ـــا علمي ـــد كتًب ـــج املعه ـــث ُينت ـــي، حي ـــر األكاديم ـــي والنش ـــث العلم البح
متخصصـــة، وينشـــر مقـــرراٍت دراســـيًة تـــدّرس يف الجامعـــات والكليـــات 

واملعاهـــد وُيصـــدر مجلـــة علميـــة محّكمـــة يف الدراســـات القرآنيـــة.

ـــص يف  ـــي متخص ـــد قرآن ـــم والدة معه ـــهد العال ـــة ش ـــود ثاث ـــل عق قب
ر  اململكـــة، معهـــد يؤهـــل معلمـــي ومعلمـــات القـــرآن الكريـــم، ويطـــوِّ
معارفهـــم، ويصقـــل مهاراتهـــم، ويستشـــرف احتياجاتهـــم ويعمـــل ىلع 

ـــا. ـــا وتربوًي ـــم علمًي ـــي به الرق
واليوم يقوم املعهد ىلع ثاث ركائز:



11
 ٢٠٢٠م

امتداد األثر

- بفضل اهلل تنوعت االستفادة من برامجنا لتصل إلى )60( دولة حول العالم. 

- أجزنا )750( قارئًا وقارئًة يف القراءات والروايات القرآنية.

-  خّرجنا يف دبلوماتنا األكاديمية )1537( طالًبا وطالبة.

- دربنا )26,082( متدرًبا ومتدربة.

ـــير  ـــوعة التفس ـــم: )موس ـــل اس ـــة تحم ـــوعة قرآني ـــة موس ـــة القرآني ـــى املكتب ـــا إل - أضفن
ـــًدا. ـــور( يف )24( مجل املأث

- أصدرنا )32( مؤلفًا قرآنيـا بعضها يدرس يف العديد من املعاهد والجامعات.

ـــا  ـــدار ) 16( عاًم ـــة ىلع م ـــات القرآني ـــاطبي للدراس ـــة الش ـــن مجل ـــددًا م ـــا ) 31( ع - أصدرن
ـــريف. ـــث املع ـــي والبح ـــاء العلم ـــن العط م
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ركـــب  نســـير يف  نطمـــح ألن  واآلن 
االبتـــكار يف العمـــل القرآنـــي عازميـــن 
ىلع تدشـــين طريـــق جديـــدة لتعليـــم 
إلـــى  والوصـــول  الكريـــم  القـــرآن 
ـــاليب  ـــرة، وأس ـــأدوات مبتك ـــتفيدينا ب مس

إبداعيـــة، وتقنيـــات متقدمـــة. 

أولياتنا 

دبــــــلــــوم  أول 
ــرآن  ــمي القـ ملعلــ
الكريــــم معتمـــد 
مـــن املجـلــــس 
ـــات  ـــلى لجمعي األعـ
القـــرآن  تحفيـــظ 
ـــة. ـــم باململك الكري

أول مؤسســـة غيـــر 
ـــة    ـــدر مجل ـــة تص ربحي
محــــّكمة  علميـــة 
متـخـصـصــــة فــــي 

الكريـــم. القـــرآن 

أول جهـــة تابعـــة 
لجمعيـــات تحفيـــظ 
القــــرآن الكــــريم 
تــــصدر مــــقررات 
تـــدرس  دراســـية 
فــــي املـعــــاهد 

ت. معـــا لجا ا و

123
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 الهيكل اإلداري للمعهد

املشرف العام

مجلس اإلدارة

املدير التنفيذي

وحدة الجودة والتميز املؤسسيمكتب املدير التنفيذي

وحدة اإلدارة املالية

وحدة االتصال التسويقي

وحدة التطوع

قسم التعليم 
والتدريب الرجالي

وحدة اإلقراءوحدة اإلقراء
وحدة 

الدراسات واملعلومات

وحدة االبتكاروحدة تطوير املناهجوحدة التعليموحدة التعليم
وحدة 

األوقاف واالستثمار
وحدة 

املوارد البشرية

وحدة 
الخدمات املساندة

وحدة 
تقنية املعلومات

وحدة 
الشؤون القانونية

وحدة تنمية
 املوارد املالية

وحدة مبيعات الكتب وحدة التدريبوحدة التدريب

قسم التعليم 
والتدريب النسائي

مركز
 الدراسات القرآنية 

قسم
 التقنية واالبتكار

قسم
االستدامة املالية

قسم
الدعم املؤسسي
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استراتجيتنا

ــرآن  ــم القـ ــر املتخصـــص يف تعليـ ــل والتطويـ ــكار يف التأهيـ ــادة االبتـ قيـ
الكريـــم وعلومـــه.

تقديـــم برامـــج ومنتجـــات مبتكـــرة يف تعليـــم القـــرآن الكريـــم وعلومـــه 
ـــة  ـــق مكان ـــرة وتحق ـــات املعاص ـــب االحتياج ـــتدام تواك ـــي مس ـــر نوع ذات أث

ـــزة. ـــة متمي علمي

 رؤيتنا:

رسالتنا:

قيمنا:

االهتماماملبادرةالتكامل

التمكيناملصداقيةاإلتقان
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أهدافنا االستراتيجية:

تطويــر البرامــج واملنتجــات التعليميــة 
القرآنيــة.

ــاءات  ــين كـفـ ــطاب وتمـكـ اسـتـقـ
متخـصصة يف مجـاالت عمل املـعهد.

إبــراز مكانــة علميــة متميــزة للمعهــد 
وطابــه ومخرجاتــه.

ــة  ــية املتوافق ــة املؤسس ــز البني تعزي
ــز. ــر الجــودة والتمي مــع معايي

توظيــف التقنيــة واالبتــكار يف تعليــم 
القــرآن الكريــم وعلومــه.

ــتدامة  ــة لاس ــة متكامل ــاء منظوم بن
ــة. املالي



 ٢٠٢٠م

منجزاتنا
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إقراء القرآن الكريم

عدد ساعات اإلقراء

عدد األجزاء املقروءة أكثر من 

عدد املقارئ

عدد اإلجازات املمنوحة

)6750( ساعة.

)15000( جزء.

 )12( مقرأة.

)58( إجازة.

مقارئ الشاطبي خالل 2020م 

ـــرآن  ـــراء الق ـــه إق ـــب عيني ـــع نص ـــاطبي يض ـــام الش ـــد اإلم ـــا ومعه 30 عاًم
ـــند  ـــة ىلع الس ـــاهمة يف املحافظ ـــه واملس ـــازة في ـــح اإلج ـــم ومن الكري
ـــازي  ـــن مج ـــال م ـــا أجي ـــال تتلوه ـــة أجي ـــن صناع ـــن م ـــى تمك ـــي حت القرآن
ـــق هـــذا الهـــدف.  ـــات لتحقي ـــه، مســـخًرا أحـــدث التقني شـــيوخ اإلقـــراء لدي
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عدد املجازين فيهانوع ختمة اإلجازة

1القراءات العشر الكبرى )من طريق طيبة النشر(

6القراءات العشر الصغرى )من طريق طيبة الشاطبية والدرة(

2٣قراءة اإلمام عاصم بن أبي النجود من طريق الشاطبية

12رواية اإلمام حفص عن عاصم

5رواية  اإلمام ورش عن نافع

٣رواية اإلمام قالون عن نافع

2قراءة اإلمام الكسائي

1قراءات األئمة )الكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر(

1قراءات األئمة: )أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر(

1قراءة اإلمام أبي جعفر املدني

1قراءة اإلمامين ابن كثير املكي وأبي جعفر املدني

1قراءة اإلمام حمزة من طريقي الشاطبية والطيبة

1قراءتا أبي جعفر املدني ويعقوب الحضرمي

58اإلجمالي

أنواع ختمات اإلجازة للعام 2020م
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التعليم والتدريب

62
58

57551330

2832

دورة تدريبية

ساعة تدريبية مدرًبا ومدربة

يوًما تدريبيامتدرًبا ومتدربة

اإلنجازات

يعـــد التدريـــب القرآنـــي مـــن أهـــّم األســـس التـــي قـــام عليهـــا املعهـــد مـــن 
حيـــن تأسيســـه، فمـــذ أيامنـــا األولـــى قّدمنـــا تدريًبـــا متخصًصـــا ملعلمـــي ومشـــريف 
حلقـــات القـــرآن الكريـــم لتأهيلهـــم تأهيـــًا علميـــا ومهاريـــا وتربويـــا، هادفيـــن إلـــى 
ـــوغ  ـــان، ولبل ـــز واإلتق ـــمين بالتمي ـــين- مّتس ـــن الجنس ـــرفين -م ـــن ومش ـــج معلمي تخري
ـــل  ـــق أفض ـــة وف ـــة متكامل ـــج تدريبي ـــر برام ـــى بتوفي ـــًزا ُيعن ـــنا مرك ـــة أسس ـــذه الغاي ه

املمارســـات.
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برامج تأهيلية نفذت بشراكات نعتز بها

جهة الشراكة اسم البرنامج

مؤسسة السبيعي الخيرية

برنامج 
تأهيل مشرفات رياض األطفال يف 

املدارس القرآنية

 مؤسسة آل الجميح الخيرية
برنامج 

إعداد معلمات القرآن الكريم

أوقاف علي بن عبد العزيز 
الضويان الخيرية

برنامج 
خليك يف بيتك وتعلم سورة الفاتحة
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الكتب واإلصدارات

يتميـــز معهـــد اإلمـــام الشـــاطبي بوجـــود مركـــز متخصـــص يف إعـــداد وتأليـــف 
ـــدة  ـــن )وح ـــز م ـــون املرك ـــي، ويتك ـــال القرآن ـــية يف املج ـــررات الدراس ـــب واملق الكت

الدراســـات واملعلومـــات – وحـــدة تطويـــر املناهـــج - وحـــدة مبيعـــات الكتـــب(.

وتعـــد موســـوعة التفســـير املأثـــور درة إصـــدارات املعهـــد حيـــث تقـــع يف )24( 
ـــنوات. ـــدى )10( س ـــن ىلع م ـــن واألكاديميي ـــن الباحثي ـــق م ـــا فري ـــل عليه ـــًدا، عم مجل

ـــة محّكمـــة مضـــى ىلع انطاقتهـــا ١٦ عامـــً وبلغـــت  ـــة قرآني كمـــا يصـــدر املركـــز مجل
أعدادهـــا )31( عـــددًا، وتجـــاوزت إصـــدارات املركـــز )63( إصـــداًرا.
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تشـــتمل هـــذه املوســـوعة ىلع جميـــع مـــا ورد عـــن النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابـــة والتابعيـــن 
وتابعيهـــم يف تفســـير القـــرآن الكريـــم؛ معـــزوا إلـــى مصـــادره األصليـــة، التـــي تعـــدت كتـــب 
التفســـير املســـندة إلـــى جميـــع الكتـــب املســـندة يف الحديـــث والعقيـــدة والســـير 
ـــن  ـــة، واب ـــن تيمي ـــة، واب ـــن عطي ـــر، واب ـــن جري ـــات: اب ـــن تعليق ـــه، وتتضم ـــم والفق والتراج
ـــا أو  ـــواء بتوضيحه ـــير؛ س ـــواردة يف التفس ـــار ال ـــث واآلث ـــر ىلع األحادي ـــن كثي ـــم، واب القي

ـــا...  ـــرحها أو توجيهه ش
ــت  ــم صنِّفـ ــات، ثـ ــب الطبقـ ــا حسـ ــوعة تاريخيـ ــار املوسـ ــث وآثـ ــت أحاديـ ــد رتبـ وقـ
موضوعيـــا، بـــدءا بالقـــراءات، فالنـــزول، فالنســـخ، فالتفســـير، فاألحـــكام، ثـــم اآلثـــار 

املتعلقـــة باآليـــة ممـــا ســـوى ذلـــك.

املوسوعة يف أرقام:

عدد سنوات العمل يف املوسوعة

عدد مجلدات املوسوعة

عدد طبعات املوسوعة

24

2

10

٣9 عدد العاملين يف املوسوعة

18.28٣عدد صفحات املوسوعة

موسوعة التفسير املأثور



24
 ٢٠٢٠م

ـــهر  ـــن أش ـــي )ت ١4٠٣(هــــ ، م ـــي القاض ـــد الغن ـــن عب ـــاح ب ـــد الفت ـــيخ عب ـــة الش العام
ـــه  ـــع مؤلفات ـــادة طب ـــه ىلع إع ـــراءات يف هـــذا العصـــر، اتفـــق املعهـــد مـــع ورثت علمـــاء الق
ـــواء كان يف  ـــك؛ س ـــا كذل ـــر منه ـــم ينش ـــا ل ـــة م ـــة، وطباع ـــرها محقق ـــبق نش ـــي س الت
ـــا  ـــا ومراجعته ـــا وضبطه ـــراف ىلع تحقيقه ـــند اإلش ـــد أس ـــا، وق ـــرآن أو يف غيره ـــوم الق عل

ـــمل:  ـــارئ، وتش ـــاح الق ـــد الفت ـــن عب ـــز ب ـــد العزي ـــور عب ـــتاذ الدكت ـــى األس إل

املجلد األول: البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة.

املجلد الثاني: الوايف يف شرح الشاطبية.

املجلد الثالث: منظومات علم القراءات وشروحها، ويتضمن:

- السر املصون يف رواية قالون من طريق الشاطبية . 
- شرح السر املصون يف رواية قالون من طريق الشاطبية.

- النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع.
- شرح النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع.

- اإليضاح ملتن الدرة يف القراءات الثاث املتممة للقراءات العشر.
- شرح منحة ُموِلي البر فيما زاده كتاب النشر يف القراءات العشر 

   ىلع الشاطبية والدرة.

 - بشير اليسر شرح ناظمة الزهر يف علم الفواصل.
- املوجز الفاصل يف علم الفواصل شرح أرجوزة العامة املتولي.

- الفرائد الحسان يف عد آي القرآن.
- نفائس البيان شرح الفرائد الحسان يف عد آي القرآن.

املجلد الرابع: منظومات علم عد آي القرآن وشروحها، ويتضمن:

الكتب واإلصدارات

األعمال الكاملة للشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي )ت 140٣(هـ
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- توجيه القراءات.
- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب.

- تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كلٍّ يف القراءة.
- أبحاث يف قراءات القرآن الكريم.

- القراءات يف نظر املستشرقين وامللحدين.

- من علوم القرآن.
- أسباب النزول عن الصحابة واملفسرين.

- تاريخ املصحف الشريف. 

- الصيام: فضائله وأحكامه.
- أرجوزة امليراث.

- شرح أرجوزة امليراث.
- املقاالت.

- املحاضرات. 
- الخطب. 

املجلد الخامس: مؤلفات علوم القراءات، ويتضمن:

املجلد السادس: مؤلفات علوم القرآن، ويتضمن:

املجلد السابع: متفرقات، ويتضمن:
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عدد صفحات 
الطبعة األخيرة

عدد 
الطبعات

تاريخ 
اإلصدار

اسم املقرر الدراسي م

٣٢٠ ١١ ١4٢7 املحرر يف علوم القرآن ١

7١7 ٣ ١4٢9 شرح املقدمة الجزرية ٢

١74 8 ١4٣٠ الشرح الوجيز ىلع املقدمة الجزرية ٣

٣٦٠ ٦ ١4٣5 التحرير يف أصول التفسير 4

4٣٢ ١ ١4٣9 املدخل إلى علم القراءات 5

٣١4 ١ ١44١ طرائق ومهارات تدريس القرآن الكريم ٦

٣٢٠ ٣ ١44١ امليسر يف علوم القرآن  7

١٣٦ ٢ ١44٠ امليسر يف أصول التفسير 8

٢٦٠ 4 ١4٣٣ ر يف علم عدِّ آي القرآن امليسَّ 9

٣٦٦ ٣ ١4٣٣ ر يف علم رسم املصحف وضبطه امليسَّ ١٠

١84 5 ١4٣٣ امليسر يف علم التجويد ١١

٢4٠ ٢ ١4٣9 حلية أهل القرآن ١٢

١8٢ ١ ١44٠ علم االستنباط من القرآن - املفهوم واملنهج ١٣

٢٣٠ 4 ١4٢9 تعليم تدبر القرآن الكريم - أساليب عملية ومراحل منهجية ١4

١١٠ ١ ١4٣٢ الحسبة بشرح منظومة إتحاف الصحبة ١5

8٠ ١ ١4٣٦ منظومة املقدمة الجزرية )كف( ١٦

٢9 ١ ١4٣٦ منظومة املقدمة الجزرية )جيب( ١7

59٠ ١ ١4٢9 إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه ١8

٢94 ١ ١4٣5 مدخل إلى التعريف باملصحف الشريف ١9

سلسلة املقررات الدراسية

الكتب واإلصدارات
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عدد صفحات 
الطبعة 
األخيرة

تاريخ 
اإلصدار

اسم الكتاب م

١١4٣ ١4٣٢ دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية ١

٢9٦ ١4٣4 دليل أوعية تعليم القرآن الكريم ٢

١9٣٠ ١4٣7 دليل الرسائل الجامعية يف علوم القرآن )مجلدان( ٣

8١ ١4٣9 دليل مصنفات علوم القرآن املسندة املطبوعة 4

4٣ ١4٣9 دليل أوعية تدبر القرآن الكريم 5

85 ١4٣9 دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسير ابن جرير الطبري ٦

5٣ ١44٠ دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسير ابن كثير 7

٦7 ١44٠ دليل األعمال العلمية املطبوعة املتعلقة باملنظومة الشاطبية 8

سلسلة األدلة والكشافات
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عدد صفحات
 الطبعة األخيرة

عدد األبحاث 
املنشورة

تاريخ اإلصدار رقم العدد م

499 8 ٢٠٠٦م العدد األول ١

4٣١ 5 ٢٠٠٦م العدد الثاني ٢

459 ٦ ٢٠٠7م العدد الثالث ٣

4٣4 5 ٢٠٠7م العدد الرابع 4

47٠ 5 ٢٠٠8م العدد الخامس 5

4٣٠ 5 ٢٠٠8م العدد السادس ٦

٣4٦ 5 ٢٠٠9م العدد السابع 7

4٠٠ 5 ٢٠٠9م العدد الثامن 8

4٠4 ٦ ٢٠١٠م العدد التاسع 9

4٠4 7 ٢٠١٠م العدد العاشر ١٠

4٢٣ ٦ ٢٠١١م العدد الحادي عشر ١١

44٦ ٦ ٢٠١١م العدد الثاني عشر   ١٢

48١ ٦ ٢٠١٢م العدد الثالث عشر ١٣

4١4 ٦ ٢٠١٢م العدد الرابع عشر ١4

4٠5 ٦ ٢٠١٣م العدد الخامس عشر ١5

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

الكتب واإلصدارات
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عدد صفحات
 الطبعة األخيرة

عدد األبحاث 

املنشورة
تاريخ اإلصدار رقم العدد م

4٣٣ ٦ ٢٠١٣م العدد السادس عشر ١٦

4٠١ ٦ ٢٠١4م العدد السابع عشر ١7

٣95 ٦ ٢٠١4م العدد الثامن عشر ١8

4٣٢ 5 ٢٠١5م العدد التاسع عشر ١9

4٦8 ٦ ٢٠١5م العدد العشرون ٢٠

44٠ 7 ٢٠١٦م العدد الواحد والعشرون ٢١

4٠9 ٦ ٢٠١٦م العدد الثاني والعشرون ٢٢

4٠٠ ٦ ٢٠١7م العدد الثالث والعشرون ٢٣

٣8٦ ٦ ٢٠١7م العدد الرابع والعشرون ٢4

٣79 7 ٢٠١8م العدد الخامس والعشرون ٢5

474 7 ٢٠١8م العدد السادس والعشرون ٢٦

45٠ 8 ٢٠١9م العدد السابع والعشرون ٢7

4٦٦ 9 ٢٠١9م العدد الثامن والعشرون ٢8

4٦١ 9 ٢٠٢٠م العدد التاسع والعشرون ٢9

5٦8 ١٠ ٢٠٢٠م العدد الثاثون ٣٠

٦7٣ ١٢ ٢٠٢١م العدد الواحد والثاثون  ٣١

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية
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الكتب واإلصدارات

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية خالل العام 2020م

 إصدار الطبعة األولى

 إصدار الطبعة العاشرة

 إصدار الطبعة األولى

 إصدار الطبعة الثانية

 إصدار الطبعة الخامسة

 إصدار الطبعة الثالثة

 إصدار الطبعة الثانية

إصدار الطبعة السادسة

طرائق ومهارات تدريس القرآن الكريم،

املحرر يف علوم القرآن 

امليسر يف علوم القرآن 

امليسر يف علوم القرآن

امليسر يف علم التجويد 

امليسر يف علم عد آي القرآن 

امليسر يف أصول التفسير 

التحرير يف أصول التفسير
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مجلة الشاطبي للدراسات القرآنية خالل العام 2020م

العدد التاسع والعشرون

العدد الثالثون

إجمالي عدد األبحاث املرشحة للنشر

إجمالي عدد األبحاث املنشورة

إجمالي عدد الصفحات

إجمالي عدد األبحاث املرشحة للنشر

إجمالي عدد األبحاث املنشورة

إجمالي عدد الصفحات

20

22

10

12

461

568
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االتصال واالستدامة املالية

ـــى  ـــدف إل ـــة ته ـــراكة نوعي ـــي ش وه
إســـناد مهمـــة التســـويق لجهـــة 
ملنتجـــات  تســـوق  متخصصـــة، 
ـــاطبي،  ـــام الش ـــد اإلم ـــات معه وخدم
وتحقـــق إيـــراًدا متنامًيـــا يعـــزز مـــن 

ــة. ــتدامة املاليـ ــرص االسـ فـ

إجمالي عدد عمالء املتجر

نسبة رضا عمالء املتجر 

إجمالي عدد املنتجات والخدمات يف املتجر

إجمالي عدد بيع املنتجات والخدمات

متجر أضواء الشاطبية خالل 2020م 

 2200 عميل

%100

88

5528 

عقد شراكة تسويقية مع مؤسسة وقف أضواء الشاطبية
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وهـــي نقلـــة نوعيـــة لتحقيـــق 
ــال  ــن خـ ــة مـ ــتدامة املاليـ االسـ
ل  ــهِّ ــي يسـ ــر إلكترونـ ــح متجـ فتـ
ىلع محبـــي دعـــم برامـــج القـــرآن 

الكريـــم، املســـاهمة فيهـــا.
التبرعـــات  متجـــر  حقـــق  وقـــد 
ـــام ٢٠٢٠م. ـــال الع ـــزة خ ـــً ممي أرقام

افتتاح متجر الشاطبي للتبرعات

عدد املنتجات 

عدد العمالء 

نسبة رضا العمالء

عدد الطلبات

22 منتج

 1000 عميل

%98.82

970
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ــراكات املتميـــزة مـــع الجهـــات  تشـــرف معهـــد اإلمـــام الشـــاطبي بعقـــد الشـ
ـــزة،  ـــة متمي ـــتدامة برامجي ـــق اس ـــاهمت يف تحقي ـــة، س ـــاريع نوعي ـــذ مش ـــة لتنفي املانح

إضافـــة لكونهـــا أحـــد أهـــم روافـــد االســـتدامة املاليـــة.

االتصال واالستدامة املالية

وقف الشيخ محمد وحصة بن عبد العزيز الجميح رحمهما اهلل

أوقاف الضحيان الخيرية 

مؤسسة آل الجميح الخيرية 

أوقاف علي بن عبد العزيز الضويان الخيرية

مؤسسة الراجحي اإلنسانية 

مؤسسة السبيعي الخيرية 

مشروع االكتفاء الذاتي لتأهيل املستودعات الوقفية

مشروع وقف القرآن يف البلد الحرام

برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم

برنامج خليك يف بيتك وتعلم سورة الفاتحة

مشروع البناء املؤسسي

برنامج تأهيل مشرفات رياض األطفال يف املدارس القرآنية

الشراكات
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ـــد  ـــل ح ـــة داخ ـــة املكرم ـــتثماريان بمك ـــان اس مبني
ـــرم  الح

وقف القرآن يف البلد الحرام

سكني املبنى األول:

سكني - تجارياملبنى الثاني:

ـــتمل ىلع )١4(  ـــق يش ـــن )4( أدوار، وملح ـــون م مك
ـــيارات. ـــف للس ـــقة بمواق ش

ـــتمل ىلع )١٠(  ـــق يش ـــن )4( أدوار، وملح ـــون م مك
ـــن. ـــارض وميزاني ـــقق و )4( مع ش

التكلفة اإلجمالية للمشروع:                

العائد املتوقع من املشروع:                

املبلغ املتبقي إلنهاء املشروع :                

١٦,٩٣٨,000 ريال.

720,000 رياٍل سنوًيا.  

٣١5.2١٠ ريال 
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ـــتهدفة  ـــرائحه املس ـــد لش ـــول املعه ـــام يف وص ـــائل اإلع ـــا دور وس ـــر جلي يظه
ـــم  ـــي لتمكينه ـــل القرآن ـــم العم ـــة بدع ـــات املهتم ـــى الجه ـــه، وإل ـــه وإصدارات ببرامج
ـــز  ـــا يرك ـــاريعه، كم ـــاح مش ـــهام يف إنج ـــم واإلس ـــرآن الكري ـــة الق ـــرف خدم ـــن ش م

ىلع تعزيـــز حضـــوره لـــدى أطيـــاف املجتمـــع وإبـــراز مـــدى احترافيتـــه.
ـــة يف  ـــابات فاعل ـــأت حس ـــي أنش ـــة الت ـــات الخيري ـــل الجه ـــن أوائ ـــد م ـــد كان املعه وق

ـــي. ـــل االجتماع ـــائل التواص وس

االتصال واالستدامة املالية

املعهد يف منصات التواصل االجتماعي:
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ـــن  ـــد م ـــد املعه ـــم ىلع جدي ـــتفيدينا وإطاعه ـــلة مس ـــة ملراس ـــم البريدي ـــتعنا بالقوائ اس
ـــه. ـــبل دعم ـــات وس ـــج ومنتج برام

اإلنجازات 

الحمالت البريدية:

عدد االستفسارات     3045

عدد الحمات     17

إجمالي عدد املستهدفين يف الحمات   111,390

املشاهدات     13,503

لقطات الشاشة     5١٠

93.12414 متوسط املشاهدات   

31 ألف متابع عدد املتابعين    

42.291 متابع عدد املتابعين    

2497 متابع عدد املتابعين    

عدد الحمالت البريدية:

عدد عناوين البريد املستهدفة:

٢5 حملة بريدية

١٠7.5٦8 بريد
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يتشـــرف معهـــد اإلمـــام الشـــاطبي بـــأن يتيـــح مســـاحات واســـعة للمتطوعيـــن 
واملتطوعـــات يف املجـــاالت التعليميـــة والبحثيـــة واإلقـــراء القرآنـــي والخدمـــات املســـاندة 
ــجيع  ــات بالتشـ ــون واملتطوعـ ــى املتطوعـ ــي، ويحظـ ــق الصوتـ ــم والتعليـ كالتصميـ
ـــال  ـــم، وين ـــين أدائه ـــم وتحس ـــر مهاراته ـــة لتطوي ـــج تدريبي ـــول ىلع برام ـــز والحص والتحفي
ـــى  ـــول إل ـــط للوص ـــاعاته، ونخط ـــوع وس ـــال التط ـــح مج ـــكر توض ـــهادة ش ـــوع ش كل متط

ـــة. ـــتوى اململك ـــة ىلع مس ـــة قرآني ـــن يف جه ـــن املتطوعي ـــدد م ـــر ع أكب

االتصال واالستدامة املالية

التطوع:

عدد املتطوعين واملتطوعات لعام 2020 أكثر من

عدد ساعات التطوع لعام 2020 أكثر من

) 50 ( متطوًعا ومتطوعة

 ) 600 ( ساعة تطوعية
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تطلعاتنا

ـــة واســـتعّنا  ـــا البشـــرية والتقني ـــا إمكانياتن ـــه، وجندن ـــو إلي ـــة تمثـــل مـــا نصب ـــا رؤي وضعن
ـــير يف  ـــتراتيجية. نس ـــا االس ـــذ أهدافن ـــا وتنفي ـــارات لتحقيقه ـــرات واالستش ـــل الخب بأفض
ـــة  ـــكار يف خدم ـــادة االبت ـــى قي ـــي إل ـــزم أب ـــي وع ـــار جل ـــتقبل يف مس ـــى املس ـــد إل املعه

ـــا. ـــا وتطلعاتن ـــق مطامحن ـــن اهلل يف تحقي ـــق م ـــن التوفي ـــم، راجي ـــرآن الكري الق

• ابتكار برامج تعليمية جديدة تقوم ىلع الذكاء االصطناعي.

• نيل عدد من براءات االختراع يف تعليم القرآن وأساليبه وتقنياته املتقدمة.

• إطالق تطبيقات نوعية يف التعليم والتدريب وتصحيح التالوة. 

• تخريج أكثر من عشرة آالف مستفيد سنويا.

• إجازة أكثر من 200 قارٍئ وقارئة سنويا.

• إتمام األعمال البحثية ىلع املوسوعة كاملستدركات.

• السعي لترجمة إصدارات املعهد وتراثه العلمي إلى عدد من اللغات.
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نسعد بتواصلكم

shatiby.edu.sa

eshatiby.com

shatibeya.com

emamalshatiby

0550526478

0500075391

0535636644

املوقع اإللكتروني

متجر أضواء الشاطبية

متجر التبرعات

منصات التواصل االجتماعي

الواتساب العام

واتساب االستدامة املالية

واتساب األوقاف

من خال الضغط ىلع البيانات التالية

http://shatiby.edu.sa
http://eshatiby.com
http://shatibeya.com
https://twitter.com/emamalshatiby
https://wa.me/966550526478
https://api.whatsapp.com/send?phone=966550526478
https://api.whatsapp.com/send?phone=966500075391
https://api.whatsapp.com/send?phone=966535636644
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شركاؤنا:

جامعة طيبة

وقف
 ساعي الخير

أوقاف 
أحمد محمد شمسان
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الحسابات البنكية للمعهد:

جميع الحسابات البنكية باسم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة لصالح معهد اإلمام الشاطبي 

حساب األوقاف يف مصرف الراجحي
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الحسابات البنكية للمعهد:

وصلت خدماتنا إلى جميع مناطق اململكة
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info@shatiby.edu.sa

www.shatiby.edu.sa

012 6760 202


