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 محاضن جاذبة
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رؤيتنا 


رسالتنا






قيمنا








































أهدافنا



أعضاء مجلس ا�دارة     


















 
 
 
 






   إدارة الموارد البشرية

   إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

   إدارة األوقاف واألمالك

إدارة  مراكز اإلشراف

إدارة القياس والتقويم

      إدارة التسويق

إدارة شئون الداعمين           

إدارة التقنية والمعلومات

إدارة البرامج النوعية

إدارة الدراسات والمناهج

إدارة التطوير والجودة

إدارة العالقات العامة واإلعالم

إدارات الجمعية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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الخدمات
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301600966122638888
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301600966122638888



المقرأة الهاتفية

















18

18

5

8

25

3

5

3

397

511

581

305

173256

312

986

47t

14000

7775

   255946



203

      1567748                454375         107          690378                 147138       473122





    



الحلقات القرآنية
 






الحلقات



5015012871533

الصباحية


الجغرافية


219426271184312

80209185122837

143304260193858

129362339204578

97260246153474

668156113018419059

     





 



 







2730272338

1927131156

4657403494

23333307224477

المسائية


مكاتب خيركم






المرافق العامة


1  91128

2   5524

3  2304

4   1112

5   4570

6    45760

7   170

8  182

9 150

10    115

11  1168

12 180

13  130

14  1120

15    140

16  345

الجهات  المدنية

1  91128

2   5524

3  2304

4   1112

5   4570

6    45760

7   170



18     120

19   1197

20  180

21   1144

22  2360

23   3372

24   180

25   170

4910557

1  91128

2   5524

3  2304

4   1112

5   4570

6    45760

7   170

8  182

9 150

10    115

11  1168

12 180

13  130

14  1120

15    140

16  345

17  1136

18     120

9 150

10    115

11  1168

12 180

13  130

14  1120

15    140

16  345

17  1136

18     120

19   1197

20  180

21   1144

22  2360

23   3372

24   180

25   170

4910557



الجهات  العسكرية 

  

1 1264

2  1220

3 242860

4     
.  131352

5  1120

6     
 .   3768

7    196

8  3456

9     1104

10    8568

11 92840

12 123184

13 5500

14( )  71341

15   180

16   185

  

1 1264

2  1220

3 242860

4     
.  131352

5  1120

6     
 .   3768

7    196

8  3456

9     1104

10    8568

11 92840

19   1197

20  180

21   1144

22  2360

23   3372

24   180

25   170

4910557



18  120

19   4186

20   1204

21    180

22   156

23  1120

10115624

  

1 1264

2  1220

3 242860

4     
.  131352

5  1120

6     
 .   3768

7    196

8  3456

9     1104

10    8568

11 92840

12 123184

13 5500

14( )  71341

15   180

16   185

17   1120

18  120

12 123184

13 5500

14( )  71341

15   180

16   185

17   1120

18  120

19   4186

20   1204

21    180

22   156

23  1120

10115624



20   1204

21    180

22   156

23  1120

10115624

البرامج الطالبية













حلقات الكبار







الدورات القرآنية







الــدورات القــرآنية       

برنامج تربوي نوعي      
35

28



المدارس النسائية


1397



 

129

 82

  

12982
 

256142560
 

1917486  

۱۸۲٦٤۸٦
1826486









 

 

 



المرافق العامة النسائية


    

1   1460
2  11452
3(   )  2113
4 1142
5  1249

6   
  (   )133



الحلقات ا�لكترونية النسائية


 



Skype



برنامج الحلقات االلكترونية

  120
 18
 397

   9
5

581



المقرأة الهاتفية النسائية




إحصائية المقرأة الهاتفية

  

  305
   832

  7775



المقارئ النسائية






۱۸۲٦٤۸٦
203



الدورات العلمية النسائية


   

 

  



2739 26

14972



الدورات الصيفية المكثفة




  

84520










1114

16



100














25505


برامج تواصلية وإعالمية





المبادرات المجتمعية







2030



المبادرات المجتمعية




 







المبادرات المجتمعية









المبادرات المجتمعية









المعارض التعريفية





االعالم


299663

1617577722
560217


7050


210195







1470110



ريـــادة










        























50


        
 

















        












ريـــادة












50


        
 








 إنجازات












رعاية الموهوبين



""2030

















أسامة محفوظ بابدر
أنس محمد سليمان 

حسن البنا السيد ياسين

المركـز / المجمعات القرآنية المسائية 

المركـز / المجمعات القرآنية المسائية المسجد / مجمع الشلهوب  

المسجد / مجمع البر 
المركـز / وسط جدة

المسجد / عبدالرحمن بن عوف 

المركـز / شرق جدة 

المركـز / المجمعات القرآنية الصباحية المسجد / أبو داود  

المسجد / مجمع الهدى 
المركـز / وسط جدة

المسجد / الكوثر 

عبدالرحمن محمد خيري
عبدالرحمن يحيى محمد

عبدالقادر مروان صقعة

 الحفاظ 



المركـز / وسط جدة

المركـز / المجمعات القرآنية المسائية المسجد / أم الخير 

المسجد / الثنيان 
المركـز / وسط جدة

المسجد / عثمان بن عفان

المركـز / وسط جدة

المركـز / المجمعات القرآنية المسائية المسجد / أم الخير 

المركـز / المجمعات القرآنية المسائيةالمسجد / مجمع عبداهللا بن عبيد 

المسجد / مجمع عبداهللا بن عباس 

محمد محمد أبو مغارة
مؤيد حسين بازرعة

يحيى أحمد محمد سالم

المركـز / البلد

المسجد / العماري 

يوسف ابراهيم  عبده

عبداهللا عارف مقبلعبداهللا سعد الدين عبداهللا جمال البيراوي

 الحفاظ 



إجمالي عدد المستفيدين

692.947

المقرأة الهاتفيةالطالب والطالبات

التعليم اإللكتروني الحفاظ والحافظات

المعلمون والمعلمات

ذوي اإلحتياجات الخاصةالحلقات والفصول

المرافق العامة

الناطقون بغير العربية الدور النسائية

خيركم في أرقام

30185

199

161538

416802

بيئة جاذبة وتربية قرآنية  

تحقيق الخيرية من خالل ربط فئات المجتمع رؤيتنا 
بالقرآن الكريم وتوفير بيئة تربوية جاذبة، 
تشجع اإلبداع والمبادرات باستخدام احدث 

التقنيات واستثمار الكوادر المتميزة 

رسالتنا 






