
 االهتمام بالقرآن الكريم ونشر علومه، ليكون للناس منهج حياة: (2) اهلدف االسرتاتيجي

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

 العناية بالقرآن الكريم 

رس فتح مراكز تحفيظ القرآن الكريم في المدا
 والمؤسسات الحكومية وباقي المساجد

اقامة مراكز لحفظ القرآن الكريم لكافة الفئات من الذكور 
 شيوخ(-شباب-واالناث وكذلك كافة االعمار )أطفال

المتصل عقد دورات أحكام التالوة ودورات السند 
 وإقراء القراءات القرآنية وما شابهها.

اع الاادورات لكااافااة اقااامااة دورات التالوة والت ويااد وكااافااة انو 
-ناث وكذلك كافة االعمار )أطفالالفئات من الذكور واال

 شيوخ(-شباب

 زيادة أعداد حفظة القرآن الكريم كاماًل 

تمريج ما ال وضااا االنةاااة واتما  ما  مزم من اجراءات ل
حاااافظ وحاااافظاااة لمقرآن الكريم  500الى  450يقااال عن 

ب نسبة كامال في كل عام موزعين عمى المحافظات بحس
 كل محافظة

إقامة المسابقات السنوية المحمية والدولية في تالوة 
 وحفظ القرآن الكريم وعمومه

 )مساااااااابقة امقصاااااااى المحمية( اقامة المساااااااابقات السااااااانوية
م وتعزيز المواهااااااب لممنااااااافسااااااااااااااااااااة في حفظ القرآن الكري

 واالبداعات في م ال القراءات واالصوات الندية

ات لتعزيز قدرتهم عمى تأهيل المحفظين والمحفظ
 حفيظ القرآن الكريم وتثبيته في صدور الامبةت

اقااااااماااااة دورات تااااادريبياااااة لمقاااااا مين عمى تحفيظ الاالب 
قدرة عمى ايصااااال رسااااالتهم وتعميم  أكثروالاالبات ليكونوا 

 الامبة وتحفيظهم كتاب هللا عز وجل

 اعتماد النظام الماص بالمراكز القرآنية والدعوية 
بالمراكز القرآنية والدعوية وتفعيل ظام الماص اعتماد الن

 تة يا الناجح منهانظام الرقابة عميها و 

تعزيز عالقة الم تما 
 بالقرآن

 من أهل القرآن مبادرة كن  إطالق

المبادرة تعنى بتنفيذ م موعة من امنةاااااااااااااااة والفعاليات 
لضاااااااااااااابق سااااااااااااااموا حفظااة القرآن الكريم والحااافظااات  في 

وعالقاتهم ما أساااااااااااااارهم وبكل من عالقتهم باهلل عز وجل 
 حولهم

 القرآنيةاقامة المميمات الصيفية 
اقامة مميمات صااايفية تصاااقل شااامصاااية حفظة كتاب هللا 

 والمنتسبين لممراكز وتعزيز التربية االيمانية في قموبهم

 مةروع قرآني جميسي وبه أحيا
المةاروع يعنى بصايا ة م موعة من امنةااة والفعاليات 

قراءة القرآن الكريم وتالوتاااه وتااادبر معاااانياااه المحفزة عمى 
 تفاسير آياته لكافة االعمار صغار وكبارودراسة 

مةروع لتفسير القرآن الكريم وتدبره وشرح  إطالق
 عمومه

تفسااااااااااااير القرآن الكريم في  لمدارسااااااااااااهاقامة محاضاااااااااااارات 
 المساجد وشرح عمومه لامبة وطالبات الحمقات القرآنية

تاوير ا اعة القرآن 
ما  الكريم بما بنس م

تامعات الوزارة في كافة 
الم االت المحققة 

 مهدافها

تاوير الهيكل التنظيمي والنظام المالي واإلداري 
 لإل اعة.

تعد ل هيكمية المؤساااااساااااة بما  تناساااااب ما تاورات العمل 
ومتامبات ن اح اإل اعة وضاااااااااامان قوة حضااااااااااورها بتنمية 

 .مواردها  وتاوير كادرها  وت ويد  رام ها

  



 

 الكادر البةري وتوفير االجهزة والمعدات.تاوير 

المؤسااااسااااة بم موعة من الموتفين المتمصااااصااااين   ردف
وتنمياااااااة مهاااااااارات الموتفين الحااااااااليين  وتااااااادريبهم عمى 
اساااااااتمدام أحدث وساااااااا ل التكنولوجيا لموصاااااااول إلى كادر 

 فني مبدع ومتميز.

تاوير البرامج اال اعية وتعزيز جودتها لتؤدي 
 ةزار الو رسالة 

ت ويد المادة المقدمة القيام بكافة االجراءات الماصااااااااااااااة ب
البرامج وتاويرهااا لتكون هااادفااة وماادققاة  لم مهور  وتنقيح

 ولغويا شرعيا 

تاوير االجهزة واإلمكانات؛ لنتمكن من تغاية 
البث لكافة محافظات  الوطن  وجعل اإل اعة أكثر 

 حضورا عمى المستوى الدولي. 

ميا أجهزة ث وت اااد اااد وتاوير جتوفير جهااااز باااث حاااد ااا
البااث  ات العالقااة  وعماال محاااة تقويااة في وسااااااااااااااق أو 
جنوب قااااع  زة  واالسااااااااااااااتفااادة من تابيقااات اإلنترناا  

ول البث مبعد مدى ممكن وب ودة عالية  لضااااااامان وصااااااا
والعمااااال عمى توفير أجهزة ومعااااادات احتيااااااطياااااة لوقااااا  

 الحاجة.

 انةاء قناة اعالمية عمى اليوتيوب
اليوتيوب لنةاار كافة امنةاااة االعالمية ناء عمى افتتاح ق
 لموزارة 

 الترويج االعالمي لإل اعة.
القرآن الكريم من خالل النةاااار االعالمي  إل اعةالترويج  

صاااوت  إليصاااالعمى كافة المواقا والمنصاااات االعالمية 
 الوزارة وبرام ها لدى قااع واسا من ال مهور.

 
  


